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 Introducere 

 

 

 

ititorul avizat va recunoaşte în prezentul studiu unul dintr-o serie deschisă în urmă 

cu douăzeci de ani. În anul 1991/1992 cercetători ai Institutului de Ştiinţe ale 

Educaţiei investigau – după decenii de politică prohibitivă în domeniul educaţiei – realitatea 

educaţională de dincolo de cortina de fier. În lucrarea Modele educaţionale alternative, 

coordonată de Ioana Herseni (Herseni, 1992) se descriau principalele modele pedagogice din 

curentul Noii Educaţii, care influenţaseră în mod semnificativ realitatea şcolilor din vestul 

Europei, până în momentul respectiv.  Lucrarea a avut, dincolo de meritul de a-i informa pe 

beneficiarii direcţi şi indirecţi – decidenţi în domeniul politicilor educaţionale, cadre didactice, 

părinţi, opinie publică - şi pe cel de a-i mobiliza pe unii dintre ei în direcţia deschiderii către 

pluralism educaţional şi inovaţie în învăţământ.  Ca urmare a interesului stârnit de această 

lucrare, au apărut şi au fost susţinute o serie de alte proiecte şi iniţiative în domeniul 

alternativelor educaţionale, care au contribuit la ceea ce între timp ar putea să apară ca o 

mişcare de dinamizare a învăţământului, un new wave sau, mai degrabă, un revival în acest 

domeniu. Între ele se află proiectele Planul Jena în învăţământul românesc, extins ulterior sub 

numele de Planul Jena în actualitate sau Introducerea pedagogiei Montessori la nivelul 

învăţământului preşcolar. Cadrele didactice interesate de inovaţie în procesul didactic primeau, 

prin asemenea proiecte, informaţii, formare, asistenţă, susţinere şi consiliere de specialitate în 

domeniul alternativelor educaţionale.  

Evoluţia alternativelor educaţionale din România după 1990 a fost cel mai viu exemplu al 

reformei de jos în sus, adică de la cadrele didactice înspre autorităţile sistemului de educaţie şi 

s-a născut din nevoia resimţită de către dascăli de a crea un altfel de şcoală, care să răspundă 

nevoilor actuale ale copiilor şi ale comunităţii educaţionale, unui nou tip de societate. Aşa se 

face că structurile responsabile ale autorităţilor competente au apărut ulterior, că vidul legislativ 

în domeniu s-a umplut pe parcurs, în mai multe etape successive şi că alternativele 

educaţionale mai sunt ameninţate şi astăzi uneori de patul lui Procust (Felea, 2003).  

După peste un deceniu de pluralism educaţional, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a avut 

iniţiativa unei perspective generale asupra pieselor relative dispersate ale mozaicului 

alternativelor educaţionale din ţara noastră. Direcţia Generală de Evaluare, Prognoză şi 

Dezvoltare din ministrul de resort a iniţiat o evaluare instituţională a alterntivelor educaţionale din 

România în perioada 11 – 29 martie 2002 şi a publicat apoi un volum consistent în care descria 

starea alternativelor educaţionale la vremea respectivă, informa asupra principalelor 

caracteristici ale diferitelor modele pedagogice alternative prezente în sistemul românesc de 

învăţământ şi asupra legislaţie care reglementa organizarea şi funcţionarea acestora. (Felea, 

2003).  

Studiul Punţi de trecere între învăţământul tradiţional şi cel bazat pe modele pedagogice 

alternative în sistemul românesc de învăţământ nu îşi propune să reia informaţia din lucrările 

anterioare în domeniu, ci doreşte să aducă în atenţia cititorului aspecte noi, precum evoluţia 

alternativelor educaţionale în ultimii zece ani, perspective ale reprezentanţilor alternativelor 

educaţionale asupra oportunităţilor, dar şi asupra ameninţărilor asociate cu parcurgerea unei 
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perioade de şcolarizare în sistemul alternativelor educaţionale, perspective ale părinţilor, 

cadrelor didactice, directorilor de unităţi de învățământ şi inspectorilor de specialitate cu privire la 

trecerea în şi dinspre învăţământul alternativ, o bază de date actualizată a unităţilor (grupelor / 

claselor) de învăţământ alternativ din România etc.   

Inovativ este şi modul în care s-a structurat colectivul de autori ai acestui studiu. 

Cercetătorii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei au fost susţinuţi pe tot parcursul realizării lucrării 

de reprezentaţii alternativelor educaţionale, atât factori de decizie de la nivelul structurilor 

coordonatoare (organizaţii, asociaţii, fundaţii etc.), cât şi persoane direct implicate în procesul 

educaţional (cadre didactice cu şi fără funcţii de conducere în unităţi de învăţământ şi părinţi ai 

copiilor ce beneficiază de învăţământul alternativ). Sprijin deosebit au acordat şi reprezentanţii 

structurilor administarţiei şcolare de la nivel naţional şi local. Rolurile diferite ale acestor 

colaboratori au contribuit la diversitatea perspectivelor din care a fost analizată problematica 

alternativelor educaţionale şi cea a trecerii copiilor între diferite modele pedagogice. Tuturor 

colaboratorilor li se datorează reuşita lucrării şi li se adresează multe mulţumiri.  

tructura lucrării, ca şi implicarea diferiţilor autori, reflectă perspectivele multiple din 

care s-a realizat studiul. Cele şapte capitole ale acestuia pot fi structurate pe două 

direcţii. Prima parte a lucrării, cuprinzând capitolele 1, 2 şi 3, pune în valoare diverse aspecte 

privind situaţia alternativelor educaţionale la sfârşitul deceniului care s-a încheiat, ca urmare a 

evoluţiei acestora în perioada 2001-2011, prezentate de către factori de decizie şi reprezentanţi 

ai alternativelor educaţionale. Cea de a doua parte a lucrării cuprinde rezultate ale cercetării 

realizate de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, referitoare la principalele caracteristici 

specifice educaţiei alternative, precum şi opinii ale practicienilor şi ale părinţilor copiilor cuprinşi 

în acest sistem, referitoare la oferta educaţională şi la rezultatele învăţământului alternativ. 

Capitolul 1 – De ce învățământul alternativ? Argumente și concepte defineşte 

poziţia ţării noastre între ţările europene în ceea ce priveşte libertatea de opţiune a părinţilor cu 

privire la  parcursul educaţional al propriului copil. Se subliniază necesitatea asigurării şi pe viitor 

a libertăţii de opţiune a părinţilor  în ceea ce priveşte parcursul educaţional al copilului lor, având 

ca miză gradul de implicare al acestora în viaţa şi activitatea comunităţii educaţionale şi un 

impact previzibil asupra reuşitei şcolare a copilului. Se încearcă apoi o clarificare conceptuală a 

terminologiei utilizate: învăţământ tradiţional – învăţământ alternativ.   

 Capitolul 2 – Educaţia contemporană şi învăţământul alternativ (contribuţia exclusivă 

a prof.univ.dr. Gh. Felea, expert în domeniul alternativelor educaţionale, Secretar al Comisiei 

Naţionale a Alternativelor Educaţionale şi referent de specialitate / inspector general în 

ministerul de resort, cu responsabilităţi în domeniul învăţământului alternativ şi particular) aduce 

o privire critică asupra contextului cultural postmodern al educaţiei contemporane şi încearcă o 

privire diacronică asupra fenomenului alternativelor educaţionale: de la rădăcinile acestora şi 

debutul lor pe plan naţional, până la configurarea lor actuală. 

 Capitolul 3 -  Evoluţia alternativelor educaţionale în deceniul 2001-2011 (contribuţie 

a reprezentanţilor alternativelor educaţionale) reprezintă o scurtă trecere în revistă a evoluţiei din 

ultimii zece ani a fiecăreia dintre cele şase alternative educaţionale active în ţara noastră. 

Dincolo de elementele de specificitate, a fost subliniată de regulă evoluţia reţelei şcolare, dar şi 

particularităţi ale formării cadrelor didactice, realizări deosebite sau evenimente organizate de 
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alternativele educaţionale (ori la care acestea au participat), publicaţii relevante apărute în ţara 

noastră în ultimii zece ani, informaţii solicitate cel mai frecvent de părinţi şi opinia publică etc.  

 Capitolele 4, 5 şi 6 (redactate de cercetători ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei) se 

referă la cercetarea propriu-zisă şi se structurează după cum urmează: 

Capitolul 4 – Metodologia cercetării descrie modul de  realizare a eşantionului pentru 

această cercetare, caracteristicile populaţiei ţintă, precum şi metodele şi instrumentele de 

cercetare utilizate în vederea obţinerii datelor din teritoriu.  

 Capitolul 5 – Oferta alternativelor educaţionale grupează rezultatele investigaţiei de 

teren în funcţie de următoarele trei aspecte: în primul rând - poziţia alternativelor educaţionale 

în oferta şcolară (cuprinzând gradul de cunoaştere şi de promovare a alternativelor 

educaţionale, susţinerea cadrelor didactice în derularea activităţilor specifice, precum şi 

condiţiile de lucru pentru cei care îşi derulează activitatea în sistemul de învăţământ preşcolar şi 

primar în alternativele educaţionale); în al doilea rând – opinii şi atitudini ale cadrelor 

didactice şi ale părinţilor privind alternativele educaţionale (motivaţia părinţilor în alegerea 

unui anume tip de învăţământ pentru copilul lor şi aspecte apreciate de copil, familie sau cadre 

didactice la alternativele educaţionale); în al treilea rând – formarea şi perfecţionarea cadrelor 

didactice.  

 Capitolul 6 – Situaţii de transfer în şi dinspre învăţământul alternativ grupează 

rezultate ale investigaţiei de teren pe această temă şi se referă la frecvenţa situaţiilor de 

transfer, la motivaţia şi iniţiativa în asemenea situaţii, la modul şi perioada de adaptare a 

copilului transferat, la dificultăţile întâmpinate, precum şi la strategiile cele mai uzitate pentru 

depăşirea dificultăţilor, care apar în asemenea situaţii.  

 Capitolul 7 – Concluzii şi recomandări îşi propune prezentarea succintă a concluziilor 

cercetării, precum şi recomandarea unor posibile soluţii pentru ameliorarea situaţiei copiilor care 

se transferă în şi din învăţământul alternativ. Unele măsuri propuse au grad mare de 

generalitate şi o rază mai mare de acţiune, facilitând - în general - trecerea copiilor în 

următoarele cicluri de învăţământ sau soluţionând şi alte probleme conexe cu acest eveniment. 
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Capitolul 1. De ce învăţământul alternativ? Argumente şi concepte 
 
 

1.1. Clarificări terminologice 
 

Trebuie menţionat de la început că utilizarea termenului de alternativă educaţională a 

stârnit în grupul autorilor lucrării aprinse controverse, ca şi disjuncţia făcută între învăţământul 

tradiţional şi cel alternativ. Ce înseamnă tradiţional? Nu au oare alternativele educaţionale deja 

o tradiţie, după peste un secol de existenţă în lume?  Iar diferitele moduri de organizare şi 

structurare a procesului educaţional nu oferă oare opţiuni (deci alternative) beneficiarilor 

sistemului de educaţie?  

În sensul cel mai strict este deci vorba de a oferi (sau nu) părinţilor libertatea de opţiune 

în ceea ce priveşte parcursul educaţional al propriului copil. Gradul libertăţii de opţiune 

poate fi foarte diferit, la fel ca şi criteriile după care se face alegerea, strategiile promovate de 

fiecare sistem de învăţământ pentru armonizarea cererii şi ofertei educaţionale.  

Într-o perioadă în care şcoala nu mai este singurul furnizor de educaţie şi problema 

individualizării în educaţie se pune din ce în ce mai acut, sistemele europene de învăţământ 

renunţă tot mai mult la eşafodaje comune şi caută soluţii pentru a răspunde nevoilor 

particularizate ale copiilor şi comunităţilor educaţionale din care aceştia fac parte.   

Un studiu realizat de Comisia Europeană asupra educaţiei europene (Date cheie privind 

educaţia europeană în anul 2009) oferă o perspectivă utilă asupra acestei probleme.  Sub titlul 

Există criterii de repartizare a copiilor în şcolile din sectorul public, dar părinţii pot apela la 

diverse alternative apar următoarele precizări, care explică în mare măsură accepţiunea de 

alternativă ca opţiune posibilă a părinţilor pentru o anume şcoală pe care să o urmeze copilul:  

 

„În mod normal, părinţii pot alege să îşi trimită copiii la o şcoală publică sau la una 
particulară. În cazul în care aleg sectorul public, atunci elevii pot fi direcţionaţi către anumite 
şcoli, pe baza unor metode diferite de repartizare. Cu toate acestea, părinţii au uneori libertatea 
de a alege şcoala pe care o preferă. Atunci când o şcoală atinge capacitatea maximă în ceea ce 
priveşte numărul de copii înscrişi, autorităţile publice redirecţionează de multe ori elevii către alte 
școli, utilizând diverse criterii.  

În majoritatea ţărilor europene, decizia privind repartizarea elevilor în şcolile din sectorul 
public poate fi influenţată în grade diferite de părinţii, dar şi de autorităţi. Într-o treime din ţări, 
elevii sunt repartizaţi în principal la o şcoală aflată în cartierul în care domiciliază, dar părinţii pot 
alege şi o altă alternativă. În acest caz, şcolile nu trebuie să refuze admiterea copilului sau să le 
dea prioritate, în faţa copiilor care locuiesc în acea zonă. În altă treime din ţări, părinţii aleg o 
şcoală, dar autorităţile publice pot interveni în cazul în care este depăşită capacitatea şcolii 
respective, aplicând diferite criterii de admitere pentru limitarea numărului de elevi (tragere la 
sorţi, prioritate pentru părinţii care îşi au locul de rnuncă în zonă, fraţi sau surori care 
frecventează aceeaşi şcoală, etc).  

Numai în Belgia, Irlanda, Luxemburg (la nivelul secundar inferior) şi Olanda, părinţii au 
libertatea de a alege o şcoală pentru copiii lor, fără niciun amestec din partea autorităţilor 
publice. În astfel de cazuri, de exemplu în Irlanda, dacă înscrierea unui copil este refuzată de o 
anumită şcoală, părinţii lui pot face recurs împotriva acestei decizii la Ministerul Educaţiei şi 
Ştiinţei. Acest recurs statutar este audiat de către un comitet independent, iar recomandarea sa 
este obligatorie pentru şcoală.  

Altfel, autorităţile publice repartizează elevii într-o şcoală publică, fără ca părinţii să poată 
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interveni (cu excepţia cazurilor în care se acordă derogări speciale), cum este cazul în Grecia, 
Franţa, Cipru, Luxemburg (la nivelul primar), Malta, Portugalia, Liechtenstein şi Turcia. Când se 
ia această decizie, autorităţile publice pot lua în considerare anumite criterii, de exemplu dacă 
elevii (fraţii sau surorile acestora) au mai frecventat anterior şcoala respectivă, locul de rezidenţă 
sau de muncă al membrilor familiei etc. ” 
 

 
Figura 1. Gradul de libertate parentală în alegerea şcolii în învăţământul obligatoriu din 

sectorul public, în 2006/2007 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 În acest context putem afirma că situaţia ţării noastre în Europa este una bună, de 

centru, în sensul că există un grad de libertate suficient de mare în ceea ce priveşte 

opţiunea părinţilor pentru o anume şcoală pe care să o urmeze copilul lor, fără însă ca 

opţiunea lor să poată fi mereu luată în consideraţie. Este în general o întâlnire la mijloc de 

drum între cerere şi ofertă. Ei nu au libertate absolută în alegerea şcolii copilului lor, ca în cazul 

Belgiei, Irlandei, Olandei, dar nici nu sunt supuşi unor constrângeri extreme, ca în cazul Greciei, 

Portugaliei sau Franţei, unde copilul este arondat unei anume şcoli, iar opţiunile părinţilor nu 

sunt luate în seamă. 

 Dincolo de a putea sau nu să opteze pentru o şcoală sau alta, se pune în prezent şi 

problema criteriilor după care se realizează opţiunea. Dacă în urmă cu trei decenii părinţii din 

România duceau copilul la cea mai apropiată şcoală, şcoala de cartier sau şcoala din sat, la 

care copiii erau arondaţi, astăzi criteriile de selecţie s-au diversificat foarte mult. Din studii 

realizate recent în Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Cuciureanu, 2010), reiese că în prezent 

pentru părinţi sunt cel puţin la fel de important ca şi criteriile obiective (distanţa de domiciliu şi 

programul de lucru al unităţii de învăţământ), cele subiective, care se referă la oferta 

educaţională, la calitatea serviciilor de educaţie, la comunicarea bună dintre personalul didactic 

şi familie. Tot mai mulţi părinţi din ţara noastră se arată dornici, atunci când au posibilitatea unei 

opţiuni, să facă uz de ea. Mai ales în mediul urban, unde oferta eduaţională este mai bogată, 

apar situaţii în care părinţii se arată dispuşi să facă un efort suplimentar (financiar, de timp sau 
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de implicare) care să susţină activitatea şcolii, să consolideze comunitatea educativă şi să 

crească şansele de reuşită şcolară ale copiilor. 

În acest context revenim asupra termenului de alternativă educaţională. Există pe de o 

parte părinţi tot mai bine instruiţi, mai angajaţi, mai bine informaţi asupra oportunităţilor oferite de 

sistemul de educaţie şi mai conştienţi de libertatea lor de opţiune privind parcursul şcolar al 

copilului. Pe de altă parte cadrele didactice – şi ele tot mai bine instruite, angajate şi informate – 

realizează opţiuni profesionale, abdicând adesea de la ideea nivelării şi uniformizării în 

activitatea didactică şi căutându-şi propria cale sau modele pedgogice relevante, la care să 

adere. Modelele educaţionale alternative (sintagmă ce apare în studiu alături de învăţământ 

alternativ, alternative educaţionale, alternative etc.) oferă asemenea profiluri particularizate de 

şcoală, venind nu numai în întâmpinarea nevoilor părinţilor şi ale cadrelor didactice, dar mai 

ales în întâmpinarea nevoilor copiilor. Toate cele şase alternative educaţionale, care apar în 

sistemul de învăţământ din ţara noastră (Waldorf, Pedagogia curativă, Step by Step, Montessori, 

Freinet, Planul Jena), se disting prin câteva trăsături comune: ele sunt flexibile, foarte deschise 

comunicării şi colaborării cu toţi partenerii educaţionali (în special cu părinţii), promovează 

dezvoltarea holistică şi la potenţial maxim a copiilor,  individualizarea în procesul de învăţământ, 

stimularea unor relaţii sociale sănătoase între toţi membrii comunităţii educaţionale. La baza 

fiecăruia dintre modelele amintite se află o argumentare teoretică închegată, care legitimează 

practicile curente şi diferenţele de accent puse în procesul didactic. Pecetea modelului 

pedagogic apare distinct, defineşte un anume profil al şcolii, grupei sau clasei respective, 

ajutându-i pe părinţi să opteze în funcţie de propriile lor convingeri pedagogice pentru 

tipul de şcoală cel mai potrivit pentru copilul lor. 

Termenul de învăţământ tradiţional se conturează prin excluderea celui de învăţământ 

alternativ.  El se referă la o majoritate (învăţământ de masă) din care a fost extrasă minoritatea 

pedagogică a alternativelor educaţionale. Deşi cuprinde o mare varietate de realităţi, acestea nu 

se disting prin unitate conceptuală sau prin aderarea membrilor lor la un anume set de valori, 

principii, norme şi reguli comune, liber asumate.  
 
 

1.2. Sistemul conceptual specific pluralismului educativ  
 

Alternativele educaţionale se situează, la noi şi în lume, în trecut şi astăzi, între efectul 

Pygmalion şi obsesia Cronos, aspirând asiduu să învingă efemerul prin creaţie durabilă şi 

străduindu-se să menţină entuziasmul generat de seducţia ideilor, chiar şi atunci când se 

confruntă cu dificultatea aşezării idealului în forme imperfecte.   

Între aceşti poli, pe de o parte bucuria instituirii unei formule generoase (adesea 

idealizată!) de educaţie şi neliniştea creatoare, generatoare de „noi pedagogii”, „noi educaţii”, 

„noi şcoli”, s-a derulat, de fapt, întreaga istorie a învăţământului, încă de la instituţionalizarea sa. 

Paradigma educativă generală se redimensionează la nivelul alternativelor printr-un dinamism 

mai puternic, generat de tensiunea identitate-schimbare. Iniţial, alternativa neagă legitimitatea 

şi/sau eficacitatea învăţământului „oficial”, promovând schimbarea şi propunând noi metode şi 

tehnici de educare a copilului. După ce şi-au configurat propria identitate, alternativele, zămislite 

din schimbare, refuză adesea primenirea teoriei şi a practicilor specifice lor, „încremenind” în 

modelul originar.  
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Realitatea dinamică şi polimorfă a învăţământului de azi, precum titanul Cronos în 

mitologie, îşi devorează formele de existenţă, satisfăcându-şi „pofta’’ de viitor, prin dezavuarea 

formelor revolute de educaţie şi stimulându-şi ,,apetitul’’, prin proiectarea unor modele 

superioare de realizare a individualităţii umane. În acelaşi timp, asemeni legendarului sculptor 

grec Pygmalion, îndrăgostit de propria-i creaţie, iniţiatorii alternativelor educaţionale, preocupaţi 

de transpunerea în practică a generoaselor lor idei devin captivii propriilor proiecte,    

„logodindu-se”, în eternitate, cu imaginea sublimată a acestora. Acest fapt nu reprezintă o 

excepţie întrucât, aşa cum preciza John Dewey, unul din cei mai fecunzi creatori de alternative 

educaţionale, „toate mişcările sociale implică diferende, care se reflectă din punct de vedere 

intelectual în controverse. N-ar fi un semn de sănătate, dacă un interes social de importanţa 

educaţiei nu ar constitui o arenă pentru confruntări practice şi teoretice”. (Dewey, 1972)  

 

Deşi, în accepţia lor modernă, alternativele educaţionale au o existenţă de peste două 

secole, după 1989, la reapariţia lor în peisajul învăţământului preuniversitar, au fost percepute, 

ca o prezenţă insolită şi xenofilă.  

Din perspectiva timpului, cauzele unor fenomene şi explicarea acestora devin mai 

accesibile, iar apariţia unor inconsecvenţe a fost generată fie de necunoaşterea problemei, fie 

de unele carenţe de informare şi de comunicare. O ilustrare a acestei afirmaţii o reprezintă 

accepţiile diferite date conceptelor specifice alternativelor educaţionale, fapt care, şi în 2011, 

necesită reluarea dezbaterii pentru a ajunge la noi clarificări. Bineînţeles, acest deziderat este 

cu atât mai legitim cu cât termenul lipseşte inexplicabil din unele dicţionare de pedagogie, 

apărute după 1989. 

Astfel, deşi „Dicţionarul de pedagogie”, apărut în 1979, nu conţine, în mod firesc, 

termenul, datorită embargoului ideologic, totuşi „Dicţionarul de termeni pedagogici”, elaborat de 

Sorin Cristea, în loc să-l repună în circulaţie în România postdecembristă, care revenise la 

pluralism educaţional, se mulţumeşte doar să preia definiţia din „Dictionnaire actuel de 

l’éducation”. Tot o definiţie valabilă pentru un alt sistem educativ, cel german, conţine şi 

„Dicţionarul de pedagogie”, elaborat de Horst Schaub şi Karl G. Zenke, tradus la Editura 

Polirom, în 2001, care defineşte învăţământul alternativ, ca fiind activitatea “care se desfăşoară 

în instituţii şcolare, după obiective, organizare, conţinut, forme de predare şi învăţare, mijloace, 

viaţa şcolii şi activitatea părinţilor, cu abatere totală sau parţială de la caracteristicile unitare ale 

şcolii de stat şi care oferă o altă variantă de instruire şi educare”. 

Aşadar, alternativa educaţională reprezintă forma de organizare şcolară care propune 

forme şi metode de organizare şi funcţionare a activităţii instructiv-educative, altele decât 

formele specifice unei epoci sau care apar într-un anumit context social. Diferenţele se referă, 

uneori, la idealurile sau scopurile pedagogice generale, iar alteori doar la obiective mai 

restrânse, care trebuie atinse. Indiferent de anvergura diferenţei obiectivelor generale faţă de 

sistemul oficial, esenţial este faptul că orice alternativă promovează moduri noi, diferite, de 

atingere a acestor finalităţi. 

O alternativă educaţională: 

 corectează unele imperfecţiuni ale sistemului oficial; 

 substituie unele forme de educaţie prin metodologii didactice diferite sau 

complementare; 

 restructurează cadrul de organizare şi funcţionare al instituţiei şcolare. 
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„Dicţionarul de ştiinţe ale educaţiei”, volumul I, apărut recent, la Editura Sigma, nici 

măcar nu conţine termenul în discuţie şi face referire la el indirect, doar atunci când abordează 

aspectele care privesc învăţământul particular. Astfel, în lucrarea citată, învăţământul particular 

reprezintă „ansamblul instituţiilor de învăţământ organizate de persoane particulare, de 

comunităţi culturale, religioase, de O.N.G.-uri etc., care funcţionează în baza unui cadru legal 

stabilit”. Diferenţa dintre învăţământul nonpublic şi cel particular priveşte relaţia cu statul în 

funcţionarea şi controlul activităţii. În continuare, în lucrarea amintită se menţionează: „În ţările 

din U.E. cadrul legal de înfiinţare se referă la dreptul părinţilor de a-şi alege o formă alternativă 

de învăţământ pentru copiii lor, libertatea cetăţenilor de a înfiinţa şcoli potrivit oportunităţilor lor 

filosofice, educaţionale sau religioase etc. Instituţiile particulare au un rol important în pregătirea 

ideilor unui pluralism educaţional şi a pedagogiilor alternative, întărind rolul comunităţilor şi al 

iniţiativei particulare”. 

Dacă învăţământul tradiţional a fost cea mai adecvată formă de educaţie pentru o 

societate statică, în care ocupaţiile (meseriile, profesiile, funcţiile, calificările) aveau o structură 

dinainte cunoscută, pentru societatea postindustrială cca. 75% dintre ocupaţii sunt încă 

necunoscute şi trebuie inventate. Un învăţământ în care accentul se pune pe achiziţia şi 

reproducerea unor capacităţi şi abilităţi dinainte cunoscute, prin metode prestabilite, care 

creează ierarhii, trebuie înlocuit cu unul care să asigure competenţe şi care să formeze oameni 

capabili să înveţe toată viaţa, apţi să răspundă adecvat la schimbările sociale, politice, de 

mediu, informaţionale, culturale şi tehnologice. 

Iată de ce definiţiile date termenului în „Dicţionarul de ştiinţe ale educaţiei” provoacă 

nedumerire, alimentează vechi dileme şi generează noi confuzii, întrucât există alternative 

educaţionale atât de stat, cât şi particulare, iar pluralismul educaţional include atât 

învăţământul particular, cât şi alternativele educaţionale, învăţământul confesional etc. 

De asemenea, genul proxim, la care se raportează, în unele lucrări, alternativele 

educaţionale este nefericit ales sau incorect definit: sistemul de referinţă este, rând pe rând, 

identificat ca fiind învăţământul de stat (omiţându-se faptul că, în România, alternativele fac 

parte din învăţământul de stat), învăţământul tradiţional (ignorându-se preocupările de 

reformă, de modernizare ale acestuia), învăţământul public (neglijându-se faptul că 

alternativele funcţionează majoritatea în învăţământul de stat, fiind deci, şi ele, publice), 

învăţământul oficial (obnubilarea apartenenţei alternativelor la sistemul oficial, pentru că 

recunoaşterea lor prin Legea educaţiei naţionale le conferă statut oficial), învăţământul clasic 

(raportarea alternativelor la o realitate care corespunde unei etape mai vechi din evoluţia 

pedagogiei, cea din momentul 1900), sistemul naţional de învăţământ (neluându-se în 

consideraţie faptul că alternativele acreditate fac parte, conform legii, din sistemul naţional de 

învăţământ). Această situaţie confirmă existenţa unor neajunsuri din instrumentarul ştiinţelor 

educaţiei, ceea ce îl îndreptăţea pe W.J. Popham să evoce “jungla terminologică’’ din domeniu. 

De aceea, neindentificând termenul adecvat care să constituie sistemul de referinţă pentru 

alternativele educaţionale, recomandăm utilizarea sintagmei din Legea educaţiei naţionale: 

sistemul naţional de învăţământ (deşi este improprie). 

Din prezentarea definiţiei alternativelor educaţionale, aşa cum apare ea în dicţionarele 

publicate după 1989 nu poate să lipsească cea din „Lexiconul pedagogic”, elaborat de Mircea 

Ştefan. Lucrarea amintită oferă trei accepţii pentru termenul în discuţie: 
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“(1) modalităţi de a rezolva în variante diferite, o anumită problemă pedagogică, prezentând 
avantaje educative, dar şi riscuri; 

(2) diferite variante ale organizării şcolare, oficializate prin Legea educaţiei naţionale; 

(3) multitudinea curentelor, cooperante sau contradictorii, conţinând sisteme alternative, mai 
mult sau mai puţin compatibile între ele”. (Ştefan, 1997) 

 

După acest periplu semantic se poate conchide că învăţământul alternativ este o formă 

de organizare a procesului didactic, care oferă o altă variantă educativă, diferită de cea din 

sistemul naţional de învăţământ. De asemenea, prin pluralism educaţional se înţelege 

existenţa unor instituţii şcolare, care oferă o nouă variantă de instruire şi educare, propunând 

alte conţinuturi, strategii educaţionale şi forme de evaluare. Pluralismul educaţional reprezintă 

expresia libertăţii şi a democraţiei în educaţie. 

Alternativitatea poate fi înţeleasă, pe de o parte, ca revenire la instituţii educative, care 

şi-au demonstrat viabilitatea în timp şi care continuă să ofere soluţii unor probleme cu care se 

confruntă învăţământul actual. De asemenea, alternativa poate fi înţeleasă şi ca o nouă viziune 

asupra sistemelor pedagogice contemporane sau în ceea ce priveşte practica şcolară din lume 

sau din ţară. 

Pedagogii mută interesul educaţional şi strategia de formare a copiilor dinspre aparenţă 

spre esenţă, spre fond, altfel spus dinspre mediul de dezvoltare spre interiorul sufletului, spre 

psihicul copilului. Atunci, la început de secol XX, era nevoie de o filosofie alternativă la atât de 

conservatorul învăţământ tradiţional. Toate doctrinele pedagogice apărute ulterior, ar putea fi 

numite alternative educaţionale. „Alternativă” înseamnă o altă variantă metodologică de a 

rezolva o problemă. Nu are caracter polemic şi nu exprimă repulsie faţă de învăţământul 

magistral (centrat pe cadru didactic – „magistru”), dar îl consideră „prea canonic”, raţional, 

formalizat şi birocratic. 

 

Pedagogia alternativă înseamnă căutarea unei alte căi pentru adevărurile diferenţiate, 

unice şi independente, care sunt copiii. Alternativele educaţionale aspiră asiduu să învingă 

efemerul prin creaţie durabilă şi să menţină entuziasmul generat de seducţia ideilor, chiar şi 

atunci când se confruntă cu dificultatea aşezării idealului în forme imperfecte. Istoria pedagogiei 

este o confruntare permanentă, între şcoală clasică şi şcoală nouă, între tradiţie şi inovaţie, între 

identitate şi schimbare, între vechi şi nou. Avem nevoie de o permanentă „alfabetizare”, de o 

„recunoaştere” a acestor alternative, nu atât în vederea adoptării lor absolute, cât a identificării 

unor elemente care să se potrivească cu grupul de copii şi cu fiecare copil în parte, pentru a 

asigura eficientizarea educaţiei. Aceasta este calea către pluralism educativ, spre gândirea 

creatoare, neexclusivistă, productivă. 

Aversiunea adepţilor „alternativelor” faţă de strategiile „oficiale”, canonice sunt la fel de 

periculoase ca şi neîncrederea unor cadre didactice sau pedagogi în virtuţile educative ale 

acestora. Un lucru este cert: „alternativele educaţionale” pun în centrul procesului didactic 

copilul, cu personalitatea sa şi cu voinţa asumată a educatorului de a nu i-o perverti, de a i-o 

respecta şi de a asigura condiţii pentru educaţia cât mai firească a acestuia.  

Definiţia dată de noi alternativei educaţionale a fost apreciată şi de pedagogul arădean 

Anton Ilica, care o percepe drept o conceptualizare demnă de a fi cuprinsă într-un dicţionar. Cu 



Cap. 1. Argumente şi concepte    1.2 Sistemul conceptual specific pluralismului educativ 

 

12  

toate acestea, Anton Ilica, cu acribia cunoscută adaugă: “Definirea aceasta presupune un 

comentariu. Nu este vorba doar de forme de organizare şcolară, ci de o paradigmă schimbată, 

întrucât vizează diferenţe atât structurale, cât şi organizatorice”. În sistemul de învăţământ 

românesc “alternativele se revendică de la obligativitatea respectării aceluiaşi curriculum. Dar o 

alternativă poate fi dimensionată la mai multe variabile: obiective educaţionale, modalităţi şi 

stiluri de management pedagogic”. (Ilica, 2010) Subscriem la această completare şi o vom avea 

în vedere o nouă tentativă de definire a alternativelor şi pluralismului educativ. 

Sistemul de învăţământ românesc a fost, până în 1990, închistat în rigorile unei educaţii 

dogmatice, aservite formării unor personalităţi „multilateral dezvoltate”, prin intermediul unor 

instituţii de învăţământ cu funcţionalitate unitară, în care monopolul statului era omniprezent. 

Astăzi, în şcolile româneşti se promovează pluralismul educaţional, graţie căruia unele instituţii 

de educaţie au adoptat alte variante de învăţare şi de educaţie, modalităţi alternative de 

realizare a aceluiaşi Curriculum naţional.  

Pedagogul polonez B. Suchodolski a avut inspiraţia de a realiza o defalcare a 

problematicii filosofiei educaţiei în pedagogia esenţei şi pedagogia existenţei. Prima se referă 

la aspectele formale, sociale, de mediu care supun copilul unui proces de dezvoltare şi formare 

a personalităţii, iar cea de-a doua se bazează pe dezvoltarea personalităţii prin accentuarea 

aspectului psiho-motric a copilului. Pentru pedagogia esenţei este important mediul, iar pentru 

pedagogia existenţei ereditatea, factorii de personalitate, aceştia putând fi îmbunătăţiţi graţie 

educaţiei. 

 

Alternativele pedagogice (ca teorie) şi alternativele educaţionale (ca practică) sunt 

variante ale procesualităţii devenirii copilului spre căi optimizate de formare a unui cetăţean 

dezirabil pentru „conformarea sa funcţională la legile logice, morale şi estetice” ale societăţii. 

Fiecare nouă paradigmă (teorie) a vizat deconstruirea precedentei şi s-a bazat pe incapacitatea 

acesteia de a rezolva toate problemele educaţiei copilului.  

Evoluţia doctrinelor pedagogice intră în acest dans al speranţelor şi opţiunilor, între clasic 

şi romantic. Ceea ce există se clasicizează, iar ispita schimbării vine din aleanurile romantice ale 

fiinţei şi generaţiei. Conflictul acestora e virtutea umanităţii de a suspenda starea de satisfacţie, 

de a nu accepta ca stare paradisiacă ceea ce este pentru a accede la ceva mai deplin.  

„Pedagogia existenţei” a generat nondirectivismul pedagogic, orientare inspirată din 

pedagogie, care consideră copilul o persoană căutătoare de răspunsuri la propriile frământări, 

iar relaţia educaţională este una liberă şi reciprocă. Prin urmare, alternativele educaţionale ţin de 

conduita nondirectivă, de libertatea în educaţie a copilului până la interdicţia de încălcare a 

graniţelor libertăţii celorlalţi. Cum copilul este un membru al grupului, la rândul său, acesta îşi 

bazează devenirea (evoluţia educativă) pe acelaşi principiu: libertatea mea respectă libertatea 

altora. „Pedagogia esenţei” şi-a construit autoritatea şi sub denumirea de „noua educaţie”. 

Fiecare generaţie a dorit o „nouă educaţie”, capabilă să alcătuiască „un nou tip de generaţie”, 

alţi oameni mai adaptabili viitorului pe care îl preconiza. Preanticii şi anticii, cărţile sfinte ale 

„învăţătorilor” vizau un anumit tip de personalitate, indivizi noi în gândire, concepţie, atitudine. 

Pedagogii Comenius şi Pestalozzi au conceput o „nouă educaţie”, capabilă să formeze un om 

liber de opresiuni şi conştient de rolul său pământean. Scriitorul iluminist, pedagogul francez, J. 

J. Rousseau a sugerat un tip nou de educaţie, „o educaţie centrată exclusiv pe copil, pe „esenţa” 

sa, pe datele psihoindividuale ale acestuia şi pe libertatea de dezvoltare şi manifestare a 
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personalităţii acestuia”. Copilul este fiinţă divină, ivit pe pământ graţie voinţei acesteia, iar omul 

„îl maculează, îl degenerează umanizându-l: „totul este bun când iese din mâinile creatorului, 

totul degenerează în mâinile omului”. (Rousseau, 1960) 

Pedagogia alternativă nu are o istorie, deşi doctrinele, Waldorf, Montessori, Freinet, Jena 

ş.a. se revendică de la rousseauism, având izvorul în orientarea pedagogică a lui J. 

J.Rousseau. Principiile acestuia sunt împărtăşite de către „alternative” şi vizează stimularea 

educaţiei în consens cu natura, cu firea, respectarea libertăţii de exprimare a înclinaţiilor copiilor, 

aflarea tainelor naturale şi sociale prin descoperiri proprii; şcoala e mediul de exprimare al 

copiilor, fiind un laborator natural de atitudine, gândire, activitate şi acţiune. 

Alternativele în educaţie se constituie ca realitate paralelă sau opusă realităţii educative 

din cadrul formal, dat în principal de către instituţiile de învăţământ publice sau private, în 

temeiul unor programe şi al unor regulamente valabile pentru toţi, fără a lua în considerare 

specificul fiecărui grup.  

În cazul tineretului, indiferent de gradul de solicitudine manifestat de societate, 

alternativa este exprimată din motivul foarte simplu al tendinţei oricărei generaţii noi de a-şi trasa 

o cale proprie de viaţă. De fapt, orice nouă generaţie este o alternativă la generaţia precedentă. 

Tinerii socializaţi de către instanţele de educaţie ale mediului lor îşi definesc un mod specific de 

a fiinţa. 

Cu toate acestea, alternativele educaţionale nu pot fi confundate cu o cultură specifică 

tinerei generaţii şi nici cu o contracultură. Prima este o realitate construită de către tineri ca 

alternativă la sistemele formale de formare. Norme şi valori specifice apar în contextul particular 

al modului de viaţă al tinerilor. Formarea are loc, în acest caz, paralel cu cea oferită de şcoală. 

În formele culturale ale tinerilor, aceştia cunosc o socializare, diferită însă de cea din instanţele 

sociale, adică tânărul decide singur asupra metodelor şi tehnicilor de formare, asupra 

conţinutului actelor de educare, optează pentru acele valori apreciate ca oportune pentru 

dezvoltarea personalităţii sale. Aici acţionează principiul: a învăţa prin acţiune, tânărul având 

sentimentul trăirii vieţii în raport cu propriile interese. De aceea, chiar în condiţiile unor privaţiuni, 

tânărul acceptă să se implice în asemenea grupuri din dorinţa de a face ceva şi de a fi evaluat 

pentru ceea ce face. 

Contracultura se instituie în organizarea vieţii tinerilor conform unor valori şi norme ce se 

opun sistemului de valori al societăţii. Ea poate fi considerată ca o alternativă numai din 

perspectiva asocierii voluntare între tineri, bazate pe principiul egalităţii şi libertăţii, ce urmăresc 

edificarea de structuri contrapuse celor ale societăţii. Contracultura tinerilor pune în discuţie 

structurile instituţionale. În timp ce cultura tineretului este o alternativă la cultura societăţii 

globale evoluând în relaţie cu aceasta, în anumite contexte ea este expresia particulară a culturii 

globale vizând în special instituţiile considerate vinovate pentru starea generală a societăţii şi 

pentru starea tineretului. Valorile, normele, ideile şi modalităţile de acţiune ale contraculturii au 

ca ţel distrugerea cadrului instituţional sau transformarea lui radicală, astfel încât să răspundă 

noilor situaţii ale agenţilor sociali, între care se înscrie şi tineretul. 

Contracultura reprezintă pentru sistemul de învăţământ atitudinea tranşantă a elevilor 

faţă de conţinutul şi metodele de instrucţie şi educaţie din şcoală. În consecinţă, şcoala este 

văzută ca un bastion al conservatorismului, ca o instituţie lipsită de flexibilitate, promotoarea 

unor dogme şi un factor de uniformizare culturală. Instituţional, şcoala, la fel ca şi alte instanţe 

de socializare, este etichetată ca fiind expresia vechiului sau, în cel mai bun caz, establishment-
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ului. De fapt, în viziunea unei asemenea concepţii, şcoala nu face decât să reproducă structurile 

de putere (economică, socială, culturală) din societate, iar pentru tineri intruziunea factorilor de 

putere în educaţie şi instrucţie este apreciată ca element esenţial al distorsionării socializării lor. 

Evident, fenomenul contraculturii în spaţiul românesc nu are aceeaşi penetraţie socială şi 

individuală ca în unele state occidentale unde se afirmă direct, fără menajamente, o atitudine 

tranşantă faţă de societate, faţă de valorile şi normele ei. Cu toate acestea, după evenimentele 

din 1989 au pătruns şi la noi curente contraculturale, cu deosebire de sorginte confesională, 

având ca ţintă tinerii. S-au produs unele acţiuni (de pildă, sataniştii sau mişcarea new-age) ce 

urmăresc crearea unor stări de anarhie şi haos, dar extinderea şi intensitatea lor nu sunt 

evaluate cu exactitate. 

Rezultă din această scurtă prezentare că fenomenele contraculturale nu au caracterul 

unor sisteme alternative. Educaţia tinerilor este discutată şi în termenii subculturilor şcolare. Neil 

Burtonwood în „The culture concept in educational studies” analizează instrucţia din şcoli ca 

mod de a opera diferenţieri. Răspunsul tinerilor la acest tip de instrucţie se constituie într-o 

subcultură. Preluând idei din doctrine ale domeniului, autorul subliniază, pe bază de exemple, 

existenţa unei frustări de status determinat de nerealizare sau subrealizare. Din această cauză 

apare cultura antisocială exprimată într-o atitudine critică. Această subcultură conduce la criterii 

alternative pentru răsplătirea statusului. În cadrul unor şcoli elevii se împart în două categorii: 

grupurile pozitive, formate din cei ce au o poziţie bună în sistemul şcolar şi care îşi dezvoltă o 

cultură proprie bazată pe valori academice, şi grupurile negative formate din elevii cu statusuri 

inferioare care nu au respect decât pentru cei situaţi într-o poziţie similară. Între cele două 

grupuri există o permanentă tensiune. 

Normele activităţii şcolare sunt prea generale şi prea rigide, încât nu au influenţă 

puternică asupra fiecăruia dintre elevi. Integrarea în şcoală este determinată de un complex de 

factori sociali şi psihologici, care acţionează asupra comportamentului faţă de şcoală al elevului, 

ceea ce conduce la adoptarea - în cazul celor ce opun rezistenţă la normele şcolii - a unor criterii 

alternative de compensare a poziţiei lor critice faţă de sistemul şcolar.  

Luarea în considerare a valorilor specifice culturii tineretului de către şcolile formale este 

un act dificil, ce ţine în primul rând de motivaţia şi capacitatea de înţelegere din partea adulţilor, 

cu deosebire a profesorilor. De aici conflictul ce apare în cadrul şcolii, atunci când sistemul 

şcolar formal refuză să integreze măcar parţial cultura adolescentină. 

Şcoala românească nu cunoaşte încă o presiune puternică din partea culturilor 

tineretului, contribuind la aceasta deocamdată şi modul tradiţional al raporturilor dintre elevi şi 

profesori, dintre şcoală şi societate. Am subliniat mai sus că influenţa culturilor tineretului asupra 

şcolii se face fie mediat, fie sublimat. Evoluţia societăţii româneşti lasă să se întrevadă un impact 

mai puternic al acestora asupra sistemelor formale de instrucţie.  

Alternativele educaţionale nu trebuie confundate cu şcoala paralelă. Se ştie de multă 

vreme că şcoala nu mai este pentru elevi singura sursă de cunoştinţe, unii au încercat chiar să 

evalueze procentele cunoştinţelor provenite din şcoala clasică, şi respectiv, din şcoala paralelă. 

Problema esenţială nu este de a stabili matematic proporţia dintre cunoştinţele şcolare şi cele 

obţinute informal sau nonformal, ci de a conştientiza că civilizaţia modernă oferă surse 

numeroase şi variate de cunoştinţe pentru o paidee globală coerentă pentru subiect şi de a şti 

unde să cauţi şi să regăseşti informaţia, pentru întregirea făgaşului formării personale, pentru 

dezvoltarea inteligenţei şi a personalităţii. Rolul şcolii este să-i ajute pe subiecţi să facă o 
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selecţie şi să clasifice informaţiile în funcţie de importanţa şi de exactitatea lor, să le dezvolte 

spiritul critic. Experienţa fiecărui subiect se va amplifica, experienţele unei clase în întregul ei nu 

vor mai putea fi neglijate de către profesori, iar formula lui Decroly „o şcoală pentru viaţă şi prin 

viaţă”, va trebui poate să fie pusă cu litere de aur pe toate frontispiciile viitoarelor şcoli. Noi 

forme de comunitate se vor constitui în noi hiperspaţii, comunicarea între şcoli şi schimburile de 

experienţă – inaugurate de Freinet prin intermediul tipografiei şcolare şi a ziarului şcolii - vor lua 

proporţii pe care abia ni le putem imagina dacă avem în vedere posibilităţile oferite astăzi de 

sistemul internet. O altă relaţie presupusă de prezenţa alternativelor în şcoala românească este 

sugerată de binomul lumea reală-lumea virtuală. 

 De fapt, şcoala paralelă funcţionează cel mai bine în domeniul spaţiului virtual. 

Reprezintă un truism faptul că, pentru elevul actual, tocul şi peniţele, călimara şi sugativa, 

caietele lineate, străduinţa de a umple fără cusur paginile, cu linii, bastonaşe, litere; scrisul de 

mână, caligrafia, manuscrisul, tind să obţină un statut „muzeal”. Hipereficientul computer pune la 

dispoziţia „user-ului” surogatele literelor de mână, standardizate şi depersonalizate. Viteza şi 

eficienţa sunt imperativele vremii. Spre a le face faţă cât mai de timpuriu, este recomandabil ca 

elevii să scrie de la început cu litere de tipar. Scrisul de mână , în zilele de azi, se mişcă aidoma 

unui car cu boi printre autoturismele circulând cu viteză ameţitoare. 

Celebrul Bernard Pivot, în „Cuvintele vieţii” face un elogiu mâinii, legată inevitabil şi de 

acţiunea de a scrie. Mâna îşi vede uzurpat acest privilegiu de degetul care apasă pe butoane şi 

tastaturi sau alunecă încoace şi încolo pe ecranele iPod, touch-urilor. Cu toate acestea, literele 

nu se mai leagă cursiv, una de cealaltă, ca în scrisul de mână, ci ele devin singuratice, 

despărţite de spaţii albe, înşirându-se ca mărgelele pe aţă. 

Cyber-cetăţeanul este sedus de narcoza media, posedă gadget-uri recognoscibile care-l 

fac „trendy” sau îl impun ca brand. Educaţia trebuie privită şi prin prisma performanţelor 

tehnologice. De aceea, educaţia trebuie să se asigure „pricepere, nu doar diplome”, iar şcoala 

nu poate face abstracţie de schimbările structurale, noile tehnologii, îmbătrânirea populaţiei, 

procesul de globalizare – internaţionalizarea educaţiei (ca problemă sau ca oportunitate).  

Copilăria a sărit de la Şotron la Counter. Adolescenţa şi copilăria se trăiesc pe internet, şi 

socializarea se face prin chat sau forumuri. Indiscutabil, a fi adolescent, înseamnă a avea 

messenger sau blog, iar Homo Zappiens se conduce după principiul „a fi, înseamnă a fi văzut în 

lumea virtuală“. 
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Capitolul 2. Educaţia contemporană şi învăţământul alternativ 
 
 

2.1.  Contextul cultural post modern al educaţiei contemporane  
 

În trecut, ca şi în prezent miza relaţiei tradiţie-schimbare era prevalentă, cu precizarea că 

astăzi „pandemia”  schimbării face victime printre cei pe care vrea să-i salveze. Pentru a diminua 

efectele nedorite ale schimbării, dintre care cea mai importantă este pierderea identităţii din 

perspectiva  învăţământului specific unei societăţi a cunoaşterii, schimbarea, fie că este radicală, 

prin reformă, fie că este permanentă, de tipul inovării-adaptării, trebuie să adopte o nouă 

filosofie, centrată pe următoarele principii: 

 schimbarea este un proces, nu un eveniment; 

 schimbarea este desăvârşită de indivizi, nu de instituţii; 

 schimbarea este o experienţă individuală de profunzime; 

 practicarea schimbării provoacă ataşament şi determină competenţe progresiv mai 

mari pentru participare la procesul respectiv de schimbare. 
 

Pentru alternativele educaţionale fundamentală este relaţia identitate-schimbare. Pentru 

a descifra mecanismele şi procesele acestei relaţii extrem de complexe, trebuie evidenţiate cel 

puţin trei paliere de analiză:  

 internaţional, naţional, local, instituţional; 

 global (de exemplu: politica educaţiei în România sau în universitate / şcoală, 

analizată multidimensional); 

 sectorial ( se analizează doar una sau câteva dimensiuni, dintr-o ţară, sau comparat, 

din mai multe ţări). 

Cadrul de referinţă, în condiţiile globalizării, este nivelul internaţional de analiză, întrucât 

numai aşa se pot indentifica provocările lumii contemporane pentru educaţie şi, implicit, pentru 

alternativele educaţionale. Iată, în continuare, provocările lumii contemporane, prezentate sub 

forma unui decalog: 

 epoca iraţiunii; 

 deconstrucţia postmodernistă; 

 universul în acceleraţie (inflaţia noului, permanenţa schimbării, erodarea durabilităţii, 

prevalenţa vitezei şi eficienţei etc.); 

 suprapopularea planetei (îmbătrânirea, gerontocraţia, expansiunea feminismului şi a 

feminităţii, uciderea copilăriei, crize: alimentară, locuinţe, ecologică, energetică etc.); 

 subdezvoltarea durabilă (decalaje extreme, sărăcia endemică, polarizare socială, 

criză financiară, a infrastructurii, şomaj, insatisfacţie existenţială etc.); 

 globalizarea ignoranţei şi a nimicului (secularizarea, desacralizarea); 

 existenţa virtuală; 

 supermanul (obsesia performanţei, plăcerea simţurilor, corporalitatea, civilizaţia 

afrodisiacă); 

 barbaria interioară (fragilitatea ordinii, pierderea politeţii, amurgul datoriei, omul fără 

inimă, omul subdezvoltat etic, dispariţia umanismului, nihilism, dispariţia onoarei, 

ruşinii, rânduielii, exarcerbarea libidoului); 
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 invazia media (dominaţia imaginii, manipularea, hiperconsumul mediatic etc.). 

 

Ca un corolar al celor zece provocări şi ca efect al acţiunii lor, omenirea se confruntă şi cu 

o criză a educaţiei - “Pedagogia vidului” (Boillotte), “Haosul pedagogic” (Memo Ph.), “Socitatea 

fără şcoală” (Illich I.), “Pedagogiile nondirective” (Carl Rogers), “Sfârşitul educaţiei” (Postman 

N.Y.) Home Schooling etc. 

Pornind de la caracteristicile epocii contemporane, Charles Handy şi-a intitulat una din 

lucrări “Epoca iraţiunii. O gândire nouă pentru o lume nouă”, iar Ken Robinson a atribuit ca titlu 

unui volum al său „O lume ieşită din minţi. Revoluţia creativă a educaţiei”. Ambele lucrări 

sugerează dominaţia hazardului, a aleatorului, a fractalilor, a mulţimilor disipative în epoca 

contemporană şi recomandă abordarea netradiţională a problematicii lumii actuale. Ervin Lazlo, 

unul din cei mai mari specialişti în teoria sistemelor, în lucrarea „Punctul haosului” pledează 

pentru crearea unei noi gândiri şi a unui scenariu pozitiv de acţiune pentru viitorul nostru comun. 

„Trebuie să învăţăm să administrăm în mod inteligent imprevizibilul cu alegerea conştientă”. 

(Laszlo, 2010) Ideea de bază a lui Ervin Lazlo este că viitorul nu trebuie prezis, ci trebuie creat. 

Ca instrument pentru cei interesaţi de crearea viitorului poate fi utilizată lucrarea lui Gary Hamel 

„Viitorul managementului”, carte scrisă „pentru cei care se tem că sistemul acţionează împotriva 

inovaţiei, care ştiu că managementul, aşa cum este el practicat acum, e mai degrabă un 

obstacol în calea succesului şi care vor să facă ceva în această privinţă”. (Hamel, 2010)   

De multă vreme postmodernismul a realizat o critică de tip de-constructiv a programului 

iluminist şi a modernităţii. Înţeleasă ca deziluzie generală şi în acelaşi timp generalizată în raport 

cu idealurile umaniste ale acestora, postmodernitatea se plasează sub semnul scepticismului, 

relativităţii sau chiar al criticii mai mult sau puţin pertinente: critica religiei – Nietzsche, critica 

tehnicii – Heidegger, critica raţionalităţii moderne – Habermas şi critica limbajului – Wittgenstein. 

Postmodernismul s-a remarcat prin: afirmarea lipsei de certitudine a cunoaşterii 

(relativismul cognitiv), discreditarea principiilor evoluţioniste şi acreditarea ideii conform căreia 

devenirea umană este non-teleologică (caracterul permanent al schimbării), absenţa unor axe şi 

principii valorice, (relativism axiologic), multiplicarea autorităţilor şi mobilitatea super-extinsă în 

spaţiu şi timp a individului.  

Francis Fukuyama, în lucrarea „Marea ruptură. Natura umană şi refacerea ordinii sociale” 

susţine că „o societate bazată pe informaţie are tendinţa să producă mai mult din cele două 

lucruri pe care oamenii le preţuiesc în primul rând într-o democraţie modernă: libertatea şi 

egalitatea”.  (Fukuyama, 2010) Avem mult mai multă libertate de a alege, ierarhiile şi birocraţiile 

se prăbuşesc, iar toate aceste schimbări aduc cu ele mai multă prosperitate, democraţie şi 

libertate, ca şi o societate mai deschisă. 

Între valorile sociale tradiţionale şi cele actuale s-a produs o mare ruptură. Afirmarea unei 

culturi a individualismului fără limite are drept consecinţă încălcarea tuturor regulilor, care devine 

în fapt singura regulă.  

Individualismul excesiv are drept rezultat final izolarea, persoanele devin insule singulare 

în oceanul umanităţii. Extinderea fără limite a libertăţii individului de a allege, în absenţa unor 

reguli care le îngrădesc benefic social, duce la dezorganizarea şi fărâmiţarea societăţii, 

incapabilă de a-şi îndeplini scopurile şi determinările comunitare.  

O consecinţă distinctă şi dramatică a exacerbării individualismului este atrofia morală. 
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De aceea, Marea Ruptură trebuie urmată de reconstrucţie, iar educaţia trebuie să 

materializeze şi să metamorfozeze „trista ştiinţă”, cum definea Adorno morala.  

De fapt, cu conceptele construcţie şi deconstrucţie se operează şi în domeniul identitar al 

Uniunii Europene, care, dincolo de coincidenţa mai mult sau mai puţin conjuncturală de interese, 

se profilează din gestionarea responsabilă a unităţii politico-juridice împreună cu diversitatea 

culturală, toate îngemănându-se în ceea ce Constantin Rădulescu – Motru numea „comunitate 

de destin”. 

Identitatea culturală europeană a fost prezentată iniţial ca un „dictat genetic”, rezultată din 

istoria comună greco-latină-creştină. Într-un spaţiu geografic „înghesuit” şi caracterizat prin 

plurilingvism, popoarele europene au învăţat să trăiască „cu celălalt şi în calitate de celălalt al 

celuilalt”, spune Gadamer, dar tot el observă că tocmai acum ,,când printr-o simplă apăsare de 

buton distanţele dispar, creşte, paradoxal, însingurarea, prin  depărtarea aproapelui”. (Gadamer, 

1999) Ce sens sociologic ar putea avea această „depărtare a aproapelui”? Un prim sens ar fi cel 

referitor la creşterea individualismului care ameninţă să distrugă legăturile de solidaritate, să 

„însingureze” persoana prin degradarea şi „efemerizarea” sentimentelor de apartenenţă. Un alt 

sens ar fi tocmai cel descris mai sus ca „postmodern”, care plasează existenţa umană sub 

semnul hazardului şi al lipsei de sens (Dumnezeu a murit, istoria a luat sfârşit, filosofia a murit şi 

ea odată cu prohibirea interogaţiilor despre sensul existenţei şi capacitatea de cunoaştere a 

omului etc). 

Subspecie a identităţii sociale, identitatea culturală a fost şi ea  „victima” reducţionismelor 

care nu au ezitat să o transforme într-un fel de surogat genetic, de sorginte fenotipică ca orice 

simplificare de acest fel< ea a fost la început utilă, aducând un spor în cunoaştere, pentru ca 

apoi, prin radicalizare, să nu devină unul din aspectele cele mai importante ale construcţiei 

identităţii, ci identitatea însăşi. În aceste condiţii, aşa cum se întâmplă de obicei, pendulul a 

oscilat în direcţia opusă, spre negarea totală  a fundamentelor culturale ale identificării, spre 

demonetizarea „asemănărilor” şi exaltarea „deosebirilor”, a diferenţelor, de aici imperativul 

„deconstrucţiei” naraţiunilor culturale ce ameninţă să estompeze diferenţele şi să genereze o 

nouă situaţie de criză în cultura europeană. 

Cultura europeană „este un drum care se construieşte mergând” (Sabbato, 2005), dar el 

porneşte dintr-un trecut care-l susţine şi-i dă direcţie şi se îndreaptă spre un viitor căruia 

prezentul trebuie să îi dea un sens. Aproape platonician, Ortega Y. Gasset susţine că ceea ce 

numim „culturi naţionale” nu sunt altceva decât obiectivări particulare ale „spiritualităţii” 

europene, supremul paradox fiind acela că fiecare nou principiu uniform (european) fertilizează 

diversificarea astfel încât naţiunile au devenit progresiv omogene şi progresiv diverse.  

O altă axă a problematicii identitate–pluralism este pentru noi românii problema tradiţiei 

ortodoxe într-o Europă tot mai secularizată. Această dilemă este redată plastic de părintele 

Kallistos Ware, profesor la Universitatea din Oxford, convertit la ortodoxie, astfel: „Una dintre 

cele mai frumoase pilde despre pocăinţă este cea a fiului risipitor, Iisus alegând deloc 

întâmplător această cale de a ilustra ceea ce reprezintă păcatul – este un „exil, o înstrăinare, o 

excludere, sau, mai bine zis, o autoexcludere din familie. De aceea, Pocăinţa înseamnă 

întoarcere acasă, revenirea din izolare în comunitate, reintegrarea în familie.” (Ware, 1996) 

Pentru spaţiul balcanic se impune un alt dublet: ospitalitate-toleranţă. Ambii termeni pun 

în discuţie relaţia noastră cu străinul, cu celălalt, cu departele nostru apropiat, pe care am vrea 

sau am fi dispuşi să îl acceptăm. Modalitatea unei asemenea acceptări face diferenţa între cele 
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două concepte. În jurul lor se structurează relaţii de putere şi de autoritate, dar şi conduite cu 

profundă încărcătură morală. O reflecţie asupra ospitalităţii astăzi, crede Jacques Derrida, ar 

trebui să vizeze, între altele, ”posibilitatea unei delimitări riguroase a pragurilor sau a frontierelor 

dintre familial şi nefamilial, dintre străin şi non-străin, dintre cetăţean şi non-cetăţean, dar înainte 

de toate dintre privat şi public.” (Derrida, 1995) 

Ethosul identităţilor colective a intrat adesea în conflict cu politicile de gestionare a 

diversităţii. Din acest punct de vedere, am putea spune că Balcanii au cunoscut aproape toate 

formele de stăpânire şi de obedienţă, toleranţă şi intoleranţă. Diversitatea a fost însoţită mai 

curând de discordie şi de divergenţă decât de concordie şi unitate. Vecinătăţile, departe de a fi 

fost amicale, au motivat elanuri războinice dintre cele mai feroce. 

Toleranţa recunoaşte diferenţa, o acceptă, dar îi raţionalizează şi reglementează 

funcţionarea. Ea este recunoscută astăzi drept o formă rezonabilă de compromis care face 

posibilă coexistenţa paşnică a indivizilor diferiţi sau a grupurilor cu identităţi etnice, culturale, 

religioase eterogene. Latinescul tolero, face trimitere la capacitatea de a suporta, accepta sau 

răbda prezenţa celuilalt. 

În vremurile noastre, se invocă legi ale ospitalităţii, de felul celor formulate de 

Klossowscki, care prescriu cadrele acceptării celuilalt. Astfel de reguli devin caduce şi ineficiente 

dacă termenii „contractului” sunt încălcaţi prin extensie unilaterală, fie de către gazdă (stat, 

conducător, stăpânul casei, proprietarul, „capul” familiei), fie de străin (imigrant, exilat, nomad, 

minoritar). Excesul de restricţii primejduieşte libertatea, facilitând soluţii represive, absenţa lor 

încurajează „fără-de-legea”, subversiunea şi violenţa. Xenofobia este urmarea unor astfel de 

interpretări abuzive. 

Diversitatea înseamnă complexitate, în timp ce identitatea - simplitate. Opusă alienării 

conjuncturale, identitatea poate fi o iluzie. Proiectul filosofic al cosmopolitismului contestă 

afirmarea ei excesivă, argumentând că tocmai aici găsim sursa tuturor conflictelor recente, al 

totalitarismelor politice, deportărilor masive şi masacrelor sângeroase. 

Putem spune astfel că vechea ordine socială a fost distrusă, odată cu intrarea în era 

post-modernă. Viaţa noastră socială şi morală a cunoscut o mulţime de rele, relaţiile sociale, 

economice şi culturale au devenit tot mai tehnologizate, individualismul tot mai pronunţat a 

subminat aproape toate formele de autoritate, slăbind familiile, comunităţile şi naţiunile. 

„Una dintre cele mai interesante şi importante evoluţii intelectuale ale timpului nostru” o 

reprezintă studiul modalităţilor prin care ia naştere ordinea socială, ca urmare a auto-organizării 

descentralizate a indivizilor şi comunităţilor. Dar de unde apare şi cum evoluează ordinea 

socială? În epoca industrială ea a fost impusă de o ierarhie centralizată şi birocratică, ceea ce 

nu mai poate fi valabil într-o societate informaţională, în care se impune descentralizarea şi 

delegarea de competenţe, inclusiv de putere. Lumea actuală e dependentă de norme informale, 

trebuie să se autoorganizeze. 

Problema principală pe care o ridică autoorganizarea este că ordinea socială şi cea 

morală nu urmează linear unei ordini politice şi dezvoltări economice. Un anumit consens moral 

are forţa de a genera, el însuşi, o anumită ordine politică, iar în democraţiile liberale consensul 

moral este o „rara avis”. Ele nu se pot baza nici pe anumite precondiţii culturale ale ordinii 

politice, singurele criterii de omogenitate prezente fiind toleranţa şi respectul reciproc, dar şi 

acestea numai până la un punct. Aceste aspecte s-au agravat în condiţiile deschiderii 

frontierelor, ale liberei circulaţii a persoanelor şi al revoluţionării comunicaţiilor, elemente ce 
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sporesc diversitatea în interiorul societăţilor actuale, caracterizate de un veritabil metisaj 

demografic, etnic, cultural, religios şi tot mai mult politic. Identitatea civică nu mai e suficientă, 

astfel că forţele centrifuge cresc. Întrebarea e dacă şi cum vor supravieţui vechile formule 

identitare atacurilor uneori violente ale multiculturalismului şi diverselor fundamentalisme, dar şi 

desacralizării şi declinului moral al societăţilor? Relativismul moral la care s-a ajuns duce nu 

doar la creşterea diversităţii, ci şi a entropiei. 

O altă ameninţare vine şi din partea străpungerilor tehnologice semnificative, o inovaţie 

putând submina o comunitate sau distruge un mod de viaţă. Aşadar, condiţiile tehnice şi 

economice în accelerată schimbare cer noi reguli sociale, iar de multe ori acestea nu mai ţin 

ritmul, ceea ce epuizează rezerva de capital social, costurile devenind foarte ridicate. În sfera 

socială şi morală, ordinea pare să fie ciclică, cu fluxuri şi refluxuri, în timp ce progresul tehnic a 

devenit cvasicontinuu şi responsabil uneori de ciclurile sociale spiraloide. În tot cazul, omul are 

capacităţi extraordinare de adaptare şi refacere a ordinii sociale, altfel rezultanta evoluţiilor 

istorice nu ar fi una, totuşi, ascendentă. 

George Ritzer, unul dintre cei mai cunoscuţi sociologi contemporani, cu contribuţii 

esenţiale în sociologia consumului, teoria globalizării, metateorie sociologică, teorie socială 

modernă şi postmodernă, a devenit celebru cu lucrarea Mcdonaldizarea societăţii. (Ritzer, 2010) 

Adâncind explorările sociologice ale unor autori precum Max Weber sau Jean Baudrillard, Ritzer 

reconceptualizează universul în care trăim, descriind modul în care lumea obiectelor modifică 

relaţiile dintre oameni şi semnificaţia interacţiunilor sociale. Ritzer actualizează birocraţia la o 

tendinţă mult mai actuală, şi anume la această imensă industrie a fastfood-ului organizată pe 

principiile modelului Mcdonald: eficienţă, pragmatism, predictibilitate, control prin tehnologii 

neumane, iraţionalitatea raţionalităţii. 

Se tot vorbeşte despre o nouă eră în care trăim, caracterizată de viteză şi de stres, pe 

care Friedman o descria astfel:  „globalizarea are în mod limpede o faţă americană: are urechile 

lui Mickey Mouse, mănâncă Big Mac, bea Coca-Cola sau Pepsi, foloseşte un laptop IBM sau 

Apple, utilizează Windows "™98. 

Acelaşi George Ritzer, într-o altă lucrare ,,Globalizarea nimicului. Cultura consumului şi 

paradoxurile abundenţei” informează cititorii asupra schimbării sociale vaste ce se petrece 

continuu în jurul nostru, reprezentând un avertisment asupra puterii de seducţie şi a ispitelor 

Mcdonaldizării. „Lumea socială este caracterizată tot mai mult de <<nimic>>. Tot mai mulţi 

oameni îşi caută satisfacţia în consum, însă a devenit evident că acesta nu poate oferi sensurile 

şi recompensele care până acum erau obţinute prin muncă. Dimpotrivă, indiferent cât 

consumăm, indiferent cât de mult ajungem să cumpărăm, nu facem decât să ne adâncim şi mai 

mult într-o spirală fără sfârşit a frustrării. Căci obiectul consumului nostru este tocmai nimicul 

produs in serie, o masă amorfă de lucruri care vin de nicăieri şi sunt produse oriunde. Nu mai 

avem timp. Acesta este paradoxul: suntem atât de ocupaţi, încât ne-am descotorosit de tot ceea 

ce ne umplea timpul într-un mod semnificativ, iar ceea ce am pus în loc nu ne va mai oferi 

satisfacţiile pe care le obţineam din toate acele lucruri pe care le-am lăsat deoparte. Ne-am 

aruncat cu capul înainte spre nimic. Dar ce vom face atunci când această epocă a prosperităţii 

va lua sfârşit, aşa cum se întrevede deja?" (Ritzer, 2010) 

Răspunsul la această întrebare presupune şi luarea în discuţie a aportului educaţiei la 

formarea cetăţeanului mileniului trei şi a modalităţilor prin care el ar putea deveni mai 

responsabil, mai competent, mai uman. Pentru aceasta, educaţia şi formarea în Europa sunt 
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supuse în prezent unor modificări considerabile. Educaţia nu mai poate fi considerată doar o 

sarcină care priveşte exclusiv statele-naţiuni, ci din contră, ea devine în mod imperios, o sarcină 

interculturală. Problema cunoaşterii modului în care se vor trata diferenţele şi punctele comune 

ale conceptelor educaţiei, atât la nivel regional, cât şi la nivel naţional, se află în centrul acestei 

evoluţii. Trebuie păstrate, pe de o parte, diferenţele culturale dintre ţările Europei, dat fiind faptul 

că aceste diferenţe sunt cele care constituie diversitatea şi bogăţia acestui continent, iar pe de 

altă parte, ţinând cont de evoluţia politică, economică şi culturală din Europa, trebuie să se 

dezvolte perspective comune şi să se acţioneze în funcţie de acestea.  

Această evoluţie, pe termen lung, va spori tensiunile dintre local, regional şi global. Din 

ce în ce mai mulţi oameni se vor considera cosmopoliţi, responsabili de destinul întregii lumi; în 

acelaşi timp, ei nu vor fi pregătiţi să îşi abandoneze legătura lor profundă cu contextul local, 

regional şi naţional în care trăiesc. Ordinea tradiţională a spaţiului, timpului, depărtării, 

proximităţii, necunoscutului şi familiarului este întreruptă. Astfel se nasc noi amestecuri, această 

societate mondială şi transnaţională nu este caracterizată de uniformitate şi claritate, ci din 

contră, de diversitate, diferenţă şi complexitate.  

Este timpul să înceteze conceperea proceselor de educaţie şi de formare în Europa ca şi 

cum ele ar fi izolate şi ar conţine cultura unui singur stat-naţiune. De fapt, diferitele origini, 

abordările şi concentrările culturii se suprapun încât globalul, regionalul şi localul se 

întrepătrund. Noţiunea de glocalisation – glocalizare (glocalism) a lui Robertson exprimă perfect 

această idee de suprapunere a globalului şi localului, a universalului şi singularului, care dă 

naştere unor noi forme de complexitate culturală şi socială relativ autonome. Rezultatul acestei 

suprapuneri şi al acestei interdependenţe nu reprezintă o unitate culturală închisă, ci o 

diversitate profundă a condiţiilor de viaţă pentru secolul XXI. 

Procesele de europenizare şi de globalizare fac viaţa mult mai complexă decât înainte, 

iar prin intermediul noilor media, noilor forme de comunicare în piaţa mondială, aceste procese 

au o mare influenţă asupra generaţiei tinere. Ele acţionează în aşa fel încât ţările ce au cultură 

diferită se aseamănă, fără a se confunda în mod necesar. Tentativa de a reduce diferenţele prin 

luarea în consideraţie a particularismelor, tentativă care ar servi la distrugerea diferenţelor dintre 

culturi, ar provoca o mişcare de rezistenţă, în cadrul căreia s-ar sublinia pe bună dreptate 

unicitatea şi aspectul ineluctabil al singularului. În faţa acestei evoluţii, educaţia şi formarea 

trebuie, mai mult ca niciodată, să sprijine tinerii să răspundă în mod autonom noilor cerinţe ale 

societăţii, trebuie să le dea posibilitatea să îşi perfecţioneze cunoştinţele şi să trăiască diferite 

experienţe pentru a-şi dezvolta personalitatea. În acest context, este datoria educaţiei de a pune 

de acord egalitatea de şanse cu cerinţele societăţii competiţionale. În numele egalităţii de şanse, 

trebuie, înainte de toate, să fie încurajaţi fetele şi băieţii dezavantajaţi din punct  de vedere 

social. Primul obiectiv este solidaritatea, al doilea individualitatea. Între cele două obiective 

există un raport antinomic care nu admite compromisuri. 

În interiorul proceselor sociale şi culturale provocate de globalizare, întâlnirea şi 

confruntarea cu celălalt sunt din ce în ce mai importante. În măsura în care se presupune că 

educaţia şi formarea pregătesc tinerii pentru a face faţă provocărilor pe care le rezervă viaţa, o 

confruntare sporită cu ceea ce este străin şi cu străinii face parte din sarcinile lor cele mai 

importante. Însă ce este străin şi ce este familiar? În ce constau similitudinile dintre ceea ce este 

străin şi ceea ce ne este propriu, şi în ce constau diferenţele dintre acestea două? Ceea  ce este 

străin este şi enigmatic. Nu îl putem coloniza sau încorpora într-o comunitate. Dacă totuşi 
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încercăm să facem acest lucru, îl distrugem. Dacă, în ciuda acestui lucru, ne înverşunăm să îl 

înţelegem, riscăm să încorporăm ceea ce este străin în ce ne este propriu. Înţelegerea devine 

atunci o strategie pentru menţinerea puterii. Dacă suntem capabili să înţelegem ceva, îl putem 

de asemenea domina şi controla.  

Trebuie să abandonăm în mod conştient dorinţa de a extinde domeniul a ceea ce ne este 

propriu şi să renunţăm la distrugerea domeniului celuilalt. Dacă plecăm de la principiul 

imposibilităţii de a-l înţelege pe celălalt, descoperim o limită care permite să îl analizăm fără a-l 

distruge: tentativa de a trăi sinele din punctul de vedere al celuilalt. În acest caz, obiectivul este 

de a elabora o gândire heteronomă, care să îl lase pe celălalt intact, permiţând în acelaşi timp 

abordarea acestuia. 

În Uniunea Europeană, de acum înainte, va fi mai important ca niciodată să trăim cu 

diferenţele. Tinerii trebuie să înveţe să accepte diferenţa care repune în discuţie propria lor 

identitate, deseori construită cu greutate. Dacă aceştia nu reuşesc să suporte diferenţa celuilalt, 

ei recurg deseori la acte de violenţă împotriva acestuia. Violenţa faţă de străini devine atunci un 

mijloc de a restabili propria stabilitate psihosocială, pe care o credeau pierdută. Devalorizarea 

celuilalt, etichetarea acestuia şi transformarea sa în ţap ispăşitor sunt strategii de apărare 

folosite în mod curent. Dat fiind faptul că xenofobia are o funcţie stabilizatoare asupra 

psihologiei tinerilor, eradicarea acesteia este dificilă. Proiecţia negativităţii asupra celui străin 

este mult mai importantă fiindcă ea serveşte la debarasarea de imaginea negativă avută despre 

sine. Situaţia socială în care se află tinerii joacă, de asemenea, un rol important. În majoritatea 

cazurilor, ei au încetat şcoala, nu au găsit loc de munca şi o parte din familia lor se află în şomaj. 

Ei nu sunt deci integraţi în societate şi se simt foarte puţin siguri pe ei înşişi. Această viaţă fără 

perspective nu are nici un sens pentru ei. În asemenea condiţii sociale, tinerii riscă să fie excluşi 

din societate, ceea ce, pe termen lung, atrage după sine dezvoltarea unor grupuri care trăiesc în 

sărăcie.  

În secolul XXI educaţia se confruntă cu o serie de tensiuni pe care trebuie să le 

depăşească: global-local, necesitate-hazard, libertate-dependenţă, tradiţie-modernitate, 

identitate-schimbare, autonomie-heteronomie, unitate-diversitate, general-particular, centru-

periferie, autohton-alogen, asemănare-diferenţă, directiv-nondirectiv, competiţie-egalitate de 

şanse, etc. 

Raportul UNESCO intitulat „Educaţia. Comoara ascunsă înăuntru” este structurat, pe 

nouă capitole, un veritabil program în domeniul educaţiei: 

1. De la comunitatea de bază la societatea mondială; 

2. De la coeziunea socială la participarea democratică; 

3. De la creşterea economică la dezvoltarea umană; 

4. Cei patru piloni ai educaţiei: a învăţa să cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti 

împreună şi a învăţa să exişti; 

5. Educaţia pe toată durata vieţii; 

6. De la educaţia de bază la educaţia universitară; 

7. Cadrele universitare în căutare de noi perspective; 

8. Alegerea educaţiei, rolul politicului;  

9. Cooperarea internaţională: educaţia „satul planetar”, coroborată cu cele patru libertăţi 

specifice comunităţii europene: persoane, bunuri, finanţe, servicii. 
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Din această perspectivă, în ceea ce priveşte profilul personalităţii elevului, se reproşează 

şcolii că pune accent pe „reproducerea prezentului”, în condiţiile în care au apărut ca priorităţi: 

toleranţa, spiritul critic, autonomia, altruismul, alteritatea etc. 

Formarea elevilor în consens cu realizarea acestor valori este urmărită cu prioritate de 

cadrele didactice din domeniul alternativelor educaţionale. Acest fapt deschide un nou capitol 

privind învăţământul preuniversitar, acela al relaţiei vechi-nou. 

„Noul” declanşează întotdeauna o fuziune între datul actual şi starea anterioară. Nu e de 

mirare, deci, că în activitatea intelectuală, orice creaţie se elaborează pe fundamentul şi cu 

ajutorul achiziţiilor de până atunci. „Noul” e numai o excrescenţă a „vechiului”. 

Desigur, tradiţionalul se înrudeşte mai mult cu automatismul, pe când noutatea implică 

un grad mai înalt de atenţie şi nevoia unei acomodări; dar, graţie puterii sale seductive, 

îndeamnă cu mai multă eficienţă spre adoptarea şi imitarea sa. Trebuie precizat că ceea ce în 

unele grupuri sociale apare ca noutate, poate să fie, şi chiar este adeseori, revenirea la date sau 

atitudini mai vechi, uitate, căzute în desuetudine. În împrejurări favorabile, accidentala lor 

reapariţie poate să atragă din nou atenţia asupra lor şi, sub iluzia unei reale creaţii recente, 

grupul social, acordându-le un nou credit, să le cultive din nou cu mai multă sau mai puţină 

fervoare. Din această grupă de manifestări fac parte adesea diferite curente imitative, aşa-zisele 

„mode”. 

În ceea ce priveşte alternativele educaţionale acestea nu sunt o „modă” şi nici o 

„inovaţie” postdecembristă. 
 

E drept că multe „mode” se referă la conţinuturi cu adevărat inedite, dar cei care le 

adoptă imitativ nu-şi dau seama că a imita nu înseamnă a fi original, ci semnifică dependenţa de 

un model împrumutat, nerealizând faptul că dacă „moda”e nouă nu sunt neapărat şi ei inovatori. 

De fapt a sosit momentul să clarificăm şi problematica inovării şi schimbării. 

Într-o epocă a şcolii româneşti extrem de receptivă la schimbare, la înnoire, cartea lui A. 

M. Huberman „Cum se produc schimbările în educaţie” este o lectură mai mult decât necesară. 

Huberman afirmă ca: „Termenul de inovaţie este plin de perfidie, deoarece în acelaşi timp e şi 

seducător, dar şi înşelător; seducător pentru că implică optimizare şi progres, în timp ce în 

realitate el înseamnă numai ceva nou şi diferit; înşelător, fiindcă abate atenţia de la substanţa 

activităţii în cauză – invitarea în profitul grijii pentru tehnologia educaţiei”. (Huberman, 1978) 

De aceea, autorul insistă asupra conceptului de inovaţie, pornind tocmai de la diferenţa 

în accepţiunea termenilor de schimbare şi inovaţie. Schimbarea este constituită de tot ce 

intervine diferit de ceea ce a fost, ea putând să se producă şi întâmplător, pe când inovaţia „are, 

întrucâtva, un caracter mai degrabă deliberat, voluntar şi planificat, decât spontan”, sau mai clar: 

„Inovaţia este deci o operaţiune unitară al cărei obiectiv este de a determina instalarea, 

acceptarea şi utilizarea unei schimbări” sau, în fine, „inovaţia de schimbare”. După clarificare 

„practică” a conceptului de inovaţie autorul cercetează sursele generale şi factorii favorabili 

schimbării în interiorul unui sistem, stabilind tipuri de schimbări – de pildă, „materiale”, de 

„concepţie”, în „relaţiile interpersonale” etc. De un interes deosebit apare abordarea dificultăţilor 

de realizare a diverselor schimbări, oscilând între schimbările comportamentului de grup (foarte 

dificil), şi schimbările „cunoştinţelor” (mai puţin dificil). 

Viaţa omenească are nevoie atât de o anumită continuitate, cât şi de momente de 

discontinuitate care acordă activităţii un anumit elan. Ceea ce rămâne de stabilit este dacă în 
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aceste cazuri părăsirea tradiţiei se datorează unei adevărate nevoi spirituale sau numai unei 

simple dorinţe de schimbare. 

Trebuie deci să distingem între adevărata şi falsa modernitate, între ceea ce decurge din 

veritabila necesitate spirituală şi cea care se datoreşte unui simplu capriciu omenesc. Trebuie 

totodată să se ţină seama că, dacă succesiunea schimbărilor constituie evoluţia, aceasta nu 

poate fi confundată cu progresul, căci există şi evoluţii defavorabile, prejudiciabile. 

Totuşi, dacă moda, efemeră, ades iraţională şi chiar condamnabilă, se sprijină pe 

imitaţie, nu rezultă că imitaţia, ea însăşi, ar fi oricând demnă de dispreţ. Imitaţia, cum a arătat 

exhaustiv Gabriel Tarde, este un proces inerent şi indispensabil vieţii sociale. Pe ea se 

întemeiază moravurile, cutumele şi însăşi vorbirea. 

Întrebarea care se ridică, după toate aceste consideraţii, este cea referitoare la criteriul 

după care urmează să ne conducem pentru a distinge atât imitaţia înţeleaptă de cea 

reprobabilă, cât şi inovaţia valoroasă în opoziţie cu cea inutilă. 

Aici trebuie să depăşim cadrul psiho-sociologic al discuţiei şi să ne amintim de un gând 

al lui Schiller: „Materialul să-l luăm din prezentul nostru, din ceea ce ne este dat, dar forma, 

adică ţelul spre care ne îndreptăm, să-l luăm de peste timp”. Înţelepciunea, care e dată ca zestre 

oricărui om valid, poate să ne spună oricând ce este peren adevăr, ce este bine şi ce este 

frumos în eternitate şi nu numai pentru oportunitatea momentului. Este deja o certitudine că 

alternativele educaţionale şi-au validat în timp valoarea, ele constituind deja o benefică 

„tradiţie” a învăţământului românesc. 

În actualitate, România înregistrează din punctul de vedere al dezvoltării, modernizării şi 

recuperării decalajului, pe care îl are faţă de media europeană, o serie de dificite: • deficit 

instituţional şi de democraţie • deficit demografic • deficit educaţional • deficit alimentar • deficit 

energetic • deficit ecologic • deficit de infrastructură • deficit de coeziune şi solidaritate socială • 

deficit de imagine • deficit de mentalitate • deficit de modele şi elite • deficit de autoîncredere. În 

cele ce urmează ne vom referi doar la deficitul educaţional cu accent pe sistemul de învăţământ. 
  

După aprecierile din Raportul Comisiei Prezidenţiale 2007, menţinerea actualului 

sistem de învăţământ din România pune în pericol competitivitatea şi prosperitatea ţării. Acest 

sistem are patru mari probleme: este ineficient, nerelevant, inechitabil şi de slabă calitate. 

 Sistemul de învăţământ este ineficient, aşa cum rezultă din analiza performanţelor 

obţinute de elevii din România la principalele evaluări internaţionale: PISA, TIMSS şi PIRLS. 

Cu excepţia rezultatelor la lectură ale copiilor din clasa a IV-a, toate celelalte performanţe se 

află mult sub media internaţională. Mult mai îngrijorător este însă faptul că performanţele 

înregistrate de elevii noştri sunt semnificativ mai slabe decât cele ale elevilor din ţările 

vecine, recent intrate în UE, care au aproximativ aceleaşi condiţii social-economice ca 

România. Aceste performanţe dovedesc că trebuie să punem capăt iluziei că avem un 

sistem performant, invocând reuşitele la olimpiadele internaţionale. Rezultatele olimpicilor 

sunt prea puţin relevante pentru sistem: ele reflectă excelenţa  personală şi a câtorva 

profesori care îi pregătesc, nicidecum starea sistemului. 

 Sistemul de învăţământ este nerelevant în raport cu economia şi societatea viitorului,  

pentru că nu corespunde criteriilor economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere. În acest 

context, prin Agenda Lisabona şi Europa 2020, Uniunea Europeană a stabilit indicatori 

care arată măsura în care o ţară şi Uniunea, în ansamblul ei, sunt capabile să facă faţă 
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provocărilor economiei cunoaşterii. Din analiza acestor date rezultă o concluzie clară: 

actualul sistem de educaţie nu este capabil să asigure României o poziţie competitivă în 

economia cunoaşterii. 

 Sistemul de învăţământ actual este inechitabil pentru că asigură elevilor aceleaşi 

oportunităţi de învăţare şi de rezultate, indiferent de mediul socio-economic sau cultural din 

care provin. Din păcate, în România, în ciuda intervenţiilor de până acum, se menţin 

inechităţi flagrante. Apartenenţa la mediul rural se asociază cu dezavantaje majore: 

actualmente numai 24,54% dintre elevii din mediul rural ajung să urmeze liceul. Proporţia 

elevilor din mediul rural care obţin rezultate slabe la limba română, matematică şi ştiinţe este 

de 2-6 ori mai mare decât a celor din mediul urban; proporţia celor care obţin rezultate foarte 

bune la aceleaşi discipline este de 2-3 ori mai mică. Grupurile vulnerabile continuă să fie, în 

mare măsură, dezavantajate educaţional. Aproximativ 80% dintre tinerii neşcolarizaţi sunt 

rromi, dintre care 38% sunt analfabeţi funcţional. Proporţia de copii rromi înscrişi în 

învăţământul primar este de 64%, faţă de 98,9% - media naţională. 

 Infrastructura şi resursele din sistemul de învăţământ sunt de slabă calitate, fapt 

demonstrat printre altele de o tristă realitate: majoritatea şcolilor din România au o 

arhitectură care corespunde unei concepţii despre şcoală de la finele secolului al XIX-lea, nu 

una specifică începutului secolului al XXI-lea. Peste 82% din totalul clădirilor şcolare sunt 

construite înainte de 1970, uneori chiar cu mult mai mult timp în urmă, ceea ce face ca 

starea şi dotarea lor să nu mai corespundă standardelor actuale de pregătire. Din mii de 

şcoli lipsesc facilităţile de bază (apă curentă, WC etc.), iar dotarea materială este precară. 

Doar 36% dintre şcoli sunt conectate la Internet, majoritatea covârşitoare fiind formată din 

liceele din mediul urban. Resursa umană îmbătrâneşte îngrijorător (media de vârstă a 

personalului didactic este de 40 de ani la femei şi de 44 de ani la bărbaţi), iar calitatea 

prestaţiei este, în general, slabă. Doar 18% din personalul didactic din ţară a urmat un curs 

de pregătire pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în predare, iar într-un sondaj recent, 

74,3% dintre elevii de clasa a VIII-a susţin că profesorii obişnuiesc să le dicteze la 

majoritatea materiilor. Programa şcolară este deosebit de încărcată şi, mai ales, este lipsită 

de o viziune clară. Evaluarea elevilor, îndeosebi prin teste naţionale şi bacalaureat, este de 

slabă calitate. Managementul unităţilor şcolare a fost politizat excesiv, împiedicându-se 

astfel acumularea de know-how şi formarea managerilor profesionişti. Inerţia sistemului este 

uriaşă. La problemele intrinseci ale sistemului de învăţământ legate de eficienţă, relevanţă, 

echitate şi calitate se adaugă un fenomen extern, cu grave consecinţe pentru educaţie: 

declinul demografic. Din analizele statistice rezultă că, dacă se menţin actualele tendinţe 

demografice, în 2013 vom avea cu 20% mai puţini elevi decât în 2005, iar în 2025 - cu 40% 

mai puţini. Scăderea este dramatică, iar consecinţele asupra resurselor umane necesare 

dezvoltării ţării - uşor de dedus. 

 

Rezumând, se poate spune că sistemul educaţional actual are mari probleme de 

eficienţă, echitate, calitate şi relevanţă pentru economia cunoaşterii. El produce insuficientă 

cercetare şi inovare şi nu este capabil să promoveze o Românie competitivă şi prosperă. 

Restructurarea lui e necesară şi urgentă, dacă nu vrem să devenim o colonie tehnologică, o ţară 

cu oameni săraci şi fără speranţe. 
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Desigur, se poate oricând motiva prin lipsa cronicizată a resurselor bugetare sau prin 

efectele actualei recesiuni economice, dar menţinerea deficitului educaţional nu se poate explica 

doar prin cauze de ordin material. Există şi cauze de natură conceptuală, care îşi au originea 

atât în neadaptarea politicii educaţionale la condiţiile impuse de trecerea la un nou tip de 

structură economico-socială, ca urmare a tranziţiei spre economia de piaţă de factură 

europeană, cât şi de exacerbarea procesului de politizare a învăţământului. 

Una din cele mai importante şi mai grave cauze ale deficitului educaţional constă în 

elaborarea şi transpunerea în politica şi practica guvernamentală a concepţiei conform căreia 

sistemul naţional educaţional este structurat după forma de proprietate a capitalului operant şi 

nu după calitatea utilizării acestui capital. Nu numai că o astfel de concepţie este dovada 

incapacităţii unor factori de decizie de a renunţa la politicile centralizatoare specifice statului 

comunist, unic deţinător al proprietăţii mijloacelor de capital, dar este şi dovada incapacităţii 

înţelegerii formelor moderne de gestionare şi utilizare a capitalului prin tehnici şi instrumente 

specifice cadrului de corporate governance, prin care potenţialul utilizării performante a 

capitalului nu depinde primordial de forma sa de proprietate, ci de performanţa managementului. 

Trebuie subliniată tendinţa de a generaliza şi trata nediferenţiat unităţile de învăţământ 

cu capital privat, considerându-se definitorie pentru toate unităţile situaţia strict particularizată a 

unora dintre ele, care nu au reuşit să ridice calitatea procesului de învăţământ la standardele 

naţionale sau care au încălcat principiile şi regulile deontologice. 

O altă cauză conceptuală a deficitului educaţional o reprezintă modul în care este 

definită politica de austeritate menită, conform intenţiei guvernamentale, să realizeze 

macrostabilizarea, ca o precondiţie a ieşirii din starea de recesiune economică. Nediferenţierea 

angajaţilor bugetari pe criteriul utilităţii sociale a muncii şi a priorităţilor de dezvoltare pe termen 

lung, ca şi aplicarea tale quale a principiului solidarităţii a inclus automat şi nejustificat 

personalul din învăţământ în categoria reducerilor salariale. 

Atâta timp cât nu se va înţelege că cel mai important element al avuţiei naţionale şi cea 

mai importantă garanţie a dezvoltării şi modernizării pe termen lung îl reprezintă educarea şi 

profesionalizarea forţei de muncă, deficitul de educaţie va fi una dintre cele mai puternice 

bariere în calea progresului şi civilizării României. 

 

2.2.  Rădăcini ale alternativelor educaţionale în România 
 

În lucrarea ,,Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi 

strategii”, Ioan Cerghit susţine că „ceea ce învaţă elevii reprezintă «inima» însăşi a 

învăţământului”. În continuare, reputatul pedagog afirmă că didacticienii de azi şi de mâine, 

trebuie să-şi (re)construiască permanent demersurile plecând de la convingerea profundă că „nu 

există un singur mod în care elevii învaţă şi cu atât mai puţin nu există un singur mod în care 

aceştia să fie învăţaţi”. (Cerghit, 2002) 

Această pledoarie pentru pluralism, alteritate şi diversitate în domeniul didacticii poate fi 

considerată, în egală măsură şi un stimul pentru promotorii alternativelor educaţionale. 

Binenţeles, învăţământul alternativ, având peste doua secole de existenţă, şi-a validat în timp 

valoarea, dar orice pledoarie în favoarea sa este binevenită, iar orice contribuţie teoretică este 

benefică. Acest fapt este cu atât mai meritoriu cu cât recunoaşterea meritelor celor care prin 
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râvnă pragmatică şi defrişări epistemologice legitimează alternativele educaţionale în 

învăţământul preuniversitar românesc este o „rara avis” în cercetarea pedagogică. 

Fără a fi suspectaţi de paseism se cuvine să prezentăm antecesorii experimentalismului 

românesc şi să evidenţiem faptul că într-o perioadă în care dispuneau de condiţii improprii 

pentru cercetare era o veritabilă emulaţie pentru a studia problematica învăţământului şi a 

indentifica soluţiile pentru modernizarea şi diversificarea acestuia. 

Începuturile experimentalismului românesc se plasează la jumătatea secolului al-XIX-lea, 

când nu se produc experimente propriu-zis, ci doar încercări. De exemplu, la Iaşi, George 

Cleobul înfiinţează, după îndemnul şi cu susţinerea bănească a boierului Nicolae Rosetti 

Roznovanu, o şcoală „model” de învăţământ lancasterian. Acest aşezământ şcolar poate fi 

considerat prima şcoală de experimentare din România. Mai târziu V.A. Urechia a organizat, cu 

începere din anul şcolar 1860-1861, şcoli de „încercare” la şcoala primară de băieţi de la Trei 

Ierarhi Iaşi şi la Şcoala de pe lângă Mitropolia din Bucureşti. Aceste şcoli primare model au 

funcţionat ca adevărate centre experimentale, pentru că, aşa cum conchidea V.A. Urechia 

„încercarea făcută la Trei Ierarhi trebuie să se extindă şi la celelalte şcoli”. 

O nouă tentativă de organizare a unui tip de „şcoală nouă” a fost şi Institutul Urechia, 

care era o şcoală particulară plasată în plină natură. Ulterior I.F. Buricescu, Izabela Sadoveanu, 

Ştefan Velovan, N. Vaschide, G. Tabacaru şi Vladimir Ghidionescu au fost promotori ai 

pedagogiei experimentale în România şi au avut contribuţii deosebite în acest domeniu, pe care 

le vom prezenta într-un alt capitol al acestui studiu. 

O instituţie cheie pentru cercetarea pedagogică a fost şcoala normală care, încă dintru 

începuturi, dar mai ales în perioada interbelică au devenit veritabile laboratoare în care s-au 

forjat caractere şi s-au testat noi idei pedagogice. Din mediul normalian s-au remarcat 

următoarele şcoli normale şi cadre didactice, în special învăţători şi educatoare: Măgurele, Ilfov 

(Eleonora Moscu Filipidescu); Bucureşti (D. Teodosiu); Piteşti (Radu Petre); Rm. Vâlcea (I. 

Nisipeanu); Sibiu  (Petru Şpan, Şt. Velovan); Craiova (I. Popescu- Teiuşan); Deva (N. 

Aposolescu, C. Sporea); Arad  (Ion Blăgilă); Bacău  (Gr. Tabacaru) etc. 

Contribuţii deosebite au adus experimentele şi cercetările din domeniul alternativelor, 

care priveau conducerea de sine a clasei (Petre Popescu Lugoj), justiţia şcolară (Petru Şpan), 

autoguvernarea lui V. Borgovan la Şcoala Normală Turnu Severin. Deasemenea meritorii sunt şi 

preocupările  lui Radu Petre, de la Şcoala primară de băieţi nr. 25 Şoseaua Măgurele Bucureşti, 

precum şi cele ale lui Gh. Hopu, T. Geantă, L.S. Mătăsariu etc. 

De fapt, experimentalismul a fost susţinut şi promovat inclusiv prin legislaţia 

învăţământului. Astfel, în 1933 un anteproiect de lege propune înfiinţarea de şcoli experimentale 

în diverse zone ale ţării: Bârza, jud. Dolj, Rucăr (fostul jud. Muscel), Lupa (fostul judeţ Turda), 

Cefa (fostul judeţ Bihor), Şcolile Greci – Ilfov, Copăceni, Floreşti, Mihai Vodă, Poenari, satul 

Movila – Ilfov, Şcoala de experienţă din Blaj – Toma Cocişiu. 

Ulterior, în 1939, prin articolul 73 din Legea pentru organizarea şi funcţionarea 

învăţământului primar şi normal se prevedea „posibilitatea reînfiinţării unor şcoli de 

experimentare”, pentru testarea unor metode deosebite de educaţie şi învăţământ. Făceau 

obiectul „testării” şi alternativele de la şcolile Budeşti şi Domneşti, jud. Ilfov; Grădiştea, jud. 

Vâlcea şi Zebil, jud. Tulcea unde se experimenta, metoda sensorio-motorie (Montessori), 

metoda Gh. Hopie, folosirea literelor de tipar (C. Freinet), fişierul matematic, fişele de 

documentare, fişe de bază şi fişe de exerciţiu după model Washburne şi Winetka, metoda 
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Decroly la şcoala de la Bloj, jud. Ilfov, gruparea elevilor în echipe P. Petersen şi Roger Cousinet 

– aplicată de Teodor Pascu în comuna Greci (Ilfov). 

Exemplul cel mai concludent pentru creativitatea cadrelor didactice române până la 1944 

îl reprezintă aplicarea ideilor lui J. Dewey, A. Ferrière şi mai ales Ovide Decroly la Şcoala activă 

creştină de la Blaj a lui Toma Cocişiu. 
 

Alternativele educaţionale au deja o tradiţie în România şi acest fapt este de fapt un 

paradox: deşi ele debutează ca insurgenţe la „imperfecţiunile” învăţământului tradiţional, 

sfârşesc prin a deveni tradiţie. În continuare prezentăm câteva repere ale tradiţiei alternativelor 

educaţionale în România. 

După cum este cunoscut, „şcoala activă” a fost unul dintre cele mai puternice curente 

pedagogice din prima jumătate a secolului nostru. Dacă, iniţial, termenul de „l’école active” - 

datorat lui Pierre Bovet – a fost numai o traducere a germanului „Arbeitsschule”(„şcoala muncii”), 

după puţin timp accepţiunea lui s-a lărgit, ajungând să reprezinte aceleaşi principii ca şi 

„educaţia noua”. Aşa se face că în mai multe ţări, printre care şi România, conceptul pedagogic 

care exprimă tendinţele de înnoire nu a fost acela de „educaţie nouă”, ci de „şcoală activă”. 

Este cunoscut faptul că, începând din deceniul al şaptelea al secolului trecut, pătrund în 

şcoala românească ideile didacticii herbartiene, cu toate exagerările unora dintre discipolii lui 

Herbart. A apărut şi la noi – după cum se ştie  - o reacţie antiherbartiană. 

Trebuie să spunem, de la început, că idei similare celor promovate de „educaţia nouă” – 

chiar dacă mai puţin dezvoltate – au fost formulate şi în pedagogia românească chiar din primii 

ani ai secolului, independent de curentul care atunci se constituia în Occident. Acum apare idea 

şcolii centrate pe copil, la Gr. Tabacaru, precum şi ideea activităţii spontane, la Ioan Slavici. 

Termenul de şcoală activă apare din opoziţia dintre şcoala tradiţională şi şcoala nouă în 

volumul semnat de N. Moisescu - „Şcoala veche şi şcoala nouă” (1912). Şcoala nouă era 

caracterizată de autorul acestei lucrări în următorii termeni: „aceasta e şcoala activă, în care 

elevul observă cu simţurile sale, descrie cu vorbele sale, gândeşte cu mintea sa, încât lecţia 

întreagă sau aproape întreagă este opera sa”. Activitatea pe care o avea în vedere profesorul 

ploieştean nu avea însă un caracter spontan – cum cereau exponenţii occidentali ai „educaţiei 

noi” – ci era stimulată de către profesor. 

După primul război mondial, în condiţiile unei mai intense circulaţii a ideilor, au pătruns şi 

în ţara noastră, mai puternic decât înainte, noile idei pedagogice, mai ales cele ale „şcolii 

active”. 

Un promotor al noului a fost S. Mehedinţi care a pornit în elaborarea teoriei sale de la 

realităţile societăţii şi şcolii româneşti. „Activismul” pentru care milita el nu coincidea decât în 

parte cu „şcoala activă” promovată de pedagogia din Occident; era un activism ancorat în 

trebuinţele societăţii noastre care avea atunci nevoie de o şcoală mai puternic legată de nevoile 

vieţii practice. I. Nisipeanu şi Gr. Tabacaru sunt alţi doi teoreticieni ai educaţiei care s-au 

manifestat ca adepţi ai şcolii active în deceniile trei şi patru. 

Unul dintre pedagogii care au contribuit poate cel mai mult la propagarea principiilor 

„şcolii active” – printr-o lucrare temeinic elaborată (Şcoala activă, 1926) – a fost Ion C. Petrescu. 

La începutul deceniului al patrulea, el se orienta spre o pedagogie întemeiată pe 

sociologie şi dezvolta teoria regionalismului educativ; spre sfârşitul deceniului, era pe deplin 

câştigat pentru pedagogia socială şi milita pentru constituirea unei „pedagogii româneşti”.



Cap. 2. Educaţia contemporană şi învăţământul alternativ  2.3 Alternativele educaţională în actualitate 

 29 

Potrivit teoriei regionaliste, conţinutul învăţământului era constituit pe „unităţi de viaţă” 

corespunzătoare structurilor de viaţă din mediul în care se află şcoala. Este aici, fără îndoială, 

ceva din teoria „centrelor de interes” a lui O. Decroly, dar pedagogul român nu porneşte de la 

interesele copilului, ci de la „viaţă”, de la realităţile mediului regional. Spre deosebire de „şcoala 

activă integrală”, regionalismul educativ manifestă o deosebită preţuire pentru activitatea 

practică. 

Teoria localismului educativ, dezvoltată de Stanciu Stoian, se înscrie, ca şi regionalismul 

educativ, în curentul larg al activismului românesc; un activism în care mediul social are un rol 

precumpănitor; de aici insistenţa pe legarea şcolilor de viaţă, pe intensificarea orientării practice 

a procesului de instruire. 

După cei mai mulţi dintre teoreticienii români ai educaţiei din deceniile trei şi patru ale 

secolului XX (fie şi cu unele amendamente, adepţi ai „şcolii active”) unii dintre ei – fără a fi 

potrivnici ideii de activism – au formulat obiecţii asupra conceptului însuşi de „şcoală activă”. 

Aşa au fost I.I. Gabrea, Şt. Bârsănescu, C. Narly. Primul a militat pentru o „şcoală 

creatoare”, cel de-al doilea aspira să depăşească, prin pedagogia culturii, două tendinţe 

unilaterale – intelectualismul herbartian şi activismul - iar cel de-al treilea cerea să se dea lecţiei 

un caracter organizat de cercetarea unei probleme. 

Aşadar, conceptul de „şcoală activă” n-a fost în pedagogia românească un produs de 

împrumut; n-a fost expresia unei tendinţe de îndepărtare a teoriei educaţiei de trebuinţele 

societăţii noastre, ci, dimpotrivă, o modalitate prin care se căutau soluţii proprii pentru ca şcoala 

să poată satisface aceste trebuinţe. 

Activismul a stimulat dezvoltarea teoriei pedagogice cu consecinţe pozitive şi asupra 

practicii şcolare, întrucât cadrele didactice – îndeosebi învăţători – au pus în aplicare o bună 

parte din ideile vehiculate atunci. 
 

 

2.3.  Alternativele educaţionale în actualitate  
 

2.3.1. Mize şi perspective 
 

În pofida greutăţilor inerente oricărui început şi în condiţiile numeroaselor disfuncţii 

generate de insuficienţa cadrului legislativ şi de unele imperfecţiuni manageriale trebuie subliniat 

faptul că iniţiativa particulară în învăţământ şi pluralismul educaţional au reprezentat, imediat 

după decembrie 1989, o revenire la valoroasele tradiţii ale şcolii româneşti, anterioare reformei 

învăţământului din 1948. Trebuie precizat că, de la început, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului a manifestat interes şi înţelegere pentru existenţa alternativelor 

educaţionale în sistemul naţional de învăţământ. De asemenea, Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei a susţinut ştiinţific şi logistic învăţământul alternativ, implicându-se în faza iniţială şi în 

formarea cadrelor didactice necesare. Aceste preocupări au fost continuate prin înfiinţarea, 

începând cu 1 august 1996, în cadrul MECTS a Serviciului pentru învăţământul particular 

preuniversitar (H.G. nr. 394/1996) transformat, din 1997, în Direcţia Învăţământ Postliceal, 

Particular şi Alternative Educaţionale. Astfel s-a creat structura organizatorică destinată să 

gestioneze problemele specifice subsistemului, aflat în plină expansiune. 

O nouă etapă pentru destinul alternativelor educaţionale a reprezentat-o constituirea, 

prin ordinul ministerului educaţiei naţionale nr. 4853 din 8.11.1999, a Comisiei Naţionale 
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pentru Alternative Educaţionale, măsură urmată de modificarea prin OMEN nr. 4716 din 

29.09.2000 a componentei CNAE şi aprobarea prin OMEC nr. 3840 din 16.05.2001 a noii  

componenţe a CNAE Deşi aceste măsuri au avut efecte benefice, ele s-au produs tardiv, la 

aproape un deceniu de funcţionare a alternativelor educaţionale în cadrul sistemului naţional de 

învăţământ. Prin OMEN nr. 4516/13.09.2000, s-a aprobat „Regulamentul privind constituirea 

şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale  Deşi imperfect, 

conţinând numai 12 articole, „Regulamentul” soluţiona totuşi problematica privind constituirea, 

organizarea şi funcţionarea CNAE şi preciza atribuţiile sale. Întrucât aspectele fundamentale 

privind existenţa alternativelor educaţionale (înfiinţare şi acreditare; organizare şi funcţionare; 

înscriere, transfer, promovare a elevilor; resurse umane; resurse materiale) nu erau încă 

reglementate, prin OMEN nr. 4517 din 13.09.2000 s-a aprobat „Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a învăţământului alternativ de stat şi particular din România”. 

„Regulamentul” învăţământului alternativ, prin cele 49 de articole ale sale a oferit, pentru 

moment, soluţii şi a reprezentat trecerea de la criza de legitimitate la legitimitatea acţiunii.  

În concluzie, în pofida unor disfuncţii, alternativele educaţionale au devenit în deceniul 

1991 – 2000 unul dintre elementele de susţinere a pluralismului educativ, atât  prin polimorfismul 

preocupărilor, cât şi prin polivalenţa rezultatelor. Alternativele educaţionale au parcurs, în 

deceniul 1991-2000, trei perioade distincte: anomică, a consolidării organizatorice şi 

funcţionale şi a acreditării propriu-zise.  

Perioada anomică a acoperit intervalul 1991 – 1995, până la apariţia Legii 

învăţământului. În această perioadă învăţământul alternativ s-a dezvoltat fără a exista un cadru 

normativ şi fără ca iniţiatorii să respecte criterii de legalitate şi de legitimitate. Această perioadă 

poate fi denumită anomică, pentru că sistemul s-a dezvoltat prin înfiinţarea unităţilor fără avizul 

MEC şi abia mai târziu s-a făcut selecţia operatorilor de pe piaţa serviciilor educative. În 

concluzie, faza anomică a însemnat perioada în care alternativele au devansat acţiunea 

instituţiilor cu atribuţii în domeniu, acestea intervenind, de regulă, postfactum.  

Perioada de funcţionare provizorie a cuprins intervalul 1995 – 2000, adică etapa de la 

apariţia Legii învăţământului până la constituirea Comisiei  Naţionale pentru Alternativele 

Educaţionale şi până la adoptarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

învăţământului alternativ, de stat şi particular, din România”. În această perioadă, unităţile de 

învăţământ alternativ preuniversitar au obţinut legitimitate, dobândind aviz de funcţionare din 

partea MEC. Principala înfăptuire a etapei este înlocuirea aleatoriului şi, în unele situaţii, a 

arbitrarului, cu proceduri şi criterii de evaluare a unităţilor de învăţământ alternativ.  
 

Introducerea sistemului de evaluare şi acreditare a învăţământului alternativ a fost 

determinată de acţiunea conjugată a factorilor conjuncturali şi a celor de lungă durată.  

 Dintre factorii conjuncturali amintim: 

– creşterea explozivă şi haotică  a numărului de instituţii şi elevi la începutul anilor 1990;  

– apariţia unui număr destul de mare de şcoli care promovau alternativele educaţionale, 

în absenţa unui cadru  legal de organizare şi funcţionare a acestora.  

 Dintre factorii de lungă durată enumerăm: 

– generalizarea mecanismelor competitive şi concurenţiale în întreaga societate, inclusiv 

în domeniul învăţământului; 
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– necesitatea măririi eficienţei utilizării fondurilor publice, în condiţiile unei subfinanţări a 

învăţământului; 

– utilizarea unor criterii obiective de distribuire a fondurilor publice către şcoli, prin analiza 

performanţelor calitative ale acestora;  

– creşterea mobilităţii internaţionale a elevilor şi absolvenţilor şi necesitatea echivalării şi 

recunoaşterii calificativelor şi diplomelor de studii;  

– garantarea calităţii programelor de studii oferite de şcolile din România. 
 

În aceste condiţii promovarea învăţământului alternativ trebuia să conducă la:  

– încurajarea instituţiilor de învăţământ să-şi definească în mod clar misiunile; 

– stimularea instituţiilor de învăţământ, claselor şi grupelor să-şi evalueze în mod corect 

resursele şi capacităţile necesare realizării misiunilor asumate; 

– conferirea bazei legale pentru recunoaşterea de către stat a diplomelor şi certificatelor 

oferite de instituţiile de învăţământ alternativ. 
 

Perioada acreditării reprezintă faza de maturitate, de consolidare organizatorică şi 

funcţională a învăţământului alternativ. Ea a început în anul 2000 şi  durează şi acum, până 

când vor fi acreditate unităţile de învăţământ alternativ, de stat şi particular, care îndeplinesc 

indicatorii şi standardele naţionale. În acest interval de timp vor fi  identificate toate unităţile, 

clasele şi grupele, care promovează alternative educaţionale, vor fi descurajate iniţiativele care 

funcţionează ilegal şi vor fi acceptaţi ca operatori pe piaţa alternativelor educaţionale numai 

persoanele juridice sau fizice credibile, performante, eficiente, acreditate.  

Rezultă că în 2000 învăţământul alternativ era la începutul perioadei de acreditare 

propriu-zisă, stadiu în care urma să fie validate toate iniţiativele viabile şi să înceteze activitatea 

instituţiilor de învăţământ neperformante.  
 

2.3.2 Stadiul actual de evoluţie a învăţământului alternativ 
 

Învăţământul alternativ poate să contribuie, prin forme specifice, la consolidarea rolului 

şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ şi să asigure acesteia rolul de centru de 

resurse educaţionale pentru comunitate. În pofida unor obstacole generate de carenţe ale 

cadrului legislativ, de dificultăţile financiare, inerente vremurilor de tranziţie, de mentalităţile 

învechite, învăţământul alternativ a cunoscut, aşa cum s-a arătat în capitolul precedent, o 

evoluţie ascendentă, aspirând să devină o componentă a sistemului naţional de învăţământ. 

De fapt, aplicarea analizei PEST, la specificul învăţământului alternativ, pe cele patru 

coordonate: politică, economico-financiară, socială şi tehnologică confirmă afirmaţiile 

anterioare. 

Astfel în plan politic, deşi alternativele educaţionale s-au constituit, de-a lungul istoriei, 

după instituţionalizarea şi etatizarea şcolii prin desprinderea lor din învăţământul tradiţional, 

acum, în postcomunism, statul devine promotorul pluralismului educaţional şi a alternativelor 

educaţionale. Mai mult, în România, spre deosebire de experienţa occidentală, alternativele 

educaţionale în loc să se constituie ca forme ale învăţământului particular sunt integrate cel mai 

adesea în sistemul învăţământului de stat.  

După decembrie 1989, programele partidelor politice şi ale executivului au avut printre 

obiective stimularea pluralismului educativ şi, implicit, susţinerea învăţământului alternativ de 
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calitate. Din păcate, uneori, prevederile programatice nu au fost urmate şi de măsuri concrete, 

iar unele decizii, prin prevederi restrictive, au lăsat impresia unei atitudini discriminatorii.  

Din punct de vedere economic apariţia învăţământului alternativ presupunea instituirea 

unui echilibru dinamic între diversele forme de şcolarizare, ca şi identificarea unor surse de 

finanţare suplimentare pentru activitatea sa specifică. Din păcate, învăţământul alternativ, deşi 

beneficiază de o autonomie organizatorică şi funcţională mai mare şi dispune de mai multă 

libertate de acţiune în acest domeniu, nu şi-a valorificat mereu aceste latenţe.  

Financiar, federaţiile, asociaţiile, planurile şi programele s-au implicat în faza iniţială, 

când erau interese pentru promovarea şi implementarea alternativelor, ulterior renunţând la 

unele obligaţii pe care şi le-au asumat în domeniul susţinerii materiale a activităţilor din 

subsistem.  Trebuie spus că, din păcate, în accepţia unor iniţiatori implicarea financiară se 

rezumă numai în taxe, fără a ţine cont de suportabilitatea acestora de către familiile elevilor.  

În plan social, mai ales din punct de vedere demografic, s-au produs schimbări 

dramatice după 1989. Principala implicaţie a declinului demografic pentru învăţământ este 

scăderea rapidă a numărului de persoane cuprinse pe fiecare grupă de vârstă, de an şcolar şi 

de ciclu (în valori absolute se înregistrează 1,1 milioane elevi în minus în 1995, faţă de 1985). 

În aceste condiţii, stimularea accesului copiilor şi tinerilor la educaţie devine prioritară, 

ceea ce deschide noi perspective pentru învăţământul alternativ. Scăderile drastice ale 

efectivelor de copii şi elevi în anul şcolar 2000 – 2001, faţă de anul precedent (cu 0,9% la 

învăţământul preprimar, cu 9,9% la învăţământul liceal), nu se datorează numai curbei 

demografice descendente, ci şi neşcolarizării, pierderilor şcolare, inadaptării la viaţa de elev etc. 

De aceea, ar fi necesar ca alternativele educaţionale să-şi orienteze preocupările şi spre 

conceperea de programe şi proiecte care să ocupe şi acest segment al pieţii, oferindu-i servicii 

educaţionale adaptate nevoilor proprii. Bineînţeles, pentru realizarea acestui deziderat, mediile 

defavorizate şi subdeservite trebuie să devină grupuri ţintă pentru alternativele educaţionale. A 

lăsa această sarcină numai în grija fundaţiilor şi asociaţiilor cu scop caritabil sau a o abandona 

în seama persoanelor juridice care se ocupă de copii cu nevoi speciale sau de colectivităţile de 

rromi nu este suficient. Acest imperativ este cu atât mai presant cu cât gradul de cuprindere într-

o formă de învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară a fost în anul şcolar 2000 - 2001 de numai  

67,3 %.  

Dezvoltarea învăţământului alternativ nu ţine cont suficient nici de mediile de rezidenţă, 

unităţile, clasele şi grupele fiind înfiinţate, preponderent, în mediul urban, iar zona rurală - şi aşa 

subdeservită - este mai puţin vizată de iniţiatori.  

În concluzie, extinderea şi dezvoltarea şcolilor alternative nu ţine cont suficient de 

indicatorii sociali, ele având, în multe cazuri, evoluţii atipice. De cele mai multe ori factorul 

decisiv îl reprezintă prezenţa unor persoane care manifestă interes pentru alternative 

educaţionale, cu menţiunea că, adeseori, acest interes animă persoane care au urmat un stagiu 

de pregătire în domeniu şi care doresc să-şi găsească plasament pentru diseminarea 

informaţiei, în localitatea de domiciliu, chiar dacă iniţiativa este inadecvată la realităţile locale. 

Din punct de vedere tehnologic, învăţământul alternativ înregistrează unele probleme 

induse în sistem de contextul general. Este clar atât pentru iniţiatori, cât şi pentru evaluatori, că 

fără investiţii în tehnologie nu se va putea evolua, întrucât baza de instruire, în special cea 

informatică, sunt indispensabile. De asemenea, apariţia şi dezvoltarea liceelor Waldorf, a şcolilor 
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profesionale pentru rromi sau a unităţilor de terapie recuperatorie presupun asumarea unor 

costuri şi achiziţionarea de echipamente performante.  

În concluzie, după încă un deceniu de pluralism educativ în România se poate conchide 

că învăţământul alternativ, deşi a înregistrat unele succese notabile, nu a justificat în totalitate 

aşteptările, nu şi-a epuizat posibilităţile de expansiune şi că a rămas, încă, dator la capitolul 

calitate.  

Pentru aceasta MEC şi-a  cristalizat strategia în domeniul alternativelor educaţionale, iar 

aceasta vizează realizarea următoarelor obiective: 

– proiectarea cadrului legislativ şi a reglementărilor specifice subsistemului; 

integrarea alternativelor educaţionale în sistemul naţional de învăţământ, prin 

promovarea libertăţii în educaţie, diversificarea ofertei educaţionale şi asigurarea 

educaţiei de bază pentru toţi; 

– identificarea modalităţilor de susţinere adecvată a subsistemului (resurse financiare, 

logistică, evaluare centrată pe performanţă, susţinere publică); 

– participarea la noua generaţie de programe europene prin preluarea unor metode şi 

tehnici de lucru performante, dezvoltarea de parteneriate internaţionale, preluarea 

aquisului comunitar etc. 
 

Anul şcolar 2001 – 2002 a reprezentat momentul de maximă expansiune pentru 

alternativele educaţionale, care s-au extins în toate judeţele ţării. Creşteri semnificative au 

înregistrat toate alternativele care au reprezentare în România: Waldorf, Pedagogia Curativă 

Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena. 
 

Constatările prezentate anterior conduc la concluzia că în ultimele două decenii 

alternativele educaţionale au evoluat atât sub semnul fluenţei cartyliene, cât şi sub ameninţarea 

patului lui Procust. În prima ipostază, în consens cu concepţia filosofului antic Cratylos, unele 

alternative au practicat o permisivitate absolută, neîncorsetată de nici o reglementare, 

motivându-şi opţiunea prin necesitatea educării libere şi autonome a copilului.  

A doua ipostază, trimiterea la patul lui Procust, sugerează tentativele manifeste ale 

cerberilor administrativi de a determina alternativele să accepte canoane şi criterii derivate din 

practica învăţământului tradiţional. Această bipolaritate s-a finalizat printr-o fericită “aurea 

mediocritas”, alternativele acceptând evaluarea şi examenele finale, iar instanţele 

coordonatoare garantându-le specificitatea şi autonomia organizatorică şi funcţională. 

Trebuie recunoscut, cu onestitate, că unele din căutările şi neîmplinirile din domeniul 

alternativelor educaţionale au fost generate fie de pionieratul acţiunii, fie de neofobia unora 

dintre managerii sistemului naţional de învăţământ. De aceea, înţelegerea specificului 

alternativelor educaţionale în România este condiţionată de clarificarea aspectelor privind 

apariţia pedagogiilor alternative, de oferirea de informaţii privind difuzarea acestor idei în lume şi 

în spaţiul românesc, insistând asupra triplei specificităţi a fiecărei alternative: faţă de şcoala 

tradiţională, faţă de celelalte alternative educaţionale şi faţă de varianta primară a propriei 

alternative.  

Cele mai multe controverse au fost generate de faptul că în România, spre deosebire de 

majoritatea sistemelor occidentale, alternativele au fost integrate în sistemul naţional de 

învăţământ. Din această cauză, subsistemul nu poate fi exceptat de la aplicarea unor 

reglementări, aspect interpretat de reprezentanţii acestuia ca ingerinţă şi ca încălcare a 
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specificului învăţământului alternativ. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Sportului 

susţine echidistant şi necondiţionat dezvoltarea pluralismului educativ, iar prezenţa alternativelor 

educaţionale în sistemul naţional de învăţământ reprezintă o confirmare a virtuţilor educaţiei 

centrate pe elev şi o validare a eficienţei promovării educaţiei pentru libertate. 

Pseudoconflictul creat are ca sursă exacerbarea efectelor unor decizii ale MECTS, de 

altfel convenite cu reprezentanţii alternativelor educaţionale şi validate în Comisia Naţională 

pentru Alternative Educaţionale, din care fac parte persoane desemnate de alternative şi 

reprezentanţi ai ministerului, Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi ai inspectoratelor şcolare. 

Astfel, necesitatea respectării de către alternativele educaţionale a condiţiilor de intrare şi de 

ieşire a elevilor din subsistem este percepută ca o constrângere şi, din această cauză, uneori, 

acordurile încheiate în urma unor polemici febrile au un caracter fragil. Aceste dispute lipsite de 

temei conduc la discuţii sterile, divergenţe şi contestări inutile, întrucât deciziile care trebuie luate 

nu sunt emanaţia “puterii” şi nici nu reprezintă tentative de impunere a „autorităţii” în detrimentul 

pluralismului educativ, ci simple acte administrative.  

Mai mult, unele tensiuni se manifestă şi endosistemic, fiind provocate de partiprisuri între 

“granzii” şi “minorii” subsistemului, între alternativele care recunosc şi aplică integral 

reglementările din învăţământul tradiţional (Step by step, Freinet) şi cele care acceptă parţial 

prevederile acestora (Waldorf, Montessori, Planul Jena). Îmbucurător este faptul că, în pofida 

unor mici dezacorduri, între alternativele din România nu se regăsesc conflictele şi disonanţele 

care se înregistrează în unele sisteme educative occidentale. 

În Legea educaţiei naţionale, secţiunea a 16-a este intitulată „Alternativele educaţionale” şi 

problematica aferentă alternatuvelor educaţionale este tratată la art. 59, care prevede că: 

(1) În sistemul de învăţământ preuniversitar pot fi iniţiate şi organizate alternative educaţionale, 

cu acordul Ministerului Educaţei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza unor regulamente 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

(2) Acreditarea, respectiv evaluarea periodică a alternativelor educaţionale se fac potrivit legii. 

(3) Unităţile de învăţământ preuniversitar alternativ dispun de autonomie organizatorică şi 

funcţională, în conformitate cu specificul alternativei. 

(4) La toate formele de învăţământ alternativ în limba română, în limbile minorităţilor naţionale 

sau în limbi de circulaţie internaţională, se poate înscrie şi pregăti orice cetăţean român. 

(5) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase din alternativele educaţionale au dreptul la 

recunoaşterea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului a pregătirii şi a perfecţionărilor realizate de organizaţiile, asociaţiile, 

federaţiile care gestionează dezvoltarea alternativei respective la nivel naţional.” 

 

În lege, mai sunt inserate prevederi care reglementează activitatea din învăţământul 

alternativ la:  

Art. 21. – alin.(3), “Statul garantează dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului 

educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi individuale.” 

Art. 61. – alin.(3) “În cadrul reţelei şcolare se pot înfiinţa şi pot funcţiona, conform legii, 

grupe/clase în alternative educaţionale integrate în unităţi şcolare de stat sau particulare.” 

Art. 65. – alin.(7) “În cazul alternativelor educaţionale, planurile-cadru şi programele şcolare 
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sunt elaborate, în proiect, de reprezentanţi ai acestora şi sunt aprobate de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului.” 

Art. 247 -  litera e) “În învăţământul preşcolar, respectiv primar alternativ pentru fiecare grupă 

sau clasă se normează cadre didactice conform specificului fiecărei alternative educaţionale.” 

 

 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precizează 

că “idealul educaţional al şcolii româneşti îl reprezintă „dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui 

sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru 

dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru 

incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.” Pentru a forma „personalitatea autonomă 

şi creativă şi a dezvolta individualitatea umană” e necesar ca instruirea să fie personalizată. 

Aceasta presupune crearea unei situaţii de învăţare adecvate fiecărui elev în parte, în vederea 

valorificării la maximum a potenţialului de care dispune. Cunoaşterea psiho-pedagogică a 

copilului reprezintă premisa proiectării şi desfăşurării unei activităţi diferenţiate şi individualizate.  

Ajungând la finalul prezentării evoluţiei alternativelor educaţionale, în România, 

constatăm că ele se poziţionează între obsesia lui Cronos şi efectul Pygmalion, între fluenţa 

cratyliană şi patul lui Procust. În această tetradă s-ar putea introduce şi complexul Minerva, 

pornind de la faptul că Minerva era la romani zeiţa înţelepciunii şi se născuse din capul lui 

Jupiter omniscientă, fără a fi „învăţată” de nimeni. Alternativele afirmă şi ele că în şcoală, nu 

ştiinţa este importantă, ci exerciţiile şi propria experienţă: jocuri, dansuri, poveşti, lucru manual, 

atelier etc. Acest fapt, dacă este absolutizat transformă într-un complex o idee benignă, 

metamorfozează într-un clişeu o practică eficace, încremeneşte într-o dogmă o paradigmă 

educativă utilă. Dar această discuţie deschide o nouă temă, aceea a relaţiei între pedagogia 

perennis (ideile şi practicile educative cu valoare incontestabilă, decantate de-a lungul 

secolelor) şi pedagogia temporalis (rezultate ale cercetărilor bazate pe metode împrumutate 

din ştiinţele naturii). Fără a detalia, se poate conchide, pe baza experienţei de două decenii de 

la revenirea la pluralism educativ în România şi la peste două secole de „educaţie nouă” că 

alternativele educaţionale apărute ca pedagogia temporalis, au devenit, prin efectele beneficie 

ale prezenţei lor în învăţământul preuniversitar, pedagogia perennis.  
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Capitolul 3. Evoluţia alternativelor educaţionale  

     în deceniul 2001-2011   
 
3.1. Educaţia Waldorf / Rudolf Steiner 

 
 

3.1.1. Argumente pentru un nou curriculum românesc Waldorf  
 

 Privind cu toată atenţia la realitatea lumii, ea ni se arată într-o uimitoare complexitate în 

care răul şi binele se confruntă dramatic, în care valorile şi instituţiile tradiţionale nu mai 

reprezintă repere stabile. De la ce trebuie să se pornească în educaţie pentru a pregăti fiinţa 

umană să găsească drumul spre bine?  

 În prezent, educaţia pe plan mondial, îşi propune mai ales un scop mercantil: să 

pregătească omul pentru a servi unei societăţii concurenţiale, idealul fiind succesul în viaţă - un 

mare om de afaceri, o glorie politică, o vedetă, un om de ştiinţă sau informatician celebru. Se fac 

reforme de suprafaţă, se copiază sau se adaptează programe şcolare, se aprobă manuale cu 

conţinut strict ştiinţific chiar din grădiniţă. Dar mai ales, se tinde spre abordarea nivelatoare a 

individului, la nivel strict intelectual şi spre uniformizarea la nivel global, neţinându-se cont de 

ceea ce dă coloratura diferită fiecărei culturi. 
 

 În acest sens, învăţământul Waldorf/ R. Steiner este încă în căutarea formelor identitare, 

după 21 de ani de la apariţia lui pe sol românesc şi are de rezolvat tot mai dificila sarcină de a 

reduce abordarea holistică a fiinţei umane la cerinţele curriculumului naţional, subjugat fiind de 

unica paradigmă pe care politica educaţională românească a adoptat-o. 

Cadrul legislativ actual prezintă unele neajunsuri şi îngreunează atingerea unor 

performanţe reale în educaţia copilului prin aspecte precum: 

 Lipsa din statutul personalului didactic a profesorului de clasă, specific educaţiei Waldorf, 

persoană calificată care preia copilul la clasa întâi şi-l conduce până la clasa a opta, 

ocupându-se de formarea personalităţii, asigurând crearea simţului coerenţei în viaţa 

adultului, prin abordarea holistică a lumii; 

 Specializarea îngustă, unilaterală, strict ştiinţifică, fără pregătire artistico-practică, ceea ce 

necesită din partea cadrelor didactice un efort suplimentar consistent, de lungă durată, 

pentru a se forma în pedagogia Waldorf; 

 Lipsa acreditării diplomelor de euritmist ale celor care s-au specializat în străinătate sau la 

Bucureşti câte 4-5 ani în acest domeniu; 

 Evaluările impuse, care vizează doar capacităţile cognitive şi care, aplicate la vârste 

nepotrivite, afectează creşterea sănătoasă a fiinţei umane; 

 Profilul de liceu de filologie impus şi asumat din nevoia de a intra în unul din profilurile 

existente pe plan naţional, ceea ce reduce posibilităţile de a atinge nivelurile mai profunde 

ale fiinţei umane în dezvoltare prin activităţi diverse: matematica şi fizica la clasele terminale, 

ateliere meşteşugăreşti, practicile în diferite domenii ale vieţii social-economice, care să 

introducă adolescentul în viaţa socială reală. 
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O abordare ce cuprinde şi dimensiunea spirituală a omului a fost propusă de Rudolf 

Steiner la 1919, prin înfiinţarea primei şcoli Waldorf din lume. Punând la bază realităţile spirituale 

ale unui popor, ale culturii lumii, ale unei biografii umane, el a deschis cutezător drumul spre o 

abordare plină de sens a educaţiei din mileniul III. El propunea un curriculum plecând de la 

cunoaşterea profundă a fiinţei umane în evoluţie, fiinţă ce creşte odată cu valorile 

culturale ale lumii şi ale poporului său. Vedea şcoala ca pe o comunitate în care dascălii 

şi părinţii stabilesc scopurile educaţiei la nivel local, unic, ţinând cont de nevoile fiecărui 

individ care pe măsură ce creşte, îşi lărgeşte sfera de cunoaştere şi simţire până la 

nivelul întregii umanităţi, devenind conştient şi responsabil nu numai de crearea propriei 

biografii, ci şi de problemele lumii, ale întregului cosmos.   

 Dacă ar fi să aplicăm realităţilor româneşti o astfel de abordare, ar trebui să plecăm în 

conturarea liniilor generale ale unui curriculum românesc, de la trăsăturile fundamentale ale 

acestui loc geografic, ce are o istorie a sa, fiind leagănul unei culturi purtătoare de impulsuri 

spirituale atât orientale, cât şi occidentale. Câteva caracteristici detectabile în civilizaţia actuală 

românească ar fi: sentimentul infinitului, cel al relativităţii sau al organicului, cum îl numeşte 

Lucian Blaga, un simţ al deschiderii şi un simţ al umorului, cu o coloratură deosebită. Aceste 

trăsături se regăsesc în multele fapte de cultură, atitudini, obiceiuri şi tradiţii autohtone. 

 Sentimentul infinitului poate fi pus în legătură cu o inclinaţie naturală a poporului 

român către religiozitate care se manifestă printr-o atitudine calmă în faţa nenorocirilor 

destinului, dar şi în faţa morţii, văzută ca trecere a pragului lumii materiale. Balada populară 

Mioriţa este un arhetip pentru această atitudine, moartea fiind văzută ca o nuntă în care el, 

prinţul, este încoronat de către Soare şi Lună, având ca preoţi munţii mari, păsări lăutari, oaspeţi 

copacii, iar ca martor întregul cosmos.  

Izvorând direct din acest sentiment al infinitului este atitudinea faţă de suferinţă, care 

este acceptată ca făcând parte din destinul fiecăruia, împotriva lui neputându-te lupta. Chiar şi în 

literatura modernă găsim ilustrarea acestei vocaţii a suferinţei, în sonetele lui Vasile Voiculescu, 

în psalmii lui Tudor Arghezi, în eseistica interbelică: Emil Cioran, Eugen Ionescu, Mircea Eliade, 

în piesele lui Marin Sorescu. 

Nu există loc pentru revoltă în această stare generală existenţială: nu se luptă pentru 

drepturi, pentru noi teritorii, se convieţuieşte paşnic cu minorităţile. Revolta apare atunci când 

durerea e de lungă durată, viaţa sau demnitatea unui apropiat sunt periclitate: când ajunge 

cuţitul la os, se spune.  

 Sentimentul curgerii, al proceselor, al devenirii, al relativităţii  

Coloana brâncuşiană este o imagine nu numai a sentimentului infinitului, ci şi a unui 

sentiment special al proceselor, a unei mari treceri prin materie, care ia forme şi manifestări 

diferite. „Totul trece” poţi auzi frecvent, drept consolare. Acest simţ al relativităţii a dat poporului 

român puterea de a rezista la invaziile şi cotropirile repetate, la nenorocirile istoriei, dar astăzi ia 

forma sentimentului inutilităţii luptei pentru drepturi, a incapacităţii de a lua o decizie şi a lipsei 

de perseverenţă în a o duce la îndeplinire şi - mai ales - în neasumarea consecinţelor unei fapte 

comise. Este ca o stare de vis, în care nu poţi controla acţiunile, de la individ la instituţiile 

statului.   

Acelaşi sentiment al relativităţii aduce o oarecare toleranţă în viaţa personală, iar 

compromisul merge mână în mână cu toleranţa, şi este necesară o conştienţă a limitei până la 
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care poţi merge cu acceptarea fără a deteriora lucrurile. Oamenii neglijează responsabilităţile, 

manevrează neglijent lucrurile, iar educaţia trebuie să corecteze aceste deficienţe şi să cultive 

respectul pentru valorile create.  

Un fel de superficialitate însoţeşte acest simţământ: a venit uşor, pleacă uşor - idei, 

proiecte, responsabilităţi, persoane - aşa că se simte nevoia imperioasă de a cultiva seriozitatea.  

Deşi suntem creativi, îndemânatici şi artişti prin natura noastră, noi, românii suferim de 

incapacitatea de a crea forme în mişcare. Avem prea multe forme fixe, înţepenite, forme fără 

real conţinut, de la parlament până în sistemul educaţional, de la viaţa publică la cea privată, de 

la cea profesională la cea religioasă. 

 Deschiderea este o altă atitudine sufletească a românilor, toate elementele de 

arhitectură ţărănească arătând această invitaţie de a te opri la o vorbă, de a afla ce se întâmplă 

prin lume, de a învăţa ceva nou de la oaspeţi.  

Dar acest simţ al deschiderii aduce de multe ori un dezechilibru în viaţa personală, dacă 

este exagerat. Multă energie se consumă în diversele activităţi sociale, având ca centru o 

petrecere sau o ceremonie religioasă, în care preocuparea principală este a se asigura buna 

deservire cu mâncare şi băutură, dar fără o grijă reală pentru ceea ce ar trebui să aducă 

evenimentul respectiv în plan sufletesc.   

Un alt aspect ce ţine de sentimentul deschiderii este comportamentul social, indivizii 

manifestându-se mai ales printr-un spirit de grup, „noi am câştigat cupa Europei”, sau „ei au 

făcut, ei să tragă”. Solidarizare la bine, izolare şi stigmatizare în caz de eşec. Stare de visare în 

proiectare, lipsa răspunderii lucrului asumat, prea multă subiectivitate, sentimentalism, interes 

superficial pentru celălalt – toate cer atenţie din partea educatorilor pentru a ajunge să fie 

cultivată o atitudine socială corectă, în care indivizii să dezvolte abilitatea de a percepe 

problemele la timp, de a le pune în discuţie calm, obiectiv, de a intra în acţiune la momentul 

potrivit, planificând etapele realist, iar în final să se poată evalua corect rezultatele.  

 Simţul umorului  

Se spune adesea: Românul s-a născut poet. Şi ca poet ce este îi place să se joace cu 

copiii, cu animalele, cu vorbele şi ideile lor. Glumesc cu vecinii, cu membrii familiei, chiar unele 

situaţii dificile devin ţinta râsului sau cel puţin a unui zâmbet ironic. Ironia este adesea însoţită 

de ziceri umoristice, glume sau proverbe. Fac haz de necaz, cum se zice, pentru a trece mai 

uşor peste acestea. Nu-i întâmplător faptul că avangarda europeană are la bază creaţia lui 

Tristan Tzara, Victor Brauner, Ilarie Voronca şi Urmuz, iar teatrul absurdului pe românul Eugen 

Ionescu. 

Dacă în plan cultural a produs capodopere (I. Creangă, C. Hogaş, I. L. Caragiale, T. 

Muşatescu), în plan social se manifestă uneori negativ: a lua în bătaie de joc lucrurile serioase, 

a ironiza şi critica permanent. Ziarele noastre sunt o ilustrare elocventă a felului în care sunt 

tratate în derâdere probleme importante, sunt pline de caricaturi, de critică, nicidecum de un râs 

sănătos la adresa manifestărilor ridicole ale oamenilor.  

Cred că educaţia are de luat în consideraţie la modul cel mai serios aceste probleme, 

dacă dorim să reclădim din interior fiinţa acestui neam, fără a împrumuta forme goale din alte 

părţi ale lumii şi dacă se doreşte o educaţie adecvată pentru copiii acestui neam, pentru că 

aceste trăsături au directă legătură cu atitudinea faţă de învăţare, cu modul în care reacţionează 

la constrângeri şi norme, la felul în care execută o sarcină primită sau asumată. 
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Pericolele aduse de civilizaţia modernă şi de globalizarea nechibzuită pot fi prevenite prin 

cultivarea conştientă a calităţilor mai sus menţionate, dând sufletului o corectă balanţă pentru a 

găsi în mod activ, mereu reînnoit mijlocul roditor pentru cultura românească. 
 

Aşadar clădirea unui curriculum românesc ar trebui să pornească de la ceea ce se 

exprimă în produsele culturale ale acestui loc geografic, de la nevoile sufletului acestui 

popor, de la calităţile lui, punându-se accent pe educaţie, nu doar pe instruire şi 

acumulare de cunoştinţe teoretice, fără legătură cu practica socială, cu viaţa reală. 
 

3.1.2. Evoluţia sistemului Waldorf în România în intervalul 2001 - 2011 
 

În prezent iniţiativele Waldorf sunt răspândite pe întreg teritoriul României şi cereri ale 

părinţilor continuă să fie adresate Federaţiei Waldorf din România pentru înfiinţarea unor noi 

grădiniţe sau şcoli. 
 

Figura 2. Distribuţia reţelei Waldorf pe judeţe în anul şcolar 2011-2912 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Evoluţia claselor şi grupelor Waldorf 
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Din graficul „Evoluţia claselor şi grupelor Waldorf” reiese că numărul grupelor de 
grădiniţă a avut o uşoară scădere de la 40 la 38 în anii 2002-2005, apoi o creştere constantă 
până la 58 în anul şcolar 2011-2012.  

În schimb, numărul claselor a scăzut constant de la 140 în 2001-2002 la 80 în 2010- 
2011, pentru ca în anul şcolar 2011-2012 să înregistreze o uşoară creştere. 

 

Cauzele acestei situaţii sunt multiple, de la managementul defectuos al instituţiei, până la 

legislaţia care a impus desfiinţarea de clase (SAM Roşia, clasele a IXa de la Simeria), 

comasarea unor clase şi şcoli, ce şi-au pierdut personalitatea juridică. (Rm. Vâlcea, Roşia, 

Simeria, Turda). 

De altfel, creşterea din primii ani a fost o creştere artificială, nefondată pe o politică a 

calităţii clar definită, lucru care ulterior a devenit o preocupare constantă a Federaţiei Waldorf din 

România. Aceasta a organizat cursuri de perfecţionare şi a sprijinit iniţiativele care au avut 

voinţa de a corespunde noilor standarde de calitate. Astfel s-au desfiinţat, pe rând clase la 

Bacău, Baia Mare, Buzău, Constanţa, Craiova, Fălticeni, Sf. Gheorghe, Sibiu, din trei şcoli în 

Bucureşti, rămânând una. 

Cu toate că multe clase au fost desfiinţate, numărul elevilor în şcolile şi clasele existente 

a crescut uşor, dar constant. De exemplu, numărul elevilor a crescut cu 173, iar numărul 

copiilor din grădiniţe cu 158, în anul şcolar 2011-2012 faţă de anul şcolar precedent.. 

Fenomenul s-a înregistrat în ciuda efectelor crizei economice, care a făcut ca multe familii să 

plece cu copiii în străinătate. Alte familii au renunţat să trimită copiii la distanţe mari de casă, 

nepermiţându-şi plata transportului sau a cheltuielilor în plus pentru materiale didactice de 

calitate şi activităţi suplimentare, neplătite de stat. 
 

Rezultatele de la bacalaureat arată un procent de promovabilitate net superior celui la nivel 

naţional, fiind ani în care promovabilitatea a fost de 100% . 
 

Tabel 1. Promovabilitatea examenului de bacalaureat de către absolvenţii 

învăţământului Waldorf 

Unitatea de învăţământ 2009 2010 2011 

Lic.Waldorf Cluj-Napoca 100%   

Lic.Waldorf Iaşi 100% 95,65% 100% 

Lic.Waldorf Timişoara 100% 100% 94,44% 

Lic.Waldorf Bucureşti 100% 100% 93,75% 

Total 100% 98,11% 96,15% 

 
Din punct de vedere statistic aceste rezultate bune, atât la examenele de capacitate/ 

testele naţionale cât şi la bacalaureat, satisfac doar opinia publică generală, nu şi nevoile de 

evoluţie ale copiilor, care sunt supuşi unui stress inutil, ce le afectează sănătatea. De altfel, 

sistemul de evaluare actual, vizând doar capacităţile intelectuale ale unui individ, este departe 

de cerinţele omului contemporan ce simte şi nevoia cultivării inteligenţei emoţional-sociale şi a 

celei spirituale.  
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3.1.3. Întrebări frecvente 
 

Cum se adaptează un copil care a studiat în clasele primare într-o şcoală 
Waldorf la o şcoală tradiţională? 
 
Alternativa Waldorf include toate ciclurile de învăţământ: preprimar, primar, gimnazial şi 

liceal şi este de dorit ca toţi copiii înscrişi să parcurgă toate ciclurile în alternativă, pentru a 

asigura coerenţa educaţională.  

S-a luat în calcul totuşi posibilitatea transferării copiilor în şi din învăţământul tradiţional şi 

de aceea la fiecare final de ciclu de învăţământ elevii ajung să deţină şi volumul de cunoştinţe 

impus pentru cei din învăţământul tradiţional.  

Din semnalele pe care le avem, nu au fost probleme de adaptare. S-au apreciat 

spontaneitatea, creativitatea, fantezia, gradul sporit de implicare al elevilor veniţi din instituţiile 

Waldorf, dar şi independenţa şi o anumită tendinţă de a cere să fie trataţi corect de către 

profesori. Există şi cazuri de elevi/părinţi care au optat pentru învăţământul tradiţional, la un 

moment dat, dar după câteva luni au solicitat reprimirea copilului lor la Waldorf. 

 
Care sunt avantajele si dezavantajele acestei alternative educaţionale? 

 
Avantaje: 

 „Marele avantaj este că pedagogia Waldorf formează, iar cea din tradiţional informează”– 

este o afirmaţie des auzită. Afirmaţia este doar parţial adevărată. Şcoala Waldorf urmăreşte 

să dea copilului o imagine coerentă a lumii, cunoştinţe cât mai vaste fiind absolut necesare, 

dar sub forme diferite (practic, artistic şi doar la liceu în mod ştiinţific), ţinând cont de vârsta 

copilului. 

 Educaţia Waldorf/R. Steiner, având la bază o ştiinţă a spiritului, abordează fiinţa umană 

în context cosmic, ţinând cont de datele personale ale acesteia şi căutând să sprijine 

procesul de formare a personalităţii din interiorul ei, observând tendinţele pozitive, 

impulsurile personale de acţiune în lume.  

 

Dezavantaje : 

 În decursul primilor ani ai introducerii educaţiei Waldorf în România s-a răspândit ideea 

că aceasta se adresează mai ales copiilor cu nevoi speciale, datorită unui film documentar 

care prezenta aspecte din instituţiile Waldorf din Germania, unde se arăta că şi la copiii 

aceştia se obţin rezultate spectaculoase prin tratarea potrivită nevoilor lor. Au fost necesari 

20 de ani, cu toate rezultatele bune de la testele naţionale, ca să intre în conştiinţa publică o 

altă imagine a educaţiei Waldorf. Aşadar părinţii s-au confruntat adesea cu opiniile 

nefavorabile ale rudelor, prietenilor şi colegilor. 

 Un alt dezavantaj pentru părinţi este acela că e nevoie să acorde mai mult timp copiilor, 

participând la întâlniri, serbări, excursii, cursuri pentru părinţi şi la alte activităţi organizate de 

şcoală şi de asociaţia de părinţi. 

 Tot părinţii sunt aceia care contribuie la îmbogăţirea bazei materiale a unităţilor Waldorf: 

săli de clasă, de sport, ateliere, materiale de lucru de calitate. Deşi unităţile Waldorf 

funcţionează ca învăţământ de stat, mare parte din baza materială existentă a fost realizată 

din finanţări externe şi prin munca părinţilor. 
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3.1.4. Sistemul de formare a cadrelor didactice 
 

În România, perfecţionarea/specializarea cadrelor didactice pentru învăţământul 

preprimar, primar, gimnazial şi liceal Waldorf se face prin cursuri şi activitate de mentorat. 

Cursuri :  

Învăţământ preprimar:  

 Cursuri de specializare Waldorf  

- organizator: Asociaţia Educatoarelor Waldorf din România;  

- forma de studiu: la zi, în vacanţe şi la sfârşit de săptămână;  

- durata: 2 ani şi 1/2, 12 săptămâni, 520 de ore şi 4 săptămâni de practică asistată, 80 de 

ore - în total 600 de ore;  

- încheiate cu realizarea şi susţinerea unei lucrări finale.  

În prezent, acest curs se desfăşoară la Cluj-Napoca, în colaborare cu International  

Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education (IASWECE).  
 

 Cursuri de specializare Waldorf  

- organizator: Asociaţia Educatoarelor Waldorf din Regiunea Sud-Est a României; 

- forma de studiu: la zi, în vacanţe;  

- durata: 8 săptămâni, 5 module, în vacanţe, totalizează 350 de ore şi cel puţin 3 module 

de predare pentru practica pedagogică ; 

- încheiate cu realizarea şi susţinerea unei lucrări finale.  

În prezent, aceste cursuri se desfăşoară la Oradea şi Brăila, în colaborare cu CCD Bihor 

 şi CCD Brăila.  
 

  Învăţământul  primar, gimnazial şi liceal Waldorf:  

 Cursuri de introducere în pedagogia Waldorf - 28 ore – anual, în vacanţa intersemestrială , 

curs organizat de FWR în colaborare cu CCD Bucureşti;  

 Cursuri pe cicluri de învăţământ şi specialităţi în cadrul Simpozionului National al cadrelor 

didactice Waldorf - 36 ore - anual, în vacanţa de vară, organizate de FWR în colaborare cu 

Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik - IAO;  

 Cursuri pentru profesorii pentru învăţământul primar - 30 ore – anual, în luna septembrie sau 

noiembrie, organizate de FWR în colaborare cu IAO;  

 Cursuri pe specialităţi organizate la cererea colegilor din ţară – când este nevoie, la sfârşit 

de săptămână sau în vacanţele şcolare, organizate de FWR în colaborare cu IAO şi cu 

unităţile de învăţământ Waldorf; forma de studiu: la zi, în vacanţe şi la sfârşit de săptămână; 

în prezent, aceste cursuri se desfăşoară la Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Simeria, 

Roşia-Sibiu, Brăila.  
 

Mentoratul reprezintă o componentă importantă a perfectionării/specializării cadrelor 

didactice din alternativa Waldorf. Mentoratul se organizează:   

 la nivelul unităţii de învăţământ - mentori fiind colegi cu experienţă din şcoală;  

 la nivelul Federaţiei Waldorf din România – mentori fiind profesori români cu experieţa 

care-i ajută pe colegii din diferite unităţi de învăţământ Waldorf din ţară;  



Cap. 3. Evoluţia alternativelor educaţionale      3.1 Pedagogia Waldorf 

 43 

 la nivel internaţional – mentori fiind profesori Waldorf din străinătate care sprijină 

profesori şi/sau şcoli Waldorf din România, cu acordul sau la cererea FWR.  
 

Recrutarea cadrelor didactice care doresc să lucreze în alternativa educaţională Waldorf 

se face în urma solicitării acestora, adresată FWR şi/sau a unităţii şcolare unde ar dori să 

lucreze, în funcţie de stagiile de pregătire parcurse şişi de posturile disponibile în alternativă.  

 

3.1.5. Răspândirea educaţiei Waldorf în lume 
 

Din graficele realizate de asociaţia germană Freunde der Erziehungskunst Rudolf 

Steiners (www.freunde-waldorf.de) reiese că numărul şcolilor Waldorf a crescut în mod 

constant, răspândinde-se rapid, în ultimii ani pe toate continentele. 

Figura 4. Evoluţia educaţiei Waldorf pe plan mondial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideile pedagogice ale lui Rudolf Steiner îşi dovedesc valoarea tot mai pregnant, după 

aproape 100 de ani de la exprimarea lor, şi-şi găsesc confirmarea prin studiile de psihologie şi 

pedagogie contemporane. 

 

Numarul de şcoli Waldorf şi numărul de ţări în care funcţionează 

Şcoli 
Ţări 

Şcoli Ţări 

 

Şcolile Waldorf pe regiuni 

Asia 

Africa 

Europa de Est 

America de Sud 

Europa de Vest 

Germania 

America de Nord 

Australia / NZ 

 

http://www.freunde-waldorf.de/
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3.1.6. Publicaţii 
 
O serie de materiale publicate în intervalul 2001 – 2011 vin în ajutorul celor ce doresc 

să se informeze în acest domeniu. Prin diferite proiecte şi donaţii a fost posibilă traducerea de 

materiale de antropologie, pedagogie, metodica şi didactica predării diferitelor discipline în 

şcoala Waldorf/R. Steiner.  

 Baravalle, Hermann von. Fizică elaborată ca pură fenomenologie. Vol. I: Mecanica, căldura şi 
frigul. Ed. Triade, Cluj Napoca, 2002. 

 Bernhard, Arnold. De la desenul formelor la geometria treptei de gimnaziu. Ed. Triade, Cluj 
Napoca, 2003. 

 Bernhard, Arnold. Geometrie în mişcare. Domeniu de exersare a privirii imaginative. Ed. 
Triade, Cluj Napoca, 2004. 

 Bothmer, Fritz Graf von. Educaţie prin gimnastică. Ed. Triade, Cluj Napoca, 2006. 

 Eller, Helmut. Învăţătorul de la şcoala Waldorf. Ed. Triade, Cluj Napoca, 2001. 

 Fucke, Erhard. Linii fundamentale ale unei pedagogii a vârstei tinere. Ed. Triade, Cluj Napoca, 
2001. 

 Göpfert, Christoph. Fiinţa vie a Pământului. Pentru predarea geografiei la treapta liceală. Ed. 
Triade, Cluj Napoca, 2003. 

 Grohmann, Gerbert. Lecturi despre plante. Ed. Triade, Cluj Napoca, 2000. 

 Jünemann, Margrit; Weitmann, Fritz. Învăţământul artistic în Şcoala Waldorf. Desenul şi 
pictură. Ed. Triade, Cluj Napoca, 2004. 

 Klein, Wolf. Să calculăm cu toate simţurile. Ed. Triade, Cluj Napoca, 2004. 

 Koepke, Hermann. Copilul la nouă ani. Ed. Triade, Cluj Napoca, 2001. 

 Köhler, Henning. Despre copiii anxioşi, trişti şi neliniştiţi. Ed. Triade, Cluj Napoca, 2001. 

 König, Karl. Fratele animal. Ed. Triade, Cluj Napoca, 2001. 
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3.2. Pedagogia curativă în România  
 

3.2.1. Introducere  
 

Pedagogia curativă are la bază antropologia elaborată de Rudolf Steiner  -   filozof, om 

de ştiinţă şi artist austriac, creatorul ştiinţei spirituale moderne - antroposofia. 

În instituţiile de învăţământ bazate pe pedagogie curativă, spre deosebire de clasificările 

orientate spre deficienţele omului, ce caracterizează în general învăţământul special, se 

utilizează conceptul de „copii cu nevoi de îngrijire sufletească”, introdus pentru prima dată de 

Rudolf Steiner în anul 1924. Conţinutul acestui concept adaugă conţinuturilor celolalte concepte 

atributul „îngrijire sufletească”, ceea ce relevă desfăşurarea activităţii de învăţământ, 

predominant pe latura afectiv-motivaţională. În cuprinsul acestui concept, regăsim şi ideea 

steineriană prin care elementul vieţii omeneşti este eul de natură spirituală, care conferă fiecărui 

om unicitate şi individualitate.  

În centrul educaţiei este misiunea societăţii de a oferi servicii educaţionale respectând 

demnitatea umană. Copiilor/elevilor/tinerilor cu deficienţe severe, profunde sau asociate li se 
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oferă posibilitatea de a se deschide,  de  a-şi dezvolta propriul potenţial şi capacităţi, în vederea 

integrării din punct de vedere educaţional, socio-cultural şi economic. 

Prin intermediul alternativei educaţionale de pedagogie curativă, al terapiilor, al artei, al 

mişcării, al limbajului, se încearcă stimularea dezvoltării facultăţilor sufleteşti (gândire, simţire, 

voinţă) în dorinţa de a oferi o viaţă plină de sens şi oportunităţi persoanelor cu cerinţe educative 

speciale. Procesul de învăţare este văzut ca o spirală care se tot extinde având conţinut, 

profunzime şi amplitudine. 

Deşi minoritară în raport cu pedagogia tradiţională, pedagogia curativă de orientare 

antroposofică prezintă credibilitate în faţa exigenţelor timpurilor noastre. Ea şi-a demonstrat în 

timp trăinicia, depăşind obstacolele apărute, ba chiar mai mult, numărul instituţiilor de acest fel a 

crescut continuu. Câteva sute de astfel de centre, mărturisesc dezvoltarea acestui impuls. 

Densitatea lor este mai mare în ţările de limbă germană şi engleză şi mai mică în cele de limbă 

latină. Este demn de semnalat faptul că deşi sunt reunite în federaţii în majoritatea ţărilor, ele iau 

cel mai adesea naştere din iniţiativa individuală a fondatorilor lor. Fiind o pedagogie universală 

prin definiţie, există o mare similitudine a decorului, ambianţei şi metodelor practicate în fiecare 

centru, indiferent de ţara şi locul geografic unde acestea sunt amplasate. 
 

3.2.2.  Evoluţia alternativei Pedagogia curativă în România între 2001 și 2011 
 

În perioada 2001–2011, în contextul larg impus de necesitatea schimbării opticii şi 

atitudinii faţă de copiii cu cerinţe educaţionale speciale, în încercarea de a le oferi o viaţă 

normală şi şanse egale în vederea integrării socio-profesionale, pedagogia curativă a oferit o 

alternativă demnă de încredere pentru învăţământul special din România.  

În anul 2004 s-a constituit Federaţia de Pedagogie Curativă din România, care a devenit 

membră cu drepturi depline în Comisia Naţională a Alternativelor Educaţionale (CNAE). 

Poziţia acestei alternative în sistemul de învăţământ autohton a fost consolidată şi prin 

aplicarea curriculumului specific alternativei, aprobat prin O.M. nr. 5236/01.09.2008 (planul-

cadru şi programele pentru învăţământul primar şi gimnazial), respectiv O.M. nr. 

5176/01.09.2008 (planul-cadru şi programele pentru activităţi preşcolare). 

În cel de-al doilea deceniu de evoluţie a pedagogiei curative în România, accentul s-a 

pus pe consolidarea poziţiei acesteia în sistemul educaţional, pe creşterea calităţii 

serviciilor oferite, pe valoarea adăugată.  

Începând cu anul 2001, răspunzând nevoilor de şcolarizare a copiilor cu deficienţă 

mintală severă şi asociată şi bazându-se pe profesionalismul şi dăruirea cadrelor didactice 

implicate, s-au dezvoltat şi şi-au creat o identitate proprie Centrul de Pedagogie Curativă 

Simeria, Centrul de Pedagogie Curativă Hunedoara şi Centrul de Pedagogie Curativă „Corabia” 

din Bucureşti.  

Prin colaborarea dintre Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, Direcţia Judeţeană 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului Hunedoara şi Asociaţia „Hans Spalinger” Simeria, din 

toamna anului 2002 se înfiinţează Centre de Pedagogie Curativă la Orăştie şi Hunedoara, 

urmate de clase aparţinând Centrului de Pedagogie Curativă Simeria la Petroşani şi Vulcan, ce 

au fost transferate în 2007 la Centrul de Pedagogie Curativă Hunedoara.  

Experienţele se multiplică, prinzând forme concrete prin clasele de pedagogie curativă de 

la Cluj-Napoca şi Târgu Mureş.  
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Din anul şcolar 2010-2011, Centrul de Pedagogie Curativă Orăştie a fost comasat cu 

Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, funcţionând la Simeria-Veche, iar Centrul de Pedagogie 

Curativă Hunedoara a transferat clasele de la Vulcan într-o nouă locaţie la Lupeni. 

În anul şcolar 2010 – 2011 situaţia repartizării pedagogiei curative în România, pe zone 

şi pe nivele de învăţământ este cuprinsă în anexă.  
 

3.2.3. Sistemul de formare a cadrelor didactice pentru Pedagogia curativă  
 

Cadrele didactice interesate să-şi desfăşoare activitatea la clasele/grupele/centrele care 

şcolarizează copii/elevi după principiile pedagogiei curative, pot alege să fie atestate de către 

Federaţia de Pedagogie Curativă din România pentru a lucra în structuri de învăţământ în 

această alternativă. Această atestare devine obligatorie. 

 În acord cu actele stipulate în cadrul general, Federaţia de Pedagogie Curativă din 

România este singura organizaţie în măsură să acorde şi să retragă avize de funcţionare în 

alternativa educaţională de pedagogie curativă pentru cadre didactice. 

 Avizul poate fi obţinut de către orice cadru didactic calificat (conform Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011 şi a Centralizatorului în vigoare), care a finalizat cursuri de formare şi stagii 

de pregătire practică organizate/agreate de Federaţia de Pedagogie Curativă din România.  

La concursul pentru ocuparea unui post didactic în învăţământ se aplică prevederile 

metodologice cu privire la încadrarea personalului didactic în reţeaua de învăţământ din 

România.  

În eventualitatea în care vor fi încadrate pe posturi didactice persoane care nu au aviz de 

funcţionare în alternativa educaţională de pedagogie curativă (prin scoaterea la concurs a unui 

număr mai mare de posturi decât candidaţi cu aviz), persoanele încadrate pe posturi au obligaţia 

să obţină avizul temporar de funcţionare în alternativă în anul şcolar respectiv.  

Federaţia de Pedagogie Curativă din România poate de asemenea aviza persoane care 

trăiesc în România şi care au finalizat module de pedagogie curativă (teoretice şi practice) 

echivalente cu cele organizate de Federaţia de Pedagogie Curativă din România în alte instituţii 

de pedagogie curativă din lume, cu condiţia să îndeplinească prevederile legale.  

Formarea continuă a personalului didactic pentru activităţile de pedagogie curativă se 

realizează de către Federaţia de Pedagogie Curativă din România prin cursuri de formare 

continuă organizate în colaborare cu Casa Corpului Didactic şi cu alţi parteneri din ţară şi din 

străinătate. 

În pregătirea profesională este importantă formarea unei anumite atitudini a pedagogului 

curativ faţă de copilul cu nevoi speciale. Pe primul loc se află sarcina de a consolida încrederea 

în viaţă a copilului. Din colectivitatea în care este educat, copilul trebuie să înveţe bucuria de a 

trăi şi participarea activă şi conştientă la viaţa socială. Ambianţa socială în relaţia fiecărui 

pedagog curativ cu copilul, găsirea unui limbaj care poate ajunge până la sufletul copilului şi 

elementul religios sunt importante.  
 

3.2.4. Specificul organizării şi desfăşurării procesului de învăţământ în  
Pedagogia curativă  

 

Activităţile educative şcolare necesită modalităţi noi de proiectare şi de desfăşurare a lor, 

în funcţie de posibilităţile reale ale elevilor, presupunând: continuitate, sistematizare, coerenţă, 

accesibilizare a conţinuturilor şi participare din partea elevilor. Cerinţele educative speciale 
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necesită abordarea actului educaţional nu de pe poziţia celui care desfăşoară activitatea 

intructiv-educativă, ci de pe cea a capacităţii elevului aflat în dificultate de a înţelege şi valorifica 

conţinutul învăţării. 

În cadrul grupelor/claselor de copii cu deficienţe severe profunde sau asociate efectivul 

este de 4-6 copii/elevi (conform LEN nr.1/2011). 

Principiul de bază în organizarea claselor este cel al vârstei cronologice. Clasa este 

condusă de o echipă pedagogică formată dintr-un profesor de educaţie specială şi un educator. 

Activităţile de predare-învăţare se constituie în catedre de educaţie specială pe clase, nu pe 

discipline de învăţământ. Astfel, o catedră de educaţie specială cuprinde disciplinele prevăzute 

la clasa respectivă.  

 Chiar dacă în expunerea planului de învăţământ disciplinele de învăţământ apar 

separate, trebuie mereu luat în considerare faptul că un cadru didactic va trata aceste categorii 

individuale reunindu-le în predare, astfel încât copilul să nu considere lumea ca fiind scindată în 

diverse domenii ale cunoaşterii, ci să o resimtă ca pe un cosmos unitar, ordonat. 

 Materia de predare nu ţinteşte în primul rând capacitatea de învăţare a copilului, ci 

corespunde etapei de dezvoltare în care se află acesta.  

Predarea are un caracter terapeutic, prin aceea că elevul este confruntat cu conţinuturi 

ce nu trebuie neapărat receptate şi prelucrate raţional, ci etic-estetic-afectiv. Lucrările practice 

trebuie să stimuleze mobilitatea lăuntrică, deoarece activitatea lăuntric-sufletească şi 

îndemânarea exterioară stau în relaţie reciprocă directă. Elementul artistic constituie cadrul 

general în care se desfăşoară toate celelalte activităţi, prin aceea că se adresează nemijlocit 

sufletului copilului („nevoiaş de îngrijiri sufleteşti” - Rudolf Steiner) cu ajutorul formelor, culorilor 

şi tonurilor muzicale.  

Predarea la clasă este efectuată într-un asemenea mod încât să fie mereu străbătută de 

un puternic element artistic. Deoarece se ocupă de educarea copiilor cu deficienţe severe, 

profunde sau asociate, pedagogia curativă include terapii specifice: euritmie curativă, muzică, 

pictură, modelare în lut, desenul dinamic al formelor şi activităţi practice: ţesut, cioplit în lemn, 

gătit, toate cu valoare terapeutică. Orice terapie are ca scop nu numai să antreneze trupul, ci şi 

să ajute sufleteşte copilul să se manifeste mai puternic în corporalitate şi să provoace o 

individualizare vindecătoare. 

Metodica specifică pedagogiei curative presupune  predarea pe module, ponderea 

ridicată a cursurilor artistice şi practice, îngrijirea lumii simţurilor şi a ambientului, formarea şi 

educarea voinţei prin intermediul ritmului, dezvoltarea afectivităţii prin poveşti şi povestiri 

adecvate vârstei, înlocuirea manualelor cu caietele de epocă şi a notelor cu o caracterizare 

finală a copilului. 

În centrele de pedagogie curativă, clasele cuprind copii cu vârste apropiate şi cu 

deficienţe dintre cele mai diferite. Ei au posibilitatea de a se găsi sufleteşte unii pe alţii şi în 

decursul anilor într-o asemenea clasă se nasc relaţii profunde şi un puternic sentiment al 

colectivităţii. Acest fapt duce la trăiri sociale cu ecouri în tot restul vieţii. 

Profesorul conduce clasa de-a lungul şcolarizării de la clasa I până la clasa a VIII-a, 

aplicând antropologia corespunzătoare fiecărei vârste, conform unui curriculum specific. 

Importanţa acestuia constă în faptul că el oferă copilului care are nevoie de îngrijire sufletească 

acele conţinuturi necesare vârstei sale, prelucrate cu simţ artistic. De mare importanţă este 

modelarea ritmică a predării. Cu cât procesele care se repetă în cadrul desfăşurării zilei, a 
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săptămânii, a sărbătorilor creştine de peste an iau o formă mai ritmică, cu atât predarea are un 

caracter de însănătoşire mai mare. Astfel, se pune în valoare caracterul vindecător al educaţiei 

şi denumirea de pedagogie curativă este justificată.  

Finalitatea pedagogiei curative este integrarea socială. Educarea copiilor cu nevoi 

speciale din Centrele de Pedagogie Curativă este continuată în Centrele de Terapie Socială 

pentru adulţi. Baza terapiei sociale este viaţa socială, culturală şi munca în comunitate. Munca 

este înţeleasă nu atât ca mijloc al individului de a-şi câştiga existenţa, ci ca mijloc de a răspunde 

nevoilor altora şi ca posibilitate de a se face util. Aici se trăieşte şi se munceşte fără ca 

demnitatea umană să fie afectată. 

Părinţii care se adresează Centrelor de Pedagogie Curativă nutresc speranţa că aceşti 

copii şi tineri, care au nevoie de îngrijire sufletească, sunt trataţi cu acelaşi respect ca şi ceilalţi 

copii. Treptat, ei capătă încredere că se poate pune în valoare unicitatea fiecărui copil şi 

potenţialul său ascuns. 

Elaborarea şi desfăşurarea activităţilor programate în orar se bazează pe principiul 

flexibilităţii. Se evită teoretizarea excesivă, fiind utilizate metode interactive bazate pe principiul 

învăţării prin acţiune. Materialele didactice şi mijloacele de învăţământ sunt adaptate tipului si 

gradului deficienţei. Strategiile didactice utilizate sunt sugerate de pedagogia lui Rudolf Steiner, 

de multe ori adaptate şi completate cu strategii actualizate din pedagogia generală românească. 

Activitatea individuală este predominantă, uneori se lucrează pe grupe sau frontal. 

Pe lângă abilităţile de exprimare, de comunicare, unii dintre aceşti copii pot dobândi şi 

deprinderi de citire si scriere, adaptându-se astfel mai uşor la cerinţele vieţii cotidiene. 

Deoarece în şcolile/clasele/grupele speciale elevii cu deficienţe severe, profunde sau 

asociate îşi însuşesc mult mai greu şi într-un timp mult mai îndelungat deprinderile de 

comunicare, citire şi scriere, apare necesară elaborarea unei programe şcolare care să se 

adapteze la cerinţele şi particularităţile psihofizice şi individuale ale acestora.  

E firesc ca elementele cognitive să nu constituie finalităţi prioritare ale activităţii elevului 

cu deficienţă severă, profundă sau asociată. Ca urmare se insistă pe componentele afective şi 

de socializare, realizate mai ales prin activităţile de terapie educaţională complexă şi integrată. 

Diferenţierea şi individualizarea predării-învăţării are la bază şi principiul accesibilităţii 

cunoştinţelor şi deprinderilor. Acesta se realizează prin selecţionarea şi gradarea informaţiilor 

ştiinţifice şi a exerciţiilor care conduc la formarea unor deprinderi. Prin efort gradat, cu ajutorul şi 

sub îndrumarea cadrului didactic, cunoştinţele şi deprinderile stabilite a fi dobândite prin 

obiective operaţionale devin accesibile pentru elevii clasei respective, dacă li se activează 

potenţialul intelectual real. Educaţia este unul dintre drepturile fundamentale ale copilului, 

dându-i posibilitatea de a-şi extinde aria de cunoştinţe, înţelegere şi nu în ultimul rând 

îngăduinţa. 
 

3.2.5.  Evaluarea activităţii elevilor 
 

Evaluarea este continuă şi formativă. Ea se face în funcţie de realizarea sarcinilor de 

învăţare de către copil, luând în considerare posibilităţile şi deprinderile prezentate. 

Aprecierea activităţii elevului nu se face prin note, ci prin însemnări ritmice în Caietul de 

observaţii, după fiecare modul. De asemenea, toate cadrele didactice care desfăşoară activităţi 

educative sau terapeutice specifice vor consemna nivelul atingerii obiectivelor stabilite la 

începutul programului terapeutic. La finalul anului şcolar, echipa terapeutică (profesor, educator, 
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psihopedagog, kinetoterapeut etc.) întocmeşte Certificatul de absolvire, un document narativ, în 

care sunt concentrate toate informaţiile semnificative privitoare la evoluţia copilului. Un exemplar 

este păstrat în portofoliul personal al copilului, iar un alt exemplar este înmânat părinţilor sau 

apaţinătorilor legali. 

Aceste informaţii sunt convertite în medii, transcrise în cataloage şi ulterior în registrele 

matricole. Se vor încheia medii la toate disciplinele de învăţământ din cadrul fiecărei arii 

curriculare din planul-cadru. În cazul în care o anumită disciplină de învăţământ este parcursă în 

timpul unui singur semestru, la finalul modulului media semestrială devine medie anuală 

nerotunjită. 
 

 3.2.6.  Evenimente organizate  

 

 În perioada 2001 – 2011 Centrele de Pedagogie Curativă din România, în colaborare cu 

Federaţia de Pedagogie Curativă şi cu alţi parteneri interni şi internaţionali au organizat o serie 

de evenimente: 

 Participarea la realizarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de servicii alternative pentru 

copiii cu deficienţe auditive din judeţul Hunedoara” (2004-2006); 

 Federaţia de Pedagogie Curativă din România a organizat întâlnirea subregională de 

pedagogie curativă din Europa de Sud-Est, cu participarea reprezentanţilor din Ungaria, 

România, Bulgaria, Republica Moldova şi a conducerii Consiliului de Pedagogie Curativă şi 

Terapie Socială de la Dornach — Elveţia (2007); 

 Federaţia de Pedagogie Curativă din România a organizat întâlniri cu conducerea  E.C.C.E.  

(European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy) (2007); 

 Organizarea Consfătuirii Naţionale a Alternativelor Educaţionale din România, Deva, (2007);  

 Participarea la „4th European Congress 'Living in the Encounter” The Hague (2008), precum 
şi „5th European Congress 'Living in the Encounter” Vienna, Austria  (2011); 

 Participarea şi obţinerea de medalii de aur, argint şi bronz la Jocurile Special Olimpycs 

(Murau — Austria, 2004; Nagano — Japonia, 2005, Sardinia-Italia, 2009 etc.); 

 Parteneriate în cadrul programului Strategia Naţională de Acţiune Comunitară (2004-2011); 

 Parteneriate educative cu alte unităţi şcolare, derularea unor programe artistice, schimburi 

de experienţă, vizite (2001-2011); 

 Organizarea Simpozionului internaţional „20 de ani de Pedagogie Curativă şi Terapie Socială 

în România” (2011).  
 
 

3.2.7. Publicaţii 
 

În intervalul 2001-2011 au apărut o serie de materiale specifice, publicate în limba romănă, 

cu referire la specificul Pedagogiei curative (volume, articole, reviste): 

 Goebel, Wolfgang, Glöckler, Michaela. Creşterea şi îngrijirea copilului, Polirom, 2004. 

 Holtzapfel, Walter. Copii cu nevoi de îngrijire sufletească, vol I, Cluj-Napoca, Triade, 2000. 

 Holtzapfel, Walter. Copii cu nevoi de îngrijire sufletească. Despre pedagogia curativă a lui 
Rudolf Steiner, vol. II, Cluj-Napoca, Triade, 2002.  

 Keopke, Hermann. Copilul la nouă ani, Cluj-Napoca, Triade, 2001. 

 Köhler, Henning. Despre copiii anxioşi, trişti şi neliniştiţi. Bazele unei practici educative 
spirituale,  Cluj-Napoca, Triade, 2001. 
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 Kranich, Ernst-Michael. Desenul formelor, Cluj Napoca, Triade, 2002. 

 Kutzli, Rudolf. Desenul formelor, Bucureşti, Biodin, 2005. 

 Lievegoed, B., C. Fazele de evoluţie ale copilului, Cluj-Napoca, Triade, 2001. 

 Lievegoed, B., C.  Omul pe prag sau şansa dezvoltării lăuntrice, Cluj-Napoca, Triade, 2002. 

 Lievegoed, B., C. Consideraţii de pedagogie curativă, Cluj-Napoca, Triade, 2005. 

 Siegloch, Magdalene.  Euritmie - o introducere, Cluj.Napoca, Triade, 2001. 

 Steiner, Rudolf.  Cunoaşterea omului şi structurarea învăţământului, Cluj Napoca, Triade, 
2005. 

 Steiner, Rudolf.  Cursul de pedagogie Curativă, Cluj-Napoca, Triade, 2005. 

 Tautz, Johannes. Conştienţa profesorului în secolul XX trăită şi recunoscută, Cluj-Napoca, 
Triade, 2005. 

 ***Pedagogii alternative. Revista de pedagogie, 1-12, Bucureşti, Vanemonde, 2006. 

 Golăşie, M.  Centrul de Pedagogie Curativă – alternativă a învăţământului special în 
„Educaţia incluzivă - Ghid pentru cadre didactice şi părinţi” nr. 2 – 2009 a C.J.R.A.E. 
Hunedoara, pag. 27-29. 

 Golăşie, M. Modelarea copilului cu dizabilităţi la atelierul de tâmplărie în centrele de 
pedagogie curativă în „Ghidul metodic interdisciplinar al cadrelor didactice de la aria 
curriculară Tehnologii”, Petroşani, Focus, 2010, pag. 49-51. 

 Golăşie, M. Education and socio-professional adaptation in curative education alternative în 
Conference Proceedings în „Best Practices in the Adult Education of People with Special 
Needs”, Petroşani, Universitas, 2011, pag. 53-62. 

 Golăşie, M. Elemente metodologice utilizate în formarea şi dezvoltarea abilităţilor manuale la 
elevii din centrele de pedagogie curativă şi Centrul de Pedagogie Curativă Simeria – 
alternativă a învăţământului special” în Horaţiu C. Catalano, (coord.), „Dezvoltări teoretice şi 
instituţionale în alternativele educaţionale”, Piteşti, Nomina, 2011, pag. 259 – 267. 

 Perţa, A. Curriculum specific alternativei educaţionale pedagogie curativă în Horaţiu C. 
Catalano, (coord.), „Dezvoltări teoretice şi instituţionale în alternativele educaţionale”, Piteşti, 
Nomina, 2011, pag. 250 – 252. 

 Vlad, L. Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în alternativa pedagogie curativă 
în Lucrarea metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I, Cluj-Napoca, 2009. 

 
 

3.3. Alternativa educaţională Step by Step 
 
 

3.3.1. Step by Step pe plan internaţional 
 

În 1994, Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă lansa prin Fundaţiile Naţionale 

din 15 ţări din Europa Centrală şi de Est, ţări foste comuniste, un ambiţios program regional care 

se adresa copiilor de vârstă preşcolară  şi familiilor lor, grup ţintă aflat în situaţie socio-

economică defavorizată. Denumit iniţial Head Start, programul a fost conceput după modelul 

introdus în SUA în anii 60, ca un program educaţional de reformă, care promovează metode de 

predare învăţare centrate pe copil, precum şi implicarea familiei şi a comunităţii în procesul 

instructiv educativ. Iniţial, programul a fost implementat şi monitorizat cu asistenţă tehnică din 

partea Children’s Resources International Washington.  În primul an, programul s-a aplicat în 

15 ţări, la nivelul a 200 de grupe de grădiniţă. În mod firesc, programul a trebuit să respecte 

legislaţia în domeniul educaţiei, specificul cultural şi tradiţiile din fiecare ţară în parte, 
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îndepartându-se oarecum de modelul american. Astfel, din 1995 programul a luat numele de 

Step by Step, nume de licenţă pentru toate ţările în care se aplică. 

În 1999 a luat fiinţă Asociaţia Internatională Step by Step organizaţie 

neguvernamentală, înregistrată în Olanda, care reprezintă Asociaţiile Naţionale Step by Step din 

29 de ţări din Europa, Asia şi America de Sud, organizaţie din care face parte şi Centrul pentru 

Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step Romania. 

 

3.3.2. Alternativa educaţională  Step by Step în contextul învăţământului  

românesc 

 

Step by Step este o alternativă educaţională care implementează metode de predare 

centrate pe copil şi încurajeaza implicarea familiei şi a comunităţii în învăţământul preşcolar şi 

şcolar. În alternativa Step by Step, copiii sunt încurajaţi să facă alegeri, să îşi asume 

responsabilitatea pentru deciziile lor, să îşi exprime ideile în mod creativ, să se ajute reciproc, 

să îşi dezvolte abilităţile de gândire critică şi să gândească liber. Copiii educaţi în spiritul Step by 

Step reuşesc să definească şi să rezolve singuri problemele cu care se confruntă, să comunice 

uşor cu cei din jur, să înţeleagă şi să negocieze. 

În Romania, programul a debutat în 1994 ca program regional în cadrul Fundaţiei 

pentru o Societate Deschisă Romania. Aplicarea programului a fost reglementată de 

Convenţia semnată în iunie 1994 cu Ministerul Învăţământului, convenţie care a fost 

reactualizată pe măsură ce programul s-a extins. 

Programu1 Step by Step a fost recunoscut ca altemativă educaţională de către MEN, în 

conformitate cu aprobarea Consiliului pentru Alternative nr. 10015 din mai 1995. În martie 

1998, Asociaţia "Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională" a fost 

înregistrată prin Hotărâre Judecătorească drept organizaţie neguvernamentală, non profit. 

În prezent, CEDP Step by Step dezvoltă, în comun cu MECTS, un program de instructie 

şi educaţie pentru învăţământu1 preşco1ar, primar şi gimnazia1 în baza Convenţiei de 

Parteneriat Educaţional nr. 11509 din 7 iulie 1999 şi a Metodologiei aprobate. Altemativa 

educaţională Step by Step se deru1ează, în baza Planului - cadru de învăţământ şi a 

programelor şcolare aprobate de MECT. 

În aprilie 1998 a fost emis Ordinul Ministrului nr. 3618, care precizează normarea 

claselor cu program Step by Step cu câte două posturi de învăţători pentru fiecare clasă. În 

februarie 1999, Asociaţia CEDP Step by Step a fost abilitată de către MEN, prin Convenţia 

de parteneriat nr. 9693, să ofere cadrelor didactice cursuri de formare iniţială şi continuă. 

Alternativa educaţională Step by Step aplică curriculum-ul naţional, standardele 

naţionale, este adaptat culturii locale şi, în acelaşi timp, integrează standardele şi cele 

mai bune practici internaţionale din domeniul educaţiei preşcolare şi şcolare.  

Alternativa Step by Step are la baza ideile lui J.Piaget, J.Dewey, L.Vigotski, F.Froebel, 

E.Erikson ş.a. şi a fost îmbogăţită prin contribuţiile specialiştilor din domeniul psihologiei şi 

educaţiei din ţările în care a fost implementată. 

Step by Step pune în aplicare o metodologie şi instrumente care să-i pregătească pe 

copii să trăiască într-o societate democratica în care: 

•  individul şi societatea sunt la fel de importante; 
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•  dreptatea şi egalitatea, libertatea individuală şi bunăstarea societăţii sunt preţuite în 

aceeaşi măsură; 

•  potenţialul individului şi bogăţia pământului sunt dezvoltate şi conservate în egală 

măsură. 
 

Alternativa educaţională Step by Step promoveaza prin metodologia sa: 

• iniţiativa personală; 

• eficacitatea personală şi consolidarea încrederii în sine; 

• libertatea de gândire şi expresie; 

• respectul pentru ceilalţi; 

• respectul şi aprecierea diferenţelor. 
 

Demarat în anul 1994 la nivelul învăţământului preşcolar, programul Step by Step s-a 

extins pe măsura rezultatelor obţinute, care au condus la o largă recunoaştere şi la o tot mai 

mare solicitare atât în rândul cadrelor didactice, cât şi al părinţilor. Astfe1, în 1995 programul a 

fost extins la nivelul învăţământului primar, Romania numărându-se printre prime1e cinci ţări 

participante în program, care au înţeles necesitatea continuării aplicării altemativei în această 

treaptă de învăţământ. 
 

Figura 5. Dezvoltarea învăţământului preşcolar Step by Step 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Dezvoltarea învăţământului primar Step by Step 
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Numărul Inspectoratelor Şcolare Judeţene care aplică programul a crescut de la 9 în 

1994 la 40 în anul şcolar 2010 – 2011. Dacă în 1994 programul funcţiona în 18 grupe din 9 

grădiniţe, în prezent el se desfăşoară: 

- la nivelul învăţământului preşcolar - în 690 grupe din 280 grădiniţe 

- la nivelul învăţământului primar - în 649  clase din 240  şcoli (80 clasa I, 200 

clasa a II a, 168 clasa a IIIa, 201 clasa a IV a) 

 
3.3.3. Evoluţia alternativei educaţionale Step by Step între 2001 și 2011 

 

 Extinderea alternativei educaţionale Step by Step la nivel naţional a continuat şi în ultimii 

10 ani, aşa cum am ilustrat în cele de mai sus. În 1999, odată cu desprinderea programului din 

Fundaţia Soros şi înscrierea Centrului Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională 

ca organizaţie non profit de sine stătătoare, finanţarea alternativei educaţionale Step by Step a 

încetat. Până la acea dată, din bugetul programului era asigurată atât baza materială – mobilier 

şi materiale educaţionale, cât şi formarea personalului didactic. După 1999, extinderea 

alternativei educaţionale a cunoscut o creştere semnificativă. Interesul părinţilor, al cadrelor 

didactice, dar şi deschiderea instituţională spre  pluralism  educaţional au contribuit la găsirea 

unor modalităţi de rezolvare pe plan local a dotării grupelor/claselor Step by Step cu mobilier şi 

materiale educaţionale specifice. 

 Din anul 2000, CEDP a extins alternativa educaţională Step by Step la grupa de vârstă 

0-3 ani, prin programul de „Educaţie Timpurie” derulat în peste 30 de creşe şi centre de zi. 

Programul propus de CEDP se înscrie prin obiectivele urmărite în Strategia privind educaţia 

timpurie ca parte a Strategiei convergente privind dezvoltarea timpurie a copilului, document 

elaborat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi o 

serie de organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniu (UNICEF, CEDP STEP BY STEP, 

COPIII NOSTRI, HOLT România). 

 Începând din 2004, la formarea continuă a cadrelor didactice care aplică alternativa 

educaţională Step by Step s-a adăugat cursul de “Învăţare prin cooperare” – 18 ore. 

 Ca membră a Consiliului Naţional pentru Alernative Educaţionale, Step by Step a fost 

prezentă la cele trei Conferinţe Naţionale dedicate pluralismului educaţional şi contribuţiei 

alternativelor educaţionale la procesul de reformă a sistemului de învăţământ din România. 

 
3.3.4. Formarea cadrelor didactice 

 

Formarea initială ca şi cea continuă pentru un număr atât de mare de cadre didactice 

care aplică metodologia alternativa Step by Step a presupus formarea unei reţele de formatori la 

nivel naţional. Astfel, în 1996, în urma unei evaluări externe au fost stabilite cinci Grădiniţe 

Model de Training şi un număr de  27 de formatori naţionali pentru alternativa educaţională Step 

by Step la nivelul învăţământului preşcolar. Formarea iniţială presupune parcurgerea a două 

module de câte 18 ore fiecare. 

În 1998 CEDP Step by Step a organizat cursuri de  formare de formatori pentru 

învăţământ primar. S-a format astfel o echipă de 26 de cadre didactice formatori la Târgovişte, 
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Slatina, Constanţa, Tulcea, Buzău, Botoşani, Satu Mare, Oradea, Bistriţa Năsăud. Acestea 

funcţionează ca Centre Zonale de Formare, care se activează în fiecare an şcolar în funcţie de 

gradul de arondare care se stabilişte pe criterii geografice. 

Cursurile de formare se desfăşoară în timpul vacanţei de vară după cum urmează: 

 Modul pentru clasa I – 24 ore 

 Modul pentru clasa a IIa – 18 ore 

 Modul pentru clasa  a IIIa – 12 ore 

 Modul pentru clasa a IVa – 12 ore 
 
 

3.4. Educaţia Montessori  
 
 

3.4.1.  Viabilitatea pedagogiei  Montessori ca alternativă educaţională 
 
La începutul lui 1907, pe 6 ianuarie, s-a inaugurat prima instituţie denumită “Casa dei 

Bambini” (“Casa Copiilor”) în care a fost aplicată noua metodă de educaţie iniţiată de Maria 

Montessori. În prezent, după aproape 105 ani de la începutul aplicării acestei metode de 

educaţie, pedagogia Montessori se practică în 117 ţări de pe toate continentele. Extinderea 

continuă, păstrarea prestigiului internaţional şi a specificului autentic (în peste 22000 de şcoli), 

actualizarea ştiinţifică şi cooperarea internaţională se datorează în mare parte Asociaţiei 

Internaţionale Montessori (AMI), pe care Maria Montessori împreună cu Mario Montessori a 

fondat-o în 1929.  

Valoarea teoretică şi practică a acestei pedagogii se manifestă şi este recunoscută în 

contexte social-istorice, în spaţii culturale foarte diferite pentru că promovează şi instrumentează 

educaţia care ţine seamă de esenţa fiinţei umane şi ajută efectiv viaţa, devenirea acesteia. 

Maria Montessori considera că fiecare fiinţă umană este unică şi vine pe lume cu 

capacităţi prin care poate să-şi împlinească propria menire de a contribui la progresul umanităţii. 

Educaţia trebuie să ajute ca această menire să fie asumată cu responsabilitate şi să se poate 

realiza liber, cu deplină satisfacţie. Proiectarea educaţiei şi realizarea ei practică sunt 

condiţionate de cunoaşterea acestor capacităţi proprii fiinţei umane încă de la începutul vieţii şi 

de ajutorul adecvat, concret şi suficient pentru punerea lor în acţiune. „Potenţialul uman” 

autentic se actualizează prin acţiunea educativă şi prin mediul educativ în mod specific vârstei, 

nivelului de dezvoltare personal. Potenţialul uman al fiecărui copil devine „umanitate cultivată” 

prin educaţie. Problemele umanităţii îşi au originea şi posibilitatea lor de rezolvare în calitatea 

„umanităţii cultivate”, realizată prin educaţie. Pentru ca umanitatea să rezolve problemele grave 

cu care se confruntă şi pe care le-a produs, trebuie să reconsidere viziunea sa despre lume şi 

să îşi asume misiunea de a reconstrui lumea prin educaţie. Aşa cum copilul creşte şi cu ajutorul 

educaţiei depăşeşte probleme ale dezvoltării sale trecând în alt plan al relaţiilor sale cu lumea, 

alt stadiu al dezvoltării sale, tot la fel umanitatea va depăşi problemele reconstruind relaţiile din 

lumea sa. Educaţia nouă, în spirit ştiinţific, are menirea să descopere şi să pregătească forţele 

existente pentru schimbare. „Dacă educaţia e să fie reformată, atunci trebuie să se bazeze pe 

copii.” (Montessori, f.a.) Ei au reprezentat pentru Maria Montessori garanţia speranţei cu privire la 

progresul umanităţii „Şi copilul porneşte să împingă umanitatea pe următorul plan superior în care 

multe sau toate problemele noastre nerezolvate vor putea să se rezolve” (Montessori, f.a., p.4) 
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3.4.1.1. Cunoaşterea copilului şi activitatea sa 
 

Maria Montessori a considerat că prejudecăţile, experienţele limitate, principiile 

abstracte, lipsa de pregătire ştiinţifică şi pedagogică, lipsa de iubire, respect şi răbdare pot să 

facă din educaţie un mod de a devia şi ascunde natura autentică a copilului.  Prin activitatea sa 

concretă, prin metoda pe care a propus-o, Maria Montessori a respectat câteva repere care se 

dovedesc necesare, actuale şi astăzi pentru conduita şi finalitatea eforturilor de cunoaştere a 

copilului.  

a) În primul rând este necesară observarea cu spirit ştiinţific a vieţii şi activităţii 

copilului. „Bazele reformei educaţiei şi ale societăţii care este o necesitate a timpului nostru 

trebuie să se construiască prin studiul ştiinţific al Omului, Necunoscutul.” (Montessori, 1989). 

Educatorii trebuie să se pregătească profesional intens, multidisciplinar, cu interes, cu iubire faţă 

de copii şi cu responsabilitate. Trebuie să-şi antreneze spiritul de observaţie. În pregătirea 

teoretică şi practică a educatorilor montessorieni este obligatorie activitatea de observare a 

copilului şi practicarea acesteia este atent monitorizată şi evaluată.  

b) Este necesară recunoaşterea educabilităţii oricărei fiinţei umane şi acordarea 

respectului, a încrederii depline pentru capacitatea fiecărui copil, de a fi educat şi mai ales de a 

se autoeduca. Adultul pregătit şi mediul educativ, special amenajat trebuie să ofere 

condiţiile esenţiale şi calitativ superioare pentru ca aceste capacităţi să se împlinească. Lipsa 

de cunoaştere şi de respect pentru această capacitate a copiilor duce la impunerea unor condiţii 

şi cerinţe ale adulţilor, astfel încât şcoala nu mai este destinată să servească dezvoltării copilului 

ci, dimpotrivă, copilul trebuie să servească structurilor şcolare şi exigenţelor concepute de adulţi 

în conformitate cu statutul lor actual. 

c) Este necesară identificarea unor idei şi tehnici din cunoaşterea ştiinţifică a omului 

şi a societăţii, din cultura şi civilizaţia epocii, care pot răspunde în mod eficient la problemele pe 

care educaţia le aduce în actualitate. Căutarea, inovarea, experimentarea soluţiilor pentru 

problemele educaţiei, însoţite de observarea atentă a modului în care influenţează dezvoltarea 

copiilor, pot să scoată la lumină efecte nebănuite, pot să contribuie atât la cunoaşterea copiilor, 

cât şi a exigenţelor necesare pentru evaluarea corectă a schimbărilor, a inovaţiilor din 

învăţământ şi a utilizării invenţiilor tehnice. 

d) Este necesară o anumită atitudine morală faţă de oricare copil, prin care se 

valorizează copilul şi care se manifestă prin respect, încredere, răbdare şi iubire în mod 

necondiţionat.  

Fiind îndeplinite aceste exigenţe de cunoaştere a copilului, se pot descoperi capacităţile 

şi tendinţele, manifestările şi împlinirile sale autentice, ca fiinţă umană nepervertită, nedeviată de 

la făgaşul dezvoltării sale şi de la împlinirea misiunii sale creatoare.  

În primul rând copilul are o natură diferită de aceea a adultului, el nu este imatur, în 

sensul că este neputincios, incapabil de efort şi de voinţă pozitivă, imprecis, nestatornic, etc. 

Metoda Montessori pune în evidenţă marile capacităţi cu care este înzestrată încă de la naştere 

fiinţa umană. Acum se recunoaşte faptul că în primii şase ani de viaţă sunt asimilate peste 60% 

din achiziţiile necesare pe tot parcursul vieţii. De aceea educaţia timpurie reprezintă un obiectiv 

principal în politicile actuale privind educaţia.  

Deşi are o zestre naturală biologică, copilul încă de la naştere începe un îndelungat 

travaliu de umanizare. Tendinţa sa normală este îndreptată spre ceea ce poate deveni şi 

suferă când capacităţile sale psihice şi spirituale nu sunt hrănite, nu se dezvoltă. Suferinţa se 
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manifestă pe toate planurile (psihic, fizic, social) şi se instalează ca deviaţie. Deviaţiile 

considerate defecte proprii copilăriei ca: agitaţia, mofturile, acţiunile distructive, neatenţia, 

plictiseala, oboseala, lenea, egoismul ca şi cele apreciate pozitiv ca dependenţa de sancţiuni, 

pasivitatea copilului timid, retras, care nu deranjează lucrurile şi persoanele, au cauze 

exterioare, care ţin de educaţie, de mediu, de adulţi. 

În al doilea rând educaţia Montessori îşi propune tocmai să ajute viaţa, procesul 

devenirii copilului şi de aceea realizează „corectarea” defectelor şi astfel normalizarea copiilor 

prin „educaţia expansivă”, nu prin presiunea autorităţii adultului. Li se oferă copiilor ca principal 

ajutor un mediu cu condiţii multiple de manifestare, cu materiale ştiinţific concepute şi 

atrăgătoare care stimulează interesul, activitatea şi dau posibilitatea dezvoltării motrice, 

senzoriale, intelectuale, emoţionale şi volitive, a expresiei spirituale şi artistice. Educaţia 

Montessori manifestă o atitudine „prietenoasă” faţă de defectele copiilor ca şi faţă de greşelile 

care apar inevitabil în munca oricărui copil ca şi în activitatea adulţilor. Sunt evitate sancţiunile 

pozitive sau negative, care împreună condiţionează, determină din exterior activitatea 

individului, controlul, evaluarea şi satisfacţia acestuia. În cele mai multe situaţii acestea sunt 

piedici în educaţia copilului, în asumarea independenţei şi a responsabilităţii pentru propria 

dezvoltare, sunt piedici în formarea motivaţiei interioare şi a caracterului.  Nu este încurajată 

competiţia, este stimulată şi pusă în valoare cooperarea, care la nivelul claselor elementare şi 

liceale se practică metodic, pentru realizarea proiectelor, în asimilarea cunoştinţelor şi pentru 

activităţile practice, pentru antrenarea socială a personalităţii. 

 În al treilea rând metoda Montessori face posibilă manifestarea autentică a copiilor 

în bucuria lor de a lucra, de a învăţa astfel. Ei arată interes pentru materialele destinate unor 

activităţi concrete, cu scop specific, manifestă atenţie, concentrare şi precizie şi mai cu seamă 

satisfacţie pentru activităţile complete (cu început, desfăşurare şi sfârşit) pe care le pot realiza 

independent, adică având ei iniţiativa, controlul desfăşurării şi efectului acţiunii. Normalizarea se 

produce aşadar atunci când copilul poate să aleagă, să conducă, să evalueze activitatea sa. 

În al patrulea rând exersarea independenţei face posibilă voinţa pozitivă, autocontrolul 

şi disciplina pe care o manifestă copiii după ce s-a produs normalizarea lor in activităţile din 

mediul educativ. Între libertate şi disciplină nu există contradicţie, ele se presupun reciproc, 

coexistă, afirma M. Montessori, aşa cum stelele evoluează libere pentru că respectă traiectoria 

lor proprie Copiii care beneficiază de educaţia Montessori oriunde în lume demonstrează acest 

fapt de peste o sută de ani, ei lucrează liber, respectând regulile, se autocontrolează în 

activitate. 

În al cincilea rând munca pe care o desfăşoară copilul de timpuriu, este diferită de munca 

adultului. Activitatea sa nu este îndreptată spre un scop exterior care, fiind realizat, sfârşeşte 

activitatea. Copilul este capabil să repete activitatea ca un antrenament pentru propria 

satisfacţie, pentru precizie, pentru a căpăta încredere în forţele sale, pentru a verifica ce ştie să 

facă, să înţeleagă. Scopul activităţii copilului este unul interior, este propria sa dezvoltare 

prin care se construieşte treptat. Copilul are tendinţa firească să fie activ, să exploreze, să 

cunoască, să descopere şi să facă ordine în lumea sa.  
 

3.4.1.2.  Specificul educaţiei Montessori 
 

Una din cele mai importante exegeze privind educaţia Montessori a fost realizată de 

Angeline Stoll Lillard (Lillard Stoll, 2005) din perspectiva cercetărilor recente din psihologie, care 
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confirmă în mod uimitor modul de înţelegere a copilului şi de proiectare a educaţiei în 

concordanţă cu afirmarea potenţialului nebănuit de care acesta dispune. Titlul cărţii: 

„Montessori: the science behind the genius” este semnificativ pentru faptul că se realizează 

explicarea fundamentelor reale şi ştiinţifice ale sistemului Montessori, modul în care principiile 

acestei pedagogii se aplică în clasele (autentic) Montessori şi efectele produse. Cartea 

demonstrează în plus că pregătirea ştiinţifică face posibilă descoperirea, intuirea genială a unor 

aspecte esenţiale privind cunoaşterea copilului şi educaţia, pe care dezvoltarea ulterioară a 

psihologiei, a ştiinţelor educaţiei le confirmă. 

Sunt luate în consideraţie opt aspecte semnificative teoretic şi practic pentru sistemul 

educaţiei Montessori: 

„(1) mişcarea şi cunoaşterea sunt strâns corelate, mişcarea poate să intensifice gândirea şi 

învăţarea; 

(2) învăţarea şi starea de bine se îmbunătăţesc când persoanele au sentimentul de control al 

vieţii lor; 

(3) oamenii învaţă mai bine când sunt interesaţi de ceea ce învaţă; 

(4) legarea recompenselor extrinseci de o activitate, cum ar fi banii pentru lectură sau note mari 

pentru teste, au un impact negativ asupra motivaţiei de  a se angaja în într-o astfel de activitate, 

când recompensele nu se oferă; 

(5) acordurile de colaborare (între colegi n.n.) pot să fie foarte propice pentru învăţare; 

(6) învăţarea situată în contexte semnificative este adesea mai profundă şi mai bogată, decât 

învăţarea în contexte abstracte; 

(7) formele particulare de interacţiune ale adultului sunt asociate cu rezultate mai bune ale 

copilului; 

(8) ordinea din mediu este benefică pentru copii.” (Lillard Stoll, 2005, p.29) 

 

 

Cercetarea valorifică experienţa de peste douăzeci de ani a autoarei privitoare la 

sistemul de educaţie Montessori şi din domeniul psihologiei dezvoltării. Totodată are scopul de a 

demonstra necesitatea unei reforme a educaţiei care să ţină seama de această alternativă 

educaţională viabilă, pentru că, în pofida numeroaselor încercări de a reforma educaţia 

tradiţională americană, aceasta se menţine într-o criză continuă deoarece se bazează pe două 

modele perimate ale învăţării: şcoala ca o fabrică (care produce rezultate dintr-o materie primă, 

printr-un proces tehnologic, în vederea satisfacerii unor beneficiari) şi copilul ca tabula rasa. 

Dacă în mod obişnuit educaţia vizează obţinerea unor rezultate, atingerea unor 

performanţe, educaţia Montessori are în vedere în special calitatea mediului şi a experienţelor 

care fac posibilă asumarea liberă şi responsabilă a progresului propriu, precum şi pregătirea 

teoretică şi practică a educatorilor,  care trebuie să asigure acestea. 

În ultimul deceniu s-a extins aplicarea pedagogiei Montessori şi s-au intensificat 

preocupările de cercetare a specificului şi impactului real pe care îl determină. Un studiu 

comparativ educaţia Montessori – educaţia tradiţională s-a realizat în câteva şcoli americane. În 

mod concludent şi independent de cercetarea prezentată anterior, studiul remarcă aceleaşi 

caracteristici de bază ale educaţiei din şcolile Montessori care au condus la rezultate benefice, 

superiore calitativ în raport cu şcolile tradiţionale. Se menţionează astfel:  
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a) motivaţia intrinsecă;  

b) experienţele pozitive de învăţare: interesul şi concentrarea atenţiei;    

c) relaţiile reciproce cu profesorii, cooperare cu colegii, participarea activă, responsabilă 

în contextul social al şcolii.  (Rathunde, 2003)  

Ceea ce dă viabilitate alternativei educaţionale Montessori sunt tocmai aceste aspecte 

caracteristice care se manifestă oriunde în clasele Montessori, constituite ca un mediu educativ 

ce face posibilă manifestarea demnă, firească a copiilor. 

„Când noi creem tipul de mediu potrivit, noi descoperim un copil nou. Este realmente un 

copil nou, desigur – rasa umană nu a evoluat. Pur şi simplu o fiinţă umană se dezvoltă fără 

obstacole, creşte natural, normal, fără deviaţii de la calea sa.”  (Haines, 2011) 
 

3.4.2. Evoluţia aplicării pedagogiei Montessori în România 
 

Mişcarea montessoriană din România însoţeşte îndeaproape şi se integrează în istoria 

mişcării montessoriane internaţionale. Prezentări ale acestei evoluţii se regăsesc în Studiul 

introductiv la Descoperirea copilului de Maria Montessori, autor Ilie Şulea Firu, (şi traducătorul 

cărţii apărută la EDP în 1977), în teza de doctorat a Ioanei Herseni cu tema Montessorianismul în 

România şi în articolul acesteia Landmarks of Montessorianism in Romania din Buletinul UPG, 

seria Educational Sciences, no.1/2007. Adăugăm o prezentare paralelă a evoluţiei anterioare. 

 

Pedagogia Montessori în lume  

- 1870 Se naşte Maria Montessori  

- 1896 Doctoratul în medicină  
- 1898 Se naşte Mario Montessori  
- 1906  Proiectul  social pentru San Lorenzo  
- 1907 Se deschide “Casa dei Bambini”  
- 1909 Primul curs de iniţiere a educatoarelor şi prima ediţie a cărţii care prezintă metoda  

“Metoda pedagogiei ştiinţifice aplicată la educaţia copiilor mici”  
- 1911 Începe experimentarea metodei în şcolile elementare 
- 1913 Primul curs internaţional (din 30 de cursuri ţinute până în 1951) şi începutul mişcării  

montessoriene internaţionale 
- 1916 Apare a doua carte fundamentală “Autoeducaţia în şcolile elementare”  
- 1924 Se înfiinţează  Asociaţia Naţională Montessoriană 
- 1929 Primul Congres Internaţional Montessori şi se constitue Asociaţia Internaţională 

 Montessori  
- 1934 Apar în spaniolă “Psihoaritmetica” şi “Psihogeometria”  
- 1939-1946 Maria şi Mario Montessori rămân în India unde au fost surprinşi de război şi conduc  

o serie de cursuri de formare la care participă mii de  educatori  
- 1946-1952 Maria Montessori conduce cursuri internaţionale, congrese, ţine conferinţe, 

definitivează o serie de lucrări importante: “Taina copilăriei”, “Educaţia pentru o lume nouă”, 
“Educaţia cosmică”, “De la copilărie la adolescenţă”, “Mintea absorbantă”, “Reconstrucţia în 
educaţie”, “Formarea omului”, “Educaţia spre libertate” , Descoperirea copilului”ş.a. 

- 1951 al IX-lea Congres Internaţional, la Londra, condus de Maria Montessori  
- 1952 Maria Montessori se stinge din viaţă în Olanda  
- 1952-1982 Asociaţia Internaţională Montessori  (AMI) îşi continuă şi extinde activitatea sub  

conducerea lui Mario Montessori 
- 1951-2010 Se extinde aplicarea metodei Montessori, se ţin congrese şi conferinţe 

 internaţionale. 
- 2001 Al XXIV-lea Congres Internaţional Montessori, la Paris 
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- 2005 Al XXV-lea Congres Internaţional Montessori, la Sydney 
- 2007 Se aniversează 100 de ani de la iniţierea educaţiei Montessori începând cu Casa dei Bambini  
- 2009 Al XXVI-lea Congres Internaţional, Chennai 
 

Pedagogia Montessori în România  

- 1868 Se naşte C. Rădulescu-Motru (1957)  
- 1870 Se naşte C. Buţureanu (1931)  
- 1906 Se naşte Ilie Şulea-Firu (2001) 
- 1913 “Metoda pedagogiei ştiinţifice aplicată la educaţia copiilor mici” - traducere de  

C. Buţureanu  
- 1922 “Autoeducaţiunea în şcolile elementare” - traducere de C. Buţureanu  
- 1913-1930 Mai mulţi educatori din România urmează cursurile internaţionale Montessori şi  

realizează prezentarea teoretică şi aplicarea  practică a acestei pedagogii (de ex. Isabela 
Sadoveanu) 

- 1931 Ilie Şulea urmează cursul internaţional condus de Maria Montessori  
la Roma şi devine prietenul familiei Montessori cu care poartă corespondenţă  
de-a lungul anilor 

- 1932 Maria Montessori îl deleagă pe Ilie Şulea reprezentantul său personal pentru România 
- 1933 Se înfiinţează Asociaţia Montessori din România având ca preşedinte de onoare pe  

Nicolae Titulescu, preşedinte executiv pe C. Rădulescu-Motru  şi secretar pe Ilie Şulea 
(care editează în limba română “Copilul”)           

- 1933-1948 Pedagogia Montessori continuă să fie aplicată şi există o mişcare montessoriană activă 
- 1970 Pedagogii români aniversează 100 de ani de la naşterea Mariei Montessori, sunt  

publicate diverse articole 
- 1977 Apare la Editura Didactică şi Pedagogică “Descoperirea copilului” tradusă de Ilie Şulea  

Firu şi autor pentru Tabel cronologic, Studiu introductiv, Bibliografie Maria Montessori  
- 1990 Se reînfiinţează Asociaţia Montessori din România (AMR) care datorită prestigiului  

preşedintelui acesteia, domnul Ilie Şulea Firu, devine afiliată la Asociaţia Internaţională 
Montessori  

- 1990-2000 Montessorieni vizitează România, se acordă burse de studii şi material didactic  
pentru înfiinţarea de grupe Montessori, se organizează simpozioane aniversare, se ţin 
numeroase conferinţe şi seminarii pentru cunoaşterea şi aplicarea acestei pedagogii 

- 1991-2006 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei are proiecte pentru promovarea pedagogiei  
 Montessori şi colaborează cu Asociaţia Montessori din România  
 
Ultimul deceniu a marcat o reală efervescenţă a mişcării montessoriene care a susţinut 

extinderea sistemului Montessori cu tot ceea ce presupune: formarea educatorilor, fabricarea şi 

utilizarea materialului de dezvoltare, absolut necesare aplicării metodei, cooperarea 

internaţională şi unificarea eforturilor pe plan naţional, creşterea calităţii şi instrumentarea 

modurilor de evaluare specifice acestei pedagogii,  cercetarea şi instrumentarea ştiinţifică a 

modului de înţelegere şi aplicare a metodei, participarea la eforturile de reformare a şcolii şi a 

mentalităţii cu privire la copil şi educaţie, asumarea în mod declarat a promovării drepturilor 

copilului. În acest proces amplu s-a înscris şi evoluţia mişcării Montessori din România. 

În perioada 2000 – 2006 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a continuat promovarea 

alternativelor educaţionale prin două proiecte pentru Planului Jena şi pedagogia Montessori.  

În cadrul proiectului „Introducerea pedagogiei Montessori la nivelul învăţământului 

preşcolar” s-au desfăşurat mai multe tipuri de activităţi destinate informării publicului, unificării şi 

coordănării iniţiativelor pentru aplicarea acestei pedagogii, perfecţionării cadrelor didactice, 

aplicării concrete şi cercetării efectelor acestei alternative. În toate aceste activităţi au fost 

constituite şi s-au dezvoltate diverse tipuri de colaborare: 
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 cu inspectoratele şcolare (mai ales în ceea ce priveşte promovarea acestei pedagogii 

şi înfiinţarea, evaluarea  grupelor); 

 cu Caselor Corpului Didactic (organizarea informărilor şi ale unor cursuri de iniţiere); 

 cu ONG-uri (colaborare şi sponsorizarea iniţiativelor, proiectelor). 

La solicitarea şi cu sponsorizarea „Fundaţiei Copii Lumii. Bal Jagat” a fost înfiinţată în 

septembrie 2000, condusă şi ajutată să se acrediteze o grupă Montessori în cadrul sistemului 

protecţiei copilului la Centrul de Plasament nr 5, „Sf. Vasile” din sectorul 4 Bucureşti, care acum 

funcţionează ca Centru Comunitar de Servicii pentru copii cu dificultăţi şi pentru cei proveniţi din 

familii sărace, aflate în dificultate. Grupa care funcţionează şi în prezent sub denumirea iniţială 

„Casa Montessori” având o educatoare cu diplomă AMI, formată ulterior, a avut şi are drept scop 

principal, educaţia copiilor în dificultate prin metoda Montessori. Rezultatele benefice  pentru 

copii (de 2-5 ani) şi familiile acestora au confirmat valoarea acestei pedagogii şi au constituit 

motivul pentru care această grupă a avut solicitări şi o activitate continuă. Cu aceeaşi colaborare 

au fost organizate cursuri de informare cu privire la specificul dezvoltării copilului mic şi al 

pedagogiei Montessori pentru tot personalul centrului şi a fost organizat un curs de formare 

pentru asistente Montessori, condus de o profesoară AMI. 

S-a aplicat metoda Montessori pentru recuperarea copiilor cu deficienţe psiho-motrice la 

Spitalul nr.3 din Sibiu, cu foarte bune rezultate, de către o institutoare Montessori, care a 

elaborat o foarte bine documentată lucrare pentru obţinerea gradului I, având ca temă o 

cercetare comparativă privind învăţarea matematicii cu ajutorul metodei Montessori. 

Din păcate (şi din motive personale ale educatoarelor care şi-au schimbat locul de 

muncă), din cele cinci grupe Montessori care funcţionau în 2000 în sistemul public la Turnu 

Severin - organizate de către ISJ Mehedinţi şi cu sponsorizarea unor organizaţii din SUA prin 

intermediul unui proiect iniţiat de CCD Turnu-Severin şi continuat de Asociaţia pentru Alternative 

Pedagogice - în prezent funcţionează două grupe, cu foarte bune rezultate şi cu prestigiu pe 

plan local. Educatoarele Montessori din această localitate au fost cele care au participat şi au 

făcut demonstraţii practice, la conferinţele naţionale organizate de către MECT şi CNAE, în 

colaborare cu câteva inspectorate, pentru informarea inspectorilor care răspund de alternativele 

educaţionale pe plan naţional. 

În a doua jumătate a acestui deceniu, începând cu 2007, la Timişoara, Asociatia 

Montessori Kinderhaus a dezvoltat o instituţie particulară de învăţământ Montessori competentă 

şi bine dotată, care a început cu o grădiniţă (ce a ajuns acum să aibă patru grupe) şi o şcoală cu 

două clase pe nivelul 6-9 ani şi 9-12 ani. Aici funcţionează un puternic colectiv profesional 

format din şase cadre didactice pregătite, cu diplomă Montessori şi alte şase în curs de formare. 

Asociaţia a organizat prezentări ale metodei Montessori, a editat materiale de promoţionale şi a 

participat la activităţile organizate pe plan naţional pentru promovarea metodei. În principal cu 

eforturi proprii, cu consultanţă de specialitate internă şi internaţională a realizat şi a fost aprobat 

de către MECTS Curriculum-ul Naţional Montessori, de care vor beneficia şi alte două unităţi 

particulare de învăţământ Montessori, organizate de alte ONG-uri din Bucureşti, care sunt în 

curs de autorizare. Alte unităţi şcolare particulare, care intenţionează să aplice metoda 

Montessori în Arad, Braşov, Ilfov şi alte judeţe, care în prezent nu au cadre didactice calificate 

pentru aplicarea metodei, se vor ancora mai uşor şi mai bine în sistemul de învăţământ 

românesc, având la dispoziţie curriculumul Montessori. 
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Se constată deci că alternativa educaţională Montessori, pe ansamblu, şi-a extins şi 

diversificat aria de cuprindere, pe orizontala şi pe verticala sistemului naţional de învăţământ, a 

devenit cunoscută de către inspectorate, părinţi, publicul larg şi, în sectorul privat, a găsit 

resursele necesare pentru procurarea materialului de dezvoltare Montessori, care se ştie că este 

necesar, specific şi costisitor. Mai ales s-au găsit oportunităţi (burse) şi resurse pentru formare 

cadrelor didactice specializate, fără de care nu poate să funcţioneze şi să fie recunoscute 

instituţiile de învăţământ Montessori. 
 

3.4.3. Sistemul de formare a cadrelor didactice 
 

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. Comisia dă şi acordul pentru 

înfiinţarea instituţiei ce îşi asumă, şi prin denumire, aplicarea acestei pedagogii. Deşi foarte 

valoroasă,  dorită de părinţi, mai ales la nivel preşcolar, şi atrăgătoare pentru educatori, 

pedagogia Montessori nu se poate extinde pe măsura cererii, date fiind următoarele aspecte: 

 astfel de cursuri au  durata unui an de învăţământ; 

 ele presupun o practică la clasă, de observare şi de activitate; 

 ele necesită monitorizare; 

 ele 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 şi 

prestigiu ştiinţific superior. 

Pregătirea cadrelor didactice a fost şi este dificilă şi costisitoare. Există deja o experienţă în 

perfecţionarea cadrelor didactice Montessori şi a celor care (aplicând metode tradiţionale sau 

mai bine spus ne-montessoriene în sistemul de învăţământ de stat sau particular) pot să se 

inspire pentru rezolvarea unor probleme de educaţie, pentru perfecţionarea metodică, pentru 

cunoaşterea dezvoltării copiilor şi a unor modalităţi de instrumentare a mediului educaţional. 

Încă din 1992, 1994 au fost organizate la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei cursuri de iniţiere în 

pedagogia Montessori. În cadrul proiectului care s-a continuat şi la începutul deceniului 2000-

2010 au fost făcute prezentări la consfătuirile anuale pentru inspectoarele din 

învăţământulpreşcolar, au fost organizate cursuri de iniţiere organizate cu ajutorul unor 

inspectorate şcolare (în Hunedoara, Caraş-Severin, Harghita, Suceava, Brăila, ) şi al unor Case 

ale Corpului Didactic (în Suceava, Brăneşti - Ilfov, Vaslui, Bucureşti). 

Foarte utile şi cu impact în rândul cadrelor didactice, care doresc să se perfecţioneze au 

fost simpozioanele, conferinţele dedicate alternativelor educaţionale, în care s-au prezentat 

comunicări, s-au făcut demonstraţii practice ale metodei Montessori şi s-a răspuns la întrebări. 

Multe cercuri pedagogice şi comisii metodice (mai ales din Bucureşti) au solicitat prezentări ale 

pedagogiei Montessori. 

Participarea anuală la Adunările Generale ale Asociaţiei Internaţionale Montessori, 

participarea la conferinţe internaţionale, mai cu seamă la cele dedicate Centenarului Montessori, din 

2007 de la Roma, Paris, Londra, participarea la Congresul Internaţional de la Chennai, din India, 

vizitarea unor centre de formare (Roma, Paris, Cairo, Viena) şi schimbul de experienţă dialogul, cu 
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educatoare, cu formatoare Montessori pe plan naţional şi internaţional au condus la integrarea 

mişcării montessoriene din România în ansamblul mişcării montessoriene din lume. 
 

3.4.4. Publicaţii pe tema alternativei Montessori 
 

 Herseni Ioana, Landmarks of Montessorianism in Romania din Buletinul UPG, seria 
Educational Sciences, no.1/2007 

 Lillard Angeline, Else-Quest Nicole, Evaluarea educaţiei Montessori, în: Revista de 
Pedagogie, nr 1-12 / 2006, p.25-29  

 Negreanu Elisabeta, Pentru o educaţie nouă, în: Revista Învăţământului Preşcolar, Nr. 1 , 2 / 
1995, p. 11-16 

 Negreanu Elisabeta, Drepturile copilului promovate de Maria Montessori, în: Revista de 
Pedagogie, nr. 1-12, 2001 

 Negreanu Elisabeta, Contribuţia Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei la mişcarea 
montessoriană din România, în: Revista de Pedagogie, nr 7-12 / 2002, p.143-146  

 Negreanu Elisabeta, Pedagogia Montessori, în: Revista de Pedagogie, nr 1-12 / 2006, p.11-
25  

 Negreanu Elisabeta, Perspectivă istorică paralelă, în: Revista de Pedagogie, nr 1-12 / 2006, 
p.30-32  

 Negreanu Elisabeta, Tendinţe ale reformelor sctiuale din educaţie care confirmă ideile Mariei 
Montessori, în: Revista de Pedagogie, nr 1-12 / 2006, p.32-33  

 Felea Gheorghe, coord, Alternativele educaţionale din România, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2003, p 54-59, 219-227 

 

3.5.  Alternativa educaţională Freinet în deceniul 2001-2011 
 

3.5.1. Introducere 
 

3.5.1.1. Pedagogia Freinet: “o şcoală modernă care pregăteşte copiii 

 şi adolescenţii de azi să acţioneze în lumea de mâine” 

 

Pedagogia Freinet respectă curriculum-ul naţional şi este practicată în învăţământul 

alternativ de stat. Este aplicată în învăţământul preşcolar şi primar (grupe şi clase integrate în 

unităţi şcolare de stat constituie reţeaua de învăţământ alternativ), la nivel gimnazial şi liceal 

(unde apar tehnici Freinet), în educaţia nonformală realizată în cadrul Palatului Copiilor şi în 

activităţi extracurriculare, tabăra naţională şi internaţională „Şcoala de vacanţă Freinet”. 

Principiile şi tehnicile pedagogice ale alternativei educaţionale se constituie într-un 

demers universal al educaţiei de azi. Practicată  de mai bine de 80 de ani, această pedagogie îşi 

demonstrează şi în zilele noastre profunda actualitate. Alternativele pedagogice deschid o cale 

reformatoare la scară socială. Adevărata schimbare este aceea care afectează întregul sistem, 

pentru  perioada următoare şi pentru viitor. 

Democraţia are nevoie întotdeauna de alternative educaţionale, confirmate în timp la 

scară socială. Pedagogia Freinet se constituie într-o şcoală modernă care pregăteşte copiii şi 

adolescenţii de azi pentru lumea de mâine. Este o pedagogie deschisă spre exterior. Copilul nu 

trăieşte numai în şcoală, această pedagogie ţinând seama de mediul său familial, cultural şi 

social, permiţându-i să vorbească, să facă propuneri referitoare la acestea.  
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Pedagogia Freinet este validată astăzi de cercetările în ştiinţele educaţiei. Iată numai 

câteva din temele de actualitate:  

 globalitatea elevului;  

 strategii cognitive personalizate;  

 multitudinea situaţiilor stimulante;  

 crearea unui mediu securizant.  

Evitarea eşecului a constituit o preocupare constantă în pedagogia Freinet prin 

suprimarea ameninţărilor, a pedepselor, a clasificărilor umilitoare, printr-o educaţie care să ducă 

la reuşită. Pentru a ajunge la succes, elevul trebuie ajutat şi încurajat, organizând în jurul lui 

munca şi viaţa pe baza posibilităţilor sale, chiar şi cele mai modeste. În scopul generalizării 

succesului, Freinet a creat o pedagogie pluralistă, o pedagogie a reuşitei, care încearcă 

diverse formule pentru ca elevii să se dezvăluie şi să se clasifice. Astfel în orice moment, fiecare 

elev poate prelua conducerea plutonului.  

Consecvent în  ideea de a  lega şcoala de societate, de viaţă, Freinet nu se declară 

adeptul individualismului sau a liberalismului neîngrădit afirmând: “Suntem, deci, partizanii unei 

discipline şcolare şi a autorităţii profesorului, fără de care nu ar putea exista nici instrucţie, nici 

educaţie.” (47; p.39) Pentru Freinet “adevărata disciplină… constituie consecinţa naturală a unei 

bune organizări a muncii cooperative şi a climatului moral al clasei”.  (Rădulescu,M.Şt., 1999). 

Libertatea, în viziunea lui, capătă sens atunci când ea înseamnă nu posibilitatea de a nu 

face nimic, nici de a face orice, ci posibilitatea de a opta pentru activităţi diverse. Copilul 

teoretizat de Freinet aparţine întotdeauna grupului, clasa unei comunităţi sociale şi culturale, 

apartenenţe care, din punctul lui de vedere, nu sunt însă la fel de importante, cea socială având 

preeminenţă. Prin structura sa intimă, pedagogia Freinet apără drepturile copilului, practică 

cooperarea internă şi internaţională şi aspiră spre o societate  a justiţiei, fraternităţii, 

libertăţii şi păcii.  

Pedagogia Freinet nu se mărgineşte să propună noi metode didactice educatorilor, ci 

promovează un proces de unitate şi de unicitate globală. Ea dovedeşte că o înnoire a raportului 

educaţional se întăreşte dacă se modifică atât tehnicile, instrumentele de organizare, cât şi 

atitudinea şi capacitatea de predare a dascălului.  

 

3.5.1.2. Orientări fundamentale ale practicilor educative Freinet 
 

1. Respectarea drepturilor şi nevoilor copiilor şi adolescenţilor (respectul persoanei, al 

nevoii de cunoaştere, al dreptului de a critica); 

2. Respectul identităţii personale şi al diversităţii: copilul nu va fi supus modelelor 

prestabilite, ci acceptat ca atare, cu personalitatea lui. Problema nu este reinserarea indivizilor 

devianţi în categoriile normate, ci recunoaşterea identităţii lor, fără a-i exila în diferenţa lor sau a-

i abandona. 

3. Nevoia de exprimare liberă şi de comunicare: 

 Fiecare are dreptul de a se exprima. 

 Fiecare trebuie să  dispună de mijloacele de a crea. 

 Fiecare  trebuie să aibă dreptul de a comunica liber în cadrul grupului său cu membrii 

altor grupuri (de exemplu, prin schimbul de jurnale şcolare). 

 Tehnicile de exprimare nu trebuie impuse în prealabil. 
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 Exprimarea liberă presupune ascultarea celorlalţi şi respectul faţă de ei. 

 Exprimarea liberă este valoroasă atât prin demersurile sale creative, cât şi prin 

producţiile sale. 

4. O educaţie prin reuşită: doar reuşita consolidează dinamismul personal. Orice copil 

este capabil de reuşită, esenţial este să nu-l împingem spre eşec prin exigenţe exagerate sau 

premature; aceasta nu presupune o educaţie a facilităţii, ci o dinamizare prin reuşite care le vor 

antrena şi pe celelalte. 

5. O educaţie a muncii: educaţia trebuie să-şi găsească motorul esenţial în muncă, o 

muncă creatoare, liber aleasă şi asumată. În cucerirea autonomiei fiecare trebuie să înveţe    să-

şi fixeze singur obiective, în loc să aştepte să-i fie mereu impuse din exterior. Şcoala devine un 

loc de producţie, decisă  cooperativ de copii prin creaţii, cercetări, deprinderi dobândite; ea este 

astfel adevărata pregătire pentru o lume a muncii în care fiecare va putea participa la decizii. 

6. Responsabilitatea creativă: Pedagogia Freinet este bazată pe cooperarea dintre adulţi, 

dar şi dintre copii care îşi asumă responsabilităţi mereu sporite, pregătindu-se astfel pentru viaţa 

lor de cetăţeni. 

7. Organizarea cooperativă a clasei/şcolii: clasa/şcoala este loc de viaţă şi loc de 

producţie; grupul este în slujba reuşitei fiecăruia, respectând necesităţile vieţii colective şi 

respectul individului. 

8. Un alt mod de însuşire a cunoştinţelor - se recunoaşte copilului: 

 dreptul la plăcere; 

 dreptul la experimentare. 

Se refuză orice totalitarism al demersurilor şi se urmăreşte respectarea, în toată 

diversitatea ei, a tatonării experimentale a fiecărui copil. Este singurul mijloc de a forma fiinţe 

capabile să inventeze, în loc să se limiteze la a reproduce. 

9. Analiza critică a realului - se referă la următoarele drepturi:   

 a experimenta;  

 a emite ipoteze;  

 a comite erori; 

 a se murdări; 

 a chestiona trecutul; 

 a se întreba despre anturajul socio-economic. 

Tatonarea experimentală se înscrie în progresul global al devenirii fiecărui copil. 

10. O altă concepţie despre programe şi controale: se recomandă ca programele să nu 

fie străine de nevoile copiilor. Autocorectarea, autoevaluarea, critica pozitivă a grupului sunt 

fundamentale în materie de control. 

11. Alte tehnici şi alte instrumente pedagogice: multiplele tehnici ale pedagogiei Freinet 

introduc diverse scheme de relaţii în cadrul clasei, dar şi cu exteriorul; aceste relaţii nu mai trec 

totdeauna prin dascăl. Varietatea tehnicilor de lucru crează bogăţia mediului educativ şi 

calitatea relaţiilor care se stabilesc. Tehnici Freinet sunt:  

 Jurnalul şcolar;  

 Textul liber; 

 Corespondenţa şcolară; 
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 Ancheta documentară;  

 Exprimarea plastică; 

 Exprimarea corporală;  

 Creaţia manuală; 

 Exprimarea dramatică; 

 Ieşirea şcolară. 

 

Cele mai bune instrumente sunt cele care permit o mare supleţe în utilizare şi respectă 

tatonările experimentale ale copilului. Instrumentele sunt de muncă individuală şi de incitare 

colectivă. Ele se referă la documentare, incitare, creaţie şi producţie, învăţare şi consolidare, 

evaluare. 
 

3.5.1.3. Asociaţia Română pentru o Şcoală Modernă C.Freinet Timişoara    
 

Această asociaţie profesională naţională neguvernamentală – ARSM C. Freinet – cu  

personalitate juridică din anul 1993, promovează prin activităţile desfăşurate alternativa 

educaţională Freinet. Membrii asociaţiei sunt educatoare, învăţători, profesori de gimnaziu, liceu 

şi învăţământ universitar din toată ţara. 

Figura 7. Răspândirea alternativei educaţionale Freinet în România în 2011 (LEGENDA) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociaţia s-a constituit la iniţiativa unui grup de profesori de limba franceză din Timişoara, 

participanţi la stagiile de formare organizate de Inspectoratul Şcolar Timiş, Ministerul 

Învăţământului în colaborare cu I.Ch.E.M. Franţa, în august 1991. A urmat un stagiu în Franţa şi 

unul în România la Caransebeş, 1992. S-a conturat tot mai mult necesitatea existenţei unei 

asociaţii, care să reunească cadre didactice, care doreau o schimbare a învăţământului şi care 

s-a finalizat în 1993 prin constituirea Asociaţiei Române pentru o Şcoală Modernă la Timişoara. 

În urma stagiului organizat în parteneriat cu Asociaţia Învăţătorilor Timişeni în 1996, componenţa 
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asociaţiei s-a diversificat prin aderarea învăţătorilor care au început să aplice la clasă tehnici 

Freinet. În anii următori asociaţia şi-a propus promovarea pedagogiei Freinet prin organizarea 

de stagii în colaborare cu Casele Corpului Didactic din judeţele Timiş, Arad, Mureş, Braşov, 

Bacău, Buzău, Suceava etc. Ca urmare a acestor activităţi, în rândurile asociaţiei au intrat 

educatoare, învăţători din judeţele amintite, asociaţia dobândind un caracter naţional. 

 

ARSM este reprezentată în Comisia Naţională pentru Alternative Educaţionale a 

MECTS de la data înfiinţării acesteia (în 1999), alături de reprezentanţi ai altor alternative 

educaţionale practicate în România: Montessori, Planul Jena, Step by Step, Waldorf, Pedagogia 

curativă, Waldorf. 

Obiectivele asociaţiei sunt: 

 promovarea pedagogiei Freinet prin activităţi specifice; 

 asigurarea iniţierii şi a formării continue în pedagogia Freinet; 

 dezvoltarea cooperării între cadrele membre şi cadrele didactice  din mişcarea 

internaţională interesate de înnoirea şi modernizarea învăţământului. 

ARSM C.Freinet este membru cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Mişcării 

Şcolii Moderne (FIMEM), federaţie care reuneşte toate mişcările naţionale din lumea întreagă, 

care promovează Pedagogia Freinet. 
 

Activităţi ale asociaţiei:  

 concepe şi organizează stagii de iniţiere şi formare continuă în pedagogia Freinet; 

 formează cadre didactice în vederea constituirii de grupe/ clase Freinet; 

 organizează seminarii, simpozioane, tabăra naţională şi internaţională ”Şcoala de 

vacanţă Freinet” (15 ediţii). 
 

Între activităţile asociaţiei se numără şi organizarea / participarea la:  

 Seminarul Internaţional „Şcoala altfel” (1999);  

 Simpozionul Naţional „Şcoala altfel” (2000);  

 „Şcoala de vacanţă Freinet”- tabără naţională/intenaţională 1996-2011 

 Stagiile organizate în colaborare cu Casele Corpului Didactic din Timiş şi din ţară au 

contribuit la atragerea de noi membri, în special educatoare şi învăţători. Tot mai mult se 

contura dorinţa de constituire a claselor Freinet. Astfel s-au născut proiectele de formare 

în clase Freinet din Franţa, proiecte finanţate de ICEM Franţa şi Serviciile culturale 

franceze de pe lângă Ambasada Franţei la Bucureşti. Aceste stagii au fost urmate de 

stagii franco – române desfăşurate în România, cu aportul formatorilor francezi. 

 Participarea la Simpozionul Naţional „Dezvoltări teoretice şi instituţionale în alternativele 

educaţionale” Bistriţa-Năsăud, organizat de Facultatea Babeş Bolyai din Cluj – Napoca 

(2011) 

 Proiectul Naţional „Universul Freinet” inclus în Calendarul Activităţilor Naţionale a 

MECTS iniţiat de ARSM C.Freinet în parteneriat cu Palatul Copiilor Timişoara şi  Palatul 

Copiilor Buzău – două ediţii (2010, 2011). La acest proiect participă grupele şi clasele 

Freinet, precum şi elevi de gimnaziu şi liceu. Proiectul s-a dovedit a fi sustenabil şi în 

prezent se lucrează pentru depunerea lui. 
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 Participările la Conferinţele Naţionale ale Alternativelor Educaţionale: Târgovişte – 

(2004), Slănic Moldova  (2005), Deva (2007) 

 Participările la Consfătuirile inspectorilor pentru alternative educaţionale şi învăţământ 

particular: Cluj – Napoca (2010), Ploieşti (2011). 
 

Parteneri ai asociaţiei:  

 Institutul Cooperativ al Şcolii Moderne – ICEM – Franţa; 

 Federaţia Internaţională a Mişcărilor Şcolii Moderne  - FIMEM;  

 Casele Corpului Didactic din judeţele Timiş, Arad, Bacău, Bihor, Buzău, Braşov, Mureş, 

Iaşi, Suceava;  

 Institutul Cultural Francez - Timişoara. 
 

3.5.2. Evoluţia alternativei educaţionale Freinet în Romania  
 

 Prima clasă Freinet s-a constituit în anul şcolar 2000-2001. La întoarcerea de la Rennes, 

stagiu într-o şcoală Freinet, se constituie prima clasă Freinet la Gimnaziul Naţional 

„Alexandru Ceuşianu” din Reghin, judeţul Mureş, cu un efectiv de 25 de elevi, învăţător 

Smaranda Puşcaş. 

 În anul 2001-2002 se mai înfiinţează două clase respectiv: Dumitru Aurora-19 elevi, 

Laszlo Eunika, secţia maghiară-17 elevi. 

 Anul şcolar 2010- 2011 cea de-a 4-a clasa Freinet la aceeaşi unitate - îinv.Moldovan 

Cristina. Toate clasele desfaşoară săptămânal ateliere comune: Ancheta documentară, 

Jocuri cooperative, Creativitate, Exprimare dramatică, (Moldovan Animari - bibliotecara 

scolii),     Jurnal şcolar. 

 În toţi aceşti ani s-a realizat corespondenţă şcolară cu clase Freinet din Franţa şi din 

ţară. 

 Începând cu anul 2010 se pun bazele Şcolii de vară Celestin Freinet, pentru copiii din 

zonă, urmată de a doua ediţie în 2011. 

 În anul şcolar 2001-2002 se constituie echipa Freinet de la Timişoara, care în urma 

stagiilor franco – române demarează cu 5 clase în şcoli diferite. Şcoala cu clasele I-VIII 

nr. 21 ”Vincenţiu Babeş”- 2 clase înv. Sînziana Oprescu şi Claudia Cociuba, Şcoala cu 

clasele I-VIII nr.6, înv. Vasile Muscalu, Şcoala cu clasele I-VIII nr.7 „Sf.Maria”  - înv. 

Constantin Guţu,  Şcoala cu clasele I-VIII Şag, judeţul Timiş – înv. Codruţa Brancu. Cei 

cinci învăţători s-au constituit într-o echipă entuziastă care se întâlnea săptămânal; au 

creat fisiere auto-corective şi au introdus în practica la clasă progresiv toate tehnicile 

Freinet. Cooperarea între dascăli este esenţială în practicarea acestei pedagogii. Echipa 

se lărgeşte în anul 2008 -2009 cu un alt membru, înv. Snejana Vâtu - Şcoala cu clasele 

I-VIIInr. 24 Timişoara. 

 Urmarea a stagiilor organizate de ARSM în colaborare cu CCD Bacău, alternativa 

educaţională Freinet este prezentă în Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Drăgan”, Bacău, în 

anul 2004 - 2005 cu o clasă, 2005 – 2006 - 2 clase înv. Todirică Luminiţa-Nuşa şi Doina 

Spiridon, 2006 – 2007 - 3 clase Todirică Luminiţa-Nuşa, înv.Doina Spiridon şi înv. Elena 

Pop, 2007-2008 - 4 clase, 2008-2009 - 4 clase, 2009 – 2010 - 4 clase, 2010-2011-3 

clase, 2011-2012-2 clase.   
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 În anul şcolar 2010-2011 apare la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11 prima clasă Freinet la 

Oradea, secţia maghiară. În acest an şcolar, respectiv 2011-2012, pedagogia Freinet a 

câştigat teren - 2 clase I (una la secţia maghiară şi una la secţia română) şi o clasă a V-

a, rezultat al stagiilor organizate de ARSM în colaborare cu CCD Bihor. 

 La nivel preşcolar deschizător de drumuri, prof. pentru învăţământ preşcolar Daniela 

Dominte, la Grădiniţa P.N. nr. 2 Ineu, structură arondată Grădiniţei PN nr.1 Ineu, judeţul 

Arad, introducerea tehnicilor s-a făcut începând cu anul şcolar 2001 – 2002. Grupa 

Freinet numără trei promoţii – 2005, 2007 şi 2011. În anul şcolar 2011 – 2012:  grupa 

mică cu un efectiv de 24 de preşcolari. 

 Anul şcolar 2006-2007 aduce în peisajul timişan încă două grupe Freinet: Grădiniţa 

P.P.nr.12 Timişoara- ed. Monica Tincu şi Grădiniţa P.N. Şag, judeţul Timiş, ed. Andrea 

Iftimie. 

 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14, Timişoara are aprobare pentru o grupă cu predare 

în alternativa Freinet din anul şcolar 2010 – 2011, educatoare Florentina Tutuian - Epure 

şi Ioana Georgiana Grecu. În anul şcolar 2011-2012, la grupa mijlocie Freinet sunt 

înscrişi 32 de copii. 

 Reţeaua şcolară a claselor şi grupelor Freinet a cunoscut în anul 2001 – 2002 o creştere 

considerabilă (o grupă la grădiniţă şi 7 clase la ninel primar), ca urmare a stagiilor în 

Franţa, a stagiilor franco-române organizate în colaborare cu CCD Arad şi Timiş şi a 

implicării deosebite a cadrelor didactice. S-a dovedit că munca în echipă a cadrelor 

didactice este esenţială. Şcoala de vacanţă Freinet s-a constuit într-un loc de muncă şi 

viaţă atât pentru participanţii elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Atelierul adulţilor s-a 

permanentizat şi a prilejuit interesante schimburi de practici la clasă. Este de apreciat 

aportul formatorilor din cadrul ICEM, între 2002 şi 2004, practicieni ai pedagogiei Freinet 

care au condus ateliere, precum Text liber, Viaţă cooperativă, Creaţie matematică etc. 

 În anul şcolar 2007 – 2008 funcţionau 9 clase la nivel primar şi 3 grupe la grădiniţă, 

constatându-se o creştere a numărului de clase şi grupe faţă de perioada anterioară. 

Clasele, grupele Freinet şi dascălii lor sunt într-o permanentă relaţie de comunicare şi 

colaborare prin practicarea corespondenţei şcolare, a schimbului de jurnale şi a 

activităţilor organizate în parteneriat. 

 Proiectul Naţional „Universul Freinet” inclus în Calendarul Activităţilor Naţionale a 

MECTS iniţiat de ARSM C.Freinet în parteneriat cu Palatul Copiilor Timişoara şi  Palatul 

Copiilor Buzău – demarat în  2010 şi reluat în 2011 - reuneşte grupele şi clasele Freinet 

precum şi elevi de gimnaziu şi liceu. Proiectul se desfăşoară pe durata întregului an 

şcolar, producţiile elevilor fiind prezente în Jurnalul electronic. Evaluarea finală la cele 

două ediţii s-a realizat în cadrul Şcolii de vacanţă. Proiectul s-a dovedit a fi sustenabil şi 

continuă şi în acest an şcolar potrivit calendarului de activităţi stabilit de comun acord. 
 

După o analiză a situaţiei din anul şcolar 2011-2012 se poate afirma la prima 

vedere că există un progres, referidu-ne la numărul de clase care figurează în reţeaua de 

învăţământ alternativ: patru clase la Gimnaziul Naţional “A.Ceuşianu” Reghin, judeţul Mureş, 

două clase la Şcoala cu clasele I-VIII “Mihai Drăgan” Bacău, două clase la Timişoara,  şcolile cu 

clasele I-VIII nr. 6 şi 24, trei clase şi o clasă a V-a la Şcoala cu clasele I-VIII nr.11 Oradea. La 

nivel preşcolar reţeaua cuprinde patru grupe de grădiniţă: o grupă la grădiniţă cu program 



Cap. 3. Evoluţia alternativelor educaţionale      3.5 Pedagogia Freinet 

 

70  

normal în Ineu, judeţul Arad, o grupă la grădiniţă cu program normal în Şag, judeţul Timiş şi 

două grupe la grădiniţă cu program prelungit în  Timişoara.(11 clase la nivel primar, 4 grupe la 

grădiniţă şi o clasă a V-a). 

În opinia noastră asistăm însă la scăderea numărului de clase în sistem alternativ. 

Cauzele care au generat această stare de fapt sunt multiple: concedii de maternitate, părăsirea 

sistemului şi ambiguitatea legislativă. De exemplu, la Timişoara două cadre didactice s-au 

transferat la alte unităţi de învăţămât şi practică în continuare  pedagogia Freinet, avizul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean nu a fost însă reînoit, având în vedere noul sistem de autorizare 

şi noile standarde. La Bacău, la Şcoala cu clasele I-VIII “Mihai Drăgan”, au rămas numai două 

clase, prin pensionarea şi respectiv transferarea cadrelor didactice. 

Copiii şi elevii din alternativă s-au adaptat cu uşurinţă la trecerea într-un nou ciclu 

de învăţământ şi au demonstrat deprinderi de muncă intelectuală independentă, spirit de 

iniţiativă, capacitate de autoevaluare şi evaluare, autonomie şi responsabilizare. De 

remarcat la aceşti copii este competenţa de comunicare, disponibilitatea pentru munca în 

echipă, cooperare şi întrajutorare.  

 

Opinii ale cadrelor didactice şi ale directorilor din unităţi care aplică alternativa 
educaţională Freinet 

“La absolvirea clasei IV-a, elevii claselor Freinet dau dovada de o capacitate de exprimare liberă 
şi initiativă, care-i deosebeşte vădit de elevii claselor tradiţionale. În gimnaziu se fac remarcaţi 
de către profesori prin abilităţile dobândite în direcţia de a realiza şi prezenta proiecte, de a 
organiza evenimente deosebite cu ocazia Zilelor francofoniei sau de a prezenta pe scenele 
oraşului diferite momente artistice, cum au învăţat la atelierul de exprimare dramatică. 
Deopotrivă, în urma experienţei dobândite în redactarea textelor libere şi a jurnalului scolar, au 
colaborat cu uşurinţă la revista şcolii şi la evenimente gen concursuri de literatură’’. (S.P., judeţul 
Mureş) 

„Părinţii ne-au făcut practic reclamă de aşa manieră încât clasele Freinet au fost extrem de 
solicitate  în fiecare an.” ( S.P., judeţul Mureş). 

„Pedagogia Freinet este receptată  de educatoare drept o pedagogie, care permite o mai bună 
organizare a grupei, o mai bună cooperare între copii, un alt impact al activităţii asupra copiilor şi 
dorinţă de a munci,  o largă capacitate de comunicare, pe căi diverse şi cu mijloace diverse, 
implicarea firească a părinţilor în activităţile grupei. Rezultatele obţinute în educaţia copiilor de la 
grupa Freinet sunt foarte bune, ceea ce face ca şi părinţii să fie multumiţi, chiar încântaţi de 
maniera în care curriculumul este abordat în această alternativă.” ( A.R., judeţul Timiş) 

„Impactul pedagogiei Freinet asupra preşcolarilor (n.b. constă în faptul că) s-au format în spiritul 
unei cetăţenii democratice, au învăţat să ia decizii şi să participe la luarea unei decizii comune, 
prin organizarea cooperativă a colectivului; au devenit mai responsabili, prin asumarea de 
sarcini şi îndeplinirea lor; autonomi, implicându-se în propria dezvoltare; au învăţat să 
muncească în echipă, să colaboreze pentru atingerea unui scop comun. Acomodarea cu noul 
colectiv, în clasa I, s-a făcut cu uşurinţă, feed-back-ul obţinut de la învăţătorii claselor I fiind unul 
pozitiv. Aceştia au apreciat că preşcolarii proveniţi din grupa Freinet sunt bine pregătiţi pentru 
activitatea de tip şcolar, responsabili şi disciplinaţi, foarte activi şi cooperanţi.” ( A.R., judeţul 
Timiş) sau (D.D., judeţul Arad) 

„Pentru mine, tehnicile Freinet au devenit a doua natură (profesională), prin contribuţia 
substanţială la realizarea unui management eficient al colectivului de preşcolari, prin faptul că 
mi-au oferit instrumente pentru realizarea unui proces instructiv – educativ diferenţiat şi 
individualizat (planurile individuale de muncă, fişierele). Faptul că, în curriculumul actual pentru 
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învăţământul preşcolar se regăsesc Întâlnirea de dimineaţă, regulile grupei, jurnalul grupei, 
proiectele tematice, faptul că metodele şi tehnicile de grup câştigă teren în mod evident, mă 
îndreptăţesc să continui demersul propus de Pedagogia Freinet.” (D.D., judeţul Arad) 

 

 

3.5.3. Formarea cadrelor didactice 
 

Formarea cadrelor didactice în pedagogia Freinet se face prin stagii de formare 

organizate de Asociaţia Română pentru o Şcoală Modernă C. Freinet (ARSM C.Freinet), 

Institutul Cooperativ al Şcolii Moderne (ICEM), Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Şcolii 

Moderne (FIMEM). 

În prezent stagiile de formare sunt incluse în oferta Caselor Corpului Didactic. 

Formarea continuă a cadrelor didactice Freinet, care se face prin cursuri/stagii de 

perfecţionare în domeniul pedagogiei Freinet organizate în ţară sau străinătate prin ARSM este 

completată şi de alte activităţi cu rol formativ: 

 perfecţionarea în cadrul consiliilor profesorale, comisiilor metodice, consfătuirilor;  

 participarea la sesiuni de comunicări, simpozioane, conferinţe, congrese, schimburi 

de experienţă etc. 

În prezent certificarea se realizează prin adeverinţe eliberate de Casele Corpului 

Didactic. Abilitarea/ avizul alternativei  acordat cadrelor didactice interesate de a constitui o 

grupă/ clasă Freinet integrată în învăţământul de stat sau particular, se obţine la solicitarea 

acestuia, în urma parcurgerii a cel puţin două stagii şi prezentarea unui portofoliu cu exemple de 

bună practică din grupă/ clasă. 
 

 3.5.4. Răspândirea pedagogiei Freinet în lume 
 

La începutul secolului al XX-lea Celestin şi Elise Freinet au încercat să stabilească 

legături între dascăli şi au propus cooperarea internaţională. În 1927 C.Freinet organizează 

primul congres internaţional care reuneşte cadre didactice din Franţa, Belgia, Elveţia şi Spania. 

“L’Imprimerie à l’école” devine primul buletin internaţional, ce face legătura între dascălii 

care devin adepţi ai pedagogiei Freinet. An după an mişcarea internaţională devine tot mai 

importantă, realizările didactice se înmulţesc, iar producţia de materiale se îmbogăţeşte cu noi 

instrumente.  

Tehnicile Freinet sunt apreciate şi aplicate pe plan internaţional: în Belgia, Elveţia, Italia, 

în teritoriile franceze din Asia, Africa, Oceania, în ţările din America Latina, în Germania, 

Polonia. Această afirmare pe plan internaţional impune crearea în 1957 la Congresul de la 

Nantes a “Fédération Internationale des Mouvements d’Ecole Moderne” (F.I.M.E.M.).  

Activitatea F.I.M.E.M. are la bază Carta Şcolii Moderne, care implică în munca cu copiii 

refuzul îndoctrinării, angajamentul social, punerea în valoare a individului şi respectul drepturilor 

copilului. La ora actuală din federaţie fac parte aproximativ 40 de ţări de pe toate continentele.  

Începând din 1968, din doi în doi ani, sunt organizate congrese internaţionale RIDEF.         

(Rencontre Internationale des Educateurs Freinet), favorizând contacte şi schimburi între cadre 

didactice angajate în practica, cercetarea şi inovarea pedagogică Freinet. 

UNESCO recunoaşte F.I.M.E.M. ca organizaţie nonguvernamentală. 
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Mişcarea românească, reprezentată prin Asociaţia Română pentru o Şcoală Modernă 

“Celestin Freinet” Timişoara (A.R.S.M.)  a aderat la F.I.M.E.M. în 1994, în cadrul Congresului 

Internaţional de la Hemavan - Suedia.  

În fiecare an România a fost reprezentată la RIDEF şi la congresele ICEM. 
 

3.5.5. Publicaţii în domeniul pedagogiei Freinet apărute între 2001 și 2011 
 

 *** Un deceniu de pedagogie Freinet, Timişoara,  2003.  

 Bândea, Mariana. France Roumanie aller-retour’. În Le Nouvel Educateur nr.138, 2002. 

 Bândea,Mariana. L’Ecole de vacances de Cheveresu-Mare (Roumanie)’. În Le Nouvel 
Educateur nr.147, 2003. 

 Bândea, Mariana. Actualitatea pedagogiei Freinet, Corespondenţa şcolară. În Alternativele 
pedagogice expresie a pluralismului educaţional, Timişoara, 2008.  

 Rădulescu, Mihaela Şt.  Expression libre et communication. În Cunoaştere, Comunicare, 
Cultură, UTCB, Catedra de Limbi Străine şi Comunicare. Sesiune de comunicări ştiinţifice cu 
participare internaţională, Editura UTCB, Bucureşti, 12 decembrie 2002,  p. 187-191.   

 Rădulescu, Mihaela Şt.  Concepte şi tehnici Freinet aplicabile în învăţământul limbilor străine. În 
Claudia Cociuba et al. Un deceniu de pedagogie Freinet în România. Simpozion internaţional, 
Asociaţia Română pentru o Şcoală Modernă, Timişoara, 7-8 noiembrie 2003, p. 52 – 57.  

 Rădulescu, Mihaela Şt.  Modernitatea şi actualitatea Pedagogiei Freinet.  În Revista de 
Pedagogie nr. 1-12 / 2006, p. 55-62.  

 Tincu, Monica. O clasa Freinet la grădiniţa În  Interferenţe europene. Modele educaţionale 
europene", ediţia I,  Editura Eurostampa, martie 2009. 

 Muscalu, Vasile; Puşcaş, Smaranda. Proiect de parteneriat educaţional interjudetean 
"Mesagerii prieteniei". În  Eficienţa în învăţământ - ediţia a VIII-a Sesiunea anuală de 
comunicări, Colegiul Naţional Bănăţeanean, Timişoara, 2007. 

 
 

3.6. Planul Jena – Perspective asupra intervalului 2001 - 2011 
 

3.6.1. Introducere 
 

Planul Jena a apărut în România ca urmare a unui proiect al Institutului de Ştiinţe ale 

Educaţiei, care - la solicitarea Ministerului Educaţiei - a realizat în 1991/1992 o lucrare de 

cercetare, ce investiga principalele modele pedagogice alternative răspândite în Europa la acea 

vreme. 

Începând cu anul 1994 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a derulat, cu aprobarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale, proiectul Planul Jena în învăţământul românesc, extins în 

1998/1999 sub titlul de Planul Jena în actualitate. Proiectele îşi propuneau încurajarea 

democraţiei în educaţie, popularizarea principiilor de funcţionare ale alternativelor 

educaţionale şi introducerea experimentală a principiilor Planului Jena în sistemul 

românesc de învăţământ, la nivelul învăţământului preşcolar. Interesul crescut al cadrelor 

didactice pentru inovaţia în învăţământ a determinat ulterior extinderea teritorială a Planului 

Jena, generând şi nevoia consilierii profesionale de specialitate în acest domeniu. Astfel, în 

fiecare an s-au organizat sesiuni de formare în pedagogia Planului Jena, corelate cu sesiuni de 

consiliere profesională de specialitate şi cu sesiuni de dezvoltare conceptuală. 
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Vizibilitatea Planului Jena a crescut în ultimii zece ani prin participarea regulată a 

reprezentanţilor alternativei la evenimente care urmăreau promovarea alternativelor 

educaţuionale: conferinţe naţionale dedicate alternativelor educaţionale, sesiuni ştiinţifice şi 

consfătuiri ale inspectorilor de specialitate, organizate de Ministerul Educaţiei, conferinţe 

internaţionale pe această temă (Het brein en de glazen bowl, Noiembrie 2010, Olanda), vizite 

de lucru şi schimburi de experienţă ale cadrelor didactice. Acelaşii efect l-a avut publicarea în 

reviste româneşti (Revista de pedagogie nr.1-12/2006) şi reviste străine de specialitate  

(Mensenkinderen nr. 105 / Ianuarie 2007, Kinderleben nr. 25 / Iulie 2007) a unor articole privind 

dezvoltarea Planului Jena în România. Totodată au fost traduse o serie de articole din revistele 

străine de specialitate şi lărgit accesul la informaţie pentru cadrele didactice din ţara noastră. 

Publicarea pe site-ul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi – mai recent (respectiv din 2011) – pe 

site-ul Comisiei Naţionale a Alternativelor Educaţionale au unor informaţii relevante privind 

Planul Jena a adus o nouă deschidere comunicării şi accesibilităţii la informaţie a celor interesaţi 

de acest model pedagogic alternativ.  

 
 

3.6.2. Evoluţia Planului Jena în România  
 

Planul Jena permite cadrelor didactice familiarizarea progresivă cu principiile sale de 

funcţionare şi aplicarea acelora dintre ele, care ajută în soluţionarea unor dificultăţi sau 

probleme, ce apar în procesul educaţional.  

Ca document programatic poate fi privit la nivel internaţional Carta şcolii primare – 

principii ale Planului Jena, elaborată de specialişti olandezi (Both, K., Vreugdenhil, K.: Die 

Charta der Grundschule – Prinzipien des Jenaplans. În Sondernummer Die Lehrerwerkstatt, 

noiembrie 1989), care recunoşteau în anii 80 nevoia actualizării şi dezvoltării conceptuale a 

Planului Jena la nivel internaţional şi naţional. Carta cuprinde douăzeci de principii, care permit 

fiecărei unităţi de învăţământ în parte şi fiecărui cadru didactic ce aplică Planul Jena să-şi 

măsoare propria distanţă faţă de un model ideal al şcolii Planul Jena.  

Primele cinci principii vizează drepturi fundamentale ale omului, ce apar şi în 

documente internaţionale semnate de un mare număr de ţări, între care şi România: Convenţia 

Internaţională privind Drepturile Omului, Convenţia privind Drepturile Copilului etc. Acestea 

stipulează recunoaşterea unicităţii individuale, a dreptului la dezvoltarea propriei identităţi, la 

creativitate şi la dezvoltarea unor relaţii proprii în mediul înconjurător.  

Următoarele cinci principii se referă la traiul în comun în comunitate şi societate, la 

colaborarea interumană, care trebuie să ofere fiecărui individ ocazia şi stimulii dezvoltării 

propriei identiţăţi, la toleranţa interumană, la respectul, grijia şi responsabilitatea pentru 

resursele naturale şi culturale comune. 

Ultimele zece puncte ale documentului se referă la principiile de organizare şi 

funcţionare ale şcolii Planul Jena. Prin prisma acestora, şcoala trebuie privită ca o organizaţie 

care se transformă, învaţă, ca un organism viu, care se dezvoltă şi evoluează odată cu 

societatea şi cu cei care o populează: copii, cadre didactice, părinţi.  

Extinderea Planului Jena în România se datorează în mare parte acestei perspective. 

Cadre didactice care aplicau principii ale Planului Jena anterior anului 2001 au aflat soluţii la 

unele probleme cu care se confruntau în activitatea cu copiii şi au transmis colegelor din unitate 

sau din unităţi învecinate, ce se confruntau cu aceleaşi dificultăţi, soluţiile lor aflate prin aplicarea 
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principiilor Planului Jena. Au circulat modelele de bune practici, ceea ce a condus la creşterea 

numărului de persoane formate în pedagogia Planului Jena. A crescut experienţa şi gradul de 

calificare al celor care au intrat în programul de formare la începutul celor două proiecte de 

cercetare ale I.S.E. Întâlnirile regulate în cercurile pedagogice şi comisiile metodice, vizitele de 

lucru, schimburile de experientă între cadrele didactice care aplicau principiile acestui model 

pedagogic au fost principalele modalităţi de extindere a Planului Jena în ţara noastră. Acest 

proces a fost susţinut ştiinţific prin activităţi de formare organizate de specialişti ai Institutului de 

Ştiinţe ale Educaţiei în colaborare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Casele Corpului 

Didactic. Organizarea unor evenimente care promovau alternativele educaţionale au contribuit la 

informarea susţinută a inspectorilor de specialitate din toată ţara. O parte dintre aceştia au avut 

deschidere pentru modelele prezentate de alternativele educaţionale, facilitând informarea 

cadrelor didactice de la nivelul judeţelor pe care le reprezentau şi contribuind la extinderea 

acestora.   

Gradul de mulţumire al părinţilor faţă de rezultatele procesului educaţional este mare 

şi se reflectă în numărul solicitărilor înregistrate, de a-şi înscrie copiii în grupele Planul Jena. 

Mulţumirea lor nu se datorează însă exclusiv aplicării principiilor alternativei educaţionale, ci şi 

altor factori precum calitatea resursei umane, programul de lucru al unităţii, activităţile opţionale 

oferite etc., aşa cum rezultă şi din cercetarea de faţă. Este dificil să discernem poderea părinţilor 

care au ales unitatea de învăţământ strict pentru alternativa educaţională, dat fiind faptul că în 

alegerea unităţii / a grupei pe care o frecventează copilul, motivaţia părinţilor este de 

regulă multiplă, cumulativă.  

În intervalul 2001-2005 a avut loc o creştere constantă a numărului de cadre didactice 

interesate şi inspirate de Planul Jena. Odată cu intensificarea fenomenului de schimbare (nu 

mereu justificată de criterii profesionale) a resursei umane din funcţii cheie (inspectori de 

specialitate, directori de şcoli), odată cu înfiinţarea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar (deci cu apariţia unor noi rigori formale, de măsurare a activităţilor 

din unităţile de învăţământ) şi cu apariţia mai recentă a situaţiei de criză economică, ce 

afectează întreaga societate românească (prin urmare şi şcoala), au apărut o serie de situaţii, 

care au condus la diminuarea numărului celor care se declară a lucra potrivit principiilor Planului 

Jena:  

- cadre didactice din mediul rural, care au intrat în programul de formare Planul Jena 

după 2006 şi ale căror unităţi nu au posibilitatea de a achita taxa de acreditare, potrivit 

metodologiei ARACIP în vigoare;   

- cadre didactice din unităţi de învăţământ comasate cu alte unităţi mai mari, ai căror 

directori nu promovează principiile pedagogice ale alternativei educaţionale; 

- cadre didactice care urmează cursurile de formare pentru pedagogia Planului Jena, dar 

nu declară apoi din varii motive că aplică cele învăţate în practica educaţională: 

intensificarea motivaţiei extrinseci de formare (acumularea creditelor de formare şi a 

activităţilor punctate în portofoliul de activitate profesională în vederea accesării unui 

anume post sau a gradaţiilor de merit), în detrimentul celei intrinseci, care prima 

anterior. 
 

Pentru atenuarea efectelor unora dintre aspectele menţionate anterior şi pentru 

susţinerea comunităţilor educative care doresc să inoveze procesul de învăţământ în spiritul 
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Planului Jena, s-a constituit în anul 2011 Asociaţia Planul Jena din România. Această 

organizaţie profesională are drept membri cadre didactice din ţară, care aderă la principiile 

Planului Jena şi le aplică în procesul de învăţământ.    

Figura 8. Evoluţia Planului Jena în perioada 2001-2011 
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Pe hărţile din Figura 8 sunt trecute judeţele în care există cadre didactice, care aplică 

principii ale Planului Jena în procesul educaţional şi mediul în care îşi desfăşoară ele activitatea. 

Cele trei hărţi (2001-2006-2011) oferă o privire diacronică, comparativă asupra evoluţiei Planului 

Jena în ultimii zece ani de activitate.   

 
 

3.6.3. Întrebări frecvente  
 

Ce niveluri de învăţământ acoperă Planul Jena ? 

Principii ale Planului Jena sunt aplicate la nivelul învăţământului preşcolar în judeţele 

Botoşani, Buzău, Constanţa, Prahova.  Şi alte cadre didactice (care lucrează în învăţământul 

preşcolar şi primar) au participat la cursuri de formare şi prezentări ale alternativei Planul Jena, 

fără să facă demersurile necesare pentru a intra în evidenţa autorităţilor ca funcţionând după 

principiile acestui model pedagogic (Bucureşti, Dâmboviţa, Galaţi); unele au preluat totuşi 

elemente, care se serveau situaţiei grupei / clasei / şcolii din care proveneau, fără a schimba 

esenţial procesul educaţional. 

  

De ce se află copii de vârste diferite în aceeaşi grupă şi cum se poate ocupa  
un cadru didactic  de ei toţi ?  

Peter Petersen, întemeietorul Planului Jena, a fost un reprezentant al pedagogiei sociale. 

Potrivit opiniei sale, grupul are un efect formativ asupra copiilor. Diferenţele de vârstă dintre copii 

înseamnă şi diferenţe ale experienţelor de viaţă, ale cunoştinţelor şi aptitudinilor acestora, 

punându-i în situaţii de învăţare variate şi formîndu-i din punct de vedere uman. Este 

recomandabil ca diferenţele de vârstă dintre copii să nu  depăşească trei ani. Grupele de vârstă 

eterogenre sunt inspirate de modelul familial. Printre avantajele acestui tip de grupare se 

numără (Cuciureanu, 2006) : 

- respectarea individualităţii copilului ; 

- respectarea ritmului de lucru individual ; 

- stimularea motivaţiei interne de învăţare ; 

- descongestionarea raporturilor interumane şi îmbogăţirea valenţelor acestora ; 

- libertatea internă şi dinamismul grupării copiilor.  

Pe rând copiii sunt ajutaţi şi ajută, sunt învăţaţi şi învaţă, schimbând rolurile de leader şi 

copil îndrumat în decursul timpului, ceea ce  conduce la crearea situaţiilor pedagogice şi 

facilitează dezvoltarea copiilor. Gruparea de vârstă eterogenă nu exclude şi alte tipuri de grupări 

(de nivel, de masă, opţional etc.), care se întâlnesc în acestă alternativă. Tipul de grupare se 

determină în funcţie de obiectivele activităţilor propuse.  

Rolul cadrului didactic este de a monitoriza şi îndruma copiii, de a-i susţine în procesul 

devenirii umane. Înmulţirea valenţelor de relaţionare din grup descongestionează adultul, 

oferindu-i posibilitatea individualizării în procesul didactic. 

În România există clase cu predare simultană (în mediul rural), unde copii de vârste 

diferite învaţă laolaltă. Cu toate acestea nu se poate vorbi acolo despre Planul Jena, căci acesta 

presupune un demers metodologic specific şi utilizarea diferenţelor de vârstă dintre copii în 

scopuri formative. 
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Ce face părintele, dacă sistemul se opreşte la un anumit nivel şi copilul 
 nu poate continua să înveţe după aceeaşi metodă ? 

În cultura românească trecerile copilului sunt adesea susţinute de către familia sa: 

trecerea de la viaţa de familie la grădiniţă, de la grădiniţă la şcoală, din învăţământul primar în 

cel gimnazial sau mai departe în cel liceal. Afirmaţia este valabilă şi pentru copiii care 

frecventează o grupă Planul Jena. O pregătire adecvată a copilului şi familiei pentru tranziţie şi o 

susţinere a procesului de integrare facilitează acest demers. 

În general motivaţia părinţilor pentru o anume grupă / clasă este una multiplă şi nu se 

referă doar la un singur aspect (chiar dacă un motiv poate fi mai puternic decât celelalte).  

Copilul are de câştigat din relaţiile armonioase cu cei din jurul său, dintre colegi, dintre el şi 

cadrul didactic, dintre părinţii săi şi cadrul didacic. Coerenţa educaţională este foarte importantă 

şi fundamentarea educaţiei pe aceleaşi principii de formare ar trebui să fie determinantă în 

alegerea grupei / clasei pe care o va urma copilul. Fiecare zi petrecută de copil într-un ambient 

agreat de părinţi, în care primează încrederea reciprocă şi în care copilul este valorizat, este o zi 

câştigată pentru dezvoltarea celui mic.  

Planul Jena aplică planul şi programa naţională pentru învăţământul preşcolar, ceea ce îi 

conferă copilului şanse egale cu ale copiilor din învăţământul tradiţional sau din alte alternative 

educaţionale, care respectă aceleaşi documente. 

 
Cum se adaptează un copil care a frecventat o grupă Planul Jena  
într-o clasă din şcoala tradiţională ? 

Prin aplicarea planului şi programei naţionale pentru învăţământul preşcolar Planul Jena 

îi oferă copilului un bagaj de cunoştinţe egal cu al copiilor din învăţământul tradiţional sau din 

celelalte alternative educaţionale, care respectă aceleaşi documente. Particularităţile Planului 

Jena îi pot oferi copilului care a frecventat o grupă organizată după principiile acestui model 

pedagogic unele comportamente specifice, care sunt privite de cadrele didactice  din ciclul 

următor ca avantaje sau dezavantaje, în funcţie de propria lor percepţie asupra idealului de 

elev.  

Adaptarea cea mai rapidă a copiilor se face atunci când cadrul didactic a mai lucrat cu 

copiii provenind de la aceeaşi unitate de învăţământ alternativ, cunoscând în timp 

comportamentele lor specifice şi dezvoltând strategii de stimulare a comportamentelor dezirabile 

(din punctul lor de vedere). 

 
Care sunt avantajele şi dezavantajele acestei alternative educaţionale? 

Avantajele şi dezavantajele Planului Jena notate mai jos sunt rezultatul reflecţiei cadrelor 

didactice, care au lucrat cu aceşti copii, cristalizând în timp şi opinii ale părinţilor copiilor şi ale 

cadrelor didactice din ciclul următor, care au preluat copiii din grupele lor. Subiectivismul percepţiei 

poate fi relativizat doar de frecvenţa cu care aceste aspecte au fost semnalate. 

Avantajele copiilor care au frecventat grupe Planul Jena faţă de alţi copii : 

- autonomie sporită ; 

- capacitate de a-şi organiza şi gestiona singuri timpul şi activităţile desfăşurate ; 

- capacitate de lucru în echipă ; 

- abilităţi sporite de comunicare ; 
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- stimă de sine şi respect faţă de ceilalţi şi faţă de ceea ce-i înconjoară ; 

- cultivarea motivaţiei interne şi a capacităţii de autoevaluare. 

Dezavantajele copiilor care au frecventat grupe Planul Jena faţă de alţi copii (din 

perspectiva învăţătorilor din clasele tradiţionale, care au preluat copiii) : 

- nevoie (excesivă) de libertate a mişcării ; 

- frustrare când nu sunt lăsaţi să se exprime sau nu sunt trataţi corect (cu manifestări din 

cele mai variate) ; 

- nevoia de atenţie (specială) ; 

- nevoia de activism, de implicare activă în propria formare (cu manifestări de respingere a 

atitudinii pasive, de plictiseală etc.) ; 

- dezavantaje pentru părinţi : implicare mai activă şi mai susţinută în activităţile unităţii de 

învăţământ, pentru crearea comunităţii educaţionale.  
 

3.6.4. Formarea cadrelor didactice  
 

Formarea cadrelor didactice pentru Planul Jena se face prin cursuri şi stagii de 

formare organizate de asociaţii profesionale şi instituţii de formare, specializate în pedagogia  

Planului Jena, cu recunoaştere naţională şi internaţională (ISE, ARPJ, NJPV, SJPO, ThILLM 

etc.).   

În organizarea formării continue în domeniul Planului Jena din ţara noastră sunt implicate 

Casele Corpului Didactic şi inspectoratele şcolare, care colaborează cu experţi din instituţiile şi 

organizaţiile sus amintite. Ea se realizează prin activităţi precum: 

-  participare la cursuri modulare de formare în pedagogia Planului Jena;  

-  perfecţionare în cadrul comisiilor metodice şi al consfătuirilor naţionale;  

-  participare la sesiuni de comunicări, simpozioane, conferinţe, congrese, schimburi de 

experienţă etc. 

Proiectul Planul Jena în învăţământul românesc (1994), extins sub titlul de Planul Jena în 

actualitate (1998/1999), derulate în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, conţin şi o 

importantă  componentă de formare a personalului didactic  în acest domeniu. 

Formarea modulară prin cursuri este una în spirală, care permite cadrului didactic 

intrarea treptată în alternativa educaţională şi îngemănarea elementelor de teorie cu practica 

educaţională: tematica parcursă într-un modul este transpusă în practică şi învăţarea este una 

situaţională, orientată pe realiatea concretă în care cadrul didactic îşi desfăşoară în mod curent 

activitatea. Această formulă permite cadrului didactic reflecţia, autoevalurea, învăţarea naturală 

individualizată, din propria situaţie educaţională şi în ritm propriu.  

Mentoratul şi asistenţa reprezintă componente  importante  ale perfectionării cadrelor 

didactice în alternativa Planul Jena. Ele asigură diseminarea modelelor de bune practici, 

transferul de experienţă şi interînvăţarea, adesea contribuie şi la consolidarea spiritului de 

echipă şi confortul psihologic al cadrelor didactice.    

Certificarea formării se face în prezent prin adeverinţe eliberate de Casele Corpului 

Didactic şi prin adeverinţe de participare la diferite activităţi derulate in cadrul proiectului 

eliberate de  Institutul de  Ştiinţe ale Educaţiei (diseminarea rezultatelor proiectului, stagii de 

formare, stagii de dezvoltare conceptuală etc.). 

Abilitarea/ avizul alternativei se obţine la solicitarea cadrului didactic doritor, în urma 

parcurgerii stagiilor de formare continuă şi a prezentării la Asociaţia Planul Jena România a unui 
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portofoliu cu exemple de bune practici din activitatea sa în domeniul Planului Jena. Este 

recomandabil ca educatoarele să facă dovada parcurgerii a cel puţin două stagii de formare 

continuă înainte de a intra în evidenţa autorităţilor ca lucrând după Planul Jena.  

 

3.6.5. Publicaţii  
 

În intervalul de timp 2001-2011 au apărut o serie de materiale (cărţi, articole în reviste de 

specialitate sau pe suport electronic), care vin în sprijinul  celor ce doresc să se informeze 

asupra evoluţiei Planului Jena şi asupra unor probleme specifice din educaţie (incorporând 

perspectiva Planului Jena) – cadre didactice, părinţi, decidenţi ai politicilor educaţionale, public 

larg. 

 

 Both, K. Despre principiile de bază ale Planului Jena. Cum au luat ele fiinţă, ce reprezintă şi la ce 
pot fi utilizate?  În: Pedagogii alternative. Revista de Pedagogie Nr. 1-12/ 2006. (p.41-48). 

  Both, K. Vreugdenhil, K.: Carta şcolii primare – principiile Planului Jena. În: Revista de 
Pedagogie Nr. 1-12/ 2006. (p.39-40)  

 Cuciureanu, M. Comunicarea de grup în grădiniţă. În: Revista de Pedagogie Nr. 2/ 2011 
(p.89-100)  

 Both, K.: Timp şi calitate pentru elev... şi pentru professor. Revista de Pedagogie Nr. 10-
12/2009 (p. 21-32)  

 Both, K. Copiii mici şi noile media. O privire realistă. În: Revista de Pedagogie Nr.2/2011 
(p.61-65)  

 Cuciureanu M. Peter Petersen şi dimensiunea socială a educaţiei. În: Universitatea din 
Piteşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (Edit.): Buletin ştiinţific. Anul I/ 
Nr.2/2004, Editura Universităţii, Piteşti, 2004.  

 Cuciureanu, M. Planul Jena – O provocare peste decenii. În: Învăţământul primar. Revistă 
dedicată cadrelor didactice. Nr. 1-3/2006. Editura Miniped, Bucureşti, 2006. 

 Cuciureanu, M. Educaţia altfel. Peter Petersen şi modelul Planului Jena. Cartea Universitară, 
Bucureşti, 2006. 

 Cuciureanu, M. Planul Jena – o provocare peste decenii. În: Pedagogii alternative. Revista 
de Pedagogie Nr. 1-12/ 2006. (p.33-38). 

  Cuciureanu, M. Kees Both în România. În: Pedagogii alternative. Revista de Pedagogie Nr. 
1-12/ 2006. (p.49-52). 

 Cuciureanu, M. Jenaplan in Roemenië. În: Nederlandse Jenaplan Vereniging (Edit.): 
Mensenkinderen. Tijdschrift voor en over Jenaplan onderwijs. Nr.105, Anul 22/3 Ianuarie 2007. 

 Cuciureanu, M. Der Jenaplan in Rumänien. În: Gesellschaft für Jenaplan-Pädagogik in 
Deutschland (Edit.) Kinderleben. Zeitschrift Gesellschaft für Jenaplan-Pädagogik Nr. 25/iulie 
2007. 

 Cuciureanu, M. (Coord.)  Caietul educatoarei Planul Jena. I.S.E., Bucureşti, 2007. 

 Cuciureanu, M. Petersen, Peter (vol.2, p.861). În Noveanu, E.; Potolea, D. (Edit.): Ştiinţele 
Educaţiei. Dicţionar Enciclopedic. Vol.I şi II. Editura Sigma, Bucureşti, 2007-2008.  

 Cuciureanu, M. Planul Jena în România. În: Alternativele Educaţionale: Expresia Pluralismului în 
Educaţie. Simpozion Naţional. Editura Şcoala Vremii, Arad, 2008. (p. 367-372). 

 Cuciureanu, M. Planul Jena în actualitate. În: Profesionalizarea Carierei Didactice din 
Perspectiva Educaţiei Permanente. 2008.  

 Cuciureanu, M. Alternativele educaţionale – impulsuri pentru inovarea formării cadrelor 
didactice. Pe CD ROM al conferinţei ASE Resursele umane în educaţie. Editura ASE: 
Bucureşti, mai 2009.  
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 Cuciureanu, M. Iniţiativa în procesul de educaţie – dascălul mentor. În: Responsabilitate 
publică în educaţie. Editura Crizon, Constanţa, mai 2009.  

 Cuciureanu, M.: Planul Jena – o soluţie pentru şcolile cu predare simultană. Pe CD ROM al 
conferinţei Challenges for Science and Research in the Crisis Era, Universitatea Alma Mater, 
Editura Alma Mater, Sibiu, martie 2010.  

 Cuciureanu, M.: Şcoala între centralism şi descentralizare. Pe CD ROM al conferinţei 
Descentralizarea – o provocare pentru şcoala românească. Editura ASE, Bucureşti, mai 2010.  

 Felea Gh. (Coord.) Alternativele Educaţionale din România. Triade, Cluj Napoca, 2003. 
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Capitolul 4.  Aspecte metodologice 

 
4.1. Metodologia eşantionării şi a prelucrării datelor 
 
4.1.1 Aspecte metodologice privind eşantionarea 
 
Cercetarea realizată are ca scop evaluarea impactului asupra copilului a trecerilor între 

învăţământul tradiţional şi cel bazat pe modele pedagogice alternative în sistemul românesc de 

învăţământ.  

Specificul cercetării impune câteva observaţii legate de abordarea procedurii de 

eşantionare. Spre deosebire de reţeaua şcolară la nivelul învăţământului tradiţional, cu 

distribuţie pe tipuri de unităţi şi niveluri de studiu în raport cu necesarul de educaţie la nivelul 

întregii ţări, reţeaua învăţământului alternativ răspunde unor opţiuni individuale pentru 

parcurgerea acestui tip de educaţie. De asemenea, nu se poate vorbi doar despre opţiunea 

pentru un alt tip de educaţie, ci despre opţiunea pentru un anumit tip, oferta sistemului de 

învăţământ concretizându-se în şase alternative educaţionale pentru copiii de nivel preşcolar şi 

primar şi o singură alternativă care parcurge întreaga perioadă de şcolarizare în învăţământul 

preuniversitar.  

Ca mod de organizare a reţelei, alternativele educaţionale sunt fie unităţi independente, 

fie se regăsesc ca grupe de copii sau clase de elevi găzduite de unităţi de învăţământ 

tradiţional. La nivelul reţelei de învăţământ pentru anul şcolar 2010-2011 reţeaua alternativelor 

educaţionale cuprindea 311 unităţi, între acestea nefiind cuprinse grădiniţele Step by Step, iar 

ca distribuţie teritorială reţeaua de învăţământ alternativ a acoperit 38 din cele 42 judeţe ale ţării, 

fiind organizat majoritar în localităţi urbane. 

Tabel 2. Reteaua unităţilor de învăţământ alternativ pe tipuri 
 Alternativele educaţională Număr unităţi Structură 

1 Freinet 8 2,6% 

2 Montessori 12 3,9% 

3 Planul Jena 28 9,0% 

4 Step by Step (unităţi de învăţământ primar) 221 71,1% 

5 Waldorf 38 12,1% 

6 Pedagogie curativă 4 1,3% 

 Total 311 100,0% 

 
Ca o concluzie la cele prezentate, pot fi puse în evidenţă patru aspecte specifice care 

au condus la selecţia unităţilor de cercetare: (1) ofertă educaţională adresată preponderent 

copiilor/elevilor din două niveluri de educaţie (preşcolar şi primar), (2) educaţie care se distinge 

printr-o implicare / susţinere mai mare a familiei, (3) diversitatea ofertei ca tipuri de educaţie şi 

număr de unităţi care o promovează şi, nu în ultimul rând, (4) distribuţia teritorială a ofertelor de 

educaţie alternativă.  

În aceste condiţii, în stabilirea eşantionului nu a fost utilizată o metodologie clasică, 

respectiv proporţională sau de tip cluster, ci în cadrul acestuia au fost vizate toate unităţile de 

învăţământ alternative, mai puţin cele din reţeaua Step by Step, dintre care au fost 

selectate o jumătate, cu reprezentare teritorială proporţională. 
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Un alt aspect referitor la metodologia eşantionării se referă la populaţia ţintă vizată. În 

raport cu obiectivele cercetării, în cadrul populaţiei investigate au fost cuprinse toate categoriile 

de actori implicaţi, referitoare atât la resursele educaţionale (cadre didactice şi directori de 

şcoală), cât şi la beneficiarii sistemului de educaţie (părinţi ai copiilor ce frecventează 

învăţământul alternativ). Cerectarea a urmărit să evidenţieze atât opiniile cadrelor didactice care 

funcţionează în unităţile selectate, cât şi punctele de vedere ale părinţilor în ce priveşte 

motivaţiile alegerii educaţiei alternative, dar şi în ce priveşte adaptabilitatea la acest sistem şi 

perspectiva trecerii pentru continuarea educaţiei în sistemul tradiţional de educaţie. Pe lângă 

cele trei categorii menţionate, în cercetare am inclus între grupurile ţintă şi o a patra categorie de 

subiecţi, cea reprezentată de inspectorii cu responsabilităţi în organizarea şi monitorizarea 

învăţământului alternative, învăţământului preşcolar şi primar la nivel de judeţ. 

Se poate vorbi în acest studiu despre cinci eşantioane statistice: eşantionul 

inspectorilor şcolari, eşantionul unităţilor, eşantionul directorilor de şcoală, eşantionul 

cadrelor didactice şi eşantionul copiilor, reprezentaţi de părinţii acestora.  

Pentru fiecare categorie reprezentată au fost proiectate instrumente de investigare 

distincte, cu menţiunea că instrumentele adresate unităţii şcolare sunt aceleaşi cu cele adresate 

directorului, acesta fiind solicitat să ofere informaţiile despre şcoală. De altfel, chestionarul 

directorului acoperă şi informaţiile privind unitatea şcolară coordonată, cât şi aspecte privind 

atitudini / opinii / motivaţii referitoare la alternativa educaţională monitorizată. Trebuie precizat 

că dimensiunea eşantionului unităţilor şcolare diferă de cea a directorilor de şcoală, 

unele dintre unităţi fiind structuri în cadrul unor unităţi coordonatoare, în eşantion 

existând unităţi cu directori comuni. 

Dacă din punct de vedere metodologic inspectorii acoperă toată populaţia ţintă, iar 

în cazul eşantionului directorilor de şcoală au fost solicitate opiniile unui director din 

fiecare unitate principală vizată, în ce priveşte eşantionul cadrelor didactice şi cel al 

părinţilor s-a procedat la o eşantionare de tip cluster.  

Potrivit metodologiei de selecţie a eşantionului cadrelor didactice, din fiecare unitate 

de învăţământ alternativ au fost incluse în eşantion toate cadrele didactice - dacă numărul 

acestora este de până la 5, iar în cazul în care în învăţământul alternativ sunt implicate mai mult 

de cinci cadre didactice, s-a solicitat selectarea a cinci subiecţi dintre cadrele didactice 

respective.  

Proiectarea eşantionului părinţilor s-a bazat în totalitate pe metodologia eşantionării de 

tip cluster, din fiecare unitate solicitându-se selecţia unui număr total de cinci copii din 

grupe/clase diferite, ai căror părinţi să fie incluşi în eşantion. 

Împrăştierea mare a eşantionului de unităţi şcolare, respectiv a eşantioanelor cadrelor 

didactice şi părinţilor cuprinşi în unităţile respective a condus la desemnarea responsabilităţii de 

monitorizare a investigaţiei de teren de către directorul de şcoală. Utilizarea unor operatori 

externi ar fi condus la costuri ridicate, iar în ce priveşte monitorizarea administrării instrumentelor 

la nivel local se apreciază nu numai reducerea costului cercetării, dar, din perspectiva acestui 

proiect, şi asigurarea fidelităţii rezultatelor. Nu trebuie uitat că scopul chestionarelor administrate 

a fost identificarea dificultăţilor de adaptare ca urmare a trecerii copiilor către un sistem diferit de 

practici educaţionale şi nu o evaluare a rezultatelor / finalităţilor unităţii.  

Reamintind că au fost elaborate instrumente distincte pentru fiecare dintre populaţiile 

investigate, precizăm că proiectarea acestora s-a bazat pe informaţiile obţinute dintr-o cercetare 
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documentară referitoare la iniţierea şi evoluţia practicilor educaţionale alternative, care au 

funcţionat în sistemul de învăţământ din România în ultimul deceniu, precum şi pe baza 

informaţilor rezultate din discuţii individuale sau de grup (focus-grup) cu specialişti în 

educaţie alternativă din ţară. Principalele aspecte rezultate din discuţiile de grup au fost 

supuse atenţiei şi practicienilor din acest sistem de educaţie, precum şi părinţilor copiilor.   
 

4.1.2. Aspecte metodologice ale investigaţiei de teren 
 

Asemănător adaptării metodologiei de eşantionare la specificul populaţiei investigate, şi 

proiectarea indicatorilor de evaluare a fost adaptată acestui sistem. Pe lângă indicatorii 

cunoscuţi evaluărilor din domeniul educaţiei au fost definiţi şi utilizaţi în analiză şi indicatori cu 

adresare directă prezentului studiu. În acest sens, ne referim la oferta posibilă de transfer în 

aceeaşi unitate şcolară (în caz de neadaptare), pentru copiii/elevii din unităţile în care coexistă 

două sau mai multe forme educaţionale, inclusiv educaţia tradiţională sau la continuarea 

educaţiei în cadrul aceleiaşi unităţi, pentru beneficiarii alternativei educaţionale absolvite.  

Metodologia de culegere a informaţiilor / datelor este dependentă de principalele 

obiective ale cercetării şi constituie principalele repere în proiectarea instrumentelor de evaluare. 

De regulă, variabilele de cercetare sunt selectate pe baza unor experienţe de cercetare 

anterioare şi completate conform obiectivelor vizate în cercetarea curentă. Tehnic, acestea se 

referă la operaţionalizarea factorilor socio-educaţionali despre care se presupune că 

influenţează funcţionarea sistemului sau percepţia actorilor implicaţi asupra acestui demers.  

Deşi pentru fiecare categorie au fost puşi în valoare indicatori specifici, în general, în 

funcţie de natura populaţiei ţintă, au fost abordate următoarele caracteristici ca posibili factori de 

influenţă: 

a) Caracteristici de mediu socio-economic în care funcţionează unitatea şcolară 

 mediul de rezidenţă (urban / rural): un procent redus de unităţi de învăţământ alternativ 

sunt organizate şi în mediul rural. În aceste condiţii, mediul de rezidenţă constituie primul factor 

de mediu luat în calcul în analiza rezultatelor investigării. 

 nivelul de dezvoltare a zonei, indicator care diferenţiază unităţile care funcţionează în 

zone fără probleme socio-economice de cele care funcţionează în zone cu probleme de acces/ 

şomaj / comunităţi defavorizate etc. 

b) Caracteristici de mediu educaţional 

 caracteristici de structură educaţională ale unităţii: 

– tipul unităţii de învăţământ, care vizează unităţile cu rol în reţea (grădiniţe, şcoli cu 

clase I-IV, şcoli cu clase I-VIII, licee sau grupuri şcolare), precum şi distincţia între 

unitatea de învăţământ alternativ şi unitatea tradiţională cu clase de învăţământ 

alternativ; 

– structura ofertei pe nivelurile de educaţie din şcoală, cu punerea în evidenţă a 

prezenţei în aceeaşi unitate a una sau mai multor alternative educaţionale, incluzând şi 

învăţământul tradiţional; oferta rutei şcolare definită de prezenţa în nivelul următor de 

educaţie din aceeaşi unitate a alternativei educaţionale; 

– poziţia unităţii în reţea, care face distincţie între unităţile independente sau 

coordonatoare şi structurile coordonate de o altă unitate. 
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 caracteristici de funcţionare ale unităţii:  

– limba de predare şi limbile străine studiate; 

– organizarea (structura) şi dimensiunea medie a grupei de copii / clasei de elevi; 

 caracteristici ale bazei materiale şi ale nivelului de dotare: 

– infrastructura; 

– resursele materiale; 

– gradul de informatizare a procesului didactic; 

 caracteristici ale resursei umane (cadre didactice):; 

– disciplina predată; 

– formarea în ce priveşte utilizarea TIC; 

– experienţa didactică (vechimea la catedră);  

– calificarea şi experienţa didactică în alternativa educaţională în care funcţionează 

c) Caracteristici ale mediului familial 

 caracteristici de componenţă a familiei (tipul de familie, numărul de copii din familie etc.) 

 nivelul de educaţie al familiei 

 statutul ocupaţional al părinţilor, cu evidenţierea părinţilor în activitate şi chiar cu 

activitate în cadrul sistemului de educaţie. 
 

În legătură cu investigaţia de teren se impune menţionarea câtorva limite de natură 

obiectivă. 

Primul aspect în acest sens, legat de natura reţelei educaţionale, îl constituie însăşi 

populaţia investigată. Deşi obiectivele studiului se referă la impactul transferului copilului de la 

un sistem de educaţie la altul, iar majoritatea situaţiilor se referă la transferul din educaţia 

alternativă către sistemul tradiţional, investigaţia prin chestionar acoperă numai o parte a 

problemei. În condiţiile în care investigaţia de teren se adresează doar subiecţilor (cadre 

didactice şi părinţi) din alternative, rezultatele studiului sunt orientate cu deosebire pe adaptarea 

copiilor în cadrul acesteia şi pe opinii / aşteptări în ce priveşte transferul. Deşi mulţi dintre copiii 

care frecventează grădiniţa în sistem alternativ vor debuta în şcoală în învăţământul tradiţional, 

iar aproape toţi absolvenţii unei alternative în învăţământul primar (cu excepţia câtorva unităţi 

Waldorf, de Pedagogie curativă şi Freinet) vor continua educaţia în învăţământul tradiţional, iar 

transferul către învăţământul tradiţional se realizează către diferite unităţi şcolare, identificarea 

acestora şi includerea lor în cercetare ar fi fost dificilă şi cu implicarea unor costuri ridicate. 

Un alt aspect este legat, de asemenea, de caracteristica reţelei alternativelor 

educaţionale, în marea majoritate cuprinzând grădiniţe şi învăţământ primar. Din acest motiv 

analiza se va focaliza pe informaţii şi caracteristici aferente nivelurilor preşcolar (K) şi primar 

(P), iar unităţile de eşantionare vor fi abordate din perspectiva a trei tipuri, în funcţie de nivelul 

din unitatea de învăţământ: învăţământ preşcolar (K), învăţământ primar (P), unităţi care cuprind 

ambele niveluri (KP). Cele trei licee Waldorf, având în structură toate nivelurile de studiu (KPGL) 

sunt incluse în eşantion doar pentru nivelurile K/P. 

Un al treilea aspect care poate fi privit ca fiind o limită a cercetării, determinată de gradul 

de răspuns din partea subiecţilor, îl reprezintă evidenţierea unor rezultate la nivel general, 

punând faţă în faţă învăţământul alternativ vs. învăţământul tradiţional, fără detalieri privind 
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forma alternativei. Rata mică de răspuns la nivel de alternativă ar fi condus la rezultate 

irelevante de analiză în cadrul acesteia, atât în ce priveşte cadrele didactice, cât şi în ce priveşte 

părinţii copiilor. 

Notă: Pentru încadrarea în spaţiul limitat al tabelelor sau pentru claritatea unor enunţuri, în 

analiză sunt situaţii în care termenul de “elev” se identifică cu efectivele şcolare, acoperind 

atât copiii din grădiniţă cât şi elevii de şcoală, referindu-ne, de fapt la efectivele şcolare 

cuprinse în sistemul de învăţământ. 
 

4.1.3. Aspecte metodologice privind prelucrarea şi analiza datelor 
 

Metodologia de prelucrare şi analiză a datelor este dependentă de natura informaţiilor 

şi a variabilelor rezultate din investigarea de teren şi se adaptează specificului şi caracteristicilor 

instrumentelor de investigare ale fiecărui tip de variabilă abordată.  

În contextul prezentului studiu, instrumentele cuprind un număr important de itemi de 

natură calitativă, pentru care principalii indicatori utilizaţi în prelucrare au fost cei legaţi de 

distribuţia şi structura subiecţilor pe diferitele caracteristici studiate, dar legat de 

proiectarea instrumentelor trebuie menţionat numărul important al itemilor de evaluare a unor 

situaţii sau opinii, pe scală ordinală. Variabilele ordinale fac parte din categoria variabilelor 

calitative, dar ele permit analize mai aprofundate. Spre deosebire de variabilele nominale care 

pot fi analizate doar ca distribuţii, pe baza tehnicilor neparametrice, variabilele ordinale permit 

asimilarea lor unor variabile de tip cantitativ. Din punct de vedere statistic, variabilele 

cantitative sunt mult mai generoase, oferind o diversitate mai mare de informaţii asupra 

fenomenului studiat şi posibilitatea utilizării unor tehnici statistice care permit evidenţierea 

tendinţei generale a opiniilor exprimate (ca medie a răspunsurilor), realizarea de comparaţii şi 

corelări cu factori de mediu etc. Asimilarea scalei cantitative unei scale ordinale se realizează 

prin atribuirea unui punctaj fiecărei trepte de evaluare a acesteia. Cu toate că, în lipsa unei 

posibilităţi de evaluare a distanţei dintre treptele scalei de evaluare, scorul de echivalare 

prezintă un grad important de subiectivism, acordarea punctajului de echivalare în raport cu 

experienţa sau opinia cercetătorului rămâne o soluţie bună în ce priveşte abordarea analizei 

statistice.  

În cadrul prezentei analize, scala ordinală a fost abordată în sensul crescător al 

intensităţii opţiunilor şi echivalată, în funcţie de treptele de apreciere, începând cu 0 – pentru 

varianta „deloc”, 1 – pentru echivalarea variantei „mică măsură”,... până la nivelul maxim al 

scalei. Pe baza scorurilor de echivalare (precizate la nivelul itemului studiat) au fost determinate 

scoruri medii care să reprezinte o medie a opiniilor exprimate de subiecţi.  

Pe lângă o evaluare a tendinţei opiniilor fiecăruia dintre segmentele investigate, 

indicatorul „Scor mediu” a oferit şi posibilitatea comparării opiniilor exprimate de către cadrele 

didactice şi de către părinţii copiilor cu referire la probleme de interes comun.  

Instrumentele cuprind atât itemi cu variante multiple de răspuns, unii dintre ei 

solicitând referirea / selecţia unui număr limitat de răspunsuri dintr-o lista dată, cât şi întrebări cu 

răspuns deschis sau semideschise.  

În cazul limitării numărului de răspunsuri, în interpretare rezultatelor se va considera 

că acestea reprezintă numai o selecţie (prioritară sau exemplificativă) a situaţiilor întâlnite în 

şcoală sau referitoare la opiniile subiecţilor investigaţi. Între rezultatele legate de itemii cu 
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răspuns multiplu va fi inclus şi indicatorul privind numărul mediu de răspunsuri la nivel de 

eşantion pentru raportarea la numărul solicitat de răspunsuri. 

În cele mai multe situaţii (itemi), cu deosebire în cazul itemilor deschişi, variantele de 

răspuns acoperă o plajă variată de aspecte. Adesea, în cazul unei mari varietăţi de răspunsuri, 

o analiză la nivel de răspuns individual este nerelevantă, din cauza frecvenţei lor reduse. Atunci 

se procedază la grupări ale variantelor pe categorii principale, în raport cu mesajul, iar analiza 

se face la acest nivel, cu informări eventuale asupra răspunsului propriu-zis. Prelucrarea 

statistică este adaptată celor două situaţii. Dacă în cazul răspunsurilor individuale se raportează 

gradul de răspuns, respectiv ponderea subiecţilor din eşantion care au oferit răspunsul, în cazul 

categoriei rezultată din gruparea / comasarea a două sau mai multe răspunsuri raportarea se 

face la numărul de răspunsuri, determinându-se ponderea categoriei în totalul variantelor de 

răspuns (o raportare la numărul de subiecţi ar conduce la valori ce depăşesc, de regulă, o sută 

de puncte procentuale).  

Reprezentarea grafică a fost şi ea folosită, utilizând tipuri de grafice specifice 

obiectivului analizat, apreciind că aceasta furnizează cele mai rapide şi intuitive informaţii despre 

fenomenul studiat. 
 

4.2 Caracteristici ale populaţiei investigate 
 
4.2.1. Validarea eşantionului 
 
Investigaţia de teren s-a realizat pe baza unor instrumente proiectate distinct pentru 

fiecare dintre cele patru categorii de populaţie, ce alcătuiau eşantioanele de lucru. Chestionarul 

directorului conţine şi informaţii referitoare la unităţile şcolare în care s-au aplicat aceste 

instrumente. Chestionarele administrate au fost trimise tuturor Inspectoratelor Şcolare Judeţene, 

precum şi unui număr de 200 de unităţi de învăţământ alternativ.  

În condiţiile în care realităţile ce privesc educaţia alternativă la nivel de judeţ sunt 

monitorizate de inspectori cu responsabilitate distinctă pentru învăţământul alternativ, dar cele 

mai multe grupe / clase se organizează la nivelul învăţământului preşcolar şi primar, eşantionul 

inspectorilor a cuprins toate cele trei categoriile de subiecţi: inspectori cu responsabilităţi în 

domeniul alternativelor educaţionale, inspectori pentru învăţământul preşcolar şi cei pentru 

învăţământul primar.  

Reţeaua celor 311 unităţi de învăţământ alternativ (fără grădiniţele Step by Step) 

acoperă 38 din cele 42 judeţe ale ţării, inclusiv municipiul Bucureşti (mai puţin judeţele Călăraşi, 

Gorj, Giurgiu şi Ilfov). Exceptând Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Ilfov, celelalte 40 judeţe au răspuns solicitării prin completarea unui total de 114 

chestionare.  

Populaţia statistică se referă la cinci categorii vizate: unităţile de învăţământ, inspectorii 

şcolari, directorii de şcoală, cadrele didactice şi părinţii. Exceptând eşantionul inspectorilor 

şcolari, abordaţi în totalitate în cadrul cercetării, se poate vorbi despre un eşantion principal 

rezultat din demersul de selecţie, referitor la unităţile şcolare şi la cele trei eşantioane 

rezultante (directori, cadre didactice şi părinţi), asociate unităţilor de eşantionare. În aceste 

condiţii, validarea statistică se raportează la rata de răspuns venit din partea unităţilor şcolare.  
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Deşi, conform informaţiilor oferite de inspectori, alternative educaţionale sunt organizate în 

40 de judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti, conform ratei de răspuns din partea celor 91 de unităţi 

şcolare din totalul celor 200 proiectate, a condus la o acoperire a numai 29 de judeţe ale ţării.  

Tabel 3. Distribuţia pe alternative a unităţilor de învăţământ şi a eşantionului acestora 
 

  
Reţea 

alternative 
Esantion 
proiectat 

Esantion 
realizat 

Ponderea unităţilor 
participante 

 (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) 

1 Freinet 8 8 4 50,0% 

2 Montessori 12 12 2 16,7% 

3 Planul Jena 28 28 20 71,4% 

4 Step by Step (înv.primar) 221 110 57 51,8% 

5 Waldorf 38 38 7 18,4% 

6 Pedagogie curativă 4 4 1 25,0% 

 Total  200 91 45,5% 

      

 Hi-pătrat   10,42  

Deşi rata de răspuns pe ansamblul unităţilor de învăţământ selectate a fost de numai 

45,5%, valoarea coeficientului hi-pătrat (10,42 ) mai mică decât valoarea tabelară de 11,07 

pentru 5 grade de libertate garantează cu o probabilitate de 95% reprezentativitatea 

eşantionului de unităţi, în structura lui pe alternative de educaţie. 

Pe baza metodologiei de selecţie prezentate s-a procedat la selecţia subiecţilor din 

eşantioanele cadrelor didactice şi al părinţilor, distribuţia subiecţilor la nivelul celor trei eşantioane 

rezultate corespunzător ratei de răspuns fiind următoarea:  

Tabel 4. Distribuţia subiecţilor la nivel de eşantion, pe alternative 
 

  
Distribuţia subiecţilor la nivel de eşantion, pe 

alternative 

   Unităţi Directori CD Părinţi 

1 Freinet 4 4 8 14 

2 Montessori 2 2 10 39 

3 Planul Jena 20 15 44 95 

4 Step by Step 57 55 239 292 

5 Waldorf 7 7 17 23 

6 Pedagogie 
curativă 1 1 5 5 

 Total 91 84 323 468 

Trebuie precizat că unu din zece subiecţi (10%) din eşantionul cadrelor didactice sunt 

profesori ai şcolii care predau şi în învăţământul secundar, aspect cu relevanţă pentru studiul 

efectuat, prin faptul că se beneficiază şi de opinii ale unor cadre didactice care primesc elevi 

proveniţi din alternativa educaţională. 

În legătură cu aspectele privind reprezentativitatea este interesantă următoarea remarcă. 

Deşi nu există informaţii sau evidenţe statistice referitoare la resursele umane la nivel de şcoală şi 

nici nu s-a procedat la o informare prealabilă asupra numărului de cadre didactice care 

funcţionează în cadrul alternativei, modalitatea de selecţie a cadrelor didactice la nivelul unităţii a 

condus la un eşantion reprezentativ pentru resursele umane din unităţile investigate. 

Reprezentativitatea a fost determinată pe baza structurii pe alternative a eşantionului investigat 

rezultată din informaţiile oferite de director. Conform informaţiilor oferite de directorii de 

şcoală, la nivelul preşcolar şi primar din cadrul celor 91 de unităţi investigate lucrează un 
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total de 570 de cadre didactice, din care 91,4% sunt cadre didactice titulare. Din totalul 

acestora, în condiţiile metodologice ale proiectării, eşantionul cadrelor didactice investigate 

numără 323 de subiecţi, reprezentând 56,7% din totalul cadrelor didactice din învăţământul 

alternativ supus evaluării. În aceste condiţii, se constată ca eşantionul este reprezentativ în ce 

priveşte distribuţia pe alternative a cadrelor didactice, conform valorii hi-p=0,54, cu mult mai 

mică decât valoarea tabelară de 11,2 pentru 5 grade de libertate şi se apreciază că din punct de 

vedere statistic volumul eşantionului garantează rezultatele cercetării cu o eroare de 3,5%, 

pentru o probabilitate de 95%, eroarea maxim admisă pentru cercetările soiologice fiind de 5%.  

Tabel 5. Ponderea subiecţilor selectaţi în eşantion, la nivelul alternativei 
  Cadre didactice (CD) Părinţi (copii/elevi) 

 
  

Total din 
unitate 

Număr CD 
eşantionate 

Procente CD 
selectate 

Total în 
unitate 

Număr 
eşantionaţi 

1 Freinet 16 8 50,0% 266 14 

2 Montessori 20 10 50,0% 138 39 

3 Planul Jena 73 44 60,3% 1461 95 

4 Step by Step 428 239 55,8% 5244 292 

5 Waldorf 25 17 68,0% 475 23 

6 Pedagogie 
curativă 8 5 62,5% 39 5 

 Total 570 323 56,7% 7623 468 

În ce priveşte numărul de copii / elevi din unităţile investigate, conform 
informaţiilor rezultate din chestionarul directorului, în anul şcolar 2010-2011 în 
învăţământul alternativ din unităţile investigate erau înscrişi 7623 de elevi (2296 în 
grădiniţe şi 5327 în clasele I-IV). În aceste condiţii, rezultatele cercetării la nivelul  
eşantionului alcătuit din cei 468 de părinţi, în distribuţia lor pe alternative educaţionale, pot 
fi garantate cu o eroare de 4,5%, pentru o probabilitate de 95%, eroarea maxim admisă 
pentru cercetările soiologice fiind de 5%. 
 

4.2.2. Caracteristici ale populaţiei investigate 
 
În acest capitol sunt prezentate principalele caracteristici aferente populaţiei investigate, 

reprezentând concluzii ale analizei informaţiilor obţinute din prelucrarea instrumentelor de 

cercetare.  

În funcţie de categoriile de populaţie, analiza este orientată pe cele două mari direcţii. Prima 

se referă la analiza eşantionului inspectorilor şcolari, care reprezintă aproape întreaga populaţie din 

această categorie. Cea de a doua categorie, care cuprinde o abordare integrată a unităţilor, din 

perspectiva acestora ca mediu şcolar, abordează unitatea cu toate aspectele ei, legate de 

condiţiile de funcţionare, de resursele materiale şi umane, de aspecte calitative ale 

managementului şi, nu în cele din urmă, de beneficiarii sistemului.  

 

Inspectorii şcolari 
   La nivel de judeţ, monitorizarea alternativelor educaţionale se realizează prin inspector 

şcolari responsabili pentru alternative educaţionale şi învăţământ particular şi prin inspectori pentru 

învăţământul preşcolar, respectiv primar. Aceste două categorii din urmă monitorizează activitatea 

din unităţile de învăţământ din întreaga reţea judeţeană, indiferent că este vorba de învăţământul 

tradiţional sau cel bazat pe alternative educaţionale. În aceste condiţii, investigarea s-a adresat 
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celor trei categorii de inspectori, din totalul de 114 inspectori din cele 40 de judeţe respondente, 

jumătate  (50%) fiind inspectori responsabili cu alternative educaţionale, în timp ce  45% (18 

subiecţi) monitorizează activitatea din învăţământul primar sau preşcolar. Restul de 5% reprezintă 

cele două judeţe în care nu se aplică principii ale alternativelor educaţionale în procesul de 

învăţământ. 

Din totalul celor 114 subiecţi, toţi cu experienţă de cel puţin 13 ani la catedră, o 

cincime (20,2%) sunt inspectori în primul an de activitate în Inspectoratul Şcolar Judeţean, 

10,5% au vechime de 2-3 ani în inspectorat, restul de 70% având o experienţă de peste 3 ani ca 

inspector. În ce priveşte funcţia curentă, peste un sfert (27,2%) sunt inspectori în primul an de 

activitate, alţi 10,5% având o experienţă în funcţie de 2-3 ani. Structura rezultată din experienţa 

în activitatea curentă, indică un procent ridicat (de peste o treime - 34,2%) dintre inspectorii 

responsabili pentru alternativele educaţionale aflaţi în primul an de răspundere în acest 

domeniu, alţi 13,2% aflându-se în al doilea an. Trebuie evidenţiată, de asemenea, ponderea 

mare a nonrăspunsurilor, 15,8% dintre cei chestionaţi nu au menţionat vechimea în activitate. 

Tabel 6. Distribuţia eşantionului inspectorilor şcolari, în funcţie de experienţa în 
activităţi legate de educaţia alternativă 

Funcţie 
Total 

subiecţi 

Inspectori care, anterior 
funcţiei, au lucrat cu grupe / 
clase de educaţie alternativă 

Inspectori care, au participat la 
activităţi de promovare a 

alternativelor educaţionale în 
România 

Alternative educaţionale 38 23,7% 78,9% 

Învăţământ preşcolar 39 43,6% 66,7% 

Învăţământ primar 37 21,6% 62,2% 

Total 114 29,8% 69,3% 

 
Mai puţin de o treime dintre inspectori (29,8%) au experienţă de lucru cu copii sau 

elevi în învăţământul alternativ anterior funcţiei de inspector cu responsabilităţi în acest 

sens, ponderea cea mai mare fiind a inspectorilor pentru învăţământul preşcolar, dintre care 

43,6% au avut experienţă didactică în educaţia alternativă.  
 

Figura 9. Structura eşantionului inspectorilor şcolari, pe factori 
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ultimii trei ani. Procentul de doar 69,3% a participanţilor este determinat, probabil, de ponderea ridicată 

a inspectorilor cu aceste responsabilităţi de mai puţin de trei ani, pentru 27,2% dintre subiecţi această 

poziţie reprezentând chiar primul an de activitate. 
 

Figura 10.Distribuţia eşantionului inspectorilor şcolari în raport cu experienţa în 
alternativele educaţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se remarcă un interes ridicat pentru informaţii venind din zona alternativelor 

educaţionale, explicabil printr-un numărul redus de inspectori cu experienţă în acest domeniu, 

acumulată anterior ocupării respectivei funcţii. 

 
Mediul şcolar 

Cercetarea s-a desfăşurat într-un număr de 91 de unităţi din 29 de judeţe ale ţării, 

reprezentând 45,5% dintre unităţile eşantionate, respectiv 29,3%, din reţeaua alternativelor 

educaţionale, cu excepţia unităţilor de învăţământ preşcolar Step by Step.  

În cele ce urmează sunt puse în evidenţă principalele caracteristici ale unităţii şcolare care 

pot influenţa oferta şcolară sau calitatea rezultatelor / efectelor produse. Caracteristicile care fac 

obiectul acestei analize se referă la condiţiile şi contextul de funcţionare a unităţii, precum şi la 

principalele caracteristici de stare la nivelul anului şcolar investigat. În analiză se vor regăsi atât 

informaţii globale la nivelul eşantionului de unităţi şcolare, furnizate de către directorii de şcoală 

(Total cadre didactice / Total elevi), cât şi informaţii rezultate din analiza chestionarelor celor 

două categorii de subiecţi: cadre didactice, respectiv părinţii copiilor/elevilor, investigaţi la nivel 

de eşantion. 

Unele dintre caracteristicile prezentate, considerate a avea efecte directe asupra ofertei 

sau practicii educaţionale, au fost puse în valoare tocmai în legătură cu posibila influenţă asupra 

analizei opiniilor cadrelor didactice care lucrează în unitatea respectivă.  

Ca specific al prezentei cercetări, menţionăm completarea caracteristicilor utilizate de 

regulă în astfel de studii, cu evidenţierea modului de organizare a educaţiei alternative în 

reţea, care se desfăşoară fie în unităţi de învăţământ alternativ (A), fie ca şi grupe / clase de 

de învăţământ alternativ în unităţi tradiţionale (TA), pe care le vom numi unităţi mixte. 
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  (1) Caracteristici de condiţii şi context 

Tabel 7. Distribuţii în funcţie de mediul de rezidenţă  

  Total Eşantion 

  Unităţi 
Cadre 

didactice Elevi 
Cadre 

didactice Părinţi 

1 Urban 71 498 6492 272 365 

2 Rural 20 72 1131 51 103 

 Total 91 570 7623 323 468 

       

1 Urban 78,0% 87,4% 85,2% 84,2% 78,0% 

2 Rural 22,0% 12,6% 14,8% 15,8% 22,0% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tabel 8. Distribuţii în funcţie de tipul unităţii şcolare 
  Urban Rural Total Urban Rural Total 

  Unităţi 

1 Grădiniţă 15 10 25 21,1% 50,0% 27,5% 

2 Şcoală cls. I- IV 1 0 1 1,4% 0,0% 1,1% 

3 Şcoală cls. I- VIII 45 4 49 63,4% 20,0% 53,8% 

4 Liceu / Grup şcolar 10 6 16 14,1% 30,0% 17,6% 

 Total 71 20 91 100,0% 100,0% 100,0% 

  Total cadre didactice 

1 Grădiniţă 61 22 83 12,2% 30,6% 14,6% 

2 Şcoală cls. I- IV 19 0 19 3,8% 0,0% 3,3% 

3 Şcoală cls. I- VIII 350 15 365 70,3% 20,8% 64,0% 

4 Liceu / Grup şcolar 68 35 103 13,7% 48,6% 18,1% 

 Total 498 72 570 100,0% 100,0% 100,0% 

  Total copii / elevi 

1 Grădiniţă 1062 522 1584 16,4% 46,2% 20,8% 

2 Şcoală cls. I- IV 108 0 108 1,7% 0,0% 1,4% 

3 Şcoală cls. I- VIII 4320 181 4501 66,5% 16,0% 59,0% 

4 Liceu / Grup şcolar 1002 428 1430 15,4% 37,8% 18,8% 

 Total 6492 1131 7623 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tabel 9. Distribuţia unităţilor în funcţie de poziţia unităţii în reţea 
  Urban Rural Total Urban Rural Total 

1 
Unitate independentă / 
coordonatoare 67 10 77 94,4% 50,0% 84,6% 

2 Structură în cadrul altei unităţi 4 10 14 5,6% 50,0% 15,4% 

 Total 71 20 91 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel 10. Distribuţii în funcţie de modul de organizare a învăţământului alternativ 
 

 Urban Rural Total Urban Rural Total 

  Unităţi 

1 
Unităţi de învăţământ alternativ 
(A) 13 11 24 18,3% 55,0% 26,4% 

2 Unităţi mixte (grupe/clase TA) 58 9 67 81,7% 45,0% 73,6% 

 Total 71 20 91 100,0% 100,0% 100,0% 

  Total 
  Total cadre didactice 

1 
Unităţi de învăţământ alternativ 
(A) 100 30 130 20,1% 41,7% 22,8% 

2 Unităţi mixte (grupe/clase TA) 398 42 440 79,9% 58,3% 77,2% 

 Total 498 72 570 100,0% 100,0% 100,0% 

  Total copii / elevi 

1 
Unităţi de învăţământ alternativ 
(A) 1299 600 1899 20,0% 53,1% 24,9% 

2 Unităţi mixte (grupe/clase TA) 5193 531 5724 80,0% 46,9% 75,1% 

 Total 6492 1131 7623 100,0% 100,0% 100,0% 

  Eşantion 
  Cadre didactice investigate 

1 
Unităţi de învăţământ alternativ 
(A) 53 20 73 19,5% 39,2% 22,6% 

2 Unităţi mixte (grupe/clase TA) 219 31 250 80,5% 60,8% 77,4% 

 Total 272 51 323 100,0% 100,0% 100,0% 

  Părinţii copiilor / elevilor selectaţi 

1 
Unităţi de învăţământ alternativ 
(A) 86 55 141 23,6% 53,4% 30,1% 

2 Unităţi mixte (grupe/clase TA) 279 48 327 76,4% 46,6% 69,9% 

 Total 365 103 468 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 Cercetarea s-a desfăşurat în 91 de unităţi din 29 de judeţe ale ţării, 78% (71 unităţi) 

dintre unităţi fiind din mediul urban şi 22% (20 unităţi) unităţi rurale. Conform informaţiilor oferite 

de directorii de şcoală, la nivelul preşcolar şi primar din cadrul unităţilor eşantionate (investigate) 

lucrează un total de 570 de cadre didactice, dintre care 87,4% în unităţi din mediul urban. Pe 

baza unor informaţii similare, numărul de beneficiari ai acestor forme de educaţie este de 7623, 

dintre care 85,2% în unităţile din mediul urban. 

 Ca distribuţie teritorială a tipurilor de alternativă educaţională, cele 20 de unităţi din mediul 

rural participante, aparţin Planului Jena (11 unităţi), celelalte 9 fiind unităţi Step by Step. 

 Din perspectiva dezvoltării zonei, ca zonă cu probleme de acces/ şomaj / comunităţi 

defavorizate etc., conform opiniei directorilor de şcoală 40,7% dintre unităţile investigate sunt 

situate în zone defavorizate, în timp ce 42,9% în zone dezvoltate. 

 Dintre unităţile investigate, un sfert (26,4%) sunt unitătide învăţământ alternativ distincte 

(A), în timp ce trei sferturi (73,6%) sunt unităţi cu învăţământ tradiţional (TA) în cadrul cărora 

sunt organizate grupe / clase de învăţământ alternativ. Generic, aceste unităţi pot fi considerate 

ca unităţi gazdă, rezultate din raţiuni de organizare a reţelei şcolare ca unităţi cu cel puţin 200 de 

elevi. Din perspectiva funcţionării alternativei educaţionale în unităţile gazdă există două situaţii: 

fie nivelul de învăţământ alternativ alcătuieşte chiar nivelul de studiu respectiv al şcolii (preşcolar 
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sau primar), fie în cadrul aceluiaşi nivel de studiu sunt organizate în paralel ambele forme 

educaţionale, în analiză acestea din urmă fiind considerate (denumite) ca unităţi mixte. În cadrul 

eşantionului sunt cuprinse 64 de unităţi gazdă (Un_TA) (sau 67 dacă privim distinct structurile 

unităţii coordonatoare), dintre care 63 sunt unităţi mixte, având clase paralele de ambele 

categorii (învăţământ tradiţional şi alternativ). 

 Peste două treimi dintre elevii ai căror părinţi au fost eşantionaţi (69,9%) sunt cuprinşi în 

unităţi mixte, iar 68% au posibilitatea continuării educaţiei în aceeaşi unitate şcolară. Doar 

30,1% din eşantionul copiilor sunt cuprinşi în unităţi de învăţământ alternativ de nivel unic. 

  (2) Caracteristici de structură şi organizare  

Reaminim că, datorită configuraţiei reţelei învăţământului alternativ care funcţionează în 

mare parte în cadrul unor şcoli cu clase I-VIII sau licee, în cadrul prezentei cercetări unităţile au 

fost abordate din perspectiva nivelurilor de învăţământ preşcolar şi primar. Excepţie face 

eşantionul cadrelor didactice, care cuprinde şi 10% subiecţi – profesori în învăţământul 

secundar.  

Tabel 11. Distribuţii ale eşantioanelor pe forme ale învăţământ alternativ 
 

 
Eşantionul  
unităţilor 

Eşantionul cadrelor 
didactice 

Eşantionul  
Părinţilor 

  Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total 

 Total elevi 71 20 91 272 51 323 365 103 468 

1 Freinet 5,6% 0,0% 4,4% 2,9% 0,0% 2,5% 3,8% 0,0% 3,0% 

2 Montessori 2,8% 0,0% 2,2% 3,7% 0,0% 3,1% 10,7% 0,0% 8,3% 

3 Planul Jena 12,7% 55,0% 22,0% 9,2% 37,3% 13,6% 10,7% 54,4% 20,3% 

4 Step by Step 67,6% 45,0% 62,6% 76,1% 62,7% 74,0% 67,1% 45,6% 62,4% 

5 Waldorf 9,9% 0,0% 7,7% 6,3% 0,0% 5,3% 6,3% 0,0% 4,9% 

6 
Pedagogie 
curativă 1,4% 0,0% 1,1% 1,8% 0,0% 1,5% 1,4% 0,0% 1,1% 

 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 12. Distribuţii în funcţie de nivelurile de învăţământ alternativ din unitate 
 

 Urban Rural Total Urban Rural Total 

  Unităţi 

1 Nivel preşcolar (K) 18 11 29 25,4% 55,0% 31,9% 

2 Nivel primar (P) 47 8 55 66,2% 40,0% 60,4% 

3 Ambele niveluri (KP) 6 1 7 8,5% 5,0% 7,7% 

 Total 71 20 91 100,0% 100,0% 100,0% 

  Total 
  Total cadre didactice 

1 Nivel preşcolar (K) 78 23 101 Urban Rural Total 

2 Nivel primar (P) 361 37 398 15,7% 31,9% 17,7% 

3 Ambele niveluri (KP) 59 12 71 72,5% 51,4% 69,8% 

 Total 498 72 570 100,0% 100,0% 100,0% 

  Total copii / elevi 

1 Nivel preşcolar (K) 1425 539 1964 22,0% 47,7% 25,8% 

2 Nivel primar (P) 4401 431 4832 67,8% 38,1% 63,4% 

3 Ambele niveluri (KP) 666 161 827 10,3% 14,2% 10,8% 

 Total 6492 1131 7623 100,0% 100,0% 100,0% 

  Eşantion 
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  Cadre didactice investigate 

1 Nivel preşcolar (K) 45 19 64 16,5% 37,3% 19,8% 

2 Nivel primar (P) 199 28 227 73,2% 54,9% 70,3% 

3 Ambele niveluri (KP) 28 4 32 10,3% 7,8% 9,9% 

 Total 272 51 323 100,7% 96,1% 100,0% 

  Părinţii copiilor / elevilor selectaţi 

1 Nivel preşcolar (K) 117 68 185 32,1% 66,0% 39,5% 

2 Nivel primar (P) 248 35 283 67,9% 34,0% 60,5% 

 Total 365 103 468 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel 13. Distribuţii ale eşantioanelor pe nivelurile de învăţământ alternativ din unitate 
 

 Urban Rural Total Urban Rural Total 

  Eşantionul de unităţi 

1 Nivel preşcolar (K) 24 12 36 66,7% 33,3% 100,0% 

2 Nivel primar (P) 53 9 62 85,5% 14,5% 100,0% 

  Eşantionul cadrelor didactice 

1 Nivel preşcolar (K) 73 23 96 78,1% 21,9% 100,0% 

2 Nivel primar (P) 227 32 259 87,6% 12,4% 100,0% 

  Eşantionul părinţilor 

1 Nivel preşcolar (K) 117 68 185 63,2% 36,8% 100,0% 

2 Nivel primar (P) 248 35 283 87,6% 12,4% 100,0% 

 Asemănător eşantionului de unităţi, dintre care două treimi (62,6%) reprezintă alternativa 

Step by Step, şi eşantionul cadrelor didactice este dominat de subiecţi încadraţi în această 

alternativă, aproape trei sferturi din eşantion (74%) funcţionând în învăţământul primar 

alternativ Step by Step. 

 Dintre alternativele educaţionale, majoritatea subiecţilor frecventează unităţi Step by 

Step, acestea fiind organizate, alături de Planul Jena, şi în mediul rural. 

 Dacă ne referim la nivelurile de educaţie analizate, precizăm că la nivelul eşantionului 

investigat există 36 de unităţi de învăţământ cu nivel preşcolar de la care beneficiem de 

informaţii din partea a 96 de cadre didactice şi a patru din zece părinţi (39,5%) selectaţi în 

eşantion; sunt incluse totodată 62 de unităţi cu nivel primar, care cuprind 70% dintre cadrele 

didactice eşantionate şi oferă informaţii din partea a peste jumătate dintre părinţi (60,5%). 
 

Tabel 14. Distribuţia unităţilor în funcţie de limba de predare (limba maternă) 

  Urban Rural Total Urban Rural Total 

1 Limba română (LRO) 58 15 73 81,7% 75,0% 80,2% 

2 Limba maghiară (LMA) 2 3 5 2,8% 15,0% 5,5% 

3 Limba germană (LGE) 1 0 1 1,4% 0,0% 1,1% 

4 LRO-LMA 8 2 10 11,3% 10,0% 11,0% 

5 LRO-LGE 1 0 1 1,4% 0,0% 1,1% 

6 LRO-LGE-Alta 1 0 1 1,4% 0,0% 1,1% 

 Total 71 20 91 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel 15. Distribuţia unităţilor în funcţie de limbi străine studiate în unitate 
  Urban Rural Total Urban Rural Total 

1 Limba engleză (LEN) 13 5 18 18,3% 25,0% 19,8% 

2 Limba franceză (LFR) 0 1 1 0,0% 5,0% 1,1% 

3 LEN-LFR 29 5 34 40,8% 25,0% 37,4% 

4 LEN-LGE 8 2 10 11,3% 10,0% 11,0% 

5 LEN-Alte 1 0 1 1,4% 0,0% 1,1% 

6 LEN-LFR-LGE 12 0 12 16,9% 0,0% 13,2% 

7 LEN-LFR-Alte 3 0 3 4,2% 0,0% 3,3% 

8 LEN-LFR-LGE-Alte 1 0 1 1,4% 0,0% 1,1% 

 NonR 4 7 11 5,6% 35,0% 12,1% 

 Total 71 20 91 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabel 16. Distribuţia unităţilor în funcţie de dimensiunea medie a grupei / clasei de copii / 
elevi (număr de copii / elevi pe grupă/clasă) 

  Nivelul preşcolar Nivelul primar 

 Număr unităţi cu nivel K=36 P=62 

1 Până la 10 copii 5,6% 35,5% 

2 11-15 copii 16,7% 45,2% 

3 16-20 copii 16,7% 3,2% 

4 21-25 copii 33,3% 12,9% 

5 Peste 25 copii 27,8% 3,2% 

 Total 100,0% 100,0% 

    

 Dimensiunea minimă 4,0 5,0 

 Dimensiunea maximă 35,0 28,0 

 Dimensiunea medie 21,3 13,0 

 

Figura 11.Structura eşantionului de unităţi, pe niveluri, în funcţie de dimensiunea medie 
a grupei / clasei de copii / elevi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În raport cu nivelurile din unitate la care sunt organizate forme de învăţământ alternativ, o 

treime dintre unităţi sunt grădiniţe (31,9%), în şase din zece unităţi (60,4%) alternativele 

educaţionale sunt organizate clase primare şi doar în 7,7% se regăsesc alternative educaţionale 

pe cele două niveluri de învăţământ (preşcolar şi primar), cu continuitate în alternativă în unitate. 

Structura esantionului de unitati scolare - 

nivel prescolar, in functie de dimensiunea 

medie a grupei de copii
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 Din perspectiva ofertei şcolare se constată: 

– În categoria unităţilor mixte (în aceeaşi unitate, pentru acelaşi nivel de studiu, regăsindu-

se învăţământ tradiţional şi alternative educaţionale) din eşantion se regăsesc 63 de unităţi 

dintre care 18,1% grădiniţe şi 78,8% unităţi cu clase I-IV. 

– În două treimi (65,9%) dintre unităţi se regăseşte şi nivelul imediat următor, fie în aceeaşi 

ofertă educaţională, fie în forma învăţământului tradiţional. În aceste condiţii, 6,9% dintre 

grădiniţele selectate funcţionează în unităţi (post)gimnaziale, copiii putând continua educaţia 

în unităţile respective. În ce priveşte absolvenţii alternativelor educaţionale din învăţământul 

primar, aceştia dispun în marea lor majoritate (92,7% pentru nivel primar, respectiv 100% 

pentru cel preşcolar) de o posibilă rută şcolară în aceeaşi şcoală. 

– Pe baza celor două criterii menţionate a fost definit un indicator combinat de ofertă 

educaţională, potrivit căruia şase din zece unităţi (58,2%) au în componenţă atât clase mixte 

pe nivel, cât şi nivel de educaţie imediat următor. La polul opus, sunt unităţile care nu se 

încadrează în niciun criteriu, reprezentând aproape un sfert dintre unităţile eşantionate 

(23,1%).  

 Limba de predare. În 80,2% dintre unităţile investigate limba de predare este  româna, 

celelalte unităţi adresându-se fie unor copii aparţinând minorităţilor naţionale, fie organizând 

procesul didactic în limba română asociat cu una sau mai multe limbi de circulaţie internaţională; 

 În 87,9% dintre unităţi sunt studiate una sau mai multe limbi străine, caracteristică a 

94,4% unităţi din mediul urban, respectiv 65% unităţi din rural. Frecvenţa cea mai mare este a 

limbii engleze, care este studiată în 86,8% dintre unităţi.  

(3) Resursele unităţii 

(3a) Baza materială 

 Infrastructura şcolară  

Tabel 17. Infrastructura (spaţii de învăţământ, utilităţi) 

 Activitatea se desfăşoară în 

Spaţii de joacă 
/sală de sport / 
bază sportivă: 

Mobilierul este 
adaptat vârstei 

copilului: 

Instalaţiile 
sanitare 
adaptate 

vârstei copiilor   

Spaţii 
specifice 
distincte 

Spaţii cu 
utilizare mixtă 

 Total 

Total 81,0% 19,0% 85,7% 100,0% 96,4% 

 Mediu 

Urban 76,8% 23,2% 87,0% 100,0% 97,1% 

Rural 100,0% 0,0% 80,0% 100,0% 93,3% 

 Tip unitate 

Un_A 70,0% 30,0% 75,0% 100,0% 95,0% 

Un_TA 84,4% 15,6% 89,1% 100,0% 96,9% 

 Niveluri  

K 70,8% 29,2% 58,3% 100,0% 91,7% 

P 88,7% 11,3% 98,1% 100,0% 98,1% 

KP 57,1% 42,9% 85,7% 100,0% 100,0% 
 

 În ce priveşte spaţiile de învăţământ în care se desfăşoară activitatea cu copiii/elevii, 

acestea depind de nivelurile de studiu din unitate şi se referă la sala de activităţi didactice, sala 
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de mese sau dormitoare în funcţie de condiţiile locale spaţiile sunt utilizate conform destinaţiei 

acestora (spaţii specifice) sau în utilizare mixtă (dublă utilizare: activităţi şi sală de mese / triplă 

utilizare: activităţi,  sală de mese şi spaţiu de dormit). Cea mai mare parte a unităţilor investigate 

dispun de spaţii adecvate, 81% desfăşurând activitatea în spaţii distincte şi doar 19% în spaţii cu 

utilizare mixtă.  

 85,7% dispun de spaţii adecvate de joacă sau de activităti sportive, 

 În toate unităţile mobilierul este adaptat vârstei copiilor, iar instalaţiile sanitare, în 

majoritate (96,4%), situaţia diferând uşor între cele două medii de rezidenţă.  

 În privinţa infrastructurii şcolare, din investigaţia realizată rezultă o situaţie mai bună 

pentru unităţile şcolare decât pentru grădiniţe. Probabil că aceasta se datorează ponderii mari a 

unităţilor organizate administrativ în cadrul unor unor şcoli gimnaziale sau licee. 

 Elemente de dotare  

Tabel 18. Elemente de dotare: fondul de carte, echipamente de comunicare şi mijloace 
multimedia 

 

Fond de carte de bună 
calitate şi actualizat 

sistematic 

Ponderea unităţilor care 
utilizează calculatoare în 

activităţile cu copiii 

Dotare (f.) bună cu 
mijloace multimedia 

 Total 

Total 44,0% 85,7% 48,8% 

 Mediu 

Urban 43,5% 89,9% 49,3% 

Rural 46,7% 66,7% 46,7% 

 Tip unitate 

Un_A 55,0% 75,0% 60,0% 

Un_TA 40,6% 89,1% 45,3% 
 

Figura 12.Ponderea unităţilor care beneficiază de elemente de dotare de bună calitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fondul de carte din biblioteca de specialitate destinată activităţilor didactice, informării şi 
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rural, comparativ cu 43,5% în urban) se datorează, probabil, programelor pentru învăţământul 

rural derulate în ultimii ani, dotarea cu material didactic constituind unul dintre principalele 

obiective ale acestora. Calitatea bibliotecii şcolare este mai bine apreciată în cazul unităţilor 

alternative, peste jumătate dintre aceste unităţi (55%) dispunând de bune condiţii de informare, 

în timp ce unităţile de învăţământ tradiţional care găzduiesc clase/grupe de învăţământ alternativ 

susţinând calitatea doar în pondere de 40,6%. 

 În cele mai multe unităţi (85,7%) este utilizat computerul în activitatea didactică, în pondere 

mult mai mare în unităţile din mediul urban (89,9%), comparativ cu doar două treimi dintre unităţile din 

cel rural. În funcţie de tipul unităţii, nouă din zece unităţi (89,1%) de învăţământ tradiţional utilizează 

computerul în activitatea cu elevii, comparativ cu situaţia învăţământului alternativ, dintre care trei 

sferturi (75%) utilizează computerul în procesul didactic.  

 Jumătate dintre unităţi (48,8%) apreciază că dispun de o dotare (f.)bună cu mijloace 

multimedia (enciclopedii electronice, filme pe CD/DVD, fotografii digitale etc.), în procent 

cu puţin mai ridicat în unităţile din mediul urban. Dotarea este mai bună în cazul unităţilor 

alternative, şase din zece unităţi dispunând de o dotare (f.) bună cu mijloace multimedia şi de 

numai 45% în unităţile de învăţământ tradiţional. 

(3b) Resursele umane 

La nivelul unităţilor eşantionate lucrează 570 de cadre didactice, dintre care 131 în 

învăţământul preşcolar şi 439 în cel primar.  

Tabel 19. Distribuţia cadrelor didactice din unităţile investigate, pe niveluri de educaţie 
şi statutul de încadrare 

Nivel Titulari Suplinitori Total Procent titular 

Preşcolar (K) 115 16 131 87,8% 

Primar (P) 406 33 439 92,5% 

Total 521 49 570 91,4% 

Majoritatea cadrelor didactice care lucrează în alternative educaţionale (91,4%) sunt cadre 

didactice titulare. Conform declaraţiei directorului de şcoală, în 63 de unităţi (70%) toate 

cadrele didactice care lucrează la alternativa educaţională sunt titulare.  

Tabel 20. Distribuţia eşantionului în funcţie de poziţia didactică a subiecţilor 

  Urban Rural Total Urban Rural Total 

1 Educatoare 31 18 49 11,4% 35,3% 15,2% 

2 Învăţător /institutor 131 17 148 48,2% 33,3% 45,8% 

3 Profesor 97 15 112 35,7% 29,4% 34,7% 

4 Altceva 13 1 14 4,8% 2,0% 4,3% 

 Total 272 51 323 100,0% 100,0% 100,0% 

Dintre cele 570 de cadre didactice care lucrează în cele 91 de unităţi investigate, peste 

jumătate (56,7%) sunt cuprinse în eşantionul cadrelor didactice, aceste fiind alcătuit din 323 de 

subiecţi (educatoare, învăţători/institutori, profesori, pedagogi, psihologi), dintre care 291 

lucrează în învăţământul preşcolar sau primar.  

Datorită reprezentativităţii eşantionului pentru personalul didactic din şcoală, putem 

extinde caracteristici ale acestuia, de la nivelul eşantionului de cadre didactice la nivelul celui 

de unităţi de învăţământ. Caracteristicile eşantionului cadrelor didactice rezidă pe de o parte din 
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cele ale mediului socio-educaţional în care aceştia îşi desfăşoară activitatea (identificate dintre 

caracteristicile de organizare şi funcţionare ale şcolii) şi, pe de altă parte, din caracteristici privind 

formarea şi dezvoltarea profesională sau alte caracteristici ale subiecţilor care pot influenţa 

activitatea la clasă, ca şi opiniile cadrului didactic referitoare la şcoală. 

În cele ce urmează, caracteristicile subiecţilor vor fi abordate, pe de o parte, ca aspecte 

generale ale resurselor umane din mediul educaţional şi, pe de altă parte, ca aspecte specifice 

educaţiei alternative. 

Astfel ne referim mai întâi la elemente care să pună în valoare aspecte calitative legate 

de oferta educaţională a unităţii, dintre care: 

Tabel 21. Distribuţia eşantionului în funcţie de formarea iniţială pentru activitatea 
didactică 

 
Studii  
medii 

Studii 
superioare Total 

Studii  
medii 

Studii 
superioare Total 

Total 108 215 323 33,4% 66,6% 100,0% 

 Nivel de studii, pe medii de rezidenţă 

Urban 88 184 272 32,4% 67,6% 100,0% 

Rural 20 31 51 39,2% 60,8% 100,0% 

  Nivel de studii, în funcţie de poziţia didactică 

Educatoare 36 13 49 73,5% 26,5% 100,0% 

Învăţător /institutor 69 79 148 46,6% 53,4% 100,0% 

Profesor 2 110 112 1,8% 98,2% 100,0% 

Altceva 1 13 14 7,1% 92,9% 100,0% 

Tabel 22. Distribuţia eşantionului în funcţie de experienţa în activitatea didactică 
 Vechime didactica Urban Rural Total Urban Rural Total 

1 1-5 ani 25 7 32 9,2% 13,7% 9,9% 

2 5-10 ani 28 6 34 10,3% 11,8% 10,5% 

3 10-20 ani 86 19 105 31,6% 37,3% 32,5% 

4 Peste 20 ani 133 19 152 48,9% 37,3% 47,1% 

 Total 272 51 323 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel 23. Distribuţia eşantionului în funcţie de gradul didactic dobândit 
 

 
Total  

Fără grad Definitivat 
Grad 

didactic II 
Grad 

didactic I 
Total 

1 Educatoare 49 16,3% 20,4% 12,2% 51,0% 100,0% 

2 Învăţător /institutor 148 4,1% 8,8% 18,9% 68,2% 100,0% 

3 Profesor 112 6,3% 16,1% 13,4% 64,3% 100,0% 

4 Altceva 14 7,1% 7,1% 7,1% 78,6% 100,0% 

 Total 323 6,8% 13,0% 15,5% 64,7% 100,0% 

 În legătură cu poziţia didactică ocupată, 15,2% sunt educatoare, 45,8% învăţători, iar 

peste o treime profesori (34,7%).  

 Ca nivel de pregătire, cu referire la formarea iniţială pentru funcţia didactică, două 

treimi sunt subiecţi cu studii superioare şi o treime cu studii medii. Deşi nivelurile de învăţământ 

la care facem referire sunt învăţământul preşcolar şi cel primar, două treimi (66,6%) sunt cadre 

didactice cu studii superioare de scurtă (7,4%) sau (59,1%) lungă durată, respectiv absolvenţi 

de colegiu pedagogic sau universitate. Pe medii de rezidenţă, ponderea cadrelor didactice cu 
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studii superioare diferă cu şapte puncte procentuale, fiind mai ridicată în mediul urban (67,6% în 

urban, faţă de 60,8% în rural).  

 80% dintre subiecţi au experienţă didactică de peste 10 ani. 

 Nivelul de calificare a resursei umane a şcolii rezidă din ponderea de 80,5% cadre 

didactice cu  grad didactic II (15,8%) sau grad didactic I (64,7%). Dacă acestora li se adaugă 

ponderea de 13% a cadrelor didactice cu definitivat rezultă un eşantion alcătuit aproape în 

totalitate din cadre cu înaltă calificare. Calificarea ridicată a resursei umane din învăţământul 

alternativ este pusă în evidenţă şi de ponderea ridicată a titularilor din şcoală. Conform 

informaţiilor oferite de directorii de şcoală, din totalul celor 570 persoane care lucrează în 

învăţământul primar şi preşcolar din unităţile investigate, 70% sunt cadre didactice titulare. 

Trebuie făcută precizarea că ponderea de 6,8% a subiecţilor fără grad didactic cuprinde şi alţi 

actori educaţionali, precum psihologi, pedagogi etc, subiecţi care nu parcurg rute profesionale 

marcate cu grad didactic.  

Cea de a doua categorie, referitoare la caracteristici privind procesul didactic, ca şi 

formarea şi dezvoltarea profesională în domeniul educaţiei alternative face obiectul 

următoarei analize.  

Tabel 24. Distribuţia eşantionului în funcţie de experienţa în alternativa educaţională 
 Vechime în învăţământul 

alternativ Urban Rural Total Urban Rural Total 

1 Primul an 29 9 38 10,7% 17,6% 11,8% 

2 2 -5 ani 90 25 115 33,1% 49,0% 35,6% 

3 6-10 ani 86 9 95 31,6% 17,6% 29,4% 

4 Peste 10 ani 51 3 54 18,8% 5,9% 16,7% 

 NonR 16 5 21 5,9% 9,8% 6,5% 

 Total 272 51 323 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Figura 13. Distribuţia eşantionului cadrelor didactice în funcţie de vechimea didactică 
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primul an de activitate se regăsesc peste 11,8% dintre cadrele didactice investigate, 17,6% în 

unităţile din mediul rural, respectiv 10,7% în unităţile din cel urban.  

 90% dintre cadrele didactice investigate au participat la stagii de formare continuă / 

perfecţionare, o cincime (20,4%) parcurgând stagii atât în domeniul educaţiei alternative, cât şi 

în utilizare TIC şi alt tip de programe (dezvoltarea competenţelor didactice, evaluare etc.). De 

altfel, trei sferturi dintre cadrele didactice (77,1%) au participat în ultimii cinci ani la stagii 

de formare / perfecţionare pentru alternative educaţionale. 

Un ultim aspect privind resursa umană este organizarea procesului didactic la clasă.  

Tabel 25. Distribuţia grupelor/ claselor de copii / elevi, în funcţie de numărul de cadre 
didactice care predau la clasă 

 Număr cadre didactice pe 
grupă/clasă 

Total Nivelul preşcolar Nivelul primar 

291 76 215 

1 Un cadru didactic 12,0% 40,8% 1,9% 

2 Două  38,5% 50,0% 34,4% 

3 Trei  10,7% 2,6% 13,5% 

4 Patru  19,2% 6,6% 23,7% 

5 Peste patru  19,6% 0,0% 26,5% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Spre deosebire de învăţământul tradiţional unde procesul didactic din învăţământul 

preşcolar şi primar este în responsabilitatea unui singur cadru didactic la clasă (sau două în 

cazul grădiniţelor cu orar prelungit), în alternativele educaţionale investigate doar 12% dintre 

colectivităţi funcţionează cu un singur cadru didactic, în timp ce numărul cadrelor didactice de 

la clasă din restul de 88% clase au cel puţin două, jumătate dintre clasele din învăţământul 

primar având chiar cel puţin patru cadre didactice.  

(4) Caracteristici ale managementului unităţilor investigate 

Aspecte ale activităţii manageriale la nivelul celor 91 de unităţi şcolare investigate au fost 

puse în evidenţă de informaţiile celor 84 de subiecţi care au alcătuit eşantionul directorilor de 

şcoală. Se reaminteşte că eşantionul de unităţi cuprinde şi structuri având acelaşi director cu cel 

al unităţii coordonatoare. Dintre cei 84 de subiecţi, 69 sunt directori ai unor unităţi din mediul 

urban, iar 15 subiecţi ai unor unităţi din mediul rural.  

Figura 14. Structura eşantionului directorilor de şcoală în funcţie de vechimea în funcţie 
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Tabel 26. Distribuţia eşantionului directorilor de şcoală, în funcţie de experienţa în 
poziţia managerială (vechimea în funcţie) 

 Vechimea în  funcţie Urban Rural Total Urban Rural Total 

1 Primul an 9 2 11 13,0% 13,3% 13,1% 

2 2 – 5 ani 24 5 29 34,6% 33,4% 34,4% 

3 6-10 ani 12 1 13 17,4% 6,7% 15,5% 

4 Peste 10 ani 19 5 24 27,5% 33,3% 28,6% 

 NonR 5 2 7 7,2% 13,3% 8,3% 

 Total 69 15 84 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Figura 15. Structura eşantionului directorilor de şcoală în funcţie de vechimea în 
funcţie, pe medii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 27. Distribuţia eşantionului directorilor de şcoală, în funcţie de experienţa în forme 
alternative de educaţie  

 

 

Ponderea subiecţilor cu 
experienţă didactică în 
învăţământul alternativ, 

anterioară funcţiei de director 

Ponderea participanţilor la activităţi de 
promovare a alternativelor 

educaţionale în România în ultimii trei 
ani 

Total Total 27,4% 61,9% 

Mediu Urban 24,6% 66,7% 

  Rural 40,0% 40,0% 

TipU Un_A 60,0% 75,0% 

 Un_TA 17,2% 57,8% 

Figura 16. Structura eşantionului directorilor de şcoală în funcţie de experienţa în 
alternative educaţionale 
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 Cu excepţia a două unităţi din mediul rural, toţi ceilalţi directori reprezentând unităţile 

investigate au experienţă de peste 10 ani la catedră, aproape două treimi (63,1%) având o 

vechime în învăţământ de peste 25 de ani. 

 13,1% dintre directori sunt în primul an al poziţiei manageriale, alţi 17,8% au o vechime 

în funcţie de 2-3 ani. Directorii cu mai multă experienţă managerială au menţionat vechimi în 

funcţie de 6-10 ani (15,5%) sau peste 10 ani (28,6%). Este de remarcat ponderea ridicată a 

nonrăspunsurilor, 7% dintre directorii din mediul urban, respectiv 15,4% dintre directorii din cel 

rural sărind de răspunsul la acest item.. 

 În condiţiile în care toate unităţile investigate găzduiesc forme alternative de 

educaţie, precizăm că toţi directorii au în responsabilitate aspecte manageriale referitoare 

la acestea. Cu toate acestea, doar puţin peste un sfert dintre directorii acestor unităţi 

(27,4%) au menţionat activităti în forme alternative de educaţie, anterioare funcţiei de 

director. Chiar şi în cazul unităţilor de învăţământ alternativ distincte (Un_A), conform 

răspunsurilor oferite, ponderea directorilor cu experienţă în alternativa educaţională este de 

numai 60%. Lipsa de experienţă în domeniu a fost resimţită şi în unele opinii referitoare la 

probleme sau dificultăţi întâmpinate, exprimate de către directori, potrivit cărora organizarea 

activităţii în educaţia alternativă ar trebui să aibă la bază metodologii similare celei din 

învăţământul tradiţional. Deşi ponderea subiecţilor care au predat la grupe/clase de elevi de 

învăţământ alternativ este redusă, de informare privind alternativele educaţionale au beneficiat 

aproape două treimi (61,9%) dintre directorii investigaţi, prin participări la activităţi de promovare 

a alternativelor educaţionale. Procentul de participare a directorilor unităţilor din mediul rural este 

mai redus, doar patru din zece directori beneficiind de astfel de activităţi. Diferenţe în acest sens 

se rearcă şi între managerii unităţilor de învăţământ alternativ, dintre care trei sferturi au fost 

implicaţi, comparativ cu puţin peste jumătate dintre directorii unităţilor mixte. 

(5) Caracteristici ale beneficiarilor (copii / elevi) 

La nivelul eşantionului de unităţi investigate, de educaţia alternativă beneficiază 7623 de 

copii din învăţământul preşcolar şi primar. În învăţământul secundar din cele două licee Waldorf 

şi din unitatea de pedagogie curativă sunt înscrişi 282 de elevi, totalul beneficiarilor de educaţie 

alternativă la nivelul anului şcolar 2010-2011 fiind de 7905. 

În proiectarea eşantionului de părinţi, cercetarea, având ca obiectiv final satisfacerea 

intereselor educaţionale ale copilului, s-a bazat pe o selecţie iniţială a copiilor din unităţile 

investigate, din perspectiva acoperirii unei diversităţi cât mai mari ale caracteristicilor personale, 

iar părinţii fiind solicitaţi să colaboreze prin completarea chestionarului adresat lor.  

Eşantionul este alcătuit din 468 de subiecţi, părinţi ai copiilor / elevilor din unităţile 

investigate. În medie pentru fiecare unitate au fost investigaţi părinţi a 5,1 copii. Se poate afirma 

că informaţiile au fost oferite de părinţii copiilor, cu deosebire de către mamele acestora, 

eşantionul fiind alcătuit din mame ale copiilor (81,6%) şi taţi (15,0%), alte persoane fiind în 

limita de 3,4%. 

În ce priveşte caracteristicile puse în valoare, menţionăm particularităţile de gen şi vârstă 

ale copiilor, precum şi carateristici ale mediului familial. De asemenea, perspectiva analizei a 



Cap. 4. Aspecte metodologice      4.2. Caracteristici ale populaţiei 

104  

avut în vedere şi unele de condiţii locale despre care se presupune că ar influenţa sau 

condiţiona participarea la educaţia alternativă. 

 

 Particularităţi ale copilului  

 În distribuţia pe gen, dintre copiii selectaţi în eşantion, 57,9% sunt fete şi 42,1% băieţi; 

 În ce priveşte vârsta copiilor, 91% dintre aceştia sunt în vârstă de până la 10 ani şi doar 

9,2% depăşesc această vârstă. 

Figura 17. Structura eşantionului în funcţie de vărsta copilului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracteristici ale mediului familial  

 Vărsta părinţilor, solicitată prin chestionar, a fost determinată pentru fiecare dintre cele 

468 familii investigate. În cazul mamei, vârsta medie a fost de 35,7 ani, fiind cuprinsă în 

intervalul 24-51 ani. În cazul tatălui, vârsta medie a fost de 38,3 ani şi este cuprinsă în 

intervalul 25-60 ani. 

Figura 18. Structura eşantionului în funcţie de vărsta părinţilor 
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ridicat nivel de studiu, considerat a avea influenţa mai puternică asupra formării copilului. Sub 

aspect metodologic, au prezentat importanţă abordarea educaţiei din familie din două 

perspective şi anume: structura eşantionului în funcţie de nivelurile de educaţie din familie 

şi definirea unui indicator mediu care oferă informaţii asupra numărului de ani de studiu 

parcurşi. Acest indicator este calculat ca medie ponderată la nivel de şcoală, în funcţie de 

numărul mediu al anilor de studiu din familie, valorile de referinţă fiind 4 ani / 8 ani / 12 ani / 16 

ani – pentru: fără şcoală generală, şcoală generală / studii medii / studii superioare. 

Tabel 28. Distribuţia eşantionului de părinţi în funcţie de nivelul de educaţie din familie 
(cel mai mare nivel de studii din familie) 

  Urban Rural Total 

  365 103 468 

1 Studii superioare 70,7% 35,9% 63,0% 

2 Studii medii 24,1% 38,8% 27,4% 

3 Şcoală profesională/generală/mai puţin 4,4% 23,3% 8,5% 

 NonR 0,8% 1,9% 1,1% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Structura părinţilor pe nivel de studii indică faptul că la nivelul eşantionului şase din zece 

copii (63,0%) provin din familii cu studii superioare, aproape o treime (27,4%) din familii cu studii 

medii şi doar 8,5% dintre părinţi cu şcoală profesională, şcoala generală sau mai puţin. Pe medii 

de rezidenţă, structurile sunt cu totul diferite. Dacă în mediul urban ponderea copiilor care provin 

din familii cu studii superioare a fost de 70,7%, iar un sfert dintre copii provin din familii cu studii 

medii, în mediul rural familiile cu studii medii şi cele cu studii superioare îşi împart în ponderi 

cvasiegale câte puţin peste o treime din eşantion. 

Tabel 29. Nivelul de educaţie a familiei (număr mediu ani de studiu, la nivel de unitate) 

 Varianta 1 Varianta 2 

 Urban Rural Total Urban Rural Total 

Număr de unităţi şcolare evaluate 71 19 90 70 19 89 

Numar minim de ani de studiu 8,2 8,1 8,1 10,5 8,1 8,1 

Numar maxim de ani de studiu 16,0 13,2 16,0 16,0 13,2 16,0 

Numar mediu de ani de studiu 13,0 10,4 12,5 13,1 10,4 12,5 

Notă: În cazul primei variante nivelul scăzut de educaţie în cazul unităţilor din mediul urban este 

influenţat de situaţia C.P.C. Simeria. Eliminarea acesteia din seria de date (varianta 2) a condus la o 
creştere a valorii indicatorilor, unitatea în cadrul eşantionului situată la nivelul minim înregistrând valoarea 
medie de 10,5 ani de studiu al părinţilor. 

Din perspectiva celui de al doilea indicator, numărului mediu ani de studiu la nivelul 

eşantionului de părinţi a fost de 12,5 ani, depăşind uşor cei 12 ani care echivalează studiile 

medii. În mediul urban nivelul depăşeşte media de 13 ani de studiu, indicând un număr de unităţi 

cu mulţi elevi având părinţi cu studii superioare. Există şi cazuri în care toţi elevii provin din 

familii cu studii superioare (indicate de numărul celor 16 ani de studiu). Valoarea determinată pe 

baza informaţiilor obţinute din chestionarul directorilor s-a calculat din situaţia unităţii referitoare 

la numărul mediu de ani de şcoală a părinţilor. Dacă indicatorul s-ar fi determinat asemănător, 

dar din informaţiilor oferite de părinţii investigaţi, ar fi rezultat o medie de 14,2 ani de studiu, cu 

mult mai mare decât prima, indicând o selecţie preferenţială a copilului la nivel de unitate.  

 Tipul de familie reprezintă cea de a patra coordonată de analiză a mediului familial. În 



Cap. 4. Aspecte metodologice      4.2. Caracteristici ale populaţiei 

106  

această categorie au fost incluşi indicatori precum componenţa familiei, numărul de copii din 

familie sau relaţiile din cadrul acesteia. Ca urmare a analizei, au rezultat următoarele: 

Tabel 30. Distribuţia eşantionului de copii în funcţie de tipul familiei 
  Urban Rural Total 

1 Copilul locuieşte cu ambii părinţi 87,4% 95,1% 89,1% 

2 Copilul locuieşte cu un singur părinte (familie monoparentală) 7,1% 1,0% 5,8% 

3 Copilul locuieşte într-o familie reorganizată (are şi un părinte 
vitreg) 3,0% 0,0% 2,4% 

4 Copilul este în grija bunicilor sau a altor rude 1,9% 1,9% 1,9% 

5 Altă situaţie 0,5% 1,9% 0,9% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel 31. Distribuţia eşantionului de părinţi în funcţie de situaţia familială a părintelui 
respondent 

  Urban Rural Total 

1 Căsătorit(ă) legitim 89,9% 97,1% 91,5% 

2 Nu sunteţi căsătorit(ă) legitim (concubinaj) 2,2% 2,9% 2,4% 

3 Divorţat(ă) / despărţit(ă) 4,7% 0,0% 3,6% 

4 Văduv(ă) 2,7% 0,0% 2,1% 

5 Nu sunteţi şi n-aţi fost căsătorit(ă), copilul provine din afara 
căsătorie 0,5% 0,0% 0,4% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 

–   Din punctul de vedere al familiei, 89,1% sunt familii tradiţionale, în care copilul locuieşte cu 

ambii părinţi, iar în cazul a 2,4% dintre copii, aceştia locuiesc în familii reorganizate. Ponderea în 

eşantion a familiilor monoparentale a fost de 5,8%, restul de 2,8% reprezentând alte situaţii, 

între care şi cele ale copiilor în grija altor rude. 

–   Mai puţin de jumătate dintre copiii selectaţi (42,9%) sunt copii singuri la părinţi, restul având 

fraţi mai mici (29,3%), mai mari (25,0%) sau din ambele categorii. În total, 57,1% dintre copii 

provin din familii cu doi sau mai mulţi copii. 

 Statutul ocupaţional al părinţilor. Informaţiile referitoare la ocupaţia părinţilor au făcut 

obiectul unui item deschis care cerea menţionarea ocupaţiilor de către respondent. Analiza 

răspunsurilor a condus la abordarea din perspectiva statutului ocupaţional cu evidenţierea 

activităţilor din domeniul educaţiei. 

Tabel 32. Distribuţia eşantionului de părinţi în funcţie de statutul ocupaţional din familie  
 Ocupaţiefamilie Urban Rural Total 

  365 103 468 

1 Lucrează ambii părinţi 83,6% 50,5% 76,3% 

2 Lucrează un singur părinte 14,2% 41,7% 20,3% 

3 Nu lucrează niciunul dintre părinţi 1,1% 6,8% 2,4% 

     

1 Cel puţin unul dintre părinţi lucrează în educaţie 24,1% 17,5% 22,6% 

2 Cel puţin unul dintre părinţi lucrează în alte domenii 73,7% 74,8% 73,9% 

Din punctul de vedere al statutului ocupaţional, în peste trei sferturi dintre familii (76,3%) 

lucrează ambii părinţi, iar în alte 20,3% numai unul dintre aceştia. În aproape un sfert dintre 

familiile investigate (22,6%) cel puţin unul dintre părinţi lucrează în sistemul de educaţie. 
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Figura 19. Structura eşantionului în funcţie de statutul ocupaţional al părinţilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracteristici ale mediului educaţional  

 Alternativa educaţională frecventată, reprezentând toate cele şase forme de alternative 

de educaţie vine în sprijinul evidenţierii calităţii eşantionului, prin acoperirea diversităţii de copii 

cuprinşi în acest sistem.  

Tabel 33. Distribuţia elevilor în funcţie de alternativa educaţională pe care o frecventează 
   Total efective şcolare Total eşantion 

1 Freinet 266 14 

2 Montessori 138 39 

3 Planul Jena 1461 95 

4 Step by Step 5244 292 

5 Waldorf 475 23 

6 Pedagogie curativă 39 5 

 Total 7623 468 

 Reţeaua şcolară. În raport cu structura reţelei şcolare, pentru care s-a demonstrat 

reprezentativitatea eşantionului evaluat, ponderea majoritară a elevilor înscrişi în învăţământul 

alternativ este cea a elevilor din unităţi Step by Step, care cuprind peste două treimi dintre 

beneficiarii reprezentaţi (68,8%). Această informaţie se regăseşte şi în structura pe niveluri de 

educaţie, unde învăţământul primar cuprinde 69,9% dintre elevi, dar trebuie reamintit că din 

studiu lipsesc unităţile de învăţământ preşcolar Step by Step, structura pe niveluri 

supraevaluând nivelul primar. 

Tabel 34. Distribuţia elevilor în funcţie de principalele caracteristici ale unităţii de 
învăţământ 

  Total elevi Structură 

Total Total 7623 100,0% 

Mediu Urban 6492 85,2% 

  Rural 1131 14,8% 

TipU Unităţi de înv.alternativ (A) 1899 24,9% 

 Unităţi mixte (TA) 5724 75,1% 

Nivel K 2296 30,1% 

 P 5327 69,9% 

Poziţie unit. Unit.coord./indep. 6949 91,2% 

în reţea Structură 674 8,8% 

Structura esantionului de copii in functie de 

situatia ocupationala din familie

54,3%

20,3%

1,7%

19,7%

0,6%

2,4%
1,1% Ambii părinţi în activitate, dar nu în educaţie

Ambii părinţi în activitate, unul in educaţie

Ambii părinţi lucrează în sistemul educaţional

Lucrează numai unul dintre părinţi,  nu în educaţie

Lucrează numai unul dintre părinţi, în educaţie

Nu lucrează niciunul dintre părinţi

NonR
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–   În distribuţia pe niveluri, se constată că o treime dintre copii (30,1%) sunt cuprinşi în 

învăţământul preşcolar, restul de 69,9% fiind elevi din învăţământul primar. 

–   Ca mod de organizare, în unităţile de învăţământ alternativ (A) sunt cuprinşi un sfert dintre 

beneficiarii educaţiei alternative (24,9%), în timp ce trei sferturi dintre elevi (75,1%) sunt cuprinşi 

în clase / grupe de elevi care funcţionează în unităţi de învăţământ mixte. De altfel, şi în acest 

caz, structura elevilor este influenţată de alternativa majoritară Step by Step. 

–   În distribuţia pe medii, se constată că 85,2% dintre elevi sunt înscrişi în unităţi din mediul 

urban, în timp ce 14,8% în unităţi rurale. 

 Distanţa casă-şcoală este un indicator care estimează distribuţia elevilor din unitate în 

funcţie de timpul mediu de deplasare la şi de la şcoală şi care s-a calculat ca medie ponderată 

la nivel de şcoală, în funcţie de timpul mediu exprimat, pentru acesta utilizându-se niveluri 

medii raportare de 15 min – pentru varianta “sub 30 min”/ 45 min – pentru varianta “30-60 

minute” / 90 min- pentru varianta “peste 50 minute”. 

Tabel 35. Timpul mediu de deplasare la şcoală (nivel mediu pe unitate) 

Durata deplasării domiciliu-
şcoală (minute) 

 Midiu de rezidenţă Nivel de studiu 

Total Urban Rural K P KP 

Timp minim 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Timp maxim 45,0 45,0 34,5 44,7 45,0 43,6 

Timp mediu 21,4 22,5 18,0 21,4 20,4 29,0 

Opţiunea pentru unitatea de învăţământ, situată chiar la distanţă mai mare de 

domiciliu, în afara ariei de cuprindere, reprezintă o primă caracteristică de mediu familial 

al elevilor din unităţile selectate, evaluată la nivelul întregii unităţi. Un tablou complet al 

familiei legate de copil şi familie, ce rezultă din analiză sunt informaţiile la nivelul eşantionului de 

părinţi. 
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Capitolul 5.  Oferta alternativelor educaţionale  

 
5.1. Poziţia alternativelor educaţionale în oferta şcolară 
 
5.1.1. Cunoaşterea şi promovarea alternativelor educaţionale  
 
Una dintre preocupările majore ale reprezentanţilor alternativelor educaţionale, dar şi ale 

decidenţilor din sistemul de învăţământ din ţara noastră, a fost informarea potenţialilor actori şi 

beneficiari ai sistemului de educaţie – copii, familii ale acestora şi cadre didactice – asupra 

existenţei, principiilor de organizare şi funcţionare, particularităţilor şi răspândirii modelelor 

pedagogice alternative. Publicul larg a avut acces la asemenea informaţii prin manifestări 

precum simpozioane, conferinţe naţionale, sesiuni de informare etc., prin mijloacele mass 

media, prin publicarea unor articole şi cărţi de specialitate, prin postarea informaţiilor relevante 

pe site-uri specializate.  

Cea mai valoroasă carte de vizită o reprezintă opinia celor care au cunoscut în mod 

nemijlocit activitatea  alternativelor educaţionale: copii care au finalizat un ciclu de învăţământ 

sau chiar întregul parcurs şcolar într-o unitate de învăţământ alternativ, cadre didactice care 

lucrează în acest mod şi inspiră, prin conduită profesională deosebită, rezultate, implicare, 

entuziasm, inovaţie şi calitate în activitate pe colegii nefamiliarizaţi încă cu principiile 

alternativelor educaţionale.  

Pentru identificarea nivelului de cunoaştere şi de promovare a alternativelor 

educaţionale instrumentele de cercetare destinate inspectorilor şcolari de specialitate şi 

directorilor de unităţi de învăţământ au cuprins itemi care fac referire la acest aspect. 

Chestionarele pentru părinţi nu au cuprins un asemenea item, acestea fiind distribuite numai 

părinţilor ce duceau copiii în grupe / clase /unităţi de învăţământ alternativ, pentru care optaseră. 

Potrivit procedurilor de înscriere a copiilor în sistemul de învăţământ, părintele este informat 

anterior înscrierii copilului despre particularităţile pedagogice ale grupei / clasei în care va fi 

copilul şi îşi exprimă acordul asupra acestui aspect în momentul depunerii cererii de înscriere 

pentru respectiva grupă / clasă / şcoală. Nici cadrele didactice nu au fost chestionate în această 

privinţă, considerându-se că promovarea alternativei educaţionale face parte din activitatea lor, 

iar necunoaşterea principiilor de organizare şi funcţionare le-ar pune în imposibilitatea de a lucra 

astfel. De altminteri derularea activităţii într-o alternativă educaţională este condiţionată 

prin lege de parcurgerea stagiilor de formare şi perfecţionare pentru alternativa 

educaţională respectivă.  

Inspectorii şcolari şi directorii de unităţi de învăţământ au fost întrebaţi dacă, anterior 

funcţiei pe care o ocupă, au lucrat cu copii / elevi dintr-o grupă / clasă / unitate de 

învăţământ alternativ (I.06, respectiv D.20) şi dacă au participat, în ultimii trei ani, la 

activităţi de promovare a alternativelor educaţionale în România (I.07, respectiv D.21). Cele 

două întrebări urmăreau să surprindă experienţe legate nemijlocit de alternativele educaţionale 

ale subiecţilor cu responsabilităţi manageriale (directori) şi de coordonare (inspectori), în 

contextul în care ocuparea respectivelor funcţii nu este condiţionată de asemenea experienţe, 

dar ele pot influenţa puternic activitatea cadrelor didactice din reţeaua de învăţământ alternativ. 

Rezultatele obţinute au fost îngrijorătoare: 23,7% dintre inspectorii de specialitate şi 

34,5% dintre directorii investigaţi nu au lucrat după principii ale alternativelor educaţionale, 
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deşi grupurile ţintă au vizat inspectorii şcolari cu responsabilităţi în domeniul alternativelor 

educaţionale, inspectorii şcolari pentru învăţământ preşcolar şi primar – niveluri la care 

funcţionează preponderent alternativele educaţionale – şi directori de unităţi în care există grupe 

/ clase de învăţământ alternativ. În acest context sunt lesne de înţeles blocajele de tot felul, 

reclamate de cadre didactice sau părinţi, care se confruntă, uneori, la nivel local cu 

necunoaşterea, neimplicarea şi lipsa de interes pentru problemele specifice alternativelor 

educaţionale. 

Experienţa în domeniu a constat fie în organizarea sau participarea la acţiuni de 

promovare a alternativelor educaţionale (46,5% dintre inspectori, respectiv 38,1% dintre 

directorii investigaţi), fie în experienţă didactică şi participare al acţiuni de promovare a 

alternativelor educaţionale (22,8% dintre inspectori, respectiv 23,8% dintre directori), fie numai 

în experienţă didactică în alternativele educaţionale (7% dintre inspectori, respectiv 3,6% 

dintre directorii investigaţi). (v.Anexa 2, Tabel 1) 

 
Figura 20.Experienţe ale subiecţilor cu responsabilităţi manageriale şi de coordonare în 

activităţi legate de alternativele educaţională 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Există diferenţe între activităţile desfăşurate de către directori,  pe cele două medii 

de rezidenţă: acţiunile de promovare a alternativelor educaţionale se desfăşoară mai ales 

în oraşe (43,5% în mediul urban, faţă de doar 13,3% în cel rural), în timp ce experienţa 

didactică în alternativele educaţionale predomină la directorii din mediul rural (13,3 % în 

mediul rural, faţă de doar 1,4% în mediul urban). Principala cauză a diferenţei pe medii de 

rezidenţă, dintre punctele procentuale referitoare la experienţa didactică în alternativele 

educaţionale, rezidă din structura reţelei investigate, care, deşi majoritară în mediul urban (71 

dintre cele 91 unităţi), este organizată preponderent în cadrul unor unităţi de învăţământ 

tradiţional, în mediul urban în această situaţie regăsindu-se 82% dintre unităţi, comparativ cu 

mai puţin de jumătate dintre unităţile rurale. În acest context, este de presupus că directorii de 

şcoală provin, în majoritate, din rândurile cadrelor didactice din învăţământul trediţional. Alte 

posibile explicaţii ale acestor fenomene pot fi numărul mai mic de cadre didactice calificate şi 

specializate din unităţile de învăţământ de la ţară, implicarea sporită a cadrelor didactice active 

într-o alternativă educaţională şi condiţiile de trai şi de lucru atât de diferite în cele două medii de 

rezidenţă.    
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5.1.2. Susţinerea cadrelor didactice în derularea activităţii  
 
Directorii de unităţi de învăţământ au fost solicitaţi să aprecieze sprijinul pe care 

următoarele instanţe îl acordă pentru buna derulare a activităţii din şcoală (D.22): 

autorităţile educaţionale locale (ISJ, CCD etc.), prin inspectorii de specialitate, alte unităţi de 

învăţământ alternativ şi forurile coordonatoare ale alternativelor educaţionale, unităţile de 

învăţământ tradiţional, în perspectiva tranziţiei către următoarele nivele de învăţământ, părinţii 

copiilor, respectiv autorităţile locale. (v.Anexa 2, Tabel 2) 

Tabel 36. Sprijinul acordat de diferite instanţe în derularea activităţii, pe medii de 
rezidenţă 

  

Autoritatile 
educationale 

locale 

Alte unitati 
de 

învatamânt 
alternativ 

Unitati de 
învatamânt 
traditional 

Parintii 
copiilor / 
elevilor 

Autoritatile 
locale 

Total Total 3,440 2,786 2,405 3,595 3,155 

Mediu Urban 3,362 2,768 2,449 3,623 3,058 

  Rural 3,800 2,867 2,200 3,467 3,600 

Test Z  3,01 0,26 0,52 0,91 1,83 

 
Figura 21.Evaluarea de către directori a nivelului de sprijin acordat de diferite instanţe în 

derularea activităţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrivit declaraţiilor directorilor, cel mai mare sprijin îl acordă părinţii copiilor înscrişi 

în unitatea de învăţământ, indiferent de mediul de rezidenţă şi de tipul de unitate analizat (scor 

mediu de 3,595, pe o scară de la 0 la 4 puncte). O implicare mai mare a părinţilor apare totuşi în 

unităţile în care există numai grupe / clase de învăţământ alternativ, faţă de cele în care coexistă 

grupe / clase de învăţământ tradiţional cu cele de învăţământ alternativ. Totodată părinţilor 

copiilor din grădiniţă oferă mai mult sprijin faţă de părinţii care au copii în învăţământul primar. 

Acest din urmă aspect se poate explica prin faptul că, odată cu creşterea în vârstă a copiilor şi 

cu responsabilizarea lor în raport cu şcoala, relaţia dintre şcoală şi părinţi pierde din consistenţă, 

se diluează. Existenţa la nivelul învăţământului preşcolar a unor programe de educaţie parentală 

derulate la scală naţională (de exemplu, programul Educăm aşa), poate fi de asemenea un 

argument pentru dinamismul crescut şi implicarea mai consistentă a părinţilor care au copii în 
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grădiniţă, faţă de cea a părinţilor cu copii în ciclul primar de învăţământ. O extindere a 

programelor de educaţie parentală şi la alte cicluri de învăţământ (primar, gimnazial, liceal), ar 

putea spori sprijinul acestor categorii de părinţi, în beneficiul copiilor şi al şcolii.  

Majoritatea alternativelor educaţionale propun abordarea dinamică a relaţiei cu familia 

copiilor, implicarea acestora ca parteneri în procesul educaţional. Cadrele didactice sunt formate 

pentru comunicarea şi colaborarea eficientă cu părinţii şi oferă chiar modele de bune practici 

privind activităţile derulate sau programe specifice de educaţie parentală.  

Cel de al doilea loc pe scara de ierahizare a scorurilor medii obţinute la acest item 

aparţine autorităţilor educaţionale locale, prin inspectorii de specialitate (scor mediu 

3,440), iar a treia poziţie aparţine autorităţilor locale (scor mediu 3,036). O comparare 

statistică între opiniile exprimate de către directorii din mediul urban şi cei din mediul urban, 

referitoare la sprijinul obţinut, realizată pe baza testului Z de diferenţă între medii, indică 

diferenţe semnificative numai în relaţia cu autorităţile educaţionale locale (Z=3,01>1,96), în 

mediul rural sprijinul acestora fiind perceput mai puternic. Într-un sistem de învăţământ în curs 

de descentralizare, percepţia directorilor este încă relativ centralistă, acordând autorităţilor 

(educaţionale şi locale) roluri importante în sprijinul bunei derulări a activităţii. Principiile de 

organizare şi finanţarea unităţilor de învăţământ conduc în principal către această percepţie. 
 

Figura 22.Evaluarea, de către directori, a nivelului de sprijin acordat în derularea 
activităţii,  pe o scară de la 0 la 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chestionarul directorilor de şcoală a încercat să surprindă şi percepţia acestora în ce 

priveşte relaţia cu directorii altor alternative educaţionale din reţeaua şcolară şi raportarea lor la  

alternativa educaţională respectivă. Opinia diferă semnificativ între percepţia relaţiei cu directorii 

altor alternative educaţionale (cu un scor mediu de 2,786) şi directorii unităţilor de învăţământ 

tradiţional (scor mediu 2,406). Testul Z utilizat în compararea celor două medii a condus la o 

valoare Z=5,27, cu mult mai mare decât valoarea tabelară de 1,96, permiţând să afirmăm cu o 

probabilitate de 95% că cele două medii diferă semnificativ. În ierarhizarea relaţiilor cu alte 

instituţii şi factori, cele două aspecte se situează pe ultimele două poziţii, ultimul loc revenindu-i 

relaţiei cu unităţile de învăţământ tradiţional. 

Astfel, rangul patru îl ocupă alte unităţi de învăţământ alternativ şi forurile 

coordonatoare ale alternativelor educaţionale (scor mediu 2,786), iar rangul cinci, unităţile 

de învăţământ tradiţional, cu care se colaborează în perspectiva tranziţiei către 

următoarele nivele de învăţământ (scor mediu 2,405). Este de presupus că prin 

descentralizarea sistemului de învăţământ lucrul în reţea va câştiga în importanţă, 

Evaluarea de catre directori, pe o scara de echivalare de 0-4p, 

a nivelului de sprijin acordat in derularea activitatii din partea:
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intersusţinerea va fi percepută în mai mare măsură ca sprijin în derularea activităţii, iar şcoala va 

deveni în mod real una a comunităţii. 

Ierarhizarea instituţiilor care sprijină activitatea din unităţile de învăţământ realizată de 

directori ilustrează următoarele aspecte: 

 Copilul aparţine în primul rând familiei, iar pentru educarea sa – în special în copilăria 

timpurie – este necesară colaborarea strânsă dintre părinţi şi cadre didactice. Această 

apreciere este fundamentală în transformarea şcolii într-o şcoală a comunităţii. 

 Într-un sistem şcolar în care statul finanţează şi controlează în mod preponderent 

educaţia, autorităţile (educaţionale şi locale) sunt percepute ca importante instituţii de 

sprijin de către cei aflaţi în sistem. 

 Elementele de sprijin pe drumul descentralizării sistemului educaţional sunt: reţeaua 

instituţiilor de învăţământ (networking, e-twinning etc.), schimburile de experienţă, 

intersusţinerea şi sprijinirea prin foruri educaţionale, altele decât autorităţile consacrate. 

 

5.1.3. Condiţii de lucru în alternativele educaţionale 
 

Analiza condiţiilor de lucru se bazează pe datele furnizate de cadrele didactice care îşi 

derulează activitatea în sistemul de învăţământ preşcolar şi primar în alternativele 

educaţionale (291 de subiecţi). Chestionarul pentru cadre didactice a cuprins un set de 

întrebări, care urmăreau să surprindă, în mod obiectiv, condiţiile de lucru în care acestea îşi 

desfăşoară activitatea (numărul de copii din grupă / clasă şi experienţa acestora legată de 

specificul educaţiei alternative, numărul de cadre didactice care lucrează într-o grupă / clasă şi 

atribuţiile specifice ale acestora), cât şi aprecieri subiective ale cadrelor didactice asupra 

unor aspecte ce ţin de condiţiile de lucru (percepţii asupra timpului de lucru, bazei materiale 

de care dispun, respectarea curriculumului şi a particularităţilor alternativei educaţionale, 

mijloacele de evaluare). 

 

Structura grupei de copii. Întrebate fiind despre structura grupei / clasei de copii, din 

punct de vedere al vârstei acestora (P.16), cele 291 de cadre didactice din învăţământul 

preşcolar şi primar, în care apar preponderent alternative educaţionale s-au repartizat astfel: 

62,2% lucrează cu grupe / clase omogene, iar 37,8% cu grupe / clase eterogene din punct de 

vedere al vârstei. Particularităţile fiecărei alternative educaţionale impun adesea gruparea 

copiilor (de exemplu, Montessori şi Planul Jena recomandă gruparea eterogenă a copiilor, în 

timp ce Step by Step promovează gruparea omogenă a copiilor). În grădiniţe sunt 

predominante grupele eterogene de vârstă (60,5%, faţă de 39,5% grupe omogene), în timp 

ce în învăţământul primar situaţia se inversează şi clasele omogene devin majoritare 

(70,2%, faţă de doar 29,8% clase eterogene). Aceste cifre sunt date şi de reprezentarea diferită 

a alternativelor educaţionale în eşantionul de cercetare (predominantă fiind alternativa 

educaţională Step by Step, implicată în învăţământul primar), de răspândirea pe cicluri de 

învăţământ şi împrăştierea teritorială diferită (unele alternative acoperă toate ciclurile de 

învăţământ – preşcolar, primar, gimnazial, liceal - iar altele se desfăşoară doar la unul sau două 

dintre cicluri, predominant în mediul rural sau urban).  
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Debutul copiilor în învăţământul alternativ. Grupele sunt constituite preponderent 

din copii înscrişi de la început în sistemul de învăţământ în alternativa educaţională 

respectivă (P.19 / P.20). În şapte din zece grupe de copii (69,6%) din grădiniţe, respectiv peste 

jumătate (57,5%) dintre clasele de elevi din învăţământul primar, cadrele didactice lucrează cu 

colectivităţi în care aproape toţi copiii (peste 95%) au debutat în sistemul de educaţie în 

alternativa educaţională respectivă. În învăţământul preşcolar transferurile în şi dinspre sistemul 

tradiţional sunt mai rare decât în cazul învăţământului primar, unde însăşi tranziţia de la nivelul 

preşcolar la cel primar şi abundenţa (sau lipsa!) ofertelor educaţionale pot conduce către 

asemenea fluctuaţii. 

Figura 23.Structura grupelor / claselor de copii, în funcţie de debutul în sistem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensiunea grupei/clasei. Conform răspunsurile oferite în ceea ce priveşte 

dimensiunea grupei de copii / clasei de elevi, în majoritatea unităţilor sunt respectate 

recomandările prevăzute de legislaţia în vigoare, peste jumătate (57,7%) dintre cadrele 

didactice investigate lucrând cu 21-30 de copii/elevi la clasă, acestora adăugându-i-se încă o 

treime din eşantion (33%) care lucrează cu colectivităţi de 16-20 copii sau elevi. Grupe/clase 

sub sau supradimensionate se înregistrează în proprorţii de câte aproximativ 5% fiecare din cele 

două situaţii extreme. Cadrele didactice care lucrează cu mai puţin de zece copii în grupă / clasă 

(5 unităţi, reprezentând 1,4% din total) reprezintă Pedagogia curativă şi patru unităţi din mediul 

rural. Pentru Pedagogia curativă legislaţia prevede un număr mai mic de copiii şi o grupare 

aparte, datorită faptului că se adresează celor cu nevoi speciale. De altfel această alternativă 

educaţională oferă şi un număr mai mare de cadre didactice (3 sau 4 cadre didactice), care 

asistă şi susţin copiii în grupă / clasă, conform legislaţiei actuale. În cazul unităţilor din mediul 

rural, dimensiunea redusă a grupei / clasei de elevi se datorează situaţiei demografice locale. La 

polul opus se situează cele 5,2% dintre cadrele didactice investigate, care lucrează cu peste 30 

de copii la grupă/clasă, toate aceste unităţi regăsindu-se în mediul urban. Supraaglomerare a 

efectivelor de copii apare preponderent la grădiniţe (15,8%, faţă de 1,4 % în şcoli), unde 

diagnoza sistemului de învăţământ a semnalat deja un număr insuficient de locuri faţă de 

nevoile reale ale populaţiei de preşcolari. 
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Tabel 37. Dimensiunea medie  şi structura grupei de copii / clasei de elevi 
 Număr 

de copii 
pe clasa 

Total 
Mediu Nivel predare Structura grupă/clasă 

Urban Rural Preşcolar Primar Omogenă Eterogenă 

291 247 44 76 215 181 110 

1 sub 10 1,4% 1,2% 2,3% 3,9% 0,5% 2,2% 0,0% 

2 10-15 2,7% 2,4% 4,5% 0,0% 3,7% 3,9% 0,9% 

3 16-20 33,0% 32,0% 38,6% 26,3% 35,3% 35,9% 28,2% 

4 21-30 57,7% 58,3% 54,5% 53,9% 59,1% 56,4% 60,0% 

5 peste 30 5,2% 6,1% 0,0% 15,8% 1,4% 1,7% 10,9% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Efective mai puţin numeroase de copii pot înregistra unităţile de învăţământ particular, 

pentru care relevant este numărul maxim admis de lege, nu şi un număr minim, mai ales dacă 

unitatea admite gruparea copiilor în grupuri de vârstă eterogene.  

Numărul cadrelor didactice la grupă / clasă. Între avantajele alternativelor 

educaţionale semnalate de părinţi sunt programul de lucru, prelungit adesea la 8-10 ore, şi 

gradul mai mare de individualizare în procesul educaţional, pe care ele îl oferă, în comparaţie cu 

învăţământul tradiţional. Pentru aceasta este nevoie de resursă umană mai numeroasă şi 

specializată în domeniu. Cei chestionaţi au fost solicitaţi să spună câte cadre didactice se 

ocupă de acelaşi grup de copii şi cu ce atribuţii (P.17) şi să indice numărul de cadre 

didactice ale grupei / clasei, care au pregătire de specialitate în alternativa educaţională 

pe care o reprezintă (P.18). Două observaţii se impun, legate de acest item. Prima se referă la 

numărul mic de răspunsuri privind precizarea de către subiecţi a atribuţiilor personalului 

colaborator la grupă/clasă, determinând dificultatea de identificare a numărului efectiv de 

educatori care lucrează concomitent cu colectivitatea respectivă. Cea de a doua observaţie se 

referă la numărul specificat de cadre didactice cu care  se lucrează la grupă/clasă şi care, pentru 

unele situaţii, trebuie privit cu precauţie. Este posibil ca, unii dintre subiecţi să fi inclus în 

estimare întreg personalul, fără a lua în considerare schimburile de ture pentru grădiniţele cu 

orar prelungit sau cadrele didactice care desfăşoară activităţi suplimentare cu copiii (limbi 

străine, muzică etc.), pentru toate categoriile de unităţi. 
 

Tabel 38. Numărul cadrelor didactice la clasa / grupa de copii, în funcţie de alternativă 

Numărul de CD la clasă 

Freinet Montessori Planul Jena Step by Step Waldorf Ped. curativă 

8 10 44 216 10 3 

Un cadru didactic 25,0% 10,0% 52,3% 3,2% 20,0%  

Două  62,5% 20,0% 47,7% 35,6% 70,0%  

Trei  12,5%   13,4%  33,3% 

Patru   70,0%  21,3% 10,0% 66,7% 

Cinci     21,3%   

Peste cinci     5,1%   

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Din Tabelul 38 rezultă distribuţia eşantionului în funcţie de numărul cadrelor didactice 

care lucrează în aceeaşi grupă / clasă. Comparând informaţia furnizată cu prevederile legislative 

pentru diferitele cicluri de învăţământ, vom constata că nu există devieri majore faţă de 

normă. Excepţie face alternativa Step by Step, care asigură în învăţământul primar câte doi 

învăţători la clasă (potrivit Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea alternativei 
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educaţionale Step by Step în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial nr. 11509 / 7.07.1999 

şi a Ordinului Ministrului 3618 din 27 aprilie 1998). Altminteri normarea respectă prevederile 

valabile pentru fiecare ciclu şi tip de unitate de învăţământ.  

Cel mai mare număr de cadre didactice la grupă / clasă se înregistrează în cazul 

Pedagogiei curative, unde 66,7% dintre grupe / clase au câte patru cadre didactice şi 33,3% 

câte trei cadre didactice la grupă / clasă, datorită regimului special pe care îl au copiii înscrişi în 

această alternativă. La polul opus, se află Planul Jena, cu cel mai mic număr de cadre 

didactice la grupă / clasă: 52,3% dintre grupe au un singur cadru didactic, iar 47,7% către 

două cadre didactice la grupă. Planul Jena, care se desfăşoară doar în învăţământul preşcolar, 

înregistrează un număr mare de grupe cu un singur cadru didactic, pentru că alternativa se 

pretează foarte bine în unităţi de învăţământ din mediul rural, unde grădiniţele cu program 

normal strâng adesea copii de vârste diferite (grupare eterogenă) în aceeaşi unitate şi 

organizează procesul educativ potrivit principiilor specifice acestei alternative. Două cadre 

didactice apar de regulă în grădiniţele cu program prelungit sau în cele cu program normal, care 

oferă activităţi opţionale susţinute de persoane specializate într-un anumit domeniu.  

Situaţii intermediare apar la celelalte alternative educaţionale: Waldorf are 

preponderent câte două cadre didactice la grupă / clasă (70%), şi uneori unul (20%) sau trei 

(10%) cadre didactice; alternativa Freinet are în proporţie de 62,5% câte două, 25% câte unul şi 

12,5% câte trei cadre didactice la grupă / clasă. 

Figura 24.Numărul mediu al cadrelor didactice care predau la clasă / grupă, pe 
alternative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cu cât timpul petrecut de copii în unitatea de învăţământ este mai mare, cu atât mai 

mare este de regulă şi numărul de cadre didactice care lucrează cu aceeaşi grupă / clasă. 

Diferenţierea între învăţământul particular şi cel de stat, în corelaţie uneori cu timpul petrecut de 

copii în unitatea de învăţământ, poate influenţa aceste cifre. În funcţie de interesele specifice ale 

părinţilor (eventual de contribuţia financiară a acestora), de timpul petrecut de copii în unitatea 

de învăţământ poate creşte numărul de cadre didactice ale grupei / clasei. 
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În alternativa educaţională Montessori 70% dintre grupele / clasele cuprinse în 

eşantion înregistrează patru cadre didactice care se ocupă de acelaşi grup de copii, 20% sunt 

câte doi şi doar 10% sunt singuri la grupă. În contextul grupelor eterogene de vârstă promovate 

de pedagogia Montessori şi al unui învăţământ puternic individualizat, existenţa a cel puţin două 

cadre didactice (pedagogul Montessori şi asistentul său) apare ca foarte necesară. 

În alternativa Step by Step se înregistrează cea mai mare varietate de situaţii: doar 

3,2% dintre respondenţi sunt singuri la grupă / clasă, 35,6% lucrează câte doi, 13,4% câte trei, 

21,3% câte patru, respectiv câte cinci, iar în 5,1% dintre grupele / clasele Step by Step predau 

peste 5 cadre didactice la grupă / clasă. Timpul îndelungat pe care copiii îl petrec în unitatea de 

învăţământ permite introducerea unor activităţi opţionale, respectiv extracurriculare care sunt de 

cele mai multe ori susţinute de cadre didactice specializate. La aceasta se adaugă discipline 

precum religia, limba străină, educaţia fizică, pe care le predau tot profesori specializaţi în 

domeniile respective, adesea fără formare în alternativa educaţională. Cunoaşterea unui 

număr mare de cadre didactice – unele specializate în alternativa educaţională, altele, nu 

– permit ulterior copiilor o trecere mai uşoară către învăţământul tradiţional, dacă nu 

există posibilitatea sau dorinţa de a continua următorul ciclu de învăţământ în aceeaşi 

alternativă educaţională.  

Se constată un procent mai mare de cadre didactice specializate în alternativa 

educaţională la învăţământul preşcolar (71%), decât la  învăţământul primar (doar 32,1%) 

(P.18). Deoarece legislaţia condiţionează constituirea de grupe / clase de alternative 

educaţionale de specializarea cadrului didactic al grupei / clasei în alternativa respectivă, putem 

presupune că procentul de nespecialişti se referă la profesorii care predau anumite discipline 

(limbă străină, religie, educaţie fizică etc.), a căror pondere creşte pe parcursul înaintării copilului 

în vârstă şi a parcurgerii diferitelor cicluri de şcolarizare. Ei sunt de regulă profesori ai şcolii (în 

unităţi de învăţământ tradiţional, care găzduiesc grupe / clase de alternative educaţionale), 

predând la toate clasele, indiferent că acestea urmează principii ale învăţământului tradiţional 

sau ale alternativelor educaţionale. Deşi aceşti profesori nu au, cel mai adesea, pregătire 

specifică pentru alternativele educaţionale, ei ajung să cunoască, din practica curentă, principiile 

de funcţionare ale alternativei, se adaptează particularităţilor copiilor şi, prin propriul exemplu 

profesional, facilitează adesea integrarea elevilor în ciclurile de învăţământ următoare (atunci 

când nu se poate asigura continuitatea aceluiaşi model pedagogic).   

Dincolo de condiţiile de lucru propriu zise s-au investigat şi percepţiile cadrelor 

didactice asupra unor aspecte importante privind resursele materiale, didactice şi de timp 

de care dispun. În acest scop în chestionar au fost incluşi trei itemi destinaţi evaluării calităţii 

resurselor necesare desfăşurării activităţii didactice, respectiv baza materială, mijloacele de 

evaluare (P.31) şi timpul de care dispun. 
 

Baza materială. Peste opt din zece cadrelor didactice chestionate (84%) apreciază baza 

materială  de care dispun de bună (49,5%) sau foarte bună (34,5%) calitate, iar unu din zece 

subiecţi - de nivel satisfăcător (P.32). Doar puţini o consideră insuficientă sau foarte slabă 

(1,4%). (v.Anexa 2 Tabel 5) Nivelul ridicat de satisfacţie nu reflectă în mod necesar o dotare 

excepţională, ci mai degrabă armonizarea realităţii existente cu aşteptările lor legate de acest 

aspect. Este posibilă însă şi o dotare peste medie, explicabilă prin:  
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 principii pedagogice ale alternativei educaţionale, care impun acest lucru (pedagogia 

Montessori nu se poate desfăşura fără seturile specifice de materiale Montessori);  

 dotări suplimentare realizate de cadrele didactice, care îşi îmbogăţesc baza materială 

prin propria contribuţie activă sau prin sprijin reciproc şi lucru în reţea (de exemplu prin 

schimburi, donaţii, rotirea materialelor, ateliere de creaţie etc.); 

 sprijin suplimentar din partea comunităţii: contribuţii ale părinţilor (financiare, prin 

activitate proprie în ateliere de lucru etc.); 

 susţinere din partea forurilor naţionale şi internaţionale ale alternativelor educaţionale. 

O bază materială bună este necesară în orice unitate de învăţământ, iar în condiţiile 

alternativelor, unde se individualizează şi particularizează mult, acest element poate fi definitoriu 

pentru calitatea procesului educaţional. 
 

Mijloace de evaluare. Un element important al resurselor didactice disponibile îl 

reprezintă mijloacele de evaluare a performanţei educaţionale. Chestionarul a cuprins un 

item de investigare a disponibilului de mijloace eficiente de evaluare a performanţei 

educaţionale la cele trei momente: evaluare iniţială, evaluare pe parcurs şi evaluarea finală a 

achiziţiilor. (v.Anexa 2 Tabel 7)  

Figura 25.Accesul la mijloace eficiente de evaluare, pe nivel de studiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mijloacele de evaluare de care dispun cadrele didactice pentru evaluarea iniţială, 

de parcurs şi finală sunt apreciate în mod majoritar (circa 90%) ca fiind suficiente. Evaluarea 

are adesea un rol diferit faţă de cea din învăţământul tradiţional: ea urmăreşte sprijinirea 

copilului în depăşirea propriilor limite şi obstacole, având mare importanţă în autocunoaştere, 

autoformare şi dezvoltare personală. O analiză a opiniilor în funcţie de nivelul educaţional de 

activitate indică o satisfacţie mai mare a cadrelor didactice din învăţământul primar (96-97%) şi 

uşor mai scăzută a celor din învăţământul preşcolar, dintre care 86,8% sunt mulţumiţi de 

mijloacele de evaluare pe parcurs, iar în ce priveşte evaluarea finală, în proporţie de 88,2%.  
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Figura 26.Accesul la mijloace eficiente de evaluare, pe tip de alternativă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bugetul de timp. Cadrele didactice au fost solicitate să aprecieze timpul de care 

dispun pentru realizarea obiectivelor educaţionale (P.33). Peste nouă subiecţi din zece 

(92%) apreciază timpul de care dispun ca suficient (75,3%) sau chiar mai mult suficient (16,8%). 

Numai 5,2% dintre cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar au declarat că este 

insuficient pentru realizarea obiectivelor educaţionale. Pe o scală de echivalare 0-3 (atribuind 3 

pct.variantei „mai mult decât suficient”, 2 pct. pentru „suficient”, respectiv 1 pct. pentru 

„insuficient”) la nivelul eşantionului se obţine un scor mediu de satisfacţie de 2,116 puncte. 

(v.Anexa 2 Tabel 6) 

Figura 27.Bugetul de timp pentru realizarea obiectivelor educaţionale, pe tip de 
alternativă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivelul de satisfacţie referitor la acest aspect este mai mare în învăţământul primar, 

nivelul indicatorului de satisfacţie fiind de 2,152  (94,4% fiind mulţumiţi şi foarte mulţumiţi, doar 

3,7% fiind nemulţumiţi), decât în cel preşcolar, cu un scor mediu de satisfacţie de 2,014 (85,5% 

mulţumiţi şi foarte mulţumiţi, 9,2% fiind nemulţumiţi). Aceste scoruri se explică prin cuprinderea 

în eşantionul de cercetare a unui număr mare de cadre didactice din şcoli în care se aplică 

alternativa educaţională Step by Step. Timpul petrecut de copii în această alternativă este de 

opt ore (program de la 8.00 la 16.00), ceea ce permite în cele mai multe situaţii realizarea 
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obiectivelor educaţionale. Mai puţin timp este disponibil în învăţământul preşcolar, mai ales în 

grădiniţe cu program scurt (de patru ore), unde adesea, din lipsă de timp, procesul educaţional 

tinde să devină unul instructiv, iar din dorinţa cadrului didactic de a realiza obiectivele 

educaţionale, copilului îi rămâne puţin timp pentru tatonare, experimentare, învăţare naturală şi 

formare în ritm propriu. Cu toate acestea, gradul de satisfacţie privind timpul avut la dispoziţie 

pentru activităţile educaţionale este cel mai ridicat în cazul învăţământului Waldorf, situaţia cea 

mai defavorabilă părând să se regăsească în unităţile cu Planul Jena. 
 

5.1.4. Performarea obiectivelor educaţionale  
 

Eficacitatea activităţii desfăşurate a fost apreciată pe baza autoevaluării de către 

cadrul didactic a gradului de realizare a unor obiective educaţionale, fiind vizate trei aspecte 

(P.30): respectarea particularităţilor şi specificului alternativei educaţionale, realizarea 

obiectivelor educaţionale ale sistemului naţional de învăţământ, respectarea normelor curriculare 

prevăzute pentru sistemul naţional.  

 Majoritatea subiecţilor investigaţi consideră că prin activitatea desfăşurată respectă atât 

particularităţile alternativei educaţionale pe care o practică (78,3%), cât şi normele 

curriculare prevăzute pentru sistemul naţional de învăţământ (83,6%). Există alternative 

educaţionale, care au elaborat curriculum propriu, (precum Waldorf şi Montessori, Pedagogia 

curativă) şi altele (Step by Step, Planul Jena, Freinet), care urmează curriculum naţional, 

aducând modificări mai mult în metodele şi tehnicile de lucru, decât în obiectivele şi conţinuturile 

propuse. 85,8% dintre cei chestionaţi reuşesc, potrivit propriei opinii, să realizeze obiectivele 

educaţionale ale sistemului naţional de învăţământ. 

Figura 28.Gradul de realizare a obiectivelor educaţionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2. Opinii ale cadrelor didactice şi părinţilor privind alternativele 
educaţionale 
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copiii mergeau de regulă la o grădiniţă, apoi la o şcoală de stat, cât mai apropiate de domiciliu, 

diversificarea ofertelor de educaţie, posibilităţile financiare diferite precum şi disponibilitatea de a 

se implica în educaţia copiilor obligă părinţii la luarea unor decizii mai complexe. Ei realizează că 

alegerea unităţii şcolare potrivite este o decizie dificilă şi importantă, pe care trebuie să o ia 

pentru educaţia copilului lor. Vor alege o unitate şcolară cu renume sau una apropiată de casă? 

Una în care solicitarea copilului să fie maximă sau una în care copilul va merge cu plăcere? Una 

în care regulile de conduită să fie strict respectate sau una în care copilul va avea o anumită 

libertate de exprimare şi de acţiune? Una în care se va ţine cont de talentele fiecăruia sau una 

în care se face o educaţie comună pentru toţi?  

În prezent, un părinte poate opta atât pentru sistemul tradiţional de învăţământ, cât şi 

pentru una dintre alternativele educaţionale, fiecare dintre acestea oferind educaţie la standarde 

internaţionale; alegerea este făcută în funcţie de interesele, posibilităţile, convingerile 

pedagogice şi de valorile familiei.  

Învăţământul tradiţional oferă o serie de avantaje, dar şi dezavantaje: educaţia din 

grădiniţă sau din şcoală şi cea din familie sunt abordate încă ca două segmente distincte, deşi 

scopul lor este unul comun; implicarea părinţilor este limitată la dreptul de a susţine material sau 

financiar grupa / clasa sau unitatea şcolară, de a se implica în anumite activităţi administrative, 

de a supraveghea, în unele situaţii, efectuarea unor teme suplimentare şi de a comunica cu 

personalul din unitate.  

În alternativă, considerarea familiei ca (re)sursă de educaţie duce la eliminarea 

discontinuităţilor dintre educaţia oferită de familie şi cea din unitatea şcolară; în acelaşi timp, 

intervenţia părinţilor din unităţi alternative poate fi mai importantă, aceştia fiind încurajaţi să se 

implice direct în educaţia copiilor (vezi cazul alternativei Step by Step). Această oportunitate 

poate fi pentru unii părinţi un motiv în plus de a alege alternativa, în timp ce pentru alţii poate fi 

un inconvenient.  

Alternativele educaţionale sunt văzute de către părinţi ca oferte diferite de educaţie faţă 

de cele din învăţământul tradiţional, disponibile pentru anumite niveluri de şcolaritate. Pentru 

părinţi, alegerea unei alternative înseamnă, în primul rând, cunoaşterea specificului şi a filozofiei 

care stă la baza acesteia, precum şi cunoaşterea mai profundă a propriului copil, a nevoilor lui 

de dezvoltare personală şi socială. 

Deşi bine intenţionaţi în ceea ce priveşte alegerea unei unităţi şcolare, uneori părinţii 

ezită, datorită lipsei de informaţii, înţelegerii parţiale a unor situaţii sau existenţei unor 

prejudecăţi. Uneori aceste greşeli decurg dintr-o percepţie diferită de realitate despre copii lor, 

din anumite ambiţii personale sau din relaţii care se stabilesc între părinte şi copil. O modalitate 

de a evita alegerile mai puţin inspirate este de a stabili şi aplica criterii clare de selectare a 

unităţii de învăţământ.  

În chestionarul adresat părinţilor s-a solicitat enumerarea celor mai importante aspecte 

care au motivat înscrierea copilului lor într-o formă de educaţie alternativă (F20). Lista obţinută 

prezintă doar o parte dintre motive, părinţii oferind, în medie, câte 2,2 răspunsuri (majoritatea au 

oferit câte două (21,6%) sau trei (45,6%) motive). Cele peste o mie de răspunsuri obţinute s-au 

focalizat pe şapte motive principale, pentru care cel puţin 5% dintre subiecţi au optat, restul fiind 

grupate în categoria „Alţi factori”. În funcţie de cele mai frecvente motive (criterii utile pentru 

alegerea unităţii şcolare) care au stat la baza alegerii unităţii şcolare / alternativei 

educaţionale, au rezultat următoarele: distanţa mică faţă de domiciliu; programul de lucru 
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convenabil; oferta educaţională a unităţii şcolare; opiniile familiei privind educaţia coincid cu 

oferta alternativei; experienţa anterioară, cu un alt copil din familie, în alternativă; prieteni care 

frecventează aceeaşi grupă sau clasă; recomandări făcute de prieteni sau cunoştinţe sau alte 

motive. Respondenţii puteau alege din această listă şi oferi explicaţii suplimentare. (v.Anexa 2 

Tabel 15). 

Figura 29.Motivarea de către părinţi a opţiunii pentru o alternativă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 39. Motivarea de către părinţi a opţiunii pentru o alternativă, în funcţie de nivelul 

de studiu 

  Total Gradinita Scoala Test Z 

1. Distanţa mică faţă de domiciliu 29,9% 41,1% 22,6% 2,51 

2. Programul de lucru convenabil 36,1% 22,7% 44,9% 3,10 

3. Oferta educaţională a unităţii 50,6% 60,0% 44,5% 2,00 

4. Opiniile familiei despre educaţie coincid cu cele ale 
alternativei 49,6% 42,7% 54,1% 1,47 

5. Experienţa anterioară 13,2% 18,4% 9,9% 1,53 

6. Prieteni de-ai copilului merg la aceeaşi unitate 6,6% 7,6% 6,0% 0,40 

7. Recomandări făcute de persoane cunoscute 29,5% 29,7% 29,3% 0,05 

8. Alţi factori 4,1% 3,8% 4,2% 0,17 

Figura 29 oferă imaginea globală a motivelor oferite, dar ele diferă în funcţie de 

nivelul de învăţământ unde este înscris copilul. Diferenţele cele mai mari şi semnificative din 

punct de vedere statistic s-au înregistrat în raport cu primele trei variante de răspuns, unde 

testul Z a determinat valori mai mari de 1,96 – nivel critic peste care diferenţele procentuale sunt 

semnificative. Chiar şi ierarhia celor trei factori motivaţionali diferă pe niveluri de studiu, 

remarcând că pentru copiii de grădiniţă cel mai puternic motiv l-a constituit oferta educaţională a 

unităţii, urmat de distanţa faţă de domiciliu, în cazul elevilor de şcoală oferta educaţională şi 

programul de de lucru ocupă poziţii cvasi egale.  

În luarea deciziei de alegere a unităţii au conlucrat toţi factorii luaţi în calcul de familie, 

dar dacă din cei şapte factori rezultaţi se decupează motivele cu conotaţie educaţională, pot fi 

puse în valoare opţiunile pentru alternativa aleasă prezentate mai jos. 
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Figura 30.Motivele de natură educaţională a opţiunii pentru alternativa frecventată de 
copil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta educaţională a unităţii şcolare este motivul principal, indicat de mai mult de 

jumătate dintre părinţii care au ales o alternativă educaţională. În alegerea respectivă, alături de 

cursurile de limbi străine a avut o importanţă mare diversitatea activităţilor opţionale, precum şi 

adaptarea ofertei la cerinţele beneficiarilor. Alternativele educaţionale oferă nu numai o abordare 

şi o organizare diferită a domeniilor comune, faţă de cele din învăţământul tradiţional (cum este, 

de exemplu, în cazul alternativei Waldorf, învăţarea modulară, pe epoci), dar şi domenii sau 

cursuri specifice pentru dezvoltarea copiilor (de exemplu, dezvoltarea senzorială în alternativa 

Montessori). Oferta educaţională a alternativei alese se presupune a fi în concordanţă cu 

convingerile educaţionale îmbrăţişate de familie.  

Uneori părinţii consideră că şcoala tradiţională limitează dezvoltarea copilului sau nu este 

potrivită acestuia. Astfel, coincidenţa dintre opiniile educaţionale ale părinţilor şi valorile 

promovate de alternativa educaţională este cel mai important motiv, pentru aproximativ 

jumătate dintre persoanele chestionate. 

Există motive care reflectă anumiţi factori constrângători pentru părinţi, aşa cum este, 

de exemplu, programul de lucru prelungit al părinţilor, care îi obligă la alegerea unei unităţi 

şcolare cu program prelungit. Alţii, dimpotrivă, pot prefera un program scurt, de câteva ore. 

Peste 36% dintre părinţii chestionaţi consideră programul grădiniţei important, fiind unul dintre 

criteriile determinante în alegerea lor. Importanţa programului de lucru al grădiniţei, ca factor 

hotărâtor în alegerea alternativei, a fost pus în valoare şi de discuţiile de grup, între care apare 

relevantă următoarea opinie:  

Step by Step a fost dorit şi apreciat de părinţi, căci a oferit sistemul de şcolarizare prelungit – 
copiii sunt până la ora 16 în siguranţă. A servit astfel intereselor părinţilor. Încadrarea cu doi 
învăţători a servit intereselor cadrelor didactice şi ale şcolii. (FG- Reprezentant Step by Step) 

Alt criteriu ales frecvent este distanţa faţă de domiciliu (pentru aproximativ 30% dintre 

respondenţi). Mulţi completează această alegere cu explicaţii suplimentare. Ei aleg de obicei o 
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unitate în localitate, aproape de domiciliu sau de locul de muncă, pentru a putea asigura 

transportul copiilor şi a se încadra în timpul disponibil.  

Alte motive sunt de ordin afectiv: părinţii fac alegerea respectivă datorită recomandării 

unor prieteni sau datorită copilului care doreşte să fie, în grădiniţă sau în şcoală, cu acelaşi 

grup de prieteni (peste 30%).  

Pentru 13% dintre părinţi alegerea alternativei poate fi explicată printr-o experienţă 

pozitivă anterioară cu alternativa respectivă (de exemplu, cu un copil mai mare din familie). 

Se constată, din datele culese că procentul respondenţilor care au doi sau trei copii înscrişi într-

o alternativă este de aproximativ 16 %. Comparând procentele obţinute la cei doi itemi, 

constatăm că, în general, cei care au avut copii înscrişi în alternative educaţionale au fost 

mulţumiţi de alegerea făcută. Diferenţa de 2-3 procente poate fi explicată prin părăsirea 

alternativei, în cazul copiilor mai mari, din cauza lipsei continuităţii acesteia, prin schimbarea 

domiciliului ş.a.m.d.  
 

Există, în fine, şi factori circumstanţiali care limitează opţiunile părinţilor, procentul fiind în 

această situaţie destul de mic, de aproximativ 3%. Din răspunsurile libere aflăm că cele mai 

frecvente situaţii întâlnite sunt numărul mic de clase sau de grupe pentru numărul de elevi 

interesaţi; lipsa altei opţiuni în localitate/în unitatea şcolară; comasarea unor şcoli. În general 

copiii frecventează aceeaşi clasă sau grupă, ceea ce înseamnă că părinţii sunt mulţumiţi de 

alegerea făcută (a se vedea F21 - este vorba de un procent de 90,3% în cazul grădiniţei, 

respectiv 92,2% şcoală generală). 

Răspunsurile libere au completat imaginea de ansamblu referitoare la motivele alegerii 

unei alternative educaţionale. Astfel, unii părinţi au justificat alegerea respectivă prin calitatea 

pregătirii cadrelor didactice (există „profesori buni, cu rezultate”), prin posibilitatea de a se 

implica în procesul educaţional din unitatea şcolară, prin existenţa continuităţii în alternativa 

respectivă sau din motive personale.  
 

5.2.2. Aspecte apreciate de copil şi familie la alternativele educaţionale  
 

Cercetarea şi-a propus şi identificarea unor aspecte motivaţionale şi de percepţie a 

familiei, legate de oferta educaţională a alternativelor. În acest sens, au prezentat interes 

evaluarea de către familie şi cadru didactic a atuurilor specifice activităţii cu copiii şi evidenţierea 

principalelor câştiguri ale acestuia ca urmare a frecventării formei de educaţie respective, 

precum şi identificarea unor aspecte mai puţin plăcute din perspectiva familiei. 

Din experienţa colaborării cu personalul implicat în activitatea specifică educaţiei 

alternative, ca şi din discuţiile de grup care au stat la baza selecţiei informaţiei a rezultat 

următoarea listă de aspecte specifice activităţii din alternativele educaţionale: libertatea de 

mişcare, modul de organizare a activităţilor, modul de grupare a copiilor/elevilor, independenţa şi 

responsabilitatea, libertatea de exprimare a opiniilor, tehnicile de lucru, nivelul de cunoştinţe şi 

competenţe, raportarea faţă de colegi, modul de raportare la cadrele didactice şi evaluarea. 

Pentru a pune în valoare aspectele specifice alternativelor apreciate de către familie 

au fost colectate: 

 opinii ale părinţilor privind avantajele (F29) oferite de alternativele educaţionale;  

 opinii ale cadrelor didactice privind percepţia copiilor (P28) şi părinţilor (P29) asupra 

avantajelor oferite de alternativele educaţionale. 
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  Aceste opinii au fost analizate „în oglindă”, astfel încât procentele înregistrate pot ilustra 

două aspecte foarte importante: primul se referă la cât de bine cunosc cadrele didactice 

cerinţele şi aşteptările părinţilor faţă de alternativele educaţionale, iar al doilea la cât de bine îşi 

cunosc părinţii proprii copii. 

 

Atât părinţii, cât şi cadrele didactice au avut de ales, din aceeaşi listă de zece răspunsuri 

posibile, aspectele pe care le-au apreciat la alternativa educaţională frecventată de copiii lor 

(v.Anexa 2 Tabel 19-l 22).  
 

Tabel 40. Aspecte privind unitatea frecventată, apreciate de către copil şi familia lui, în 
opinia cadrului didactic şi a părintelui 

(Valori procentuale) 

 Aspecte apreciate de către copii Aspecte apreciate de către parinti 

 Opinie  
cadru didactic 

Percepţie 
 părinţi 

Opinie  
cadru didactic 

Percepţie 
 Părinţi 

 Tot K P Tot K P Tot K P Tot K P 

Libertatea de mişcare 41,5 82,9 29,3 52,6 51,9 53 13,9 23,7 9,3 31,8 36,2 29 

Modul de organizare a activităţilor 62,8 34,2 76,3 46,8 35,7 54,1 56,7 63,2 56,3 62,6 54,6 67,8 

Modul de grupare a copiilor/elevilor 21,4 26,3 20,9 28,6 20 34,3 8,4 17,1 5,6 26,9 23,8 29 

Independenţa şi responsabilitatea 48 55,3 48,4 36,5 40 34,3 51,4 57,9 52,6 54,1 50,3 56,5 

Libertatea de exprimare a opiniilor 66,3 81,6 63,7 48,3 37,8 55,1 40,2 38,2 41,9 51,9 43,8 57,2 

Tehnicile de lucru 29,7 21,1 29,8 36,3 34,1 37,8 31,6 31,6 31,2 50,9 43,2 55,8 

Nivelul de cunoştinţe şi competenţe 16,7 6,6 19,5 24,4 16,2 29,7 60,1 60,5 63,3 57,5 52,4 60,8 

Raportarea faţă de colegi 6,8 10,5 5,6 33,5 28,6 36,7 3,4 3,9 3,3 26,7 25,9 27,2 

Raportarea la cadrul didactic 6,2 5,3 5,6 30,1 19,5 37,1 9,6 5,3 10,7 35,3 27,6 40,3 

Evaluarea 9,3 6,6 10,2 23,7 16,8 28,3 18,3 10,5 20,9 41,9 31,4 48,8 

 

Aceste răspunsuri au fost analizate prin comparaţie, iar fluctuaţiile procentuale dintre 

răspunsurile înregistrate, în funcţie de mediul de rezidenţă sau de nivelul de şcolaritate al 

respondenţilor, nu depăşesc câteva procente.  

 

Libertatea de mişcare pentru copiii de grădiniţă este importantă (sunt de părere 66,3% 

dintre cadrele didactice chestionate). De asemenea, profesorii în primul an de activitate 

apreciază mai puţin acest aspect, comparativ cu ceilalţi, probabil datorită lipsei de experienţă şi 

din teama de a nu fi confundată cu indisciplina. Cei mai mulţi dintre subiecţii care au ales 

„libertatea de mişcare”( 73,1%) sunt cadrele didactice cu vechime de 4 ani în alternativa 

educaţională.  

Aproximativ o treime dintre părinţii chestionaţi consideră că alternativele oferă o libertate 

mai mare de mişcare copiilor, comparativ cu învăţământul tradiţional. Constatăm că părinţii care 

apreciază în mod deosebit libertatea de mişcare a copiilor sunt mai ales cei care au ales una 

dintre alternativele Montessori sau Waldorf (peste 60% în ambele cazuri). Aceste alternative, 

prin modul de organizare al activităţilor educative, prin metodele utilizate şi prin relaţiile care se 

stabilesc între copii şi cadrele didactice oferă copiilor o mare posibilitate de mişcare. Jumătate 

dintre părinţi consideră că libertatea de mişcare este importantă pentru dezvoltarea copiilor. 
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Figura 31.Opiniile cadrelor didactice referitoare la aspectele apreciate de părinţi şi de 
copii la alternativa educaţională 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul de organizare al activităţilor în opinia cadrelor didactice (considerat important 

de aproximativ 63% dintre cei chestionaţi) este un criteriu apreciat în mod diferit, de educatoare, 

cu procentul cel mai scăzut, de 34,4%, până la 75,9%, în cazul învăţătorilor cu o vechime medie 

de 3 ani. Diferenţele înregistrate în funcţie de mediul de rezidenţă sunt foarte mici şi 

nesemnificative statistic. Modul de organizare al activităţilor este mai apreciat de cadrele 

didactice din alternativele Step by Step (74,5% – organizarea pe centre de activităţi) şi Waldorf 

(70,6% - organizarea cunoaşterii pe epoci). În cazul alternativei Step by Step, centrele de 

activitate sunt spaţii pregătite de cadrul didactic pentru a exersa anumite abilitaţi; sarcinile 

copiilor, sunt organizate în vederea realizării unor progrese într-un ritm propriu. În cazul 

alternativei Waldorf, materiile cognitive sunt studiate în epoci, acestea fiind perioade de 2–4 

săptămâni în care se aprofundează o disciplină, care poate fi reluată după una sau mai multe 

asemenea epoci. Excepţie fac limbile străine, educaţia fizică şi artistică, acestea studiindu-se în 

mod continuu. 
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Figura 32.Grafic comparativ al opiniilor părinţilor şi cadrelor didactice privind aspecte 
ale alternativei educaţionale apreciate de copii şi părinţii acestora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru o mare parte dintre părinţi (peste 60%), modul de organizare al activităţilor este 

un criteriu important de selectare a unităţii de învăţământ. Comparând situaţia între diferite 

alternative, constatăm că părinţii care au optat pentru Waldorf au avut în vedere şi au apreciat 

modul de organizare al activităţilor specifice (87%). Aproape 74 % dintre părinţii care au copii în 

alternativa Waldorf consideră că maniera de împărţire pe tipuri de activităţi este benefică 

copiilor. Părinţii apreciază acelaşi aspect şi în cazul alternativelor Step by Step şi Montessori, 

fiind înregistrate procente de peste 50%.  

Unele alternative practică constituirea grupelor cu copii de vârste diferite (Montessori, 

Planul Jena), grupare considerată de unii părinţi benefică, datorită ajutorului dat de copiii mai 

mari celor mai mici, pentru rezolvarea sarcinilor. 
 

Aproape o jumătate dintre cadrele didactice cred că elevii sau copiii apreciază 

independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor. În cadrul eşantionului de cadre 

didactice sunt constatate mici diferenţe: sunt înregistrate procente ceva mai ridicate pentru 

educatoare care au o vechime în alternativa educaţională de 4-10 ani. Şi părinţii apreciază 

importanţa acestor caracteristici ale copiilor (peste 50% fac această alegere). Ei consideră 

independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor importante pentru copii, cu un 

procent de peste 64%, dar şi pentru ei înşişi, dorindu-şi copii independenţi şi responsabili 

Ce apreciază cel mai mult copiii  la alternativa educaţională, in opinia:
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(aproximativ 40%). Distribuţia opiniilor părinţilor care au copii în alternative evidenţiază 

următoarele: pentru copii din alternativele Montessori (64%) şi Waldorf (65%) acest aspect este 

mai importantă decât pentru copii din alte alternative educaţionale. Există şi cazul particular al 

Pedagogiei curative, în care independenţa şi responsabilitatea copiilor nu sunt posibile integral.  

Cel puţin la nivel declarativ, libertatea de exprimare a opiniilor este mai puţin apreciată 

în mediul rural (51,0%), comparativ cu mediul urban. Analizând pe nivele de şcolaritate, se 

constată că este mai apreciată la grădiniţă (87,5%), decât în şcoală (67,4%); profilul cadrelor 

didactice care acceptă o mai mare libertate de exprimare a opiniilor este: vechime în alternativa 

educaţională între 4 şi 10 ani, cu cel puţin un curs de perfecţionare în ultimii 5 ani (peste 67%). 

Situaţia este similară şi în opiniile pe care le exprimă părinţii: cei din mediul rural apreciază mai 

puţin libertatea de exprimare a opiniilor (37% alegeri) comparativ cu cei din zonele urbane 

(56%). Cu cât părinţii au un nivel de studii mai ridicat, cu atât apreciază mai mult acest aspect 

(de la 25% - cei cu studii generale până la 58% - cei cu studii superioare). În opinia lor, pentru 

copii este importantă libertatea de exprimare a opiniilor, mai ales pentru cei din alternativele 

Step by Step, Waldorf şi Montessori. Aceştia au posibilitatea de a-şi argumenta opiniile, de a 

exprima ideile personale, dorinţele sau alegerile, de a descrie activităţile şi produsele obţinute în 

faţa grupei sau a clasei, prin metodele specifice alternativei. De exemplu, în alternativa Step by 

Step, o metodă utilizată este cea a „scaunului autorului”. În fiecare clase există un spaţiu în care 

copiii îşi expun rezolvările, experienţele, ideile proprii şi se acordă sistematic timp pentru 

această activitate. 

Tehnicile de lucru specifice alternativei sunt apreciate de către copii, în opinia a 

30% dintre cadrele didactice respondente. Există fluctuaţii de câteva procente, în funcţie de 

încadrare: în timp ce profesorii acordă o importanţă mai mare acestui aspect (important, în 

opinia a 37,5%), învăţătoarele îl consideră mai puţin important (apreciate doar de 29,1% dintre 

acestea), la fel şi educatoarele (important pentru 16,7% dintre acestea).  

Peste o jumătate dintre părinţi au considerat importante tehnicile de lucru utilizate 

în alternative, procente mai ridicate fiind înregistrate pentru alternativele Waldorf şi Montessori.  

Nivelul de cunoştinţe şi competenţele dezvoltate prin oferta educaţională puse la 

dispoziţie de alternativa educaţională au o importanţă mai mică, în opinia cadrelor 

didactice, comparativ cu alte aspecte (mai puţin de un sfert aleg această variantă de 

răspuns). Totuşi, este important să se atragă atenţia asupra faptului că procentul creşte în cazul 

învăţătoarelor şi al profesorilor, comparativ cu procentul înregistrat în rândul educatoarelor. 

Procentele sunt justificate de importanţa mai mică acordată învăţământului preşcolar în 

formarea cognitivă a copilului şi de faptul că cea mai mare parte dintre copii se duc la grădiniţă 

în special pentru a socializa cu alţi copii de vârsta lor. Părinţii, dimpotrivă, apreciază mai mult 

acest aspect comparativ cu cadrele didactice, indiferent de alternativă şi de nivelul de 

învăţământ la care se găseşte copilul. Astfel, se constată că cei care apreciază în mod special 

nivelul de cunoştinţe şi nivelul de competenţe al copiilor lor sunt părinţii cu copii în alternativa 

Waldorf (peste 65%) şi în Montessori (aproape 75%), în timp ce acelaşii aspect este considerat 

mai puţin important de părinţii copiilor din alternativa Planul Jena (46,3%) şi Freinet (aproape 

43%). Procentele nule obţinute pentru Pedagogia curativă referitoare la nivelul de cunoştinţe 

sau la raportarea faţă de colegi erau de aşteptat, având în vedere specificul acestei alternative. 
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Stabilirea unor relaţii colegiale, destinse, corecte între copii şi între cadrul didactic 

şi copii este, în opinia cadrelor didactice, un aspect mai puţin apreciat de copii, numai 

aproximativ 6% dintre cadrele didactice participante au ales acest răspuns.  

Pentru părinţi acest aspect este mai important, mai ales pentru cei din mediul urban 

(alegerea acestui motiv a fost de peste 30%).  
 

Informaţiile colectate pe bază de chestionar adresat celor patru categorii de subiecţi 

(cadre didactice, părinţi, directori, inspectori), cu deosebire cele de natură calitativă – satisfacţii / 

opinii / motivaţii -- au fost completate pe baza unor discuţii cu reprezentanţi ai alternativelor 

educaţionale, desfăşurate în focus-grupuri (FG). Aceştia fac parte din organizaţii profesionale 

specifice şi au o viziune de ansamblu asupra celor mai apreciate aspecte ale alternativelor 

educaţionale, din perspectiva copiilor şi familiilor acestora.   
 

Spiritul de iniţiativă, asumarea răspunderii, capacitatea de luare a deciziilor (de ex. în ce priveşte 
amenajarea spaţiului, derularea unor activităţi etc.), co-participarea la alegerea temelor de lucru 
- aceste achiziţii devin vizibile după trei ani de grădiniţă ...  (FG- Reprezentant Planul Jena) 

În general copiilor le place să aibă iniţiativă; atunci când vin copii noi ne întreabă dacă au voie 
să pună întrebări. Asta (n.b. libertatea de exprimare) îi surprinde plăcut. (FG- Reprezentant 
Freinet) 

Copiii sunt învăţaţi să fie autonomi, independenţi în clasă, să lucreze, să se ducă să-şi ia singuri 
materialele. (…) Există cazuri concrete în care profesorii care au preluat copii din Step by Step 
au apreciat la colectivul de copii că nu competiţia între ei primează, ci cum colaborează copiii în 
echipă. A fost apreciat şi valorificat acest lucru. Nu este uşor să se lucreze cu o asemenea 
clasă. Pe de altă parte interdisciplinaritatea este posibilă mai degrabă în asemenea clase. 
Studiile tematice, proiectele le ridică plasa la fileu profesorilor având copii în clasă, care ştiu să 
lucreze astfel. (FG- Reprezentant Step by Step) 

Sistemul de evaluare este altfel: (…) există un caiet de evaluare, cu valoare de catalog, prin 
care se face o evaluare calitativă şi individualizată. Dacă un copil pleacă din Step by Step, 
pleacă cu o copie a caietului de evaluare, care este mai descriptiv decât fişa matricolă, este mult 
mai clară evaluarea. (FG- Reprezentant Step by Step) 

Achiziţiile copiilor din alternativă sunt similare cu a celor din învăţământul tradiţional. În 1998 am 
făcut o evaluare internaţională – Bulgaria, România, Ukraina, Kirghistan - şi am comparat copiii 
din Step cu copiii din grădiniţe tradiţionale. Exista o baterie de teste după a căror aplicare s-a 
constatat că cei mici nu ştiu mai multe lucruri, dar  au apărut diferenţe la nivel de personalitate; 
aveau mai multă autonomie, independenţă, siguranţă de sine şi o imagine de sine mai bună. 
(FG- Reprezentant Step by Step) 

Fiecare copil este valorizat. (…) Părinţii ne întreabă mereu: „Ce le faceţi la şcoală, că vor aşa de 
tare să vină?”Programul este de la 8 la 16. Fac naveta zilnic, ar vrea să vină şi sâmbăta, 
duminica, şi în vacanţe… (FG- R eprezentant Pedagogia curativă) 

Părinţii se pot manifesta mai intens şi sprijini integrarea copiilor. (…) Există „Ziua porţilor 
deschise”, când părinţii asistă, văd şi alte clase, a II a, a III a, a IV a. Pun întrebări legate de 
pedagogia Waldorf. Cei care vor să-şi aducă copiii la şcoală au posibilitatea să cunoască 
dinainte particularităţile pedagogiei Waldorf şi realitatea şcolii. (FG- Reprezentant Waldorf) 

 

Aprecierea avantajelor alternativei educaţionale nu ar fi completă fără o evidenţiere a 

câştigurilor copiilor care o frecventează. Principalele câştiguri ale copiilor în grupa / clasa 

frecventată (F32) au fost colectate prin intermediul unui item cu răspuns deschis, la acest item 



Cap. 5. Oferta alternativelor educaţionale 5.2 Opinii ale cadrelor didactice şi părinţilor privind alternativele 

130  

părinţii oferind unul sau mai multe răsunsuri. La nivelul eşantionului au fost înregistrate, în 

medie, câte 2,20 răspunsuri, dar, dacă ne raportăm la cei 88% dintre respondenţi, aceştia au 

identificat, în medie, câte 2,51 aspecte favorabile. 
 

Din eşantionul format din 468 de părinţi, mai mult de jumătate au oferit două sau trei 

răspunsuri referitoare la câştigurile copiilor în alternativă, iar restul au oferit un răspuns sau mai 

mult de 4. Există însă un procent semnificativ de părinţi care nu au răspuns, respectiv 12,4% 

dintre aceştia. Posibile explicaţii sunt că aceştia nu cunosc suficient de bine alternativa 

educaţională, nu au reflectat asupra acestui aspect sau delegă responsabilitatea educaţiei 

copiilor preponderent şcolii.. De asemenea, rezultatul poate fi explicat şi prin procentul de părinţi 

care consideră că anumite aspecte din alternativă ar putea fi  îmbunătăţite. 
 

Figura 33.Câştiguri ale copiilor în grupa sau în clasa frecventată, în opinia părinţilor. 
Impactul mediului şcolar şi eficacitatea sistemului alternativ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Părinţii au oferit un total de 1029 de răspunsuri, care, din perspectiva mesajului adresat, 

au vizat două domenii mari de evaluare: mediul educaţional (în total 280 variante de răspuns) 

şi eficacitatea sistemului alternativ (749 variante de răspuns), fiecare caracterizate prin 

evaluarea de subdomenii (v.Anexa 2 Tabelul 26- 28).  

 

Elementele puse în valoare de evaluarea mediului educaţional au vizat:  

 calitatea unor elemente de mediu educational (pregătirea profesorilor şi modul în care 

predau; acomodare rapidă; adaptare la condiţii europene, copil european; lipsa unor 

inhibiţii sau a stresului; simte şcoala ca o a doua familie; siguranţă; calitatea colegilor din 

clasă; munca sau colaborarea  în echipă profesor, părinte şi copil; mediu favorabil, 

existenţa unor condiţii pentru învăţare, ajutor acordat de educator/învăţător);  

 diversificarea activităţilor (activităţi suplimentare, unele în afara spaţiului şcolar; 

diversitatea activităţilor; programul şcolar (program prelungit); programa lejeră; 

efectuarea temelor la scoala); 

 centrarea pe elev a educaţiei / adaptarea la personalitatea copilului (stimularea-

accelerarea dezvoltării copilului prin participarea la activităţi specifice unor vârste mai 

mari; posibilitatea de a-şi alege singuri activitatea sau colţul de lucru ; respectarea 

nevoilor copilului ; copilul este apreciat, face ceva util; respectarea ritmului propriu de 

dezvoltare-învăţare ; atenţie şi timp acordat copilului, aprecierea lui ; organizarea unor 
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activităţi remediale, atunci când apar lipsuri, când se constată nevoia; unicitatea copilului 

este respectată, păstrată în educaţie);  

 modul de evaluare; 

 modul de organizare a activităţilor (lucrul individual/în echipă; rutine zilnice; ritm de 

viaţa sănătoasa; mai mulţi pedagogi; 

 tehnicile de lucru (tehnicile curente / pregătirea pentru nivelul de învăţământ următor). 

Cel mai important aspect, în opinia părinţilor, este calitatea unor elemente de mediu 

educaţional (ethosul şcolar, calitatea cadrelor didactice, colegii, relaţia şcoala-familie), urmat de 

modul în care sunt organizate activităţile, de diversitatea activităţilor oferite în alternativele 

educaţionale, de centrarea pe copil sau de modul în care se realizează evaluarea.  

Elementele referitoare la eficacitatea sistemului alternativ au fost definite de către 

părinţi prin caracteristici ale copiilor sau rezultate aşteptate şi au fost grupate în:  

 formarea unor competenţe de viaţă (care permit dezvoltarea personalităţii);  

 formarea unor competenţe de învăţare (motivaţia de învăţare, stimularea creativităţii / 

competitivităţii); 

 rezultatele şcolare (nivelul de cunoştinţe şi competenţe; atingerea obiectivelor 

educaţionale); 

Se constată că, pentru mai mult de trei sferturi dintre părinţi pregătirea pentru viaţă 

este principalul câştig al copiilor din alternativele educaţionale, pe când rezultatele obţinute 

sunt mult mai puţin importante (cu un procent de patru – cinci ori mai mic!). Deci putem 

concluziona că, aceşti părinţi apreciază mai mult un mediu şcolar în care cooperarea să fie 

stimulată, dezvoltând personalităţi echilibrate şi armonioase, decât un mediu competitiv, în care 

rezultatele şcolare ar duce la ierarhizarea copiilor. 

 

Caracteristicile mediului şcolar mai apreciate de părinţi sunt: mediul favorabil, 

existenţa unor condiţii pentru învăţare, eventual ajutor acordat de educator sau de învăţător şi 

stimularea-accelerarea dezvoltării copilului prin participarea la activităţi specifice unor vârste mai 

mari. De asemenea, aceştia cred că o evaluare corectă în raport cu ceilalţi copii, indiferent de 

metoda de evaluare aleasă, este un alt câştig pentru copii. Activităţile desfăşurate în alternative 

sunt apreciate în mod special de părinţi, indiferent dacă este vorba despre activităţi individuale 

sau despre colaborări în cadrul unor echipe, indiferent de metodele şi de tehnicile de lucru 

utilizate pentru învăţare. 

Părinţii consideră câştiguri deosebit de importante pentru copii lor, curajul şi 

independenţa în exprimarea opiniilor, calitatea interacţiunilor şi a comunicării din grupă 

sau din clasă, asumarea unor responsabilităţi şi păstrarea încrederii în sine. Aceste calităţi 

se pierd în oarecare măsură la copiii din învăţământul tradiţional, fiind mai apreciate rezultatele 

şcolare (care au de obicei ca scop o comparare a copiilor între ei sau o ierarhizare) şi 

disciplina în grupă sau în clasă. Metodele de evaluare utilizate în învăţământul tradiţional sunt 

de obicei limitative, fără a se lua în seamă activităţile extraşcolare, înclinaţiile şi talentele 

individuale, astfel încât unii copii se simt nedreptăţiţi, marginalizaţi, insuficient valorizaţi şi pot 

pierde trepătat încrederea în propriile forţe. 
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Există diferenţe înregistrate între opiniile părinţilor cu copii în diferite alternative. De 

exemplu, cei care au copii în alternativa Freinet apreciază modalităţile prin care este accelerată 

dezvoltarea copilului, prin participarea acestuia la activităţi specifice copiilor mai mari, pregătirea 

deosebită a profesorilor, precum şi focalizarea pe formarea unor competenţe de viaţă. Părinţii cu 

copii în alternativa Montessori consideră important să se dezvolte la copii anumite competenţe, 

precum şi menţinerea unui mediu educaţional de calitate. Specific acestei alternative este 

mediul pregătit, care permite copilului să înveţe singur, prin intermediul unor materiale specifice. 

În Planul Jena sunt apreciate: modul de organizare al activităţilor, gruparea specifică a copiilor, 

mediul educaţional - toate acestea formând copii adaptabili, care au anumite competenţe 

generale, utile în viaţă. Părinţii consideră că în această alternativă relaţiile interumane sunt 

accentuate, cunoştinţele şi competenţele dobândite sunt comparabile cu cele din învăţământul 

tradiţional şi educaţia primită este mulţumitoare. Părinţii care au copii în Step by Step consideră 

importante atât formarea unor competenţe de viaţă şi dezvoltarea personalităţii copiilor, cât şi 

formarea unor competenţe de învăţare. În cazul unităţilor Waldorf, alături de calitatea mediului 

şcolar sunt apreciate educaţia centrată pe elev, care se realizează prin metode şi tehnici 

specifice. 

Părinţii care au optat pentru Pedagogia curativă apreciază relaţiile care se stabilesc 

între copii, cadre didactice şi copii, existenţa unor condiţii decente de învăţare, precum şi 

activităţile suplimentare oferite. Dat fiind specificul alternativei, menţinerea unui mediu favorabil, 

care cultivă încrederea copiilor, precum şi o relativă libertate de acţiune sunt aspectele cele mai 

apreciate de către aceşti părinţi. 

Există diferenţe semnificative între aprecierile părinţilor cu copii în învăţământul preşcolar 

şi cei cu copii în învăţământul primar. Astfel, în timp ce primii consideră importantă educaţia 

centrată pe copil şi anumite modalităţi de organizare a activităţilor ( rutine, ritm de viaţă sănătos, 

activităţi individuale sau de grup), ceilalţi apreciază mai mult metodele şi tehnicile utilizate, 

considerându-le foarte importante pentru menţinerea interesului copiilor pentru studiu şi pentru 

dezvoltarea competenţelor. 

 

Cei mai mulţi părinţi (peste 91%) ar recomanda alternativa educaţională şi altor 

părinţi (F31), numai un procent mic (3%) nu ştiu cum ar proceda, iar 1,9% nu ar recomanda-o. 

 

Puţini părinţi (6,6%) consideră că există anumite aspecte care pot fi îmbunătăţite la 

alternativele educaţionale (F30), existând mai puţine sugestii de ameliorare a activităţii din 

grădiniţe (5,4%), decât din şcolile primare (7,4%). Aspectele care ar trebui îmbunătăţite, în 

opinia respondenţilor, sunt: finanţarea grupei sau clasei, spaţiul sau resursele didactice 

disponibile, anumite rutine zilnice sau faptul că în unele clase/grupe nu se lucrează suficient 

de diferenţiat cu copiii. De asemenea, evaluarea elevilor poate fi un motiv de nemulţumire, 

creând uneori dificultăţi de adaptare la trecerea în învăţământul tradiţional (în cazul 

alternativelor, care nu au continuitate). Altă nemulţumire este legată de locul în care se 

desfăşoară orele: cel mai frecvent în spaţiul clasei. Părinţii consideră că anumite teme, de 

exemplu cele de ştiinţe naturale, ar trebui să se desfăşoare în spaţiul exterior şcolii. (v.Anexa 2 

Tabel 25) 
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5.3. Formare şi  perfecţionare a cadrelor didactice  
 
5.3.1. Stagii de formare/perfecţionare urmate de cadrele didactice  
 

Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice a fost investigată atât din perspectiva 

obiectivă a participării cadrelor didactice la activităţi de acest tip, cât şi din perspectiva 

subiectivă a percepţiei cadrelor didactice asupra importanţei acestor activităţi pentru 

propria devenire profesională, asupra satisfacţiei faţă de oferta de formare şi faţă de 

condiţiile asigurate pe parcursul stagiilor de formare. 

Cadrele didactice au fost solicitate să menţioneze dacă au participat în ultimii cinci ani 

de activitate la stagii de formare / perfecţionare şi, în cazul unui răspuns favorabil să 

numească tipul stagiilor de formare / perfecţionare parcurse (P.13). (v.Anexa 2 Tabel 10) 

Tabel 41. Stagii de formare/perfecţionare urmate de cadrele didactice 

Stagii de formare / perfecţionare Ponderea participanţilor la 
programe 

1. Pentru alternative educaţionale 77,1% 

2. Utilizare TIC 55,7% 

3. Alte programe, şi anume: 44,0% 

- dezvoltarea competentelor / strategiilor didactice 10,8% 

- formare formatori / mentorat/ facilitator 10,5% 

- dezvoltarea competentelor manageriale 7,1% 

- diverse teme pedagogice transversale  6,8% 

- educaţie timpurie 5,3% 

- educaţie inclusiva 4,0% 

- Intel Teach 3,7% 

- consiliere,orientare, tehnici de comunicare 3,4% 

- finalizarea/completarea studiilor 2,2% 

- dezvoltarea competenţelor de evaluare 1,2% 

 

Date fiind particularităţile întregului eşantion de cadre didactice (323 de subiecţi ce 

predau în grupe / clase de învăţământ alternativ) este firesc procentul mare de respondenţi 

care, pe parcursul ultimilor cinci ani, au urmat un stagiu de formare / perfecţionare în 

alternativele educaţionale: 77,1%. Una dintre condiţiile constituirii grupelor / claselor de 

învăţământ alternativ este tocmai pregătirea cadrului didactic în alternativa educaţională 

respectivă.  Nevoia de formare / perfecţionare continuă în alternativa educaţională se explică şi 

prin faptul că această categorie de personal didactic este deosebit de dinamică, îşi fixează 

adesea exigenţe ridicate faţă de propria formare, este activ implicată în organizarea şi buna  

funcţionare a grupei / clasei, se confruntă cu situaţii inedite, date de noutatea demersului 

educativ şi nu ezită să experimenteze şi tatoneze în activitatea profesională.  

Peste jumătate dintre respondenţi (55,7%) au semnalat participarea la cursuri de 

tehnologia informaţiei computerizate, ceea ce relevă un alt domeniu de interes important şi 

actual pentru cadrele didactice. Utilizarea calculatorului face parte din activitatea multora dintre 

ele, le ajută la documentare şi informare, la pregătirea cursurilor, la comunicarea cu alte grupe / 

clase / cadre didactice, la lucrul pe proiecte sau în reţea. În special cadrele didactice cu vechime 

mai mare în învăţământ şi în alternativa educaţională, care nu au parcurs asemenea cursuri în 

formarea lor iniţială, resimt nevoia perfecţionării în acest domeniu. 
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O pondere destul de ridicată de persoane chestionate (44%) au semnalat participarea 

la diferite alte stagii de formare şi perfecţionare din diferite alte domenii. 

În distribuţia eşantionului de cadre didactice, în funcţie numărul de cursuri / stagii de 

formare şi perfecţionare parcurse în ultimii cinci ani, se constată următoarele aspecte: 

 Categoriile de cadre didactice cu cea mai mare participare la stagii de formare / 

perfecţionare sunt învăţătorii (68,3% participând la câte două şi trei stagii de formare în 

ultimii cinci ani) şi profesorii din învăţământul alternativ (65,9% au urmat două sau trei 

tipuri de stagii). În cazul educatoarelor predomină cele care au urmat unul (38,8%) sau două 

tipuri de stagii de formare / perfecţionare (32,7%). O posibilă explicaţie a acestui fenomen 

este faptul că majoritatea alternativelor educaţionale duc o politică de extindere în 

următoarele cicluri de învăţământ, cu impact direct asupra populaţiei ţintă care accesează 

programele de formare şi perfecţionare (tot mai mulţi învăţători şi profesori). Astfel încearcă 

să răspundă solicitărilor părinţilor copiilor care frecventează o unitate de învăţământ 

alternativ de a asigura continuitatea în metodă pedagogică propusă. Majoritatea 

reprezentanţilor alternativelor educaţionale au semnalat că cele mai frecvente 

întrebări ale părinţilor se referă la continuitatea în alternativă educaţională respectivă 

şi la modul în care se face apoi trecerea înspre învăţământul tradiţional.   

 Aproape jumătate dintre subiecţii investigaţi au parcurs în ultimii cinci ani câte două 

tipuri de stagii de formare / perfecţionare (43,7%), în timp ce aproximativ un sfert din 

eşantion au parcurs câte unul (26,3%), iar circa o cincime câte trei stagii de formare / 

perfecţionare (21,1%). 

 Procentul de cadre didactice care nu au parcurs niciun stagiu de formare / perfecţionare 

în ultimii cinci ani este destul de scăzut (9%), dar este aproape dublu în mediul rural 

(15,7%), faţă de cel din mediul urban (7,7%). Aceeaşi proporţie se păstrează la cadrele 

didactice care au parcurs trei tipuri de stagii de formare (22,8% în mediul urban, faţă de doar 

11,8% în cel rural). Acest fapt se poate explica prin oferta mai mică de cursuri / stagii de 

formare derulate în mediul rural, asociată cu precaritatea mai mare a condiţiilor de trai şi de 

lucru de acolo, cu impact negativ asupra formării şi perfecţionării cadrelor didactice. 

 

Figura 34.Numărul stagiilor de formare / perfecţionare parcurse în ultimii cinci ani, în 
funcţie de mediul de rezidenţă al cadrelor didactice 
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 Analiza participării cadrelor didactice la formarea continuă se completează prin şi 

raportarea la alţi factori, precum: tipul de unitate în care acestea îşi desfăşoară activitatea, 

nivelul de studii şi vechimea lor în alternativa educaţională şi alternativa educaţională pe 

care o reprezintă. Astfel, se constată o participare mai mare a cadrelor didactice cu studii 

superioare la stagiile de perfecţionare privind alternativele educaţionale (80%) şi utilizarea TIC 

(59,1%), faţă de 71,3%, respectiv 49,1% în cazul celor cu studii medii.  
 

 Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în unităţi de învăţământ mixte (cu 

grupe/clase de învăţământ alternative şi tradiţional) au nevoie mai mare de aderare la 

comunitatea pedagogică virtuală din care fac parte (formată din specialişti în domeniul 

alternativei educaţionale respective, alte cadre didactice care aplică aceeaşi metodă din ţară şi 

străinătate) şi sunt astfel mai interesate de stagiile de formare / perfecţionare în utilizarea TIC 

(61,2%), decât colegii lor din unităţi de învăţământ alternative, care se află fizic laolaltă şi care 

participă în mai mică măsură la asemenea cursuri (doar 37%). Nevoia de formare în 

alternativele educaţionale şi participarea la diverse alte programe creşte la această categorie de 

subiecţi: 83,6% urmează stagii de formare / perfecţionare în alternativele educaţionale, faţă de 

75,2% din unităţile mixte, iar 46,6% urmează alte programe, faţă de 43,2% din unităţile mixte. 

 Interesul cel mai mare pentru stagiile de formare / perfecţionare în alternativele 

educaţionale îl manifestă cadrele didactice cu o vechime în alternative educaţională între 2 şi 5 

ani (92,2%), iar cadrele didactice cu o vechime de peste 10 ani sunt pe primul rang în cazul 

cursurilor privind utilizarea TIC (59,3%) şi a altor programe de formare (53,7%). Aceste ponderi 

confirmă nevoia cadrelor didactice (în special a celor cu experienţă de peste 10 ani în alternativa 

educaţională şi cu vechime mare în învăţământ) de a ţine pasul cu realităţile educaţionale şi 

sociale actuale, iar atitudinea lor activă faţă de aceste realităţi face adesea parte din viziunea lor 

pedagogică, pe care o promovează nu doar la nivel principial, ci şi personal, manifestat în 

propria atitudine faţă de învăţare, de dezvoltarea profesională şi personală.  
 

Figura 35. Participarea la formarea continuă, pe alternative educaţionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 În ceea ce priveşte distribuţia eşantionului în funcţie de alternativa educaţională 
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stagii de formare / perfecţionare în domeniul alternativelor educaţionale pentru Waldorf şi 
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Pedagogia curativă şi ponderi de peste 60% în cazul tuturor celorlalte alternative educaţionale 

(80% Montessori, 77% Step by Step, 68,2% Planul Jena, 62,5% Freinet). Aceste cifre confirmă 

faptul că alternativele educaţionale au strategii de formare şi perfecţionare bine conturate iar 

cadrele didactice consideră activităţile de formare şi perfecţionare  ca fiind foarte importante. Între 

20 şi circa 60 la sută dintre cadrele didactice au urmat cursuri de utilizare TIC (61,5% Step by 

Step, 60% Pedagogia curativă, 43,2% Planul Jena, 41,2% Waldorf, 25% Freinet, 20% 

Montessori). Interesul pentru alte programe de formare şi perfecţionare reflectă în mare măsură 

deschiderea către inovaţie a cadrelor didactice care reprezintă diferitele alternative educaţionale: 

62,5% Freinet, 60% Pedagogia curativă, 56,8% Planul Jena, 42,7% Step by Step, 35,3% Waldorf, 

10% Montessori). 

 

5.3.2. Evaluări referitoare la stagiile de formare parcurse de cadrele 
didactice 

 

Cadrele didactice au fost solicitate să facă aprecieri referitoare la cursurile de formare 

şi perfecţionare la care au participat în ultimii cinci ani (P12): importanţa pe care o acordă 

formării continue, gradul de satisfacţie privind ofertele de formare existente (de formare 

profesională şi de formare personală ) şi condiţiile asigurate în cadrul unor stagii de formare.  

Răspunsurile au fost înregistrate pe o scală cu 4 trepte (0- deloc important, 1- în mică măsură, 

2- potrivit şi 3- important în mare măsură) şi sunt ilustrate în graficul de mai jos (v.Anexa 2 Tabel 

12).  

Au fost persoane care nu au răspuns la aceste întrebări. Excluzând nonrăspunsurile, 

imaginea de ansamblu obţinută este una pozitivă: subiecţii s-au arătat în general mulţumiţi de 

oportunităţile de formare şi de condiţiile oferite în cadrul acestor formări. 
 

Figura 36.Gradul de satisfacţie al cadrelor didactice faţă de stagiile de formare 
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satisfacţia cursantului. Condiţiile de desfăşurare a programelor de formare sunt satisfăcătoare 

pentru aproape jumătate dintre subiecţi (46,5%) şi parţial satisfăcătoare pentru mai mult de o 

treime dintre aceştia  ( 38, 9% ). 

 

Figura 37.Gradul de satisfacţie al cadrelor didactice faţă de stagiile de formare, în 
funcţie de nivelul de şcolaritate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O privire mai amănunţită în ceea ce priveşte cursurile parcurse de respondenţi, conduce 

la concluzia că au participat la o varietate mare de cursuri, care corespund unor interese 

profesionale de diferite tipuri, de la cursuri de educaţie timpurie, până la cursuri de management 

educaţional. În timp ce unele persoane par mai degrabă orientate pe o anumită direcţie de 

dezvoltare profesională, altele au participat la cursuri cu tematici foarte diferite. Unele cadre 

didactice precizează numele şi locul de desfăşurare al cursurilor, alţii dau informaţii mai difuze.  
 

S-au înregistrat şi răspunsuri neaşteptate: calitatea ofertelor de formare şi condiţiile 

oferite au fost considerate ceva mai slabe de către persoanele, care în ultimii ani nu au 

participat la nici un curs de formare (!). Explicaţia ar putea fi legată de prejudecăţile actuale din 

sistem, conform cărora, ofertele de formare nu ar fi de cea mai bună calitate.  

Nu au existat diferenţe semnificative între răspunsurile oferite de educatoare, învăţătoare 

sau profesori. Nu au fost înregistrate diferenţe mari între cadrele didactice din zonele urbane şi 

din cele rurale, între cele cu studii medii sau cele cu studii superioare, indiferent de vechimea în 

alternativa educaţională. 

 În ce priveşte calitatea ofertei de formare, sesizăm un grad de satisfacţie mai mare în 

rândul educatoarelor comparativ cu un grad de satisfacţie mai redus, înregistrat la profesori şi la 

învăţători. Totuşi, toate cadrele didactice din primul an de activitate, precum şi cele care au  

până în cinci ani de activitate au răspuns că perfecţionarea este foarte importantă pentru 

ele. După mai mulţi ani de activitate, persoanele consideră că au suficientă experienţă 

profesională, iar importanţa perfecţionării scade lent.  

 
 

 

Evaluarea stagiilor de formare, in functie de pozitia didactica
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Capitolul 6. Situaţii de transfer în şi dinspre 

 învăţământul alternativ 
 
Situaţiile de transfer legate de alternativele educaţionale pot fi abordate din două 

perspective. Prima se referă la transferurile pe parcursul şcolarizării în acelaşi ciclu de studiu, 

generate de diferite cauze sau motivaţii şi care vizează atât transferurile dinspre alternativa 

educaţională spre unităţi de învăţământ tradiţional (A-T) sau spre o altă alternativă (A-A), 

respectiv noi intrări în alternativa educaţională dinspre unităţi de învăţământ tradiţional (T-A) sau 

dinspre alte alternative (A-A). Cea de a doua categorie o reprezintă transferul impus de trecerea 

la nivelul superior de studii. În această situaţie se regăsesc majoritatea copiilor la finalizarea 

educaţiei din grădiniţă şi absolvenţii învăţământului primar al alternativelor, cunoscut fiind faptul 

că ele sunt rareori organizate la nivelul învăţământului gimnazial. În cazul finalizării grădiniţei, 

varianta de  continuare a educaţiei aparţine nu numai opţiunii familiei, ci şi ofertei reţelei de 

învăţământ la nivel local, unii dintre copii fiind în situaţia de a continua studiile numai în unităţi de 

învăţământ tradiţional. Această a doua categorie a situaţiilor obiective de transfer, de treceri în 

nivelul următor, sunt caracteristice majorităţii absolvenţilor de învăţământ alternativ, dar şi 

acestea pot avea impact asupra copilului şi impun strategii de adaptare specifice. 

În analiza următoare se va folosi termenul situaţii de transfer pentru prima categorie, în 

timp ce pentru cea de a doua se va utiliza termenul de treceri în nivelul următor. 
 
 

6.1. Frecvenţa situaţiilor de transfer 
  

Situaţiile de transfer au fost investigate atât pe bază de chestionar adresat celor patru 

categorii de subiecţi, cât şi prin sondarea opiniilor reprezentanţilor alternativelor educaţionale, 

invitaţi la discuţiile din cadrul focus grupurilor. Între aspectele dezbătute în focus grupuri se 

înscriu şi elementele de natură calitativă legate de transferurile în şi dinspre învăţământul 

alternativ, precum motive, dificultăţi de adaptare şi strategiile de susţinere a copiilor aflaţi în 

situaţie de transfer.  

Înregistrarea cererilor de transfer direct la unităţile de învăţământ şi nu la inspectoratele 

şcolare judeţene sau ale municipiului Bucureşti relevă paşii pe care sistemul naţional de 

învăţământ i-a făcut deja în direcţia descentralizării sale. Autorităţile educaţionale au delegat 

responsabilităţile conexe situaţiilor de transfer unităţilor de învăţământ, care îşi cunosc cel mai 

bine propriile capacităţi şi sunt direct interesate să-şi atragă copii şi părinţi dornici de a intra şi 

activa în respectivele comunităţi educaţionale. 

Răspunsurile date de directorii de unităţi de învăţământ sunt relevante pentru numărul 

situaţiilor de transfer din ultimii doi ani şcolari: ei au fost solicitaţi să indice câte cereri de 

transfer în şi dinspre învăţământul alternativ au fost înregistrate în anii şcolari 2009/2010 

şi 2010/2011, în unitatea pe care o coordonează (D.23 / D.24). Informaţia a fost solicitată din 

punct de vedere numeric, fără raportare la nivelul de studiu. Aspecte privind fluctuaţiile în cadrul 

efectivelor de copii între unităţile de învăţământ tradiţional şi alternativ au fost abordate din 

perspectiva fenomenului existent la nivelul unităţii de învăţământ, pe baza evidenţei a cel puţin 

unei cereri de transfer.  
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Se remarcă astfel că în peste trei sferturi dintre unităţile de învăţământ (77,1%)  cel puţin 

un copil a schimbat forma de educaţie, iar în peste o cincime dintre unităţile selectate (22,9%) 

nu au existat pe parcursul celor doi ani avuţi în vedere niciun transfer. Dintre situaţiile de transfer 

înregistrate, 71,1% sunt dinspre învăţământul tradiţional înspre alternativele educaţionale şi doar 

45,8% în sens invers, dinspre alternative înspre învăţământul tradiţional. Aceste procente 

reflectă atractivitatea mare de care se bucură alternativele educaţionale, datorită inovaţiei 

demersului pedagogic şi actualităţii principiilor educaţionale pe care le promovează.  

Reprezentaţi ai alternativelor educaţionale, care fac parte din organizaţii profesionale 

specifice şi au o viziune de ansamblu asupra acestui fenomen au semnalat avantaje ale 

alternativei, aspecte dintre cele mai apreciate de copii şi familiile acestora, contribuind la 

opţiunea pentru alternativele educaţionale.     

  Informaţiile din partea directorilor de unităţi de învăţământ au fost solicitate pentru doi ani 

şcolari, iar prezentarea rezultatelor a fost făcută pentru fiecare an în parte, dar şi însumat pe cei 

doi ani şcolari.  

Tabel 42. Indicatori statistici referitori la numărul de transferuri din unitate, pentru 
unităţile care au înregistrat transferuri în perioada 2009-2011 (D.23 / D.24) 

 

2009-2010 
 2010-2011  

Pe parcursul a doi 
ani 

TA AT  TA AT  TA AT 

Număr  de unităţi (Total luat în calcul: 
83) 50 28  52 27  59 38 

Număr minim de transferuri 1 1  1 1  1 1 

Număr maxim de transferuri 20 9  15 9  25 18 

Număr mediu de transferuri 3,5 2,5  3,3 3,0  5,9 3,9 

Notă: Din totalul celor 84 unităţi pentru care au fost oferite informaţii a fost eliminat din calcul Liceu l 
Waldorf Iasi care s-a referit la ansamblul unităţii, rezultând cel mai mare număr de cereri: TA:40, AT:27 

  La nivelul eşantionului, numărul mediu de transferuri pe parcursul celor doi ani este de 5,9 

cereri de transfer dinspre unităţile de învăţământ tradiţional spre alternativele educaţionale, iar 

numărul cererilor de ieşire din alternative este mai mic, de 3,9 cereri.  Graficul următor ilustrează 

numărul şi direcţia transferurilor efectuate în cele 64 de unităţi de învăţământ. 

Figura 38.Distribuţia unităţilor care au înregistrat cereri de transfer în perioada 2009-
2011, în funcţie de numărul şi direcţia transferului  
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Tabel 43. Numărul mediu de transferuri din perioada 2009-2011, în funcţie de alternativa 
educaţională 

Alternativa 
educaţională 

Număr 
unităţi 

Număr mediu de transferuri pe o perioada de doi ani 

T-A A-T 

Freinet 4 7,33 3,00 

Montessori 2 8,00 1,00 

Planul Jena 15 10,17 1,50 

Step by Step 55 5,45 4,25 

Waldorf 6 3,75 5,00 

Ped. Curativă 1 2,00 2,00 

Total 83 5,90 3,95 

Cele mai multe cereri de transfer din învăţământul tradiţional înspre alternativa 

educaţională o înregistrează Planul Jena, cu un număr mediu de 10,17 transferuri în perioada 

celor doi ani avuţi în vedere. Montessori (cu o medie de 8 transferuri) şi Freinet (cu o medie de 

7,33 transferuri) se află deasupra mediei generale de 5,9 transferuri, înregistrate la nivelul 

întregului eşantion. Step by Step (cu o medie de 5,45), Waldorf (cu o medie de 3,75) şi 

Pedagogia curativă (cu o medie de 2 transferuri) se află sub media înregistrată la această 

categorie. 

În direcţia inversă, respectiv a transferurilor dinspre alternativa educaţională înspre 

învăţământul tradiţional, cele mai mari medii de transferuri le înregistrează alternativa 

Waldorf (cu o medie de 5 transferuri) şi Step by Step (4,25 transferuri în medie, în cei doi ani 

investigaţi). Sub media întregului eşantion (de 3,95 transferuri) se află toate celelalte alternative 

educaţionale: Freinet (cu media de 3 transferuri), Pedagogia curativă (cu media de 2 transferuri), 

Planul Jena (1,5 transferuri) şi Montessori (cu media de 1 transfer în cei doi ani investigaţi) 

(Anexa 2, Tabel 29) 

Numărul de copii înscrişi de la debutul ciclului de şcolarizare în alternativele educaţionale 

vine să completeze acest tablou (P.19 / P.20). Copii înscrişi în grădiniţă au o rată mai mică de 

fluctuaţie, decât copiii din învăţământul primar, iar transferul în şi dinspe alternativele 

educaţionale de la nivelul gimnazial şi liceal nu au fost luate în calcul, date fiind numărul redus 

de unităţi care au furnizat informaţii despre respectiva categorie de elevi şi metodologia specifică 

de intrare în acest ciclu de învăţământ (opţiunea elevilor este condiţionată de mai mulţi factori, 

precum performanţele şcolare anterioare, rezultatele la examenele de capacitate etc.). 

 

6.2. Motivaţie şi iniţiativă în situaţiile de transfer  

Motivaţia transferurilor spre alternativa educaţională nu poate fi ruptă de motivaţia 

alegerii acestei forme de învăţământ pentru copil. Multe dintre motivele de transfer se suprapun 

cu motive ale opţiunii iniţiale pentru alternativă, aspecte care au făcut obiectul capitolului 5.2.1, 

cu deosebiră că, în ce priveşte alegerea alternativei ca opţiune educaţională iniţială şi-au 

exprimat opiniile toţi părinţii, respectiv cadrele didactice eşantionate, în timp ce, acest capitol 

este susţinut de opiniile subiecţilor implicaţi în transfer. 

Motivaţia transferurilor în şi dinspre învăţământul alternativ a fost investigată din dublă 

perspectivă: cea a părinţilor (F.22) şi cea a cadrelor didactice, aşa cum rezultă din 

experienţa lor profesională din ultimii cinci ani (P.34 / P.35). 
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A fost analizată opinia părinţilor, care şi-au transferat copilul în învăţământul alternativ, 

la nivelul eşantionului de copii (reprezentaţi de părinţii acestora) înregistrându-se 40 situaţii de 

transfer. Părinţii, care şi-au transferat copilul în învăţământul tradiţional nu au putut fi investigaţi, 

aceasta reprezentând una dintre limitele prezentei cercetări.  

Principalele motive ale transferului au fost legate de factori subiectivi, ce ţin de 

percepţia părinţilor asupra calităţii procesului educativ din grupa / clasa / unitatea de 

învăţământ în care a fost transferat copilul: oferta educaţională a ocupat primul rang între 

motivele transferului (40%), renumele unităţii sau al cadrului didactic – rangul al doilea (32,5%) 

şi modul de organizare a activităţii – rangul al treilea (30%). Doar o cincime dintre părinţii care şi-

au transferat copiii în învăţământul alternativ (40 de familii) a considerat ca motiv principal 

coerenţa dintre opiniile familiei despre educaţie şi cele ale grupei / clasei / unităţii de învăţământ. 

(Anexa 2, Tabel 31) 

Figura 39.Principalele motive de transfer, în opinia părinţilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factorii obiectivi par să fie pentru părinţi – cel puţin la nivel declarativ – mai puţin 

relevanţi în situaţiile de transfer: schimbarea domiciliului copilului şi proximitatea faţă de 

domiciliu (20%), programul oferit (10%), baza materială de care dispune unitatea (10%).  

Din aceste opţiuni rezultă că primordială pentru părinţi este calitatea procesului educativ,  

dată cel mai adesea de resursa umană implicată. Un grad de satisfacţie ridicat cu privire la 

calitatea actului educativ poate motiva părinţii să depăşească unele inconveniente, precum 

distanţa unităţii de învăţământ de domiciliu sau programul de lucru al acesteia. Opiniile părinţilor 

nu converg în totalitate cu percepţia cadrelor didactice asupra aceluiaşi fenomen.   

În opinia cadrelor didactice principalul motiv de alegere a alternativelor educaţionale 

este de natură obiectivă: tipul de program oferit de grupa / clasa/ unitatea de învăţământ. În 

acest context amintim însă ponderea mare a claselor Step by Step în eşantionul de cercetare şi 

particularităţile programului oferit de aceasă alternativă educaţională (programul educativ de opt 

ore).  

Step by Step a fost dorit şi apreciat de părinţi, căci a oferit sistemul de şcolarizare prelungit – 
copiii sunt până la ora 16 în siguranţă. A servit astfel intereselor părinţilor. Încadrarea cu doi 
învăţători a servit intereselor cadrelor didactice şi ale şcolii. (FG- Reprezentant Step by Step) 
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Tipul de program oferit de alternativă a fost determinant pentru aproape jumătate dintre 

situaţiile de transfer din învăţământul tradiţional în cel alternativ, semnalate de cadrele didactice 

(44,9%).  Motivele care ţin de modul de organizare a activităţii, renumele unităţii sau al cadrului 

didactic au ocupat totuşi ranguri importante, la fel ca şi în opinia părinţilor. Aceast fapt conduce 

către concluzia unei bune intercunoaşteri între părinţi şi cadre didactice, în general, a sincerităţii 

relaţiei şi aprecierii corecte a demersului educativ de către părinţi.    

Figura 40.Motive de transfer ale copiilor din învăţământul tradiţional în cel alternativ 

 

 

 

 

 

 

 

În opinia cadrelor didactice principalul motiv de părăsire a alternativei educaţionale 

este de natură obiectivă: schimbarea domiciliului copilului şi proximitatea faţă de 

domiciliu (55,7%). Tot de natură obiectivă este şi tipul de program oferit de unitatea de 

învăţământ (scurt, prelungit etc.), care i-ar influenţat pe circa o cincime dintre cei care au 

renunţat la învăţământul alternativ, în favoarea celui tradiţional (19,2%). Potrivit opiniei cadrelor 

didactice, aproape un sfert dintre copii au părăsit sistemul alternativelor educaţionale datorită 

lipsei lor de continuitate în următoarele cicluri de învăţământ (23,5%). Această motivaţie apare la 

toate alternativele educaţionale, chiar şi la cele care organizează toate ciclurile de învăţământ: 

ele nu pot asigura aceeaşi răspândire geografică pentru toate nivelurile de şcolaritate (preşcolar, 

primar, gimnazial şi liceal), iar acest lucru îi descurajează pe unii părinţi şi îi determină să se 

îndrepte spre învăţământul tradiţional, consideră cadrele didactice.  

Figura 41.Motive de transfer ale copiilor din învăţământul alternative în cel tradiţional 
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Se observă astfel diferenţele de accent între opţiunile părinţilor (motivaţi mai degrabă 

de factori subiectivi, ce ţin de calitatea procesului educativ şi a resursei umane din unitatea de 

învăţământ) şi cele semnalate de cadrele didactice, care leagă situaţia transferurilor – mai 

mult decât părinţii – de factori obiectivi (precum: tipul de program oferit, schimbările de domiciliu 

ale copiilor etc), ce ţin prea puţin sau deloc de ei şi de calitatea activităţii prestate.  Şi cadrele 

didactice recunosc însă importanţa ofertei educaţionale, a calităţii procesului de învăţământ şi a 

modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor pentru situaţiile de transfer din învăţământul 

tradiţional în cel alternativ.  

Iniţiativa transferurilor vine, de cele mai multe ori, din partea familiei. În majoritate, 

părinţii au declarat că ei au decis asupra transferului copiilor (40% dintre situaţiile de transfer), 

alţii s-au consultat cu copiii, fiind în egală măsură iniţiativa familiei şi a copilului (32,5% dintre 

situaţiile de transfer), rareori a fost o decizie luată de toţi cei implicaţi în procesul educaţional: 

familie, copil şi cadru didactic (7% dintre situaţiile de transfer). Doar într-o singură situaţie 

iniţiativa transferului a venit din partea copilului. Nu s-au înregistrat cazuri în care transferurile să 

fi fost realizate ca urmare a presiunilor exercitate de ceilalţi copii din grupă / clasă şi de părinţii 

lor sau de personalul unităţii de învăţământ.  

 

Experienţa proiectului Timişoara (n.b. Montessori Haus) ne-a arătat că transferul copiilor de la 
noi înspre învăţământul tradiţional s-a făcut în urma deciziei părinţilor. În proporţie de 99% copiii 
care au plecat n-ar fi vrut să plece din Montessori. (FG- Reprezentant Montessori) 

Această realitate a iniţiativei transferurilor se datorează în mare parte vârstei copiilor 

transferaţi, în majoritate fiind vorba despre copii din ciclurile de învăţământ preşcolar şi primar, 

care sunt încă la o vârstă prea fragedă pentru a lua asemenea decizii singuri. Pe de altă parte s-

ar putea să fie vorba şi de o cutumă culturală în cadrul modelelor de educaţie parentală: aceea 

de a nu presupune necesară posibilitatea de opţiune a copilului în chestiuni care îl privesc. 

 

 

6.3.  Adaptarea copilului transferat  
 
Atât părinţii, cât şi cadrele didactice au fost rugaţi să se exprime asupra modului în 

care s-a desfăşurat adaptarea copiilor transferaţi din învăţământul tradiţional sau dintr-o altă 

alternativă educaţională (F.24, respectiv P.21) şi asupra duratei de adaptare (F.26, respectiv 

P.22 / P.23).   

Eşantionul a cuprins un număr relativ redus de părinţi ai căror copii s-au aflat în 

situaţie de transfer (40 de cazuri). În 27 dintre cazuri copilul s-a integrat aproape imediat şi nu 

a avut dificultăţi de adaptare. În şase cazuri copilul a avut nevoie de o perioadă de adaptare şi 

doar într-un singur caz copilul nu s-a adaptat deloc, părinţii intenţionând să îl transfere din nou. 

În ceea ce priveşte perioada medie, de care au avut nevoie copiii transferaţi pentru a se 

adapta, 26 (dintre cei 40 de părinţi ai căror copii s-au aflat în situaţie de transfer) au afirmat că 

au fost necesare între una şi trei săptămâni pentru acest proces, şase dintre ei au estimat la o 

lună perioada de adaptare, trei au afirmat că au fost necesare 2-3 luni şi cinci că perioada a fost 

mai lungă decât atât. Prin urmare, în 80% dintre cazurile de transfer semnalate de părinţi, 

perioada de adaptare a fost de cel mult o lună. (Anexa 2, Tabel 32) 
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Perspectiva cadrelor didactice este una mai largă, ele făcând referire la mai multe 

generaţii de copii cu care au lucrat. Astfel, dintr-un total de 291 de cadre didactice investigate 

(din învăţământul preşcolar şi primar), 68,1% afirmă că elevii / copiii s-au adaptat în situaţie de 

transfer imediat sau după o anumită perioadă, şi doar 6,5% că nu au făcut-o. 

Tabel 44. Adaptarea copilului transferat din unităţi tradiţionale sau din alte alternative 
educaţionale (P.21) 

 Variante de răspuns 
Total 

Mediu Nivel de studio 

Urban Rural Preşcolar Primar 

291 247 44 76 215 

Cei mai mulţi copii s-au integrat imediat,  
fără dificultăţi de adaptare 177 60,8% 64,4% 40,9% 59,2% 61,4% 

Cei mai mulţi au avut nevoie de o  
perioadă de adaptare 21 7,2% 7,7% 4,5% 9,2% 6,5% 

Au fost copii care nu s-au adaptat,  
dar au rămas totuşi în grupă / clasă 10 3,4% 4,0% 0,0% 5,3% 2,8% 

Au fost copii care nu s-au adaptat şi  
au revenit la forma iniţială de studiu 9 3,1% 3,6% 0,0% 0,0% 4,2% 

NonR 74 25,4% 20,2% 54,5% 26,3% 25,1% 

Total 291 100,0% 100% 100% 100% 100% 

 

Copiii/elevii care s-au adaptat 198 68,1% 72,1% 45,4% 68,4% 67,9% 

Copiii/elevii care nu s-au adaptat 19 6,5% 7,6% 0,0% 5,3% 7,0% 

Dintre situaţiile de transfer, datele statistice indică o adaptare mai facilă a copiilor din 

mediul urban, decât a celor din mediul rural, fără diferenţe semnificative raportate la nivelul de 

studiu al copiilor. În mediul rural apare o rată mare de nonrăspunsuri (peste jumătate dintre 

respondenţi), care ar trebui percepută ca o frecvenţă extrem de redusă a acestui fenomen, 

aproape inexistent. Oferta educaţională din mediul rural, adresată cu deosebire vârstelor mici, 

nu permite alte opţiuni educaţionale, în condiţiile organizării reţelei de învăţământ şi a situaţiei 

demografice la nivel local. 

În ceea ce priveşte estimarea cadrelor didactice asupra perioadei medii de adaptare 

de care au nevoie copii care se transferă din învăţământul tradiţional sau dintr-o altă alternativă 

educaţională, ele consideră că: 

 majoritatea copiilor au nevoie de o perioadă de cel mult o lună pentru a se adapta 

(72,9% pentru cei ce se transferă din învăţământul tradiţional în cel alternativ şi 58,8% 

pentru cei ce se transferă într-o altă alternativă educaţională); 

 trecerea dintr-o alternativă educaţională într-alta se realizează mai rapid, decât trecerea 

din învăţământul tradiţional în cel alternativ, existând unele principii comune, care stau la 

baza celor şase modelelor pedagogice alternative analizate; 

 în mediul rural copiii au nevoie de o perioadă de adaptare mai îndelungată, decât copiii 

din mediul urban; 

 în general, perioada de adaptare a copiilor care vin din învăţământul tradiţional în cel 

alternativ, creşte odată cu vârsta copiilor.  Acest fenomen a fost semnalat şi în cadrul 

focus-grupurilor cu reprezentanţii alternativelor educaţionale, în special în cazul celor mai 

puternic distanţate de învăţământul tradiţional. 
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Figura 5. Perioada medie de adaptare a copiilor în situaţie de transfer l 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Din perspectiva pedagogiei Montessori ideal este să existe continuitate, să nu aibă loc 
asemenea transferuri, dar legislaţia nu permite aşa ceva. (…) Dacă un copil nu vine de la o 
vârstă timpurie, nu ajunge să cunoască materialele, deci trebuie făcută o recuperare cu el. 
Părinţii trebuie să cunoască sistemul înainte să înscrie copilul şi trebuie să ştie la ce îl expun 
atunci când îl aduc mai târziu. (FG-Reprezentant Montessori) 
 

Nu recomandăm transferurile în mijlocul ciclului. Se întâmplă totuşi, când se mută dintr-un oraş 
într-altul. Sau dacă nu sunt mulţumiţi cu ceea ce se oferă în învăţământul tradiţional. Îi 
descurajăm să se mute în mijlocul anului şcolar, în mijloc de ciclu. Mediul fiind permisiv, copii se 
integrează repede. (FG-Reprezentant Step by Step) 
 

Când vin din învăţământul tradiţional, care li se pare mai rigid, se simt liberi şi pot ajunge chiar în 
cealaltă extremă, când nu mai văd nicio limită a libertăţii. Ei reprezintă atunci o provocare pentru 
profesori, mai ales dacă sunt în perioada de gimnaziu / liceu, când trec oricum printr-o perioadă 
mai dificilă de evoluţie personală. (FG-Reprezentant Waldorf) 
 

Timpul de integrare şi modul de manifestare a dificultăţilor sunt diferite de la un copil la altul. Am 
observat că acei copii care vin din Germania sau din străinătate, în general, s-au integrat mai 
repede, mai uşor decât copii care au venit din sistemul tradiţional românesc de învăţământ. (FG-
Reprezentant Waldorf) 
 

Există reglementări privind transferul, se dau diferenţe, există discipline specifice şi la acestea 
copiii trebuie să dea diferenţe (de ex. desenul formelor, metaloplastia, practici de specialitate). 
Profesorii de la Waldorf trebuie să găsească un timp ca să-i pregătească pe acei copii care s-au 
transferat din învăţământul tradiţional, pentru a-i ajuta să-şi facă echivalarea. Trebuie acordat 
mai mult timp acestor copii, decât celor care continuă în sistem Waldorf. (FG-Reprezentant 
Waldorf) 
 

Există în general o perioadă de timp în care elevul este lăsat să se integreze. Nu este ceva 
stabilit la nivel naţional, ci la nivelul şcolii, în funcţie de situaţia concretă. Consiliul de profesori al 
clasei analizează aceste cazuri. Grupul de copii / clasa poate ajuta la integrarea acestor copii. Li 
se explică regulile, colegii îi ajută foarte mult. Perioada de integrare variază de la caz la caz. 
(FG-Reprezentant Waldorf) 
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În general reprezentanţii alternativelor educaţionale insistă asupra ritmului propriu de 

adaptare a copiilor în situaţie de transfer şi asupra flexibilităţii şi libertăţii cadrelor 

didactice de a propune soluţii şi strategii specifice situaţiilor individuale. În colaborare cu 

celelalte cadre didactice ale grupei / clasei / unităţii, în colaborare cu copilul şi familia acestuia, 

apelând adesea şi la sprijinul acordat de ceilalţi copii din colectiv ei găsesc cele mai eficiente 

soluţii de depăşire a dificultăţilor de transfer.  Profesori psihologi sau consilieri şcolari sprijină 

adesea acest demers. Copilul şi familia sunt asistaţi cu grijă pentru a depăşi dificultăţile 

transferului şi a se facilita procesul de adaptare a copilului la noua realitate educaţională în care 

se află. 
 

Fiecare cadru didactic se descurcă în funcţie de situaţie. Noi nu dăm în general reţete. Este o 
problemă aceasta, pentru că se cer reţete. Eu nu pot să spun ce reţetă ar fi potrivită, pentru că 
nu cunosc nici centrul, nici educatoarea. Ori facem individualizare, ori nu facem. (…) 
Individualizarea şi libera iniţiativă sunt apreciate şi la cadrele didactice, nu doar la copii. (FG-
Reprezentant Step by Step) 

 Atât modul în care se desfăşoară adaptarea copiilor transferaţi, cât şi durata 

perioadei de adaptare depind de o serie de factori, între care amintim:  

 pregătirea copilului înainte de transfer şi susţinerea sa continuă de către propria familie; 

 ajutorul acordat copilului transferat de câtre ceilalţi copii din grupă / clasă; 

 experienţa anterioară a cadrului didactic cu situaţii similare; 

 o strategie comună, coerentă şi colaborarea eficientă dintre toţi partenerii educaţiuonali 

pentru  susţinerea integrării copilului. 

 

Părinţii au fost întrebaţi cum şi-au susţinut copilul în perioada de transfer (F.25). 

Aproape jumătate dintre ei (42,5% din cazuri) au vorbit cu copilul despre transfer înainte şi după 

realizarea acestuia, alţii (20%) au colaborat activ cu personalul noii unităţi / grupe/ clase şi au 

beneficiat de asistenţă psiho-pedagogică acordată de personal de specialitate (psiholog, 

consilier) sau de programe de informare şi formare a părinţilor.  

Însumat, în mai  puţin de un sfert dintre situaţiile semnalate, copiii au avut contact direct 

cu noua grupă / clasă în care urmau a se transfera: 6 copii (din 40) au vizitat noua grupă / clasă 

înainte de transfer, cunoscând colegii, cadrele didactice şi spaţiul educativ şi doar 3 copii au şi 

participat la activităţile grupei / clasei noi înainte de a se transfera acolo. Dat fiind numărul redus 

de situaţii semnalate, nu se justifică o analiza statistică a acestora. Merită însă menţionat că cea 

mai bună cale de cunoaştere a unei noi realităţi educaţionale de către copil este cea a cunoşterii 

sale directe, iar alternativele educaţionale manifestă în general deschidere pentru acest tip de 

cunoaştere. Este de datoria familiei să solicite accesul şi cunoaşterea directă, pentru a se 

asigura atât ei, cât şi copiii, că opţiunea lor este cea mai bună şi în beneficiul copilului. Părinţii, 

ca parteneri educaţionali, pot reprezenta un factor de influenţă şi presiune asupra şcolii, 

contribuind la modelarea, inovarea şi dinamizarea acesteia, la realizarea unei autentice şcoli a 

comunităţii.  
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6.4. Dificultăţi în situaţiile de transfer  

În privinţa dificultăţilor apărute în situaţiile de transfer, au fost solicitaţi să îşi 

exprime opinia atât cadrele didactice (P.24, P.26), cât şi părinţii copiilor care au trecut din 

învăţământul tradiţional în cel alternativ (F.28). Cadrele didactice s-au exprimat asupra 

transferurilor realizate în ambele sensuri (din şi înspre alternativele educaţionale), în timp ce 

părinţii au semnalat doar dificultăţile de transfer cu care s-au confruntat proprii copii la intrarea în 

alternativele educaţionale. O privire de ansamblu asupra dificultăţilor în situaţie de transfer în 

cele două direcţii şi a strategiilor de depăşire a acestora au oferit şi reprezentanţii alternativelor 

educaţionale, în cadrul focus-grupurilor organizate.  

Prima observaţie care se impune rezultă din răspunsurile acordate de părinţi, care au 

fost solicitaţi să indice cele mai mari dificultăţi de adaptare pe care le-a avut propriul copil 

atunci când a intrat în învăţământul alternativ (F.28).  

Unul din trei copii a înregistrat dificultăţi de adaptare (29,1%), iar adaptarea la nivelul 

învăţământului preşcolar s-a realizat mai dificil, decât cea de la nivel primar (37,3%  din copiii de 

grădiniţă au avut dificultăţi de adaptare, faţă de 23,7% din copiii de ciclu primar). Posibile motive 

sunt nu atât particularităţile alternativelor educaţionale, deoarece majoritatea copiilor nu au avut 

experienţe anterioare cu sistemul de învăţământ, ci mai degrabă despărţirea timpurie de cămin 

şi familie (uneori anticipat faţă de nevoile reale ale copilului) şi pregătirea lor insuficientă pentru 

trecerea de la a un mediu educativ la celălalt (din familie la grădiniţă).  

Peste două treimi dintre părinţii respondenţi afirmă însă că la trecerea în 

învăţământul alternativ copilul nu a avut dificultăţi de adaptare (70,9%).   

 

6.4.1. Dificultăţi de adaptare ale copiilor în cazul transferului 
din învăţământul tradiţional în cel alternativ 

 

Peste jumătate dintre părinţii care au semnalat dificultăţi de adaptare ale copiilor lor în 

situaţii de transfer au menţionat cel puţin o dificultate, iar restul două, trei sau chiar mai mult de 

trei dificultăţi cu care cei mici s-au confruntat. 

Tabel 45. Cele mai mari dificultăţi de adaptare ale copilului intrat în învăţământul 
alternativ (F.28) 

 Dificultăţi de adaptare Preşcolar Primar Total 

  69 67 136 

01 Libertatea de mişcare 10,1% 17,9% 14,0% 

02 Modul de organizare a activităţilor 33,3% 19,4% 26,5% 

03 Modul de grupare a copiilor / elevilor 11,6% 7,5% 9,6% 

04 

Independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea 
sarcinilor de lucru 24,6% 28,4% 26,5% 

05 Libertatea de exprimare a opiniilor 33,3% 20,9% 27,2% 

06 Tehnicile de lucru 20,3% 22,4% 21,3% 

07 Nivelul de cunoştinţe şi competenţe 8,7% 9,0% 8,8% 

08 Raportarea faţă de colegi 30,4% 28,4% 29,4% 

09 Modul de raportare la cadrele didactice 7,2% 3,0% 5,1% 

10 Evaluarea 4,3% 11,9% 8,1% 

11 Altceva 18,8% 11,9% 15,4% 
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 Primul rang între dificultăţile semnalate de părinţi îl ocupă raportarea copilului faţă de 

colegii săi: atât cei din învăţământul preşcolar, cât şi cei din învăţământul primar constată 

diferenţe majore faţă de experienţele anterioare ale celor mici. Dacă la nivelul grădiniţei ne 

putem gândi la dificultăţile inerente intrării într-o colectivitate de copii şi la preocuparea părinţilor 

preponderent pentru modul în care copiii socializează cu congenerii, la nivelul şcolii primare este 

mai degrabă vorba despre moduri diferite de raportare la grupul de egali promovate de variatele 

modele pedagogice. Ranguri importante ocupă şi libertatea de exprimare a opiniilor (rangul al 

doilea – 27,2%), modul de organizare a activităţilor şi independenţa şi responsabilitatea în 

îndeplinirea sarcinilor de lucru (rangul al treilea – fiecare cu câte 26,5%).  Sunt particularităţi 

ale alternativelor educaţionale, care adesea îi determină pe părinţi să opteze pentru un anume 

model pedagogic, dar care, odată cu înscrierea copilului în învăţământul alternativ, pot ridica 

probleme, datorită lipsei de obişnuinţă a celor mici de a gestiona aceste aspecte. 

 De remarcat sunt şi elementele considerate de părinţii respondenţi ca fiind cel mai puţin 

problematice pentru copii: nivelul de cunoştinţe şi competenţe acumulate de copii (8,8%), 

diferitele modalităţi de evaluare (8,1%) şi modul de raportare la cadrele didactice (5,1%). 

Diferenţele dintre nivelul învăţământului preşcolar şi primar sunt evidenţiate de graficul următor  

Figura 42.Dificultăţi de adaptare ale copiilor intraţi în alternativele educaţionale, în 
funcţie de nivelul de învăţământ (F.28) 

 

 

 

 

 

 

 

   

Opiniile cadrelor didactice cu privire la cele mai frecvente dificultăţi de adaptare ale 

copiilor transferaţi din învăţământul tradiţional în alternativele educaţionale diferă uşor faţă de 

cele ale părinţilor, oferind o perspectivă mai generală şi mai puţin subiectivă, decât cea a 

părinţilor.     

În opinia cadrelor didactice, cele mai frecvente dificultăţi de adaptare a copiilor 

înregistrate în situaţia unor transferuri din învăţământul tradiţional în cel alternativ s-au datorat 

următoarelor caracteristici, care particularizează alternativele educaţionale:   

 independenţa şi responsabilizarea copiilor în propria formare (43,3% - rangul întâi în 

opţiunile cadrelor didactice, faţă de rangul al treilea în opţiunile părinţilor); 

 modul în care sunt organizate activităţile 36.2% - rangul al doilea în opţiunile cadrelor 

didactice, faţă de rangul al treilea în opţiunile părinţilor); 
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 libertatea de exprimare a opiniilor (24,8% - rangul al treilea în opţiunile cadrelor 

didactice, faţă de rangul al doilea în opţiunile părinţilor); 

Coincidenţa acestor opţiuni, dintr-o listă comună de 11 opţiuni indică o bună 

intercunoaştere a partenerilor educaţionali şi a realităţii cu care se confruntă copilul în situaţie de 

transfer. În cazul fiecărei categorii de respondenţi – părinţi şi cadre didactice – se identifică însă 

şi accente proprii, date de perspectiva respectivei categorii de subiecţi. Părinţii consideră 

raportarea faţă de colegi dificilă (rangul I între opţiunile părinţilor), în timp ce cadrele 

didactice accentuează dificultăţile copiilor de a se adapta la tehnici de lucru specifice 

alternativei educaţionale (rangul al patrulea între opţiunile cadrelor didactice).  

Tabel 46. Cele mai frecvente dificultăţi de adaptare a copiilor, înregistrate în situaţia 
trecerii din învăţământul tradiţional în cel alternativ şi invers, pe parcurs sau la 
finalizarea nivelului de studii (P.24 / P.26) 

  Trecere T-A Trecere A-T 

01 Libertatea de mişcare 29 9,0% 101 31,3% 

02 Modul de organizare a activităţilor 117 36,2% 95 29,4% 

03 Modul de grupare a copiilor / elevilor 52 16,1% 31 9,6% 

04 Independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru 140 43,3% 35 10,8% 

05 Libertatea de exprimare a opiniilor 80 24,8% 99 30,7% 

06 Tehnicile de lucru 73 22,6% 53 16,4% 

07 Nivelul de cunoştinţe şi competenţe 47 14,6% 9 2,8% 

08 Raportarea faţă de colegi 40 12,4% 10 3,1% 

09 Modul de raportare la cadrele didactice 14 4,3% 60 18,6% 

10 Evaluarea 49 15,2% 57 17,6% 

11 Trecerea la program prelungit 2 0,7% 2 0,7% 

12 Altceva 10 3,1% 16 5,0% 

 

Figura 43.Opinii ale cadrelor didactice din mediul urban şi rural privind dificultăţile de 
adaptare de la învăţământul tradiţional la cel alternativ (P.24) 
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Copii se adaptează uşor la alternativele educaţionale, care admit libertatea de mişcare. 

Pentru ei este însă dificil să îşi exprime opiniile. Explicaţiile se găsesc în particularităţile lor de 

vârstă: în mod natural ei doresc să se mişte, însă au dificultăţi atunci când sunt puşi în situaţia 

de a-şi exprima opinii personale. 

Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor, cerută în cele mai multe alternative, 

presupune o maturizare a copiilor, iar participarea copiilor la activităţi - inclusiv în partea 

organizatorică - este văzută atât ca oportunitate pentru dezvoltarea lor personală, cât şi ca 

obstacol care trebuie depăşit prin exersare 

Situaţia constatată diferă în mod semnificativ în funcţie de mediul de rezidenţă: 

persoanele din mediul urban identifică în general mai multe dificultăţi de adaptare a copiilor în 

situaţie de transfer, indiferent de direcţia transferului (din şi înspre învăţământul tradiţional). Spre 

exemplu, independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru este percepută ca 

dificultate de aproape jumătate dintre cadrele didactice din mediul urban, comparativ cu un 

procent de aproximativ 18% dintre cadrele didactice din mediul rural. Toate aspectele care 

reprezintă dificultăţi pentru adaptarea copiilor la învăţământul alternativ (dar şi la învăţământul 

tradiţional!) înregistrează diferenţe semnificative între cele două medii de rezidenţă, în sensul 

semnalării lor mai frecvente în mediul urban, decât în cel rural. O posibilă explicaţie ţine de 

nivelul de conştientizare mai mare a acestor dificultăţi în rândul cadrelor didactice din  mediul 

urban, faţă de cel al cadrelor didactice din mediul rural. 

Imaginea de ansamblu a dificultăţilor privind transferul din învăţământul tradiţional 

în alternativele educaţionale este conturată şi prin răspunsurile oferite de reprezentanţi ai 

alternativelor educaţionale. Aceştia semnalează că uneori dificultăţile sunt corelate în mod direct 

cu elemente ce ţin de specificul alternativei. 

 

 

Dificultăţi în transferul copiilor din învăţământul tradiţional în alternative  
 

Copilul care vine din învăţământul tradiţional se confruntă în grupa Planul Jena cu lucruri noi 
şi neobişnuite pentru el: exprimarea opiniei, preluarea iniţiativei, lucrul independent, 
finalizarea sarcinilor de lucru, fără îndemn permanent din partea educatoarei. Când are mai 
multă libertate nu ştie la început cum s-o folosească. Dar ei sunt în general dornici de 
acţiune şi depăşesc relativ rapid aceste dificultăţi. Cam după o lună părinţii sesizează că 
ceva s-a schimbat la copilul lor Se adaptează greu regulilor grupului, nu le este uşor a 
înţelege că autoritatea adultului este înlocuită de autoritatea grupului. (FG-Reprezentant 
Planul Jena)  
 

Am avut un asemenea caz, o fetiţă a venit de la altă şcoală şi i-am făcut ceea ce numim 
„Quereintritt,”o intrare pe traseu. (...). A fost o provocare pentru noi, cadrele didactice. Fetiţa 
s-a adaptat în câteva săptămâni, timp în care s-a lucrat intens cu ea şi cu părinţii. Părinţii au 
fost de la început informaţi că trebuie să conlucreze strâns cu cadrele didactice pentru 
reuşita integrării (FG-Reprezentant Montessori). 
 

Între învăţământul tradiţional şi Waldorf există diferenţe de conţinut. Profesorii trebuie să 
ajute la depăşirea dificultăţilor. (...)Există reglementări privind transferul, se dau diferenţe, 
există discipline specifice şi la acestea copiii trebuie să dea diferenţe. (FG-Reprezentant 
Waldorf) 
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Nu recomandăm transferurile în mijlocul ciclului. Se întâmplă totuşi, când se mută dintr-un 
oraş într-altul. Sau dacă nu sunt mulţumiţi cu ceea ce se oferă în învăţământul tradiţional. Îi 
descurajăm să se mute în mijlocul anului şcolar, în mijloc de ciclu. Mediul fiind permisiv, copii 
se integrează repede. În clasa I pot veni copii care nu au fost neapărat în grădiniţe Step by 
Step. Există un proiect lent de integrare şi desfăşurare a programului. (FG-Reprezentant 
Step by Step) 

 
6.4.2. Dificultăţi în cazul transferului din învăţământul alternativ în cel 
tradiţional 
 
Datorită tradiţiei prin care, în general, cadrele didactice ţin legătura cu copii care sunt 

transferaţi din învăţământul alternativ în cel tradiţional, acestea au putut răspunde la 

întrebarea prin care erau solicitate să identifice dificultăţile la acest tip de transfer. Limitarea 

libertăţii de mişcare este cel mai mare inconvenient, după cum semnalează o treime dintre 

cadrele didactice respondente (31,%), urmat îndeaproape de limitarea exprimării opiniilor 

(30,7%) şi de modul diferit, în general mai rigid, în care sunt organizate activităţile în 

învăţământul tradiţional (29,4%). Alte dificultăţi sunt modul de raportare la cadrele didactice 

(18,6%) şi modul diferit în care este realizată evaluarea (17,6%).  

 

Nu este stimulată competiţia între copii, nu se dau note. Vin la şcoală ca să înveţe, nu ca să 
primească note.  (…) Faptul că nu sunt obişnuiţi cu notele reprezintă o problemă pentru unii 
dintre copiii care trec din alternativă în învăţământul tradiţional; depinde mult de modul in care 
cadrul didactic care preia copilul gestionează situaţia. (FG-Reprezentant Waldorf) 

Figura 44.Cele mai frecvente dificultăţi de adaptare, pentru copiii care au trecut din 
învăţământul alternativ în cel tradiţional (P.26) (Anexa 2, Tabel 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De subliniat sunt şi aspectele, care ridică cele mai puţine probleme de adaptare copiilor: 

raportarea faţă de colegi  (3,1%) şi nivelul de cunoştinţe şi competenţe (2,8%).  Majoritatea 

alternativelor educaţionale accentuează colaborarea şi descurajează competiţia dintre copii, 

ceea ce contribuie la un climat social sănătos şi la umanism relaţional. Reprezentanţi ai 

alternativelor educaţionale au subliniat în cadrul discuţiilor din focus-grupuri, rolul important pe 

care acest aspect îl are în integrarea ulterioară a copilului (indiferent de nivelul de şcolaritate în 

care se produce trecerea spre învăţământul tradiţional).  
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Copiii care au fost la Waldorf au un impact bun asupra grupului din care fac parte. Am avut 
asemenea situaţii şi m-am bucurat mult când învăţătoarea (n.b. din învăţământul tradiţional) a 
recunoscut că şi la Waldorf „se face carte”… (FG-Reprezentant Waldorf) 
 

Copiii au dificultăţi să asculte lecţii magistrale. Ei sunt responsabili, autonomi, vor să pună 
întrebări. Ora de dirigenţie le face mare plăcere. Lucrează bine pe proiecte. (FG-Reprezentant 
Freinet) 
 

În materie de achiziţii (teste de cunoaştinţe) - au avut rezultate mai bune cei din Step, au fost 
mai originali în lucrări. În general ei sunt încurajaţi să scrie, chiar dacă scriu cu greşeli sau mai 
urât. În învăţământul tradiţional există  forme fixe care trebuie respectate, copiii trebuie să nu 
depăşească marginile; la Step nu este aşa. Fac cărţi personale, cu desene, cu cuvinte scrise pe 
coli albe, nelimitate. (…) Copiii din Step by Step ştiu mai multe, pentru că sunt lăsaţi să meargă 
pe firul propriilor interese. (FG-Reprezentant Step by Step) 
 

Nivelul de cunoştinţe se situează pe ultimele poziţii între dificultăţile de adaptare ale 

copiilor în situaţie de transfer, semnalate de cadrele didactice. Acest fapt vine să spulbere o idee 

preconcepută care circulă adesea: aceea că stricteţea modului de lucru influenţează pozitiv 

nivelul cunoştinţelor şi competenţelor acumulate de copil şi că o lejerizare a acesteia şi a 

climatului de lucru poate fi dăunătoare pentru achiziţiile celui mic. Ordinea importanţei acordată 

acestor dificultăţi este ilustrată în graficul din Figura 8. 

Din nou apar diferenţe semnificative între răspunsurile cadrelor didactice din cele două 

medii de rezidenţă, în sensul unor valori mai ridicate semnalate în mediul urban, decât în cel 

rural. Putem presupune din nou că nivelul de conştientizare a acestor dificultăţi este mai mare în 

rândul cadrelor didactice din  mediul urban, decât în rândul cadrelor didactice din mediul rural. 

Figura 45.Dificultăţi de adaptarea copilului la transferul de la învăţământul alternativ la 
cel tradiţional, în funcţie de mediul de rezidenţă (P.26) 
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Pentru cele mai multe variante de răspuns, nu există diferenţe majore între 

răspunsurile date de diferitele categorii de personal didactic. Există o excepţie în cazul 

variantei libertatea de exprimare a opiniilor. La această variantă, diferenţele depăşesc 15 

procente: 13% dintre educatoare o semnalează ca dificultate la transfer şi peste 30% dintre 

profesori şi învăţătoare. Concluzia este că, un copil educat în alternativa educaţională este mai 

liber în exprimarea opiniilor, probabil mai dezinvolt şi, în această situaţie el se adaptează ceva 

mai greu unor reguli impuse şi neasumate. Regulile de comunicare pot să difere structural în 

diferitele modele pedagogice prezente în peisajul educaţional românesc. 

Răspunsurile obţinute din chestionar sunt susţinute de precizările oferite de reprezentanţi 

ai alternativelor educaţionale: 

 

Dificultăţi în transferul copiilor din învăţământul alternativ în cel tradiţional 

Spaţiul este organizat altfel, sunt educaţi să trăiască ca în familie, să se ajute între ei. Nu este 
stimulată competiţia între copii, nu se dau note. Vin la şcoală ca să înveţe, nu ca să primească 
note. (…)Faptul că nu sunt obişnuiţi cu notele reprezintă o problemă pentru unii dintre copiii care 
trec din alternativă în învăţământul tradiţional; depinde mult de modul in care cadrul didactic 
care preia copilul gestionează situaţia.(....) Prin abordarea transdisciplinară, copiii pleacă mai 
bogaţi de la şcoală. Ei sunt obişnuiţi cu o tratare unitară a cunoştinţelor. (FG-Reprezentant 
Waldorf) 
 

Ambientul educaţional este o dificultate pentru ei.(...) Modul de lucru este altul, ei sunt învăţaţi 
să lucreze altfel, mai mult individual. Sunt obişnuiţi cu mai multă libertate. (...) Copilului i se taie 
libertatea de mişcare, i se impun reguli, care nu i se par logice. În pedagogia Montessori regulile 
se elaborează împreună şi se respectă în mod firesc. De exemplu, când un copil are o întrebare 
i se pare normal să abordeze direct cadrul didactic. Pentru învăţătoare (n.b. cea din 
învăţământul tradiţional) însă acesta reprezintă adesea un act de indisciplină. (FG-
Reprezentant Montessori) 
 

Din câte am discutat între noi, educatoarele, şi din discuţiile cu părinţii, a rezultat că unele 
achiziţii importante ale copilului, din perspectiva noastră, devin în cazul unora dintre copii/ a 
unora dintre învăţători în învăţământul tradiţional obstacole: spiritul de iniţiativă, asumarea 
răspunderii, capacitatea de luare a deciziilor (de ex. în ce priveşte amenajarea spaţiului, 
derularea unor activităţi etc.), co-participarea la alegerea temelor de lucru. Aceste achiziţii devin 
vizibile după trei ani de grădiniţă, dar constituie adesea în şcoală un balast. (FG-Reprezentant 
Planul Jena) 
 

 
Perspectiva părinţilor şi a cadrelor didactice este completată de cea a directorilor 

de unităţi de învăţământ şi a inspectorilor şcolari. Aceştia semnalează că procedura de 

transfer s-a simplificat: cererile de transfer sunt soluţionate între grădiniţe sau unităţi şcolare, 

cu acordul directorilor. O parte a solicitărilor de transfer este justificată de discontinuitatea 

alternativei educaţionale, pe anumite niveluri. Numărul cererilor de transfer este variabil de la o 

unitate la alta, de la un judeţ la altul, iar motivaţia transferului este adesea multiplă şi percepută 

în mod diferit de cadre didactice şi părinţi (aşa cum rezultă şi din capitolul 5.2. al prezentului 

studiu). Directorii chestionaţi au semnalat existenţa unor solicitări şi activităţi suplimentare 

pentru cadrele didactice, în situaţiile de transferuri ale copiilor. De exemplu, în cazul 

grădiniţelor, există obligativitatea întocmirii unui portofoliu necesar copilului când se transferă 
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într-o altă unitate de învăţământ (acesta conţine, printre altele, fişa de observare a copilului şi o 

fişa psihopedagogică). 

Inspectorii sunt de părere că, în general nu apar dificultăţi, transferurile se realizează 

conform Regulamentului de funcţionare a învăţământului preuniversitar şi, în general, 

soluţionarea este una pozitivă. Atrag însă atenţia asupra unor situaţii mai speciale, în care prin 

desfiinţarea unei clase de învăţământ alternativ, transferul copiilor a fost forţat către 

învăţământul tradiţional, pentru ca nu au existat alte clase de alternativă în apropiere. 

Dificultăţile sunt în general de ordin administrativ. Există dificultăţi care apar atunci când se 

completează dosarul matricol sau atunci când transferul se realizează în al doilea 

semestru, datorită modalităţilor diferite în care se realizează evaluarea copiilor în 

învăţământul tradiţional şi în cel alternativ, mai ales în şcoala primară şi în gimnaziu. 
 
 

6.4.3. Dificultăţi de adaptare la debutul în noul nivel de studiu 
 

După cum s-a mai arătat, o categorie aparte, dar care vizează majoritatea absolvenţilor 

alternativelor educaţionale, o constituie trecerea la nivelul superior de studiu. Aspectele care 

pot constitui dificultăţi de adaptare pentru aceşti copii se regăsesc între cele enumerate în 

Tabelul 46 al prezentului capitol. Întrebarea adresată cadrului didactic (P26) se referă la ambele 

situaţii de transfer. Din discuţiile avute a rezultat rolul esenţial al cadrului didactic în pregătirea 

acestor treceri. De asemenea, importanţa părinţilor este majoră, fapt subliniat şî de participanţii 

la focus-grup. 

 

Dificultăţi în trecerea absolvenţilor unui nivel de învăţământ alternativ în cel imediat 
următor 

Dificultăţile nu sunt atât ale copiilor, cât ale profesorilor din clasa a V-a. Există descrieri de bune 
practici şi acestea subliniază necesitatea ca profesorii din clasa a V-a să îi cunoască pe copii, să-i 
vadă cum lucrează în clasa a IV-a, ce fac anterior intrării în clasa a V- a. Aranjarea în clasă, 
organizarea spaţiului, mobilierul sunt altfel. Consiliul clasei dispare în ciclul gimnazial, deşi copiii sunt 
obişnuiţi cu el. Nu există diferenţe în ceea ce priveşte programa, doar metodele de lucru sunt altele. 
(FG-Reprezentant Freinet) 

Profesorii au reproşat că cei veniţi din alternativa Step by Step sunt prea activi, că vorbesc prea 
mult, că se mişcă. Copiii nu sunt învăţaţi cu măsuri represive, iar cadrele didactice pot percepe 
că lipsă de respect atitudinea lor. (FG-Reprezentant Step by Step) 
 

 
 

6.5. Strategii de soluţionare a dificultăţilor apărute 
 
6.5.1. Atenuarea dificultăţilor apărute în situaţiile de transfer 

Dificultăţile care au apărut în situaţiile de transfer, indiferent de direcţia transferului, au 

constituit o problemă prioritară pentru persoanele implicate în alternativele educaţionale. O parte 

dintre metodele utilizate sunt generale şi apar în majoritatea unităţilor de învăţământ; ele nu sunt 

specifice unei anume alternative educaţionale. Alte metode sunt specifice alternativelor 
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educaţionale (de exemplu, Caravana Waldorf, proiectele Montessori) sau sunt inovaţii la nivelul 

unei grupe / clase.  

 

Am introdus un nou proiect în Montessori: „Şcoala părinţilor – Educaţie pentru o lume nouă”. În 
cadrul proiectului, au loc întâlniri cu părinţii. Abordăm şi problematica transferului pentru a le 
oferi părinţilor instrumente cu ajutorul cărora ei să ia o decizie în cunoştinţă de cauză pentru 
copiii lor. (FG-Reprezentant Montessori) 
 

Există acţiuni de tipul „Ziua porţilor deschise”. Fiecare clasă Freinet care este integrată într-o 
şcoală tradiţională îşi prezintă activitatea. Am prezentat activităţile noastre părinţilor din grupele / 
clasele Freinet şi din alte grupe / clase (n.b. de învăţământ tradiţional). (FG-Reprezentant 
Freinet) 

 
Cele mai importante strategii deja utilizate în unităţile şcolare sunt organizarea unor 

programe de informare şi sprijin pentru părinţii care au copii ce doresc să transfere – 

strategie utilizată de peste 60 % dintre cadrele didactice chestionate. Implicarea copiilor din 

grupă pentru integrarea copilului nou-venit (peste 64%) este de asemenea o strategie des 

utilizată în alternativele educaţionale. Alternativa Montessori are un program în acest sens 

numitnumit Copii pentru copii. Mai mult de jumătate dintre cadrele didactice menţionează ca 

metodă lucrul individualizat cu copilul nou-venit. Această metodă are ca scop recuperarea 

unor diferenţe de achiziţii şi deprinderi de lucru şi de comportament, chiar prezentarea unor 

rutine zilnice diferite. 15% dintre cadrele didactice spun că, la nivelul unităţilor şcolare, se 

organizează stagii de inter-cunoaştere, înainte de transferarea copilului. Copiii transferaţi sunt 

monitorizaţi o perioadă de timp, pentru situaţiile mai deosebite realizându-se studii de caz şi 

analize de parcurs, după transferarea copilului. Există şi situaţii în care se solicită ajutor 

specializat, pentru 9,3% dintre cazuri (asistenţă psihopedagogică acordată de personal de 

specialitate). 

Figura 46.Strategii utilizate pentru depăşirea dificultăţilor cu care se confruntă copii în 
situaţie de transfer (P.25) (Anexa 2, Tabel 39) 
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este, de asemenea, o practică mai frecventă în mediul urban (57,3%), decât în cel rural (20,4%), 

mai frecventă în grădiniţe, decât în şcoli. 

 

Modalităţi de pregătire a părinţilor  

Pe lângă orele de consiliere şi orientare, o dată pe săptămână au loc întâlniri cu părinţii. Există o 
colaborare  foarte strânsă cu părinţii. Părintele ar trebui să decidă ce este mai bine pentru 
copilul său. Comisia orientează însă copilul, adesea nu părintele decide pentru cel mic. Se 
face pregătirea părinţilor, ei sunt bine informaţi, dar adesea nu pot decide pentru copil, 
orientarea se face de către Comisia de orientare şi expertiză de la Direcţia de Protecţie a 
Copilului.  (FG-Reprezentant Pedagogia curativă) 
 

Părinţii trebuie să fie informaţi înainte de înscrierea copilului în grădiniţă, să ştie unde îl înscriu, 
ce presupune înscrierea lui acolo. Punem la dispoziţia părinţilor pliante de prezentare. (FG-
Reprezentant Planul Jena) 

Răspunsurile colectate prin intermediul chestionarului sunt susţinute de unele precizări 
pe această temă, oferite de reprezentanţi ai alternativelor educaţionale, în cadrul focus 
grupurilor: 

 

Strategii utilizate pentru diminuarea efectelor transferurilor asupra copiilor 

Este necesară o colaborare mai bună cu Direcţia de Protecţie a Copilului. Nu se iau în 
considerare suficient opiniile comisiei interne de evaluare, ale profesorilor de la clasă, ale 
părinţilor. De multe ori evaluarea nu este făcută corect. (FG-Reprezentant Pedagogia curativă) 

Pentru depăşirea dificultăţilor de adaptare ale copilului am câteva strategii, cu rezultate foarte 
bune: lucrul individualizat cu copilul nou-venit; implicarea copiilor din grupă pentru integrarea 
copilului nou-venit; lucrul cu părinţii, programe de informare şi sprijin pentru părinţi; schimburi de 
experienţă cu şcoala: informarea învăţătoarelor, participarea la sesiuni metodice cu activităţi în 
alternativa educaţională, participări active în timpul programului de activităţi (de ex. ca mame de 
lectură). (FG-Reprezentant Planul Jena) 

Nu avem strategii deosebite. Este o abordare diferită de la o unitate la alta, ţine de factorul 
uman. Cadrele didactice din Step trebuie să fie deschise către toate celelalte cadre didactice, 
din alternativă sau din tradiţional. (FG-Reprezentant Step by Step) 

Grupul de copii / clasa poate ajuta la integrarea acestor copii (n.b. transferaţi). Li se explică 
regulile, colegii îi ajută foarte mult. (FG-Reprezentant Waldorf) 

Ca element de strategie sfătuim părinţii să anunţe din timp (cu cel puţin jumătate de an înainte) 
intenţia de a muta copilul. Atunci când ştim din timp putem pregăti copilul pentru elemente cu 
care el nu este obişnuit (să scrie la tablă, să stea în bancă, să fie notat…). Uneori deciziile 
părinţilor sunt de ultimă oră şi nu mai este destul timp pentru pregătirea copilului. (FG-
Reprezentant Montessori) 

Aceste strategii depind de fiecare situaţie în parte.(...) Este importantă promovarea alternativelor 
educaţionale prin emisiuni radio, TV şi prin presa scrisă. Am avut proiectul „Ziua alternativelor 
educaţionale din judeţul Timiş”, în care am organizat activităţi pentru adulţi şi pentru copii. (FG-
Reprezentant Freinet) 
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6.5.2. Atenuarea impactului trecerii în noul nivel de studiu 
 
Strategiile de pregătire a copiilor pentru integrarea în ciclul următor dezvoltate la 

nivelul unităţii / grupei / clasei sunt: lucrul individualizat cu copilul nou-venit pentru recuperarea 

diferenţelor de achiziţii în ce priveşte cunoştinţele şi competenţele formate (menţionate de 

aproape 80% dintre cadrele didactice), colaborarea activă cu părinţii, programe de informare 

şi sprijin pentru părinţi (74,3%) şi implicarea copiilor din grupă (mai ales în cazul grupelor de 

vârstă eterogene) pentru integrarea copilului nou-venit (28,5%).  

Figura 47.Strategii de pregătire a copiilor pentru integrarea în ciclul următor utilizate de 
cadrele didactice (P.27) (Anexa 2, Tabel 41) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cadrele didactice recomandă organizarea unor activităţi comune între învăţătoarele 

din învăţământul primar alternativ şi profesorii din gimnaziu: 

 vizite în alte unităţi de învăţământ, cu scopul prezentării ofertei educaţionale şi 

diseminării unor informaţii despre alternativă;  

 acţiuni de voluntariat ale cadrelor didactice, prin care să fie informaţi părinţi şi copii; 

  întâlniri cu copii care au fost transferaţi sau care au finalizat un ciclu de învăţământ 

în alternativele educaţionale. 

Din discuţiile de grup s-au desprins următoarele aspecte: 

 

Strategii utilizate pentru diminuarea efectelor trecerii în ciclul următor: 

Cu 1-2 luni înainte de terminarea grădiniţei, când copiii trec în clasa I, sunt invitate învăţătoarele 
să asiste la activităţile grupei pregătitoare şi copiii merg în vizită la şcoli. Adesea copiii au 
cunoscuţi în şcoală. Acest tip de pregătire se face şi pentru intrarea în clasa a V-a, dar nu sunt 
multe şcoli în care să existe clasa a V-a în sistem Step by Step. Învăţătorii îi invită pe profesori 
să cunoască copiii, să vadă activitatea aşa cum se desfăşoară ea în alternativă. Pentru profesori 
este mai simplu, copiii nu au mereu nevoie de instrucţiuni precise, au spirit de iniţiativă şi 
independentă. În general şi în învăţământul tradiţional trecerea în clasa a V-a implică unele 
dificultăţi:.trecerea de la un învăţător la mai mulţi profesori îi bulversează pe elevi, de multe ori 
performanţa şcolară scade în semestrul I. Nu am făcut cercetări pe această temă dar în general 
profesorii sunt încântaţi că cei veniţi din învăţământul primar Step by Step sunt copii 
independenţi. (FG-Reprezentant Step by Step) 

Dificultăţile nu sunt atât ale copiilor, cât ale profesorilor din clasa a V a. Există descrieri de bune 
practici şi acestea subliniază necesitatea ca profesorii din clasa a V a să îi cunoască pe copii, 

Strategii utilizate de pregătire a copiilor pentru integrarea în ciclul următor
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sa-i vadă cum lucrează în clasa a IV a, ce fac anterior intrării în clasa a V a (aranjarea în clasă, 
organizarea spaţiului, mobilierul, metodele de lucru). (FG-Reprezentant Freinet) 

Strategii pentru depăşirea dificultăţilor de adaptare schimburi de experienţă cu şcoala: 
informarea învăţătoarelor, participarea la sesiuni metodice cu activităţi în alternativa 
educaţională, participări active în timpul programului de activităţi (de ex. ca mame de lectură). 
(FG-Reprezentant Planul Jena) 

 
Pentru trecerea dintre diferite cicluri de învăţământ se recomandă utilizarea în 

alternativele educaţionale şi a unor metode mai frecvent folosite în învăţământul tradiţional, 

astfel încât copiii să se familiarizeze treptat cu ambele modele (de exemplu, organizarea unor 

activităţi frontale în clasa a IV-a, semestrul al II-lea, organizarea unei Zile a învăţământului 

tradiţional etc.). De asemenea, pentru a limita efectele negative pe care le poate avea evaluarea 

copiilor în clasa a V-a, se propune ca evaluarea, la clasa a IV-a să se realizeze, în paralel cu 

calificative şi cu note. 

În ce priveşte pregătirea copilului pentru trecerea la nivelul de studiu următor o 

responsabilitate mare este atribuită părinţilor, fapt subliniat şi de participanţii la focus-grup. 

 

 
La trecerea din primar în gimnaziu părinţii trebuie să ştie parcursul copiilor. Factorul de presiune 
sunt părinţii, care impun şcolii să ia anumite măsuri, inclusiv în ceea ce priveşte situaţiile de 
trecere. Profesorii, chiar înţeleg nevoia părinţilor şi sună la Centru (n.b. Centrul pentru Educaţie 
şi Dezvoltare Profesională Step by Step) ca să afle unde îi pot trimite pe copii la gimnaziu. 
Părinţii sunt activi şi nu lasă cadrele didactice să devină pasive. (…) Nu se poate impune nimic 
din afară. Totul ţine de elementul uman şi de deciziile cadrelor didactice şi ale părinţilor. (FG-
Reprezentant Step by Step) 

Părinţii trebuie să fie informaţi înainte de înscrierea copilului în grădiniţă, să ştie unde îl înscriu, 
ce presupune înscrierea lui acolo. Punem la dispoziţia părinţilor pliante de prezentare. Pregătim 
şi plecarea copiilor din grădiniţă, organizăm întâlniri cu învăţătoarele, părinţii merg la şcoală cu 
copiii, le cunosc pe învăţătoare, află care sunt cerinţele în şcoală şi pregătesc copiii sub aspect 
emoţional, afectiv pentru intrarea în etapa următoare.  (FG-Reprezentant Planul Jena) 
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7.1. Concluzii 
 

Pedagogia alternativă înseamnă căutarea unei alte căi pentru adevărurile diferenţiate, 

unice şi independente, care sunt copiii.  

Într-o perioadă în care şcoala nu mai este singurul furnizor de educaţie şi problema 

individualizării în educaţie se pune din ce în ce mai acut, sistemele europene de învăţământ 

renunţă tot mai mult la eşafodaje comune şi caută soluţii pentru a răspunde nevoilor 

particularizate ale copiilor şi comunităţilor din care aceştia fac parte.  

Apariţia şi evoluţia rapidă a alternativelor educaţionale în România după 1990 a fost cel 

mai viu exemplu al reformei de jos în sus, adică de la cadrele didactice înspre autorităţile 

sistemului de educaţie. Dascălii s-au implicat în crearea unei şcoli diferite, care să răspundă 

nevoilor actuale ale copiilor şi ale comunităţii educaţionale.  

În ultimele decenii s-a petrecut o schimbare majoră şi în mentalitatea părinţilor privind 

responsabilităţile şi drepturile în educaţia copiilor. Dacă în perioada anterioară (până în anii 90) 

copiii mergeau la o unitate de învăţământ cât mai apropiată de domiciliu, diversificarea ofertelor 

de educaţie, posibilităţile financiare diferite, precum şi disponibilitatea de a se implica în educaţia 

copiilor obligă părinţii la opţiuni mai complexe privind şcoala urmată de copil, având în vedere şi 

alte criterii importante, în afara celei ce ţine de proximitatea de domiciliu. Libertatea de opţiune a 

părinţilor cu privire la parcursul educaţional al propriului copil este pusă în valoare de pluralismul 

educaţional din sistemul de învăţământ. Acesta include atât învăţământul particular, cât şi pe cel 

de stat, alternativele educaţionale, învăţământul confesional etc.  

Modelele educaţionale alternative oferă profiluri particularizate de şcoală, iar 

părinţii optează în funcţie de interesele, posibilităţile, convingerile pedagogice şi valorile familiei 

pentru acel model care li se pare cel mai potrivit pentru copilul lor.  

Deşi minoritare în raport cu învăţământul tradiţional, alternativele educaţionale şi-au 

demonstrat în timp trăinicia, au oferit modele de bune practici şi soluţii viabile la situaţii 

particularizate din învăţământ, iar numărul instituţiilor care au adoptet principii ale alternativelor a 

crescut continuu pe plan naţional şi internaţional. Experienţa învăţământului alternativ din ţara 

noastră, aşa cum se reflectă ea din informaţiile furnizate de părinţi, cadre didactice, directori de 

unităţi de învăţământ, inspectori de specialitate şi reprezentanţi ai alternativelor educaţionale stă 

mărturie pentru aceste afirmaţii. Concluziile care se desprind din investigaţia realizată prin acest 

proiect vor fi grupate astfel:  

- caracteristici ale populaţiei şi ale mediului şcolar specifice alternativelor 

educaţionale; 

- particularități ale resursei umane din învățământul alternativ și formarea cadrelor 

didactice; 

- principalele câştiguri ale copiilor care urmează un parcurs educaţional în 

alternative, în opinia actorilor investigați; 

- situaţia transferurilor din şi înspre învăţământul alternativ. 
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Acest ultim aspect se opreşte în mod deosebit asupra dificultăţilor în situaţiile de tansfer, 

ca şi asupra celor ce ţin de trecerea copiilor în următorul nivel de studiu, conducând spre o serie 

de Recomandări, care să le faciliteze copiilor aceste treceri. 

 

7.1.1.Caracteristici ale populaţiei şi ale mediului şcolar specifice 
 alternativelor educaţionale  

 Organizarea reţelei de învăţământ alternativ 

 Învăţământul alternativ răspunde unor opţiuni individuale pentru parcurgerea acestui tip de 

educaţie. Nu se poate vorbi doar despre opţiunea pentru un alt tip de educaţie, ci despre 

opţiunea pentru un anume tip de educaţie. Părinţii aleg în mod conştient un anumit model 

educaţional, datorită concordanţei dintre acesta şi valorile / normele / principiile educaţionale ale 

familiei. Acest tip de educaţie se distinge de altfel printr-o implicare / susţinere mare din 

partea familiei.  

 Oferta sistemului de învăţământ se concretizează în şase alternative educaţionale 

(Waldorf, Pedagogia curativă, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena), dintre care doar 

două alternative parcurg întreaga perioadă de şcolarizare în învăţământul preuniversitar 

(Waldorf şi Pedagogia curativă), oferind şanse copiilor de continuitate a parcursului educativ. 

 Ponderea majoritară a elevilor înscrişi în învăţământul alternativ este cea a copiilor / elevilor 

din unităţi Step by Step, care cuprind peste două treimi dintre beneficiarii reprezentaţi (68,8%).  

 Cele mai multe alternative se adesează preponderent copiilor din învăţământul preşcolar şi 

din cel primar. 

 Răspândirea teritorială a alternativelor educaţionale nu este uniformă şi nu garantează 

de regulă continuitatea parcursului educativ în alternativă. 

 Majoritatea unităţilor investigate (78%) sunt organizate în mediul urban, procentul cadrelor 

didactice din aceste unităţi fiind de 85% din totalul cadrelor didactice investigate. În unităţile din 

mediul rural funcţionează alternativele Step by Step şi Planul Jena. 

 Ca mod de organizare a reţelei, alternativele educaţionale sunt fie unităţi independente, fie se 

regăsesc ca grupe de copii sau clase de elevi găzduite de unităţi de învăţământ tradiţional. Peste 

două treimi dintre elevii ai căror părinţi au fost eşantionaţi sunt cuprinşi în unităţi mixte, iar 68% au 

posibilitatea continuării educaţiei în aceeaşi unitate şcolară. Doar o treime din eşantionul copiilor 

sunt cuprinşi în unităţi de învăţământ alternativ de nivel unic. 

 În majoritatea unităţilor investigate (peste 80%) limba de predare este româna, celelalte 

unităţi adresându-se fie unor copii aparţinând minorităţilor naţionale, fie organizând procesul 

didactic în limba română asociat cu una sau mai multe limbi de circulaţie internaţională. 

 În 87,9% dintre unităţi sunt studiate una sau mai multe limbi străine, caracteristică a 94,4% 

unităţi din mediul urban, respectiv 65% unităţi din rural. Frecvenţa cea mai mare este a limbii 

engleze, care este studiată în 86,8% dintre unităţi. 

 Baza materială 

 O bază materială bună este necesară în orice unitate de învăţământ, iar în condiţiile 

alternativelor, unde se individualizează şi particularizează mult, acest element poate fi definitoriu 

pentru calitatea procesului educaţional.  
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 Referitor la infrastructura şcolară, cea mai mare parte a unităţilor investigate dispun de 

spaţii de învăţământ, de joacă sau de activităţi sportive adecvate. În toate unităţile 

mobilierul este adaptat vârstei copiilor, iar instalaţiile sanitare, în majoritatea unităţilor (96,4%). 

Situația diferă ușor între cele două medii de rezidență, în sensul unei situații mai bune în mediul 

urban, decât în cel rural. 

 Elementele de dotare sunt apreciate drept corespunzătoare pentru derularea unui act 

educaţional de calitate de aproximativ jumătate dintre cadrele didactice investigate, dar nu 

trebuie omis faptul că majoritatea unitătilor funcţionează în cadrul unor unităţi de învăţământ 

tradiţional, având astfel o dotare comună. Fondul de carte din biblioteca de specialitate 

destinată activităţilor didactice, informării şi perfecţionării personalului didactic din unitate (cărţi, 

ghiduri, reviste, publicaţii de specialitate, auxiliare didactice) este de bună calitate şi actualizat 

sistematic în mai puţin de jumătate dintre unităţi (44%). Procentul uşor mai ridicat în cazul 

unităţilor din mediul rural, faţă de cel din urban se datorează, probabil, programelor pentru 

învăţământul rural derulate în ultimii ani, dotarea cu material didactic constituind unul dintre 

principalele obiective ale acestora. Mai puţin de jumătate dintre unităţi (48,8%) dispun de o 

dotare corespunzătoare cu mijloace multimedia (enciclopedii electronice, filme pe CD/DVD, 

fotografii digitale etc.), în procent cu puţin mai ridicat în unităţile din mediul urban, decât în rural. 

În cele mai multe unități (85,7%) este utilizat computerul în activitatea didactică, în 

ponderemai mare în unitățile din mediul urban (89,9%), decât în cel rural. 

 Condiţii de desfăşurare a procesului didactic 

 Condiţiile de desfăşurare a procesului didactic din învăţământului alternativ se deosebesc, 

de regulă, de cele din învăţământul tradiţional şi se subsumează particularităţilor alternativei. 

 În grădiniţe sunt predominante grupele eterogene de vârstă (60,5%, faţă de 39,5% 

grupe omogene), în timp ce în învăţământul primar situaţia se inversează şi clasele 

omogene devin majoritare (70,2%, faţă de doar 29,8% clase eterogene).  

 Dimensiunea grupei de copii / clasei de elevi, respectă în majoritatea unităţilor 

recomandările prevăzute de legislaţia în vigoare. Supraaglomerarea efectivelor de copii 

apare preponderent la grădiniţe (15,8%, faţă de 1,4 % în şcoli), unde diagnoza sistemului de 

învăţământ a semnalat deja un număr insuficient de locuri faţă de nevoile reale ale populaţiei de 

preşcolari. Grupele sunt constituite preponderent din copii înscrişi de la început în sistemul de 

învăţământ în alternativa educaţională respectivă. 

 Între avantajele alternativelor educaționale semnalate de către părinți sunt programul de 

lucru (prelungit adesea la 8 – 10 ore) și gradul mare de individualizare în procesul 

educaţional, pe care ele îl oferă, în comparație cu învățământul tradițional. Pentru aceasta este 

nevoie de resursă umană mai numeroasă și specializată în domeniu. 

 Peste nouă cadre didactice din zece (92%) apreciază timpul de care dispun ca fiind 

suficient pentru realizarea obiectivelor educaţionale. În nouă din zece colectivităţi procesul 

didactic este asigurat însă de cel puţin două cadre didactice care lucrează la aceeași clasă. 

Nivelul de satisfacţie referitor la acest aspect este mai mare în învăţământul primar, decât în cel 

preşcolar, fapt explicat prin ponderea mare a claselor Step by Step în eșantionul de cercetare 

(acestea au program de opt ore pe zi pentru activităţile cu elevii). Mai puţin timp este disponibil 

în învăţământul preşcolar, mai ales în grădiniţe cu program scurt (de patru ore), unde adesea, 
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din lipsă de timp, procesul educaţional tinde să devină unul instructiv, iar din dorinţa cadrului 

didactic de a realiza obiectivele educaţionale, copilului îi rămâne puţin timp pentru tatonare, 

experimentare, învăţare naturală şi formare în ritm propriu. 

 Atingerea obiectivelor educaţionale 

 Sub aspect curricular, în procesul didactic sunt asigurate atât respectarea normelor 

curriculare prevăzute pentru sistemul naţional de învăţământ, cât şi particularităţile 

alternativei educaţionale practicate. Există alternative educaţionale, care au elaborat curriculum 

propriu, (precum Waldorf, Pedagogia curativă, Montessori) şi altele (Step by Step, Planul Jena, 

Freinet), care urmează curriculum naţional, aducând modificări mai mult în metodele şi tehnicile de 

lucru, decât în obiectivele şi conţinuturile propuse. 85,8% dintre cei chestionaţi reuşesc, potrivit 

propriei opinii, să realizeze obiectivele educaţionale ale sistemului naţional de învăţământ. 

 Mijloacele de evaluare de care dispun cadrele didactice pentru evaluarea iniţială, de 

parcurs şi finală sunt apreciate în mod majoritar (circa 90%) ca fiind suficiente. Evaluarea are 

adesea un rol diferit faţă de cea din învăţământul tradiţional: ea urmăreşte sprijinirea copilului în 

depăşirea propriilor limite şi obstacole, având mare importanţă în autocunoaştere, autoformare 

şi dezvoltare personală. 

 

7.1.2.  Resursa umană din învățământul alternativ și formarea  
cadrelor didactice 

 Cadrele didactice 

 Spre deosebire de învăţământul tradiţional unde procesul didactic din învăţământul preşcolar 

şi primar este în responsabilitatea unui singur cadru didactic la clasă (sau două, în cazul 

grădiniţelor cu orar prelungit), în alternativele educaţionale investigate doar 12% dintre 

colectivităţi funcţionează cu un singur cadru didactic, în timp ce numărul cadrelor didactice de 

la clasă din restul de 88% dintre clase au cel puţin două, jumătate dintre clasele din 

învăţământul primar având chiar cel puţin patru cadre didactice. 

 Calificarea ridicată a resursei umane din învăţământul alternativ este evidențiată de 

procentele ridicate de cadre didactice cu gradul I sau II și de ponderea ridicată a titularilor din 

școală. Conform informaţiilor oferite de directorii de şcoală, din totalul celor 570 de persoane 

care lucrează în învăţământul primar şi preşcolar din unităţile investigate, 70% sunt cadre 

didactice titulare, iar 80% dintre cadrele didactice au gradul didactic I sau II. Se constată un 

procent mai mare de cadre didactice specializate în alternativa educaţională la 

învăţământul preşcolar (71%), decât la învăţământul primar (doar 32,1%). Deoarece 

legislaţia condiţionează constituirea de grupe / clase de alternative educaţionale de 

specializarea în domeniu a cadrului didactic, putem presupune că procentul de nespecialişti se 

referă la profesorii care predau anumite discipline (limbă străină, religie, educaţie fizică etc.), a 

căror pondere creşte pe parcursul înaintării copilului în vârstă şi a parcurgerii diferitelor cicluri de 

şcolarizare.  

 Ca nivel de pregătire, cu referire la formarea iniţială pentru funcţia didactică, două treimi 

sunt subiecţi cu studii superioare şi o treime cu studii medii. Deşi nivelurile de învăţământ la care 

facem referire sunt învăţământul preşcolar şi cel primar, două treimi (66,6%) sunt cadre 

didactice cu studii superioare de scurtă (7,4%) sau (59,1%) lungă durată, respectiv absolvenţi 
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de colegiu pedagogic sau universitate. Ponderea cadrelor didactice cu studii supeioare este mai 

mare în mediul urban, decât în cel rural. 

 La nivelul eşantionului, 80% dintre cadrele didactice investigate au experienţă didactică de 

peste 10 ani. În învăţământul alternativ, aproape jumătate ele (46%) au vechime de peste 5 

ani şi doar trei din zece subiecţi ocupă astfel de funcţie de 1-3 ani. În primul an de activitate se 

regăsesc peste 11,8% dintre cadrele didactice investigate, 17,6% în unităţile din mediul rural, 

respectiv 10,7% în unităţile din cel urban. 

 90% dintre cadrele didactice din unităţile investigate au participat la stagii de formare 

continuă / perfecţionare, o cincime (20,4%) parcurgând stagii atât în domeniul educaţiei 

alternative, cât şi în utilizarea TIC şi alte tipuri de programe (dezvoltarea competenţelor 

didactice, evaluare, completarea studiilor etc.). Trei sferturi dintre cadrele didactice (77,1%) 

au participat în ultimii 5 ani la stagii de formare / perfecţionare pentru alternative 

educaţionale, una dintre condițiile constituirii grupelor / claselor de învățământ alternativ fiind 

pregătira cadrului didactic în alternativa respectivă. Nevoia de formare / perfecţionare continuă 

în alternativa educaţională se explică şi prin faptul că această categorie de personal didactic 

este deosebit de dinamică, îşi fixează adesea exigenţe ridicate faţă de propria formare, este 

activ implicată în organizarea şi buna funcţionare a grupei / clasei, se confruntă cu situaţii 

inedite, date de noutatea demersului educativ şi nu ezită să experimenteze şi tatoneze în 

activitatea profesională. 

 Coordonarea şi managementul alternativelor 

 Organizarea unităţilor de învăţământ alternativ ca structuri sau în cadrul unor unităţi de 

învăţământ tradiţional a condus la un procent restrâns al directorilor cu experienţă în alternative. 

Doar puţin peste un sfert dintre directorii acestor unităţi (27,4%) au menţionat activități în 

forme alternative de educaţie, anterioare funcţiei de director. Lipsa de experienţă în 

domeniu a fost resimţită şi în unele opinii referitoare la probleme sau dificultăţi întâmpinate, 

exprimate de către directori, potrivit cărora organizarea activităţii în educaţia alternativă ar trebui 

să aibă la bază metodologii similare celei din învăţământul tradiţional. Deşi ponderea subiecţilor 

care au predat la grupe/clase de elevi de învăţământ alternativ este redusă, de informare 

privind alternativele educaţionale au beneficiat aproape două treimi (61,9%) dintre 

directorii investigaţi, prin participări la activităţi de promovare a alternativelor educaţionale. 

Procentul de participare a directorilor unităţilor din mediul rural este mai redus, doar patru din 

zece directori beneficiind de astfel de activităţi. Diferenţe în acest sens se rearcă şi între 

managerii unităţilor de învăţământ alternativ, dintre care trei sferturi au fost implicaţi, comparativ 

cu puţin peste jumătate dintre directorii unităţilor mixte. 

 Mai puţin de o treime dintre inspectori (29,8%) au experienţă de lucru cu copii sau 

elevi în învăţământul alternativ anterior funcţiei de inspector cu responsabilităţi în acest 

sens, ponderea cea mai mare fiind a inspectorilor pentru învăţământul preşcolar, dintre care 

43,6% au avut experienţă didactică în educaţia alternativă. Se remarcă un interes ridicat 

pentru informaţii venind din zona alternativelor educaţionale, explicabil printr-un numărul 

redus de inspectori cu experienţă în acest domeniu, acumulată anterior ocupării respectivei 

funcţii. Ca inspectori responsabili pentru educaţia alternativă la nivel de judeţ, o mare parte 

dintre ei au participat la activităţi de promovare a alternativelor educaţionale în România, 

în ultimii trei ani. 
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 Mediul familial al copiilor / elevilor 

 Cum în majoritatea alternativelor educaţionale se pune accent deosebit asupra colaborării cu 

părinţii copilului, vom considera familia ca făcând parte din comunitatea educaţională şi având 

un rol activ în educarea sa. În acest context vom schiţa un portret-robot al familiei copilului care 

frecventeză o grupă / clasă / unitate de învăţământ alternativ, aşa cum reiese din datele obţinute 

din teren.  Copilul vine dintr-o familie tradiţională (89,1%), în care locuieşte cu ambii părinţi, are 

unul sau mai mulţi fraţi (57,1% dintre situaţii) şi ambii părinţi lucrează (76,3%). În peste o 

cincime dintre situaţii, unul dintre părinţi lucrează chiar în sistemul de educaţie (22,6%). Nivelul 

de educaţie al familiei este ridicat, cel puţin unul dintre părinţi având studii superioare (63%). 

Aşa cum demonstrează diferite studii şi cercetări actuale,  acesta reprezintă un factor important, 

cu influenţă considerabilă asupra formării şi educării copilului. Opţiunea pentru unitatea de 

învăţământ, situată chiar la distanţă mai mare de domiciliu, în afara ariei de cuprindere, 

reprezintă o caracteristică de mediu familial al copiilor care urmează o alternativă educaţională. 

 

 

7.1.3. Principalele câştiguri ale copiilor care urmează un parcurs şcolar în 
alternativele educaţionale 
 

 În opinia părinţilor cele mai importante câştiguri aduse de alternativele educaţionale ţin de 

calitatea unor elemente de mediu educaţional (ethosul şcolar, calitatea cadrelor didactice, 

colegii, relaţia şcoala-familie), de modul în care sunt organizate activităţile, de diversitatea 

activităţilor oferite în alternativele educaţionale, de centrarea pe copil şi de modul în care 

se realizează evaluarea. 

 Oferta educaţională a unităţii şcolare este motivul principal pentru care mai mult de 

jumătate dintre părinţii au ales o alternativă educaţională. În alegerea respectivă, alături de 

cursurile de limbi străine au avut o importanţă mare diversitatea activităţilor opţionale şi 

adaptarea ofertei la cerinţele beneficiarilor.  

 Eficacitatea sistemului alternativ a fost definită de către părinţi prin caracteristicile copiilor 

formaţi şi prin rezultatele acestora. Ei au apreciat în special formarea unor competenţe de 

viaţă (care permit dezvoltarea personalităţii); formarea unor competenţe de învăţare 

(motivaţia de învăţare, stimularea creativităţii); rezultatele şcolare (cunoştinţele şi competenţele 

dobândite). Pentru mai mult de trei sferturi dintre părinţi pregătirea pentru viaţă este 

principalul câştig al copiilor din alternativele educaţionale, pe când rezultatele obţinute sunt 

mult mai puţin importante Majoritatea părinţilor copiilor din învăţământul alternativ apreciază un 

mediu şcolar în care este stimulată cooperarea, dezvoltarea unor personalităţi echilibrate şi 

armonioase, mai puţin un mediu competitiv, în care rezultatele şcolare duc la ierarhizarea 

copiilor. De altfel, majoritatea părinţilor investigaţi (peste 91%) ar recomanda alternativa 

educaţională şi altor părinţi. 

 Din analizele comparative a rezultat că, în general, cadrele didactice cunosc foarte bine 

aşteptările părinţilor şi elementele apreciate cel mai mult de copiilor şi de părinţi la 

alternativa educaţională reprezentată de ei.  
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7.1.4. Transferul din şi înspre învăţământul alternativ 
 

 Datorită procesului de descentralizare a învăţământului, procedurile de transfer între 

învăţământul alternativ şi cel tradiţional se realizeză printr-o procedură mult simplificată, prin 

acordul unităţilor şcolare. Deşi mai apar dificultăţi de ordin administrativ, în general transferurile 

sunt soluţionate în interesul beneficiarilor. 

 Principalele motive ale transferului în învăţământul alternativ au fost legate de factori 

subiectivi, ce ţin de percepţia părinţilor asupra calităţii procesului educativ din grupa / clasa / 

unitatea de învăţământ în care este transferat copilul: oferta educaţională, renumele unităţii sau 

al cadrului didactic şi modul de organizare a activităţii. Factorii obiectivi apar pentru părinţi – 

cel puţin la nivel declarativ – mai puţin relevanţi în situaţiile de transfer: schimbarea domiciliului 

copilului şi proximitatea faţă de domiciliu, programul sau baza materială de care dispune 

unitatea. Primordială pentru părinţi este deci calitatea procesului educativ, dată cel mai 

adesea de resursa umană implicată. Un grad de satisfacţie ridicat cu privire la calitatea actului 

educativ poate motiva părinţii să depăşească unele inconveniente, precum distanţa unităţii de 

învăţământ de domiciliu sau programul de lucru al acesteia.  

 Cadrele didactice recunosc şi ele importanţa ofertei educaţionale, a calităţii procesului de 

învăţământ şi a modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor pentru situaţiile de transfer 

din învăţământul tradiţional în cel alternativ. Totuşi opiniile cadrelor didactice nu converg în 

totalitate cu percepţia părinţilor asupra aceluiaşi fenomen. Există diferenţe de accent între 

opţiunile părinţilor (motivaţi în situaţia transferurilor mai degrabă de factori subiectivi, ce ţin de 

calitatea procesului educativ şi a resursei umane din unitatea de învăţământ) şi cele semnalate 

de cadrele didactice, care leagă situaţia transferurilor – mai mult decât părinţii – de factori 

obiectivi (precum: tipul de program oferit, schimbările de domiciliu ale copiilor etc). 

 Pentru cadrele didactice principalul motiv de părăsire a alternativei educaţionale este de 

natură obiectivă: schimbarea domiciliului copilului şi proximitatea faţă de domiciliu, ca şi 

tipul de program oferit de unitatea de învăţământ (scurt, prelungit etc.).Potrivit opiniei cadrelor 

didactice, aproape un sfert dintre copii au părăsit sistemul alternativelor educaţionale datorită lipsei 

lor de continuitate în următoarele cicluri de învăţământ. Această motivaţie apare la toate 

alternativele educaţionale, chiar şi la cele care organizează toate ciclurile de învăţământ: ele nu 

pot asigura aceeaşi răspândire geografică pentru toate nivelurile de şcolaritate (preşcolar, primar, 

gimnazial şi liceal), iar acest lucru îi descurajează pe unii părinţi determinându-i să renunţe la 

învăţământul alternativ. 

 Iniţiativa transferurilor vine, de cele mai multe ori, din partea familiei. Această se datorează 

în mare parte vârstei copiilor transferaţi, în majoritate fiind vorba despre copii din ciclurile de 

învăţământ preşcolar şi primar, care sunt încă la o vârstă prea fragedă pentru a lua asemenea 

decizii singuri. Poate fi vorba şi de o cutumă culturală în cadrul modelelor de educaţie parentală: 

aceea de a nu presupune necesară posibilitatea de opţiune a copilului în chestiuni care îl 

privesc. 

 Perioada medie, de care au avut nevoie copiii transferaţi pentru a se adapta a fost de 

cel mult o lună, în 80% dintre cazurile de transfer semnalate de părinţi. 

 Estimarea cadrelor didactice asupra perioadei medii de adaptare de care au nevoie 

copii transferaţi din învăţământul tradiţional sau dintr-o altă alternativă educaţională se referă la 
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următoarele aspecte: majoritatea copiilor au nevoie de o perioadă de cel mult o lună pentru a se 

adapta;  trecerea dintr-o alternativă educaţională într-alta se realizează mai rapid, decât trecerea 

din învăţământul tradiţional în cel alternativ, existând unele principii comune, care stau la baza 

celor şase modelelor pedagogice alternative analizate; în mediul rural copiii au nevoie de o 

perioadă de adaptare mai îndelungată, decât copiii din mediul urban; în general, perioada de 

adaptare a copiilor care vin din învăţământul tradiţional în cel alternativ, creşte odată cu vârsta 

copiilor.   

 Reprezentanţii alternativelor educaţionale insistă asupra ritmului propriu de adaptare a 

copiilor în situaţie de transfer şi asupra flexibilităţii şi libertăţii cadrelor didactice de a 

propune soluţii şi strategii specifice situaţiilor individuale. 

 Unul din trei copii a înregistrat dificultăţi de adaptare la trecerea în învăţământul alternativ, iar 

peste două treimi dintre ei nu au avut dificultăţi de adaptare, potrivit afirmaţiilor părinţilor. 

 Cele mai frecvente dificultăţile semnalate de părinţi ţin de raportarea copilului faţă de 

colegii săi, de libertatea de exprimare a opiniilor, modul de organizare a activităţilor şi 

independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru. Acestea sunt 

particularităţi ale alternativelor educaţionale, care adesea îi determină pe părinţi să opteze 

pentru un anume model pedagogic, dar care, odată cu înscrierea copilului în învăţământul 

alternativ, pot ridica probleme, datorită lipsei de obişnuinţă a celor mici de a gestiona aceste 

aspecte. 

 Elementele considerate de părinţii respondenţi ca fiind cel mai puţin problematice pentru 

copii sunt nivelul de cunoştinţe şi competenţe acumulate de copii, diferitele modalităţi de 

evaluare şi modul de raportare la cadrele didactice. 

 Cadrelor didactice semnalează ca dificultăţi frecvente de adaptare a copiilor înregistrate în 

situaţia transferurilor din învăţământul tradiţional în cel alternativ următoarele aspecte: 

independenţa şi responsabilizarea copiilor în propria formare; modul în care sunt organizate 

activităţile; libertatea de exprimare a opiniilor. Coincidenţa acestor opţiuni, dintr-o listă comună 

de 11 opţiuni indică o bună intercunoaştere a partenerilor educaţionali şi a realităţii cu care se 

confruntă copilul în situaţie de transfer. 

 În situaţia transferurilor din învăţământul alternativ în cel tradiţional cele mai mari 

dificultăţi le ridică limitarea libertăţii de mişcare, limitarea exprimării opiniilor şi modul diferit, 

mai strict, în care sunt organizate activităţile în învăţământul tradiţional. Alte dificultăţi sunt 

modul de raportare la cadrele didactice şi modul diferit în care este realizată evaluarea.  

 Apectele, care ridică cele mai puţine probleme de adaptare copiilor sunt raportarea faţă de 

colegi şi nivelul de cunoştinţe şi competenţe. Majoritatea alternativelor educaţionale 

accentuează colaborarea şi descurajează competiţia dintre copii, ceea ce contribuie la un climat 

social sănătos. Reprezentanţi ai alternativelor educaţionale au subliniat în cadrul discuţiilor din 

focus-grupuri, rolul important pe care acest aspect îl are în integrarea ulterioară a copilului. 

 Nivelul de cunoştinţe se situează pe ultimele poziţii între dificultăţile de adaptare ale 

copiilor în situaţie de transfer, semnalate de cadrele didactice. Acest fapt vine să spulbere o idee 

preconcepută care circulă adesea: aceea că stricteţea modului de lucru influenţează pozitiv 

nivelul cunoştinţelor şi competenţelor acumulate de copil şi că o lejerizare a acesteia şi a 

climatului de lucru poate fi dăunătoare pentru achiziţiile celui mic. 
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 Strategiile utilizate pentru adaptarea copiilor (comune alternativelor şi utilizate uneori şi în 

învăţământul tradiţional) de către cadrele didactice din noua clasă / grupă sunt, în ordinea 

importanţei: lucrul individualizat cu copilul, implicarea copiilor din grupă cu scopul integrării 

noului venit, programe de colaborare cu părinţii, stagii de intercunoaştere înainte de transfer etc. 

Există şi o serie de metode specifice unor alternative, care au avut succes şi care pot fi 

diseminate ca modele de bune practici şi preluate de către cei interesaţi.  

 

7.2. Recomandări 
 

 Recomandări generale: 

 Prezentul studiu a semnalat (asemenea altor cercetări realizate recent în domeniu) că familia 

este principalul partener al şcolii în educarea copilului. Copilul aparţine în primul rând familiei, iar 

pentru educarea sa – în special în copilăria timpurie – este necesară colaborarea strânsă dintre 

părinţi şi cadre didactice. Această apreciere este fundamentală în transformarea şcolii într-o 

şcoală a comunităţii. Alternativele educaţionale au înţeles corect acest parteneriat şi 

promovează implicarea activă a părinţilor în procesul educaţional – inclusiv în cel derulat în 

unitatea de învăţământ. Este necesar ca exemplul lor să fie diseminat şi extins ca model de 

bune practici şi în alte unităţi de învăţământ. 

 Într-un sistem şcolar în care statul finanţează şi controlează în mod preponderent educaţia, 

autorităţile (educaţionale şi locale) sunt percepute ca importante instituţii de sprijin de către cei 

aflaţi în sistem. Atât reprezentanţii alternativelor educaţionale, cât şi autorităţile educaţionale de 

la nivel central, regional şi local (directorii de unităţi de învăţământ, inspectorii şcolari cu 

responsabilităţi în domeniul alternativelor educţionale, formatori ai Caselor Corpului Didactic 

etc.) trebuie să cunoască bine şi să asigure informarea potenţialilor actori şi beneficiari ai 

sistemului de educaţie – copii, familii ale acestora şi cadre didactice – asupra existenţei, 

principiilor de organizare şi funcţionare, particularităţilor şi răspândirii modelelor 

pedagogice alternative. Prin simpozioane, conferinţe naţionale, sesiuni de informare etc., prin 

mijloacele mass media, prin publicarea unor articole şi cărţi de specialitate, prin postarea 

informaţiilor relevante pe site-uri specializate se poate asigura circulaţia informaţiei şi lărgi 

accesul la pluralism educaţional. 

 Elementele de sprijin pe drumul descentralizării sistemului educaţional sunt: reţeaua 

instituţiilor de învăţământ (networking, e-twinning etc.), schimburile de experienţă, 

intersusţinerea şi sprijinirea prin forumuri de discuţii. Cea mai valoroasă carte de vizită o 

reprezintă experianţa celor care au cunoscut în mod nemijlocit activitatea alternativelor 

educaţionale: copii care au finalizat un ciclu de învăţământ sau chiar întregul parcurs şcolar într-

o unitate de învăţământ alternativ, cadre didactice care lucrează în acest mod şi inspiră, prin 

conduită profesională deosebită, rezultate, implicare, entuziasm, inovaţie şi calitate în activitate 

pe colegii nefamiliarizaţi încă cu principiile alternativelor educaţionale. Se recomandă prin 

urmare deschidere către cunoaştere, dialog, colaborare, dinamizare şi curaj pentru 

tatonarea profesională, astfel încât elemente inovative să aibă şansa de a pătrunde în 

procesul educaţional. 

 Diseminarea unor practici educaţionale eficiente şi cu eficacitate sporită către alte 

alternative educaţionale sau învăţământul tradiţional: unele elemente aduse de alternativele 
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educaţionale şi-au demonstrat deja valoarea şi au făcut ca, prin extinderea lor (uneori prin 

legiferări specifice) să amelioreze activitatea din întregul sistem de învăţământ: modificări în 

curriculum (în special la nivelul învăţământului preşcolar), în gruparea copiilor (grupurile de nivel 

I, II din învăţământul preşcolar), în amenajarea spaţiului educaţional şi în configurarea 

activităţilor specifice (întâlnirea de dimineaţă) etc.  Alte elemente precum individualizarea mai 

mare în procesul educaţional, prin creşterea numărului de cadre didactice la grupă / clasă, 

tratarea inter- şi transdisciplinară a conţinuturilor, implicarea copilului în propriul demers educativ 

şi respectarea ritmului de lucru individual etc. sunt încă elemente care aşteaptă să pătrundă pe 

scală mai largă în şcoala romînească.  

 

 În privinţa situaţiilor de transfer se recomandă: 

 Studierea atentă de către părinţii a ofertei educaţionale, înainte de înscrierea copilului în 

grupă / clasă. 

 Participarea părinţilor la acţiuni de promovare a alternativelor, vizite prealabile, împreună cu 

copiii şi participarea la activităţi, discuţii cu cadrele didactice despre oferta grădiniţei / şcolii, să 

vadă cum sunt amenajate clasele.  

 După vizitarea unităţii / grupei / clasei noi,  părinţii pot pregăti copiii sub aspect emoţional 

pentru intrarea în etapa următoare. În această etapă este necesar ca ei să colaboreze din timp 

cu învăţătorul  / cadrul didactic care va prelua copilul, ca şi cu cel care încă se ocupă de copil. 

 Este util ca părinţii să participe la orele de consiliere şi orientare, precum şi la întâlnirile cu 

părinţii. 

 Pentru scurtarea perioadei de adaptare a copilului în situaţie de transfer este necesară 

pregătirea copilului înainte de transfer şi susţinerea sa continuă de către propria familie, 

decadrele didactice şi de grupul de copii. 

 Ajutorul acordat copilului transferat de câtre ceilalţi copii din grupă / clasă are, de regulă, 

impact pozitiv asupra sa şi scurtează perioada de adaptare. 

 Experienţa anterioară a cadrului didactic cu situaţii similare poate ajuta la depăşirea 

dificultăţilor de transfer ale copilului. 

 Pentru reuşita transferului se recomandă o strategie comună, coerentă şi colaborarea 

eficientă dintre toţi partenerii educaţiuonali pentru susţinerea integrării copilului. 

 

 Recomandări ale reprezentanţilor alternativelor educaţionale 

 În cazul Pedagogiei curative, există o colaborare foarte strânsă între părinţi şi cadrele 

didactice. Acestea cred că părintele ar trebui să aibă ultimul cuvânt în alegerea şcolii sau a 

grupei pe care să o frecventeze copilul, conform interesului superior al acestuia. Comisiile de 

Orientare şi de Experiză de la Direcţia de Protecţie a Copilului, care decid în prezent asupra 

parcursului educaţional al copilului ar trebui, în opinia reprezentanţilor Pedagogiei curative, să 

orienteze doar copilul şi să nu aibă rol de decizie. 
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Anexa 1.  Instrumentele de cercetare 
 

1. CHESTIONARELE 

 

Chestionar pentru inspectori şcolari cu 

responsabilităţi în domeniul 

alternativelor educaţionale, 

învăţământului preşcolar şi primar 

 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Str. Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, 010102 Bucureşti 

Tel. 021 313 64 91;  Fax 021 312 14 47 

 

Stimată Doamnă Inspector, 

Stimate Domnule Inspector, 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei realizează o cercetare privind treceri ale copiilor între 

învăţământul alternativ şi cel tradiţional. În acest scop, vă rugăm să ne sprijiniţi prin completarea 

chestionarului de mai jos. Răspunsurile dumneavoastră sunt confidenţiale, prelucrate statistic şi 

utilizate numai în scopul cercetării. 

        

Modalitatea de completare a chestionarului: 

 La întrebările urmate de o listă de răspunsuri (numerotate de la 1 la n) încercuiţi cifra 

corespunzătoare răspunsului dumneavoastră. Dacă nici unul dintre răspunsurile din listă 

nu vi se potriveşte, puteţi încercui, acolo unde există, varianta “Altele/altceva”, precizând 

propriul dvs. răspuns. 

 La întrebările urmate de linie punctată, scrieţi răspunsul folosind cuvintele 

dumneavoastră. 

 Tabelele se completează astfel: bifaţi varianta de răspuns care se potriveşte situaţiei dvs. 

sau, după caz, completaţi cu datele solicitate casetele respective. 

 

ÎNCEPEŢI  DE AICI COMPLETAREA CHESTIONARULUI! 

 

I. Informaţii generale privind experienţa dumneavoastră în învăţământ şi ca inspector şcolar 

I.01.  Judeţul : …………………………….................….……………..…… 

I.02. Responsabilitatea / responsabiltăţile dvs. în cadrul inspectoratului :  

1.  Alternative educaţionale   

2.  Învăţământ preşcolar   

3.  Învăţământ primar   

4.  Altele, şi anume  ........................................................................ 

I.03. Vechimea dvs. în inspectoratul şcolar (nr.ani împliniţi) :    ............................. 

I.04. Vechimea dvs. în funcţia de inspector cu responsabilitatea actuală: (nr.ani împliniţi) : ............... 

I.05. Vechimea dvs. în învăţământ  (nr.ani împliniţi) :     ............................. 

I.06. Anterior funcţiei de inspector pe care o ocupaţi, aţi lucrat cu copii / elevi dintr-o grupă, clasă sau 

unitate de învăţământ alternativ? 

    1. Da      2. Nu 

I.07.  Aţi participat  în ultimii trei ani la activităăţi de promovare a alternativelor educaţionale în 

România? 

    1. Da      2. Nu 
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II. Aspecte specifice situaţiilor de transfer dinspre grupe / clase funcţionând după principiile 

alternativelor educaţionale înspre învăţământul tradiţional şi invers, în judeţul dumneavoastră  

 

I.08. Ce alternative educaţionale funcţionează în judeţul dvs. şi la ce nivel ? (Vă rugăm, încercuiţi.)  

Nr. Alternativa 

educaţională 

Nivel 

preşcolar 

Nivel primar Nivel 

gimnazial 

Nivel liceal 

1. Freinet  1 2 3 4 

2. Montessori 1 2 3 4 

3. Pedagogia curativă 1 2 3 4 

4. Planul Jena 1 2 3 4 

5. Step by Step 1 2 3 4 

6. Waldorf 1 2 3 4 

I.09. Câte cereri de transfer a copiilor au fost înregistrate la ISJ unde vă desfăşuraţi activitatea de la 

începutul anului şcolar 2010/2011 până în prezent? 

1. Dinspre învăţământul tradiţional înspre cel alternativ:   .................................. 

2. Dinspre învăţământul alternativ înspre cel tradiţional:  ................................... 

3. În 2010/ 2011 nu s-au înregistrat la ISJ transferuri între învăţământul alternativ şi cel tradiţional. 

4. Alte situaţii, şi anume ...................................................................................... 

I.10. Câte cereri de transfer a copiilor  au fost înregistrate la ISJ unde vă desfăşuraţi activitatea în anul 

şcolar anterior (2009/2010)?  

1. Dinspre învăţământul tradiţional înspre cel alternativ:  ................................. 

2. Dinspre învăţământul alternativ înspre cel tradiţional:  ................................. 

3. În 2009/2010 nu s-au înregistrat la ISJ transferuri între învăţământul alternativ şi cel 

tradiţional. 

4. Alte situaţii, şi anume ...................................................................................... 

I.11. Cum au fost soluţionate aceste cereri de transfer: (Vă rugăm, completaţi cu numerele 

corespunzătoare.) 

An şcolar Transfer dinspre alternative educaţionale 

înspre învăţământul tradiţional 

Transfer dinspre învăţământul tradiţional 

înspre alternative educaţionale 

Mod de 

soluţionare 

Număr cereri 

soluţionate 

pozitiv 

Număr cereri 

soluţionate 

negativ 

Număr cereri 

amânate/ alte 

situaţii 

Număr cereri 

soluţionate 

pozitiv 

Număr cereri 

soluţionate 

negativ 

Număr cereri 

amânate/ alte 

situaţii 

2009 / 2010       
2010 / 2011       

 

I.12.  Ce dificultăţi au apărut în situaţiile de transfer ? (Vă rugăm, descrieţi pe scurt.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

I.13.  Ce sugestii aveţi privind ameliorarea procedurilor în caz de transfer (cadrul legislativ, metodologia, 

distribuirea responsabilităţilor pentru transfer etc.)  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mulţumim pentru răspunsurile dumneavoastră! 
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Chestionar pentru directori ai 

unităţilor de învăţământ  

 

 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Str. Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, 010102 București 

Tel. 021 313 64 91 Fax 021 312 14 47 

 

Stimată Doamnă Directoare, 

Stimate Domnule Director, 
 

Institutul de Știinţe ale Educației realizează o cercetare privind treceri ale copiilor între 

învăţământul alternativ și cel tradiţional. În acest scop, vă rugăm să ne sprijiniți prin completarea 

chestionarului de mai jos. Răspunsurile dumneavoastră sunt confidențiale, prelucrate statistic și 

utilizate numai în scopul cercetării. 

        

Modalitatea de completare a chestionarului: 

 La întrebările urmate de o listă de răspunsuri (numerotate de la 1 la n) încercuiţi cifra 

corespunzătoare răspunsului dumneavoastră. Dacă nici unul dintre răspunsurile din listă nu vi se 

potriveşte, puteţi încercui, acolo unde există, varianta “Altele/altceva”, precizând propriul dvs. 

răspuns. 

 La întrebările urmate de linie punctată, scrieţi răspunsul folosind cuvintele dumneavoastră. 

 Tabelele se completează astfel: bifaţi varianta de răspuns care se potrivește situației dvs. sau, după 

caz, completați cu datele solicitate casetele respective. 
ţ 

ÎNCEPEŢI  DE AICI COMPLETAREA CHESTIONARULUI! 

 

I. Date de context şi identificare a unităţii de învăţământ  

 

D.01  Denumirea unităţii: ………………………….........  Cod SIRUES : ................ ……............. 

D.02  Localitatea: ………………………………………  . Judeţul..........……………....… 

D.03  Mediul de rezidenţă:     1. Urban         2. Rural 

D.04  Dezvoltarea  economică a zonei: 

  1. Zonă dezvoltată  2. Zonă defavorizată (probleme de acces/ şomaj / comunităţi defavorizate etc.) 

D.05  Care este poziţia unităţii în reţea: 

1. Unitate independentă / coordonatoare   2. Structură în cadrul altei unităţi 

D.06 Tipul unităţii de învăţământ: 

1. Unitate de stat cu învăţământ alternativ  

2. Unitate de stat cu grupe / clase de învăţământ alternativ 

3. Unitate particulară cu învăţământ alternativ  

4. Unitate particulară cu grupe / clase de învăţământ alternativ 

D.08.  Tipuri de învăţământ (tradiţional și alternative educaționale) și niveluri de învăţământ care 

funcționează în unitatea pe care  o conduceți :  (Vă rugăm încercuiţi variantele potrivite unităţii Dvs.)  

Nr. Tip de învăţământ Nivel preşcolar Nivel primar Nivel 

gimnazial 

Nivel liceal 

1. Freinet  1 2 3 4 

2. Montessori 1 2 3 4 

3. Pedagogia curativă 1 2 3 4 

4. Planul Jena 1 2 3 4 

5. Step by Step 1 2 3 4 

6. Waldorf 1 2 3 4 

7.  Învăţământ tradiţional 1 2 3 4 
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D.09 Efective de copii și de cadre didactice din unitatea de învăţământ: 

Nr. Tip de 

învăţământ 

Nivel de studiu Număr de 

 copii / elevi 

Număr de 

grupe / clase 

Număr de cadre didactice 

Titulare Suplinitoare 

1. Învăţământ 

tradiţional 

Nivel preşcolar     

Nivel primar     

Nivel gimnazial     

Nivel liceal     

2. Alternativa  

educațională 

…………… 

Nivel preşcolar     

Nivel primar     

Nivel gimnazial     

Nivel liceal     

3. Alternativa  

educațională 

…………… 

Nivel preşcolar     

Nivel primar     

Nivel gimnazial     

Nivel liceal     

D.10 Limba de predare (limba maternă): 

   1. Română   2. Maghiară   3. Germană  4. Altă limbă, şi anume …………………….. 

D.11 Limbi străine studiate în unitate: 

   1. Engleză   2. Franceză    3. Germană  4. Alte limbi, şi anume ……………………… 

D.12  Programul de lucru cu copiii și asistarea acestora  se desfășoară: 

   1. Pe durata a cel mult 6 ore 

   2. Pe durata a 8 – 10 ore 

   3. Pe o durată ce depăşeşte 10 ore, şi anume ……………………………… 

 

II. Caracteristici ale mediului familial  

 

D.13 Estimaţi distribuţia efectivelor de copii din unitate în funcţie de nivelul educaţional al familiei: 

Nr. Nivel de studii al părinţilor Număr elevi / copii 

1. Cel puţin un părinte are studii superioare  

2. Cel puţin un părinte are studii medii (liceu absolvit)  

3. Cel puţin un părinte are studii generale (8 clase absolvite)  

4. Niciun părinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite)  

D.14 Estimaţi distribuţia elevilor / copiilor din unitate în funcţie de locaţia unităţii faţă de domiciliul 

familiei: 

Nr. Durata deplasării între domiciliu şi şcoală Număr elevi / copii 

1. Sub 30 de minute  

2. Între 30 și 60 de minute   

3. Peste 60 de minute  

 

 

III. Baza materială a unității 
 

D.15  Spaţiul de învăţământ: (Încercuiţi toate variantele caracteristice unităţii dvs.) 
(a) Activitatea se desfăşoară în:  

1. Săli de clasă / activităţi didactice 2. Sală de mese 3. Dormitoare 4. Spaţii cu utilizare mixtă 

(b) Spaţii de joacă /sală de sport / bază sportivă: 1. Da 2. Nu 

(c) Mobilierul este adaptat vârstei copilului: 1. Da 2. Nu 

(d) Instalaţiile sanitare sunt adaptate vârstei copiilor (dimensiune, amplasare): 1. Da 2. Nu 
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D.16  Fondul de carte din bibliotecă de specialitate destinată activităţilor didactice, informării şi 

perfecţionării personalului didactic din unitate (cărţi, ghiduri, reviste, publicaţii de specialitate, auxiliare 

didactice) este: 

    1. De bună calitate şi actualizat sistematic 

    2. Potrivit   

    3. Nesatisfăcător / învechit 

    4. (Aproape) inexistent 

D.17  Echipamente şi mijloace necesare comunicării, extinderii mijloacelor de informare, diversificării 

formelor de educaţie: 

  (a) Dotarea cu calculatoare (computere) 

    - număr total de calculatoare:                      ____________ 

    - număr de calculatoare utilizate în administraţie sau exclusiv de cadrele didactice :________ 

    - număr de calculatoare utilizate în activităţile cu elevii / copiii  :       ____________ 

  (b) Dotarea cu mijloace multimedia (enciclopedii electronice, filme pe CD/DVD, fotografii digitale etc.) 

      1. Insuficientă    2. Suficientă    3. Bună    4. Foarte bună 

 

IV. Aspecte manageriale  

D.18  Vechimea dvs. în învăţământ (nr.ani împliniţi) :     ......................... 

D.19  Vechimea dvs. în funcţia de director cu responsabilitățile actuale (nr.ani împliniţi):.......................... 

D.20  Anterior funcţiei de director pe care o ocupaţi, aţi lucrat cu copii/elevi dintr-o grupă/clasă de 

învăţământ alternativ? 

   1. Da      2. Nu 

D.21  Ați participat  în ultimii trei ani la activități de promovare a alternativelor educaţionale în România? 

   1.  Da      2.  Nu 

D.22 În ce măsură beneficiaţi de sprijin în derularea activităţii din partea următoarelor instanţe? 

Nr. Colaboratori / Parteneri Deloc În mică 

măsură 

În oarecare 

măsură 

În mare 

măsură 

Nu pot 

aprecia 

1. Autorităţile educaţionale locale (ISJ, CCD etc.), 

prin inspectorii de specialitate 
1 2 3 4 5 

2. Alte unităţi de învăţământ alternativ și forurile 

coordonatoare ale alternativei educaționale 
1 2 3 4 5 

3. Unităţi de învăţământ tradiţional în perspectiva 

tranziţiei către următoarele nivele de învăţământ 
1 2 3 4 5 

4. Părinţii copiilor / elevilor  1 2 3 4 5 

5. Autorităţile locale 1 2 3 4 5 

 

V. Aspecte specifice situaţiilor de transfer dinspre grupe / clase funcţionând după principiile 

alternativelor educaţionale înspre învăţământul tradiţional şi invers, în unitatea pe care o conduceţi 

D.23  Câte cereri de transfer a copiilor au fost înregistrate în unitatea dvs. de la începutul anului şcolar 
2010/2011 până în prezent? 

1. Dinspre învăţământul tradiţional înspre cel alternativ:   .................................. 

2. Dinspre învăţământul alternativ înspre cel tradiţional:  ................................... 

3. În 2010/ 2011 nu s-au înregistrat cereri de transfer între învăţământul alternativ și cel tradiţional. 

4. Alte situații, și anume ....................................................................................... 
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D.24  Câte cereri de transfer a copiilor  au fost înregistrate în unitatea dvs. în anul şcolar anterior 

(2009/2010)?  

1. Dinspre învăţământul tradiţional înspre cel alternativ:  ................................. 

2. Dinspre învăţământul alternativ înspre cel tradiţional:  ................................. 

3. În 2009/2010 nu s-au înregistrat cereri de transfer între învăţământul alternativ și cel tradiţional. 

4. Alte situații, și anume ....................................................................................... 

D.25  Cum au fost soluţionate aceste cereri de transfer: (Vă rugăm, completați cu numerele 

corespunzătoare.) 

An şcolar Transfer dinspre alternative educaţionale 

înspre învăţământul tradiţional 

Transfer dinspre învăţământul tradiţional 

înspre alternative educaţionale 

Mod de 

soluţionare 

Număr cereri 

soluţionate 

pozitiv 

Număr cereri 

soluţionate 

negativ 

Număr cereri 

amânate/ alte 

situaţii 

Număr cereri 

soluţionate 

pozitiv 

Număr cereri 

soluţionate 

negativ 

Număr cereri 

amânate/ alte 

situaţii 

2009 / 2010       

2010 / 2011       

 

D.26  Ce dificultăţi au apărut în situaţiile de transfer ? (Vă rugăm, descrieți pe scurt.) 

………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………….…………………………………………………… 

D.27  Ce sugestii aveți privind ameliorarea procedurilor în caz de transfer (cadrul legislativ, 

metodologia, distribuirea responsabilităților pentru transfer etc.)  

………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

 

Mulțumim pentru răspunsurile dumneavoastră ! 
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CHESTIONAR PENTRU  

CADRE DIDACTICE 

 

 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Str. Ştirbei Vodã nr. 37, sector 1, 010102 Bucureşti 

Tel. 021 313 64 91   Fax 021 312 14 47 

 

Stimaţi colegi, 
 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei realizează o cercetare privind trecerea copiilor între 

învăţământul alternativ şi cel tradiţional. În acest scop, vă rugăm să ne sprijiniţi prin completarea 

chestionarului de mai jos. Răspunsurile dvs. vor fi confidenţiale şi vor fi utilizate numai în scopul 

cercetării. 

         Vă mulţumim pentru colaborare! 

Modalitatea de completare a chestionarului: 

 La întrebările urmate de o listă de răspunsuri (numerotate de la 1 la n) încercuiţi cifra 

corespunzătoare răspunsului dumneavoastră. Dacă nici unul dintre răspunsurile din listă 

nu vi se potriveşte, puteţi încercui, acolo unde există, varianta “Altele/altceva”, precizând 

propriul dvs. răspuns. 

 La întrebările urmate de linie punctată, scrieţi răspunsul folosind cuvintele 

dumneavoastră. 

 Tabelele se completează astfel: încercuiţi varianta de răspuns care se potriveşte situaţiei 

dvs. sau, după caz, completaţi cu datele solicitate casetele respective. 

 

ÎNCEPEŢI  DE AICI COMPLETAREA CHESTIONARULUI! 

 

I. Date de context şi identificare a unităţii de învăţământ  

P.01 Denumirea unităţii: ……………………….............……………………………….......……………. 

P.02 Localitatea: ………………………………   Judeţul..........…………...........…....…………….. 

P.03 Mediul de rezidenţă:       1. Urban            2. Rural 

P.04 Tipul unităţii şcolare: 

1. Grădiniţă    2. Şcoală cls. I- IV   3. Şcoală cls. I- VIII    4. Liceu / Grup şcolar 

P.05 Niveluri de învăţământ din unitate 

1. Preşcolar  2.Primar  3. Gimnazial   4. Liceal 

 

II. Informaţii generale privind experienţa dumneavoastrã didacticã şi mediul socio-educaţional 

P.06 Sunteţi încadrat ca:   

  1. Educatoare      2.Învăţător /institutor      3. Profesor      4. Altceva, anume………………… 

P.07 Vă rugăm să menţionaţi ultima şcoală absolvită, care v-a permis încadrarea în învăţământ: 

1. Liceul (altul decât cel pedagogic) 2. Liceul pedagogic  3. Colegiul pedagogic 4. Învăţământ universitar 

P.08 Vechimea în învăţământ (ani împliniţi) :  …………………………… 

P.09 Vechimea în învăţământul alternativ (ani împliniţi):  ………………. 
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P.10 Învăţământul alternativ pe care îl reprezentaţi: 

1. Freinet 

2. Montessori  

3. Pedagogia curativă 

4. Planul Jena 

5. Step by Step 

6. Waldorf 

P.11 Nivelul de calificare:  

1.Necalificat     2. Stagiar     3. Definitivat     4. Grad didactic II      5. Grad didactic I 

 

III. Aspecte privind formarea continuã / perfecţionarea 

P.12 Apreciaţi următoarele afirmaţii legate de formare / perfecţionare?  

Nr. Afirmaţii În mare 

mãsurã 

Potrivit În micã 

mãsurã 

Deloc Nu ştiu 

1. Perfecţionarea este importantã pentru 

activitatea mea. 

1 2 3 4 5 

2. Oferta de formare profesionalã este 

satisfãcãtoare pentru specialitatea mea. 

1 2 3 4 5 

3. Oferta de formare pentru dezvoltarea 

personalã este satisfãcãtoare . 

1 2 3 4 5 

4. Condiţiile de desfãşurare a programelor de 

formare sunt satisfãcãtoare. 

1 2 3 4 5 

P.13 Vă rugăm menţionaţi dacă, în ultimii 5 ani, aţi participat la stagii de formare / perfecţionare: 

Nr. Tipuri de stagii de formare / perfecţionare Da Nu 

1. Pentru alternative educaţionale 1 2 

2. Utilizare TIC 1 2 

3.  Alte programe, şi anume ……………………………...............................................................  

 

IV. Informaţii privind activitatea didacticã 

P.14 Care este nivelul de învăţământ la care predaţi?  

1. Grădiniţă. Precizaţi vârsta copiilor cu care lucraţi în prezent :    ……….…… 

2. Învăţământ primar. Precizaţi vârsta copiilor cu care lucraţi în prezent :   ......…….….. 

3. Învăţământ gimnazial şi/sau ciclu liceal. Precizaţi vârsta elevilor cu care lucraţi în prezent: ……. 

P.15 Cu câţi elevi/copii lucraţi, în medie, la grupă / clasă?  

  1. sub 10  2. 10-15  3. 16-20  4. 21-30     5. peste 30  

P.16 Care este structura grupei / clasei de copii cu care lucraţi, din punct de vedere al vârstei acestora? 

    1. Grupă / clasă de copii omogenă          2. Grupă / clasă eterogenă 

P.17  Câte alte cadre didactice se mai ocupă de acelaşi grup de copii şi cu ce atribuţii?  

Nr. Numãr de cadre didactice Atribuţii 

1. Un alt cadru didactic ............................................................................................................ 

2.  Douã alte cadre didactice 1/................................................ , 2/ .................................................  

3. Trei alte cadre didactice 1/............................. , 2/ ....................................3/................................ 

4. Patru alte cadre didactice 1/................................................ , 2/ .................................................  

3/................................................., 4/.................................................. 

5. Mai mult de patru, şi anume 

..................................... 

1/..............................., 2/ ...............................3/...................................... 

4/.................................5/.................................6/............................................... 
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P.18 Numărul cadrelor didactice ale grupei / clasei, care au pregătire de specialitate în 

alternativa educaţională pe care o reprezentaţi, incluzându-vă pe dvs. …………… 

P.19 Care este numărul de copii/elevi cu care lucraţi, înscrişi de la debutul în sistemul de 

învăţământ în alternativa educaţională pe care o reprezentaţi? (cu continuitate în aceeaşi 

alternativă educaţională) 
…………… 

P.20 Care este numărul de copii//elevi cu care lucraţi, transferaţi din învăţământul 

tradiţional sau din altă alternativă educaţională în cea pe care o reprezentaţi? (fără 

continuitate în aceeaşi alternativă educaţională) …………… 

P.21 În cazul copiilor/elevilor veniţi din unităţi tradiţionale sau din alte alternative educaţionale decât cea 

pe care o reprezentaţi, cum s-a desfăşurat adaptarea lor? (Vă rugăm bifaţi situaţia cel mai frecvent 

întâlnită pe parcursul ultimilor cinci ani de activitate.) 

       a) În ce priveşte copiii/elevii care s-au adaptat, care a fost situaţia cea mai frecvent întâlnită? 

1. Cei mai mulţi copii s-au integrat imediat, nu au avut dificultăţi de adaptare. 

2. Cei mai mulţi au avut nevoie de o perioadă de adaptare. 

       b) În ce priveşte copiii/elevii care nu s-au adaptat, care a fost situaţia cea mai frecvent întâlnită? 

1. Au fost copii care nu s-au adaptat, dar au rămas totuşi în grupă / clasă. 

2. Au fost copii care nu s-au adaptat şi au revenit la forma iniţială de studiu.  

P.22 Estimaţi perioada medie de adaptare de care are nevoie copilul pentru trecerea din învăţământul 

tradiţional în alternativa pe care o reprezentanţi: 

1. 1-3 săptămâni 3. o lună  4. 2-3 luni  5. Alta, şi anume …………….. 

P.23 Estimaţi perioada medie de adaptare de care are nevoie copilul pentru trecerea dintr-o altă 

alternativă educaţională în cea pe care o reprezentanţi dumneavoastră: 

1. 1-3 săptămâni 3. o lună  4. 2-3 luni  5. Alta, şi anume …………….. 

P.24 Care au fost cele mai frecvente dificultăţi de adaptare, pe care le-au avut copiii care au trecut de la 

învăţământul tradiţional la cel alternativ pe care îl reprezentaţi? (Vă rugăm, marcaţi cel mult trei dintre ele.) 

1. Libertatea de mişcare 

2. Modul de organizare a activităţilor 

3. Modul de grupare a copiilor / elevilor 

4. Independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru 

5. Libertatea de exprimare a opiniilor 

6. Tehnicile de lucru 

7. Nivelul de cunoştinţe şi competenţe 

8. Raportarea faţă de colegi 

9. Modul de raportare la cadrele didactice 

10.  Evaluarea 

11.  Altceva, şi anume ……………….......................................................………………. 

P.25 Ce strategii aţi adoptat la nivelul unităţii / grupei / clasei pentru depăşirea dificultăţilor cu care se 

confruntă copiii în situaţie de transfer ? (Vă rugăm, marcaţi-le pe cele mai frecvent utilizate de dvs.) 

1. Stagii de inter-cunoaştere, înainte de transferarea copilului  

2. Colaborarea activă cu părinţii, programe de informare şi sprijin pentru părinţi  

3. Lucrul individualizat cu copilul nou-venit pentru recuperarea diferenţelor de achiziţii în ce 

priveşte cunoştinţele şi competenţele formate  

4. Implicarea copiilor din grupă pentru integrarea copilului nou-venit  

5. Asistenţă psiho-pedagogică acordată de personal de specialitate 

6. Studii de caz şi analize de parcurs, după transferarea copilului 

7. Altceva, şi anume ……………………………………………………………………………. 
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P.26 Care au fost cele mai frecvente dificultăţi de adaptare, pe care le-au avut copiii care au trecut din 

învăţământul alternativ pe care îl reprezentaţi în cel tradiţional, pe parcurs sau la finalizarea nivelului de 

studii? (Vă rugăm, marcaţi cel mult trei dintre ele.) 

1. Libertatea de mişcare 

2. Modul de organizare a activităţilor 

3. Modul de grupare a copiilor / elevilor 

4. Independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru 

5. Libertatea de exprimare a opiniilor 

6. Tehnicile de lucru 

7. Nivelul de cunoştinţe şi competenţe 

8. Raportarea faţă de colegi 

9. Modul de raportare la cadrele didactice 

10.  Evaluarea 

11.  Altceva, şi anume …………………………………………. 

P.27 La sfârşit de ciclu de învăţământ ce strategii de pregătire a copiilor pentru integrarea în ciclul 

următor aţi dezvoltat la nivelul unităţii / grupei / clasei dvs.? (Vă rugăm, marcaţi trei dintre cele mai frecvent 

utilizate.) 

1. Stagii de inter-cunoaştere şi vizite în alte unităţi, înainte de finalizarea ciclului de învăţământ  

2. Colaborarea activă cu părinţii, programe de informare şi sprijin pentru părinţi  

3. Invitarea cadrelor didactice din ciclul următor să viziteze grupa / clasa/ unitatea dvs. 

4. Implicarea copiilor mai mari din alte unităţi / clase pentru susţinerea celor ce vor fi integraţi 

5. Asistenţă psiho-pedagogică acordată de personal de specialitate 

6. Studii de caz şi analize de parcurs, după transferarea copiilor 

7. Altceva, şi anume ……………………………………………………………………………. 

P.28 În opinia dvs., ce credeţi că apreciază cel mai mult copiii din grupa / clasa / unitatea dvs. la 

alternativa educaţională pe care o reprezentaţi ? (Vă rugăm, marcaţi trei dintre cele mai apreciate aspecte.) 

1. Libertatea de mişcare 

2. Modul de organizare a activităţilor 

3. Modul de grupare a copiilor / elevilor 

4. Independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru 

5. Libertatea de exprimare a opiniilor 

6. Tehnicile de lucru 

7. Nivelul de cunoştinţe şi competenţele dezvoltate 

8. Raportarea faţă de colegi 

9. Modul de raportare la cadrele didactice 

10.  Evaluarea 

11.  Altceva, şi anume …………………………………………. 

P. 29 În opinia dvs., ce credeţi că apreciază cel mai mult părinţii copiilor din grupa / clasa / unitatea dvs. 

la alternativa educaţională pe care o reprezentaţi ? (Vă rugăm, marcaţi trei dintre cele mai apreciate 

aspecte.) 

1. Libertatea de mişcare 

2. Modul de organizare a activităţilor 

3. Modul de grupare a copiilor / elevilor 

4. Independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru 

5. Libertatea de exprimare a opiniilor 

6. Tehnicile de lucru 

7. Nivelul de cunoştinţe şi competenţele dezvoltate 

8. Raportarea faţă de colegi 

9. Modul de raportare la cadrele didactice 

10.  Evaluarea 

11.  Altceva, şi anume …………………………………………. 
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P.30 În activitatea dvs., în ce măsură credeţi că reuşiţi să asiguraţi: 

Nr. Variante de răspuns În mare  

măsură 

Potrivit În mică 

 măsură 

1. Respectarea particularităţilor şi specificului alternativei 

educaţionale adoptate  

1 2 3 

2. Realizarea obiectivelor educaţionale ale sistemului naţional de 

învăţământ  

1 2 3 

3. Respectarea normelor curriculare prevăzute pentru sistemul 

naţional de învăţământ 

1 2 3 

P.31 Consideraţi că dispuneţi de mijloace eficiente de evaluare pentru: 

Nr. Variante de răspuns Da Nu Nu este cazul 

1. Evaluarea iniţială a copiilor / elevilor 1 2 3 

2. Evaluări pe parcurs 1 2 3 

3. Evaluarea finală a achiziţiilor 1 2 3 

P.32 Cum apreciaţi baza materială de care dispuneţi pentru activitatea dumneavoastră ? 

1. Foarte bună   2. Bună  3. Satisfăcătoare 4. Insuficientă  5.  Foarte slabă  

P.33 Cum apreciaţi timpul de care dispuneţi pentru realizarea obiectivelor educaţionale ? 

 1. Mai mult decât suficient  2. Suficient  3. Insuficient 

P.34 Care au fost principalele motive de transfer ale copiilor din învăţământul tradiţional în alternativa 

educaţională pe care o reprezentaţi, din experienţa dumneavoastră din ultimii cinci ani? 

1. Schimbarea domiciliului copilului  şi proximitatea faţă de domiciliu 

2. Anturajul cunoscut pentru copil (vecini, prieteni, fraţi în aceeaşi unitate / clasă / grupă) 

3. Oferta educaţională a unităţii / grupei / clasei   

4. Modul de organizare a activităţii 

5. Renumele unităţii sau al cadrului didactic 

6. Baza materială a unităţii / grupei / clasei 

7. Coerenţa dintre principiile educative ale familiei şi cele promovate de grupul / clasa / unitatea 

de învăţământ 

8. Tipul de program oferit (scurt, prelungit etc.) 

9. Modalităţile de evaluare a copilului 

10. Altceva, şi anume …………………………………………………………………. 

P.35 Care au fost principalele motive de transfer al copiilor din învăţământul alternativ pe care îl 

reprezentaţi în cel tradiţional, din experienţa dumneavoastră din ultimii cinci ani? 

 1. Schimbarea domiciliului copilului  şi proximitatea faţă de domiciliu 

2. Anturajul cunoscut pentru copil (vecini, prieteni, fraţi în aceeaşi unitate / clasă / grupă) 

3. Oferta educaţională a unităţii / grupei / clasei   

4. Modul de organizare a activităţii 

 5. Renumele unităţii sau al cadrului didactic 

 6. Baza materială a unităţii / grupei / clasei 

7. Coerenţa dintre principiile educative ale familiei şi cele promovate de grupul / clasa / unitatea 

de învăţământ 

8. Tipul de program oferit (scurt, prelungit etc.) 

9.  Modalităţile de evaluare a copilului 

10. Lipsa de continuitate a alternativei educaţionale în următoarele cicluri de învăţământ 

 11. Altceva, şi anume …………………………………………………………………. 

 

P.36 Ce sugestii aveţi privind ameliorarea procedurilor de transfer  (cadrul legislativ, metodologia, 

distribuirea responsabilităţilor pentru transfer etc.) 

…………………………………………….....................…………………………………………………… 

…………………………………………….....................…………………………………………………… 

Mulţumim pentru răspunsurile dumneavoastră ! 
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CHESTIONAR PENTRU  

PĂRINŢI 

 

 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Str. Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, 010102 Bucureşti 

Tel. 021 313 64 91; Fax 021 312 14 47 

 

Stimaţi părinţi, 
 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei realizează o cercetare privind trecerea copiilor între 

învăţământul alternativ şi cel tradiţional. În acest scop, vă rugăm să ne sprijiniţi prin completarea 

chestionarului de mai jos. În situaţia când în familie există mai mulţi fraţi/copii, vă rugăm să 

completaţi chestionarul raportându-vă la copilul prin intermediul căruia aţi dobândit acest 

chestionar şi referindu-vă preponderent la acel copil. Răspunsurile dvs. vor fi confidenţiale şi 

utilizate numai în scopul cercetării. 

         Vă mulţumim pentru colaborare! 

Modalitatea de completare a chestionarului: 

 La întrebările urmate de o listă de răspunsuri (numerotate de la 1 la n) încercuiţi cifra 

corespunzătoare răspunsului dumneavoastră. Dacă nici unul dintre răspunsurile din listă nu vi se 

potriveşte, puteţi încercui, acolo unde există, varianta “Altele/altceva″, precizând propriul 

dumneavoastră răspuns. 

 La întrebările urmate de linie punctată, scrieţi răspunsul folosind cuvintele dumneavoastră. 

 Tabelele se completează astfel: încercuiţi varianta de răspuns care se potriveşte situaţiei dvs. sau, 

după caz, completaţi cu datele solicitate casetele respective. 
 

ÎNCEPEŢI  DE AICI COMPLETAREA CHESTIONARULUI! 

 

I. Date despre copil şi familie 

F.01  Localitatea: …………………………….....................…  Judeţul :..........………………….. 

F.02  Mediul de rezidenţă:          1. Urban            2. Rural 

F.03 Sexul celui care completează chestionarul: 

1. Feminin     2. Masculin 

F.04 Sexul copilului la care vă referiţi în chestionar: 

1. Feminin     2. Masculin 

F.05 Calitatea dvs. faţă de copil: 

1. Mamă 2. Tată 3. Bunic/buncă 4. Tutore  5. Altă rudă, şi anume …………… 

F.06 Vârsta părinţilor: 

1. Vârsta mamei: ………………..  2. Vârsta tatălui: ……………….. 

F.07 Vârsta copilului la care vă referiţi în chestionar (ani împliniţi) : ………………… 

F.08 Vă rugăm să precizaţi dacă copilul are fraţi sau surori: 

1. Da     2. Nu 

F.09 Dacă copilul are fraţi şi aţi răspuns cu ″Da″ la întebarea anterioară, vă rugăm să precizaţi numărul 

fraţilor / surorilor conform poziţiei solicitate în tabel:  

Număr de fraţi / surori 

mai mari 

Număr de fraţi / surori 

de aceeaşi vârstă 

Număr de fraţi/surori 

mai mici 
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F.10  Încercuiţi varianta de răspuns care corespunde situaţiei copilului dvs. în prezent: 

1. Copilul locuieşte cu ambii părinţi 

2. Copilul locuieşte cu un singur părinte (familie monoparentală) 

3. Copilul locuieşte într-o familie reorganizată (are şi un părinte vitreg) 

4. Copilul este în grija bunicilor sau a altor rude 

5. Altă situaţie, şi anume ………………………………………………. 

F.11  Încercuiţi varianta de răspuns care corespunde situaţiei dumneavoastră în prezent: 

1. Căsătorit(ă) legitim 

2. Nu sunteţi căsătorit(ă) legitim (concubinaj) 

3. Divorţat(ă) / despărţit(ă) 

4. Văduv(ă) 

5. Nu sunteţi şi n-aţi fost căsătorit(ă), copilul provine din afara căsătoriei 

F.12  Ocupaţia părinţilor: 

1. Ocupaţia mamei: ……………………………………..…...................………….. 

2. Ocupaţia tatălui: …………………………………………...................……...….. 

F.13  Studiile părinţilor: 

Nr. Tata  Nr. Mama 
1. Studii superioare  1. Studii superioare 

2. Şcoală postliceală sau de maiştri  2. Şcoală postliceală sau de maiştri 

3. Liceu  3. Liceu 

4. Şcoală profesională  4. Şcoală profesională 

5. Şcoală generală (8 clase sau mai puţin)  5. Şcoală generală (8 clase sau mai puţin) 

F.14  Etnia: 1. Română    2. Altă etnie, şi anume ………………………. 

 

II. Date de identificare a unităţii de învăţământ  

F.15  Denumirea unităţii de învăţământ frecventate de copilul dvs.: …….………………………………. 

F.16  Tipul unităţii: 1. Unitate de stat     2. Unitate particulară 

F.17  Nivelul de învăţământ pe care îl frecventează copilul dvs.: 

1. Preşcolar  2. Primar  3. Gimnazial  4. Liceal 
 

III. Copilul în contextul alternativei educaţionale pentru care aţi optat 

F.18  Învăţământul alternativ pe care l-aţi ales pentru copil: 
1. Freinet 

2. Montessori  

3. Pedagogia curativă 

4. Planul Jena 

5. Step by Step 

6. Waldorf 

F.19 Numărul copiilor din familie care sunt sau au fost înscrişi  într-o formă de învăţământ alternativ: ........... 

F.20  Din ce motiv(e) aţi optat pentru grupa / clasa / unitatea la care merge copilul dvs. în prezent? 
(Încercuiţi cel mult trei variante de răspuns, pe care le consideraţi cele mai importante.) 

 1. Distanţa mică faţă de domiciliu 

 2. Programul de lucru convenabil (scurt / prelungit la 8 ore / săptămânal etc.) 

 3. Oferta educaţională a unităţii (activităţi opţionale, limbi străine oferite etc.) 

 4. Opiniile familiei despre educaţie coincid cu cele promovate de alternativa educaţională respectivă  

 5. Experienţa anterioară, un alt copil din familie a frecventat aceeaşi unitate 

 6. Prieteni de-ai copilului merg la aceeaşi grupă / clasă / unitate 

 7. Recomandări făcute de persoane cunoscute / prieteni 

 8. Nu a fost opţiunea noastră, alţi factori au determinat înscrierea copilului aici 

 9. Altceva, şi anume ………………………………………….................................………………… 

F.21  Copilul a frecventat de la început de ciclu clasa/grupa aceasta?  

1. Da     2. Nu 
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Dacă aţi ales varianta de răspuns ″DA″, vă rugăm să treceţi la întrebarea numărul  F.28) 
 

F.22  Dacă copilul a fost transferat din altă grupă/clasă, care sunt principalele motive ale transferului? 
(Încercuiţi cel mult trei variante  de răspuns.) 

1. Schimbarea domiciliului copilului  şi proximitatea faţă de domiciliu 

2. Anturajul cunoscut pentru copil (vecini, prieteni, fraţi în aceeaşi unitate / clasă / grupă) 

3. Oferta educaţională a unităţii / grupei / clasei   

4. Modul de organizare a activităţii 

5. Renumele unităţii sau al cadrului didactic 

6. Baza materială a unităţii / grupei / clasei 

7. Coerenţa dintre opiniile familiei despre educaţie şi cele ale grupului / clasei / unităţii de învăţământ 

8. Tipul de program oferit (scurt, prelungit etc.) 

9.  Modalităţile de evaluare a copilului 

10 Continuitatea în alternativa educaţională respectivă (copilul a frecventat o alternativă educaţională în 

ciclurile de învăţământ anterioare) 

11. Dificultăţi de relaţionare cu ceilalţi colegi sau cadrul didactic 

12. Altceva, şi anume ……………………………………………………………...........................……. 

F.23 Iniţiativa transferului a venit mai ales : (Încercuiţi o singură variantă de răspuns.) 
1. Din partea copilului  

2. Din partea familiei 

3. În egală măsură din partea copilului şi a familiei 

4. La presiunile exercitate de personal unităţii de învăţământ (cadre didactice, director etc.) 

5. La presiunile exercitate de ceilalţi copii şi părinţii lor 

6. În egală măsură din partea copilului, familiei şi cadrelor didactice 

F.24 Cum apreciaţi că s-a desfăşurat adaptarea copilului dvs. după transfer?  
1. Copilul s-a integrat aproape imediat, nu au avut dificultăţi de adaptare. 

2. Copilul a avut nevoie de o perioadă de adaptare. 

3. Copilul nu s-a adaptat încă, dar a rămas totuşi în grupă / clasă. 

4. Copilul nu s-a adaptat deloc, intenţionăm să-l transferăm din grupă / clasă.  

F.25 Cum a susţinut familia dvs. copilul în perioada de transfer?  
1. Am vorbit cu copilul despre transfer înainte şi după acesta.  

2. Înainte de transfera, copilul a vizitat noua grupă/clasă, unde a cunoscut colegii, cadrele didactice, spaţiul 

educativ. 

3. Am lăsat copilul să participe la activităţi ale grupei / clasei noi înainte de transferarea sa acolo. 

4. Am colaborat activ cu personalul noii unităţi / grupe/ clase. 

5. Am beneficiat de asistenţă psiho-pedagogică acordată de personal de specialitate, de programe de 

informare şi formare a părinţilor.  

6. Altceva, şi anume ……………………………………………..........………….……………………. 

F.26 Estimaţi perioada de adaptare de care a avut nevoie copilul dvs. pentru adaptarea la noua grupă / clasă: 

1. 1-3 săptămâni 3. o lună 4.  2-3 luni 5. Alta, şi anume ……..........…….. 

F.27 Ce sugestii aveţi privind ameliorarea procedurilor de transfer?  

…………………………………………………………………………….............................……………… 

F.28 Care au fost cele mai mari dificultăţi de adaptare, pe care le-a avut copilul dvs. când a intrat în 

învăţământul alternativ? (Înceruiţi cel mult trei dintre ele.) 
1. Libertatea de mişcare 

2. Modul de organizare a activităţilor 

3. Modul de grupare a copiilor / elevilor 

4. Independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru 

5. Libertatea de exprimare a opiniilor 

6. Tehnicile de lucru 

7. Nivelul de cunoştinţe şi competenţe 

8. Raportarea faţă de colegi 

9. Modul de raportare la cadrele didactice 

10. Evaluarea 

11. Altceva, şi anume ………………………………...................................................................………….  

12. Copilul nu a avut dificultăţi de adaptare 

13. Nu ştiu 
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F.29  Ca părinte la grupa/clasa  pe care o frecventează copilul dvs., vă rugăm să precizaţi prin încercuirea 

variantei de răspuns corespunzătoare poziţiei din listă, a aspectelor pe care le apreciaţi Dvs. sau copilul 

Dvs.: 
Aspecte din activitate: Apreciate de Dvs. Care plac copilului 

 Libertatea de mişcare 1 1 

 Modul de organizare a activităţilor 2 2 

 Modul de grupare a copiilor / elevilor 3 3 

 Independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru 4 4 

 Libertatea de exprimare a opiniilor 5 5 

 Tehnicile de lucru 6 6 

 Nivelul de cunoştinţe şi competenţe 7 7 

 Raportarea faţă de colegi 8 8 

 Modul de raportare la cadrele didactice 9 9 

 Evaluarea 10 10 

Altceva, şi anume ……………………………….................................................................................………….  

F.30  Există aspecte care vă plac mai puţin sau deloc în această grupă /clasă?  

1. Da    2. Nu    3. Nu ştiu 

 

Dacă ″Da″, precizaţi ce anume ……………………………………………………………………........….. 

F.31  Aţi recomanda această alternativă educaţională şi altor părinţi ?  

1. Da    2. Nu    3. Nu ştiu 

 

F.32  Care consideraţi că sunt principalele câştiguri ale copilului dvs. în grupa / clasa pe care o 

frecventează? (Vă rugăm, explicaţi pe scurt.) 

…………...........................………………………………………………………………………………… 

…………...........................………………………………………………………………………………… 

…………...........................………………………………………………………………………………… 

 

Mulţumim pentru răspunsurile dumneavoastră ! 
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2. GHIDUL INTERVIULUI DE GRUP 

Interviu de grup 

cu reprezentanţi ai alternativelor educaţionale 

 
1. Care este vârsta copiilor care sunt cuprinşi în grupe / clase / unităţi care funcţionează în 

alternativa educaţională pe care o reprezentaţi ? 

 

2. Din câte cunoaşteţi, care sunt cele mai frecvente dificultăţi de adaptare, pe care le au copiii 

care trec din învăţământul alternativ pe care îl reprezentaţi în cel tradiţional ? 

 

3. Din câte cunoaşteţi, care sunt cele mai frecvente dificultăţi de adaptare,  pe care le au copiii 

care trec din învăţământul tradiţional în cel alternativ pe care îl reprezentaţi ? 

 

4. Ce strategii aţi adoptat la nivelul nucleului de coordonare al alternativei / la nivelul unităţii / 
grupei / clasei pentru depăşirea acestor dificultăţi ? 

 

5. Pregătirea cadrelor didactice pentru alternativa educaţională pe care o reprezentaţi prevede 

pregătirea lor pentru aceste situaţii specifice de trecere a copilului dintr-un sistem într-altul ? 

Dacă da, în ce constă ea? 

 

6. Cum se face pregătirea părinţilor pentru trecerea copiilor în cele două direcţii ? 
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Anexa 2.  Rezultate ale investigaţiei de teren 
 

Cap. 5 Oferta alternativelor educaţionale  

5.1. Aspecte privind poziţia alternativelor educaţionale în oferta şcolară 

5.1.1. Cunoaşterea şi promovarea alternativelor educaţionale  

Tabel 1. Experienţe ale subiecţilor cu responsabilităţi manageriale şi de coordonare în 

activităţi legate de alternativele educaţională (I.06 / I.07, D.20 / D.21) 

 Inspectori Directori de şcoală 

 şcolari Total Urban Rural 

Total subiecţi 114 84 69 15 

Experienţă didactică & acţiuni de promovare a alternativelor 22,8% 23,8% 23,2% 26,7% 

Experienţă didactică în alternative educaţionale 7,0% 3,6% 1,4% 13,3% 

Acţiuni de promovare a alternativelor educaţionale 46,5% 38,1% 43,5% 13,3% 

Niciun fel de legături 23,7% 34,5% 31,9% 46,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

5.1.2. Susţinere în derularea activităţii cadrelor didactice  
 

Tabel 2. Distribuţia opiniilor referitoare la relaţia cu principalii colaboratori (D.22) 

 Deloc În mică 

măsură 

Potrivit În 

oarecare 

măsură 

În mare 

măsură Scor mediu 

/ Rang 

Scor de echivalare 0 1 2 3 4 

Autorităţile educaţionale locale (ISJ, CCD etc.), prin 

inspectorii de specialitate 4,8% 2,4% 2,4% 25,0% 65,5% 3,440 / II. 

Alte unităţi de învăţământ alternativ şi forurile 

coordonatoare ale alternativei educaţionale 8,3% 14,3% 6,0% 33,3% 38,1% 2,786 / IV. 

Unităţi de învăţământ tradiţional în perspectiva 

tranziţiei către următoarele nivele de învăţământ 10,7% 21,4% 13,1% 26,2% 28,6% 2,405 / V. 

Părinţii copiilor / elevilor  0,0% 1,2% 4,8% 27,4% 66,7% 3,595 / I. 

Autorităţile locale 3,6% 15,5% 3,6% 28,6% 48,8% 3,036 / III. 

5.1.3. Condiţii de lucru în alternativele educaţionale 
 

Tabel 3. Distribuţia eşantionului în funcţie de numărul cadrelor didactice care funcţionează la 

clasele la care predau subiecţii investigaţi, pe alternative educaţionale (P.17) 

Numărul de CD  

la clasă 

Freinet Montessori Planul Jena Step by Step Waldorf Ped. curativă 

8 10 44 216 10 3 

Un cadru didactic 25,0% 10,0% 52,3% 3,2% 20,0%  

Două  62,5% 20,0% 47,7% 35,6% 70,0%  

Trei  12,5%   13,4%  33,3% 

Patru   70,0%  21,3% 10,0% 66,7% 

Cinci     21,3%   

Peste cinci     5,1%   

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 4. Structura grupei / clasei de copii din punct de vedere al vârstei acestora (P.16) 
  

Total 
Mediu Nivel predare 

  Urban Rural K P 

  291 247 44 76 215 

1. Grupă / clasă de copii omogenă 62,2% 58,7% 81,8% 39,5% 70,2% 

2. Grupă / clasă eterogenă 37,8% 41,3% 18,2% 60,5% 29,8% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel 5. Numărul copiilor din familie care sunt sau au fost înscrişi  într-o formă de învăţământ 

alternativ (inclusiv copilul reprezentat) (F19) 
  Urban Rural Total Urban Rural Total 

1 Un copil 307 87 394 84,1% 84,5% 84,2% 

2 Doi copii 55 14 69 15,1% 13,6% 14,7% 

3 Trei copii 3 2 5 0,8% 1,9% 1,1% 

 Total 365 103 468 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel 6. Copilul a frecventat de la început de ciclu clasa/grupa aceasta? (F21) 
 

Total 
Copii care au debutat în nivelul de 

studiu în aceeaşi clasă/grupă 

Copii veniţi pe parcurs (transferat 

din altă grupă/clasă) 

Nivel preşcolar (K) 185 167 90,3% 18 9,7% 

Nivel primar (P) 283 261 92,2% 22 7,8% 

Total 468 428 91,5% 40 8,5% 

 

Tabel 7. Evaluarea calităţii bazei materiale, de către cadrul didactic (P32) 

Foarte bună Bună Satisfăcătoare Insuficientă Foarte slabă NonR (F)bună 
111 160 34 4 4 10 271 

34,4% 49,5% 10,5% 1,2% 1,2% 3,1% 84% 

 

Tabel 8. Evaluarea timpului avut la dispoziţie pentru realizarea obiectivelor educaţionale  (P33)  

 
Total K P Freinet Montessori 

Planul 

Jena 

Step by 

Step 
Waldorf 

Pedagogie 

curativă 

Mai mult 

decât 

suficient 
16,8% 11,8% 18,6% 0,0% 10,0% 2,3% 19,9% 40,0% 0,0% 

Suficient 75,3% 73,7% 75,8% 100,0% 90,0% 77,3% 73,6% 60,0% 100,0% 

Insuficient 5,2% 9,2% 3,7% 0,0% 0,0% 11,4% 4,6% 0,0% 0,0% 

NonR 2,7% 5,3% 1,9% 0,0% 0,0% 9,1% 1,9% 0,0% 0,0% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel 9. Ponderea subiecţilor care apreciază ca suficiente mijloacele de evaluare (P.31):  

Evaluarea iniţială a copiilor / elevilor 289 89,5% 

Evaluări pe parcurs 293 90,7% 

Evaluarea finală a achiziţiilor 294 91,0% 

5.1.4. Performarea obiectivelor educaţionale în alternativele educaţionale 

 
Tabel 10. Realizarea unor obiective ale activităţii desfăşurate (P30):  

Respectarea particularităţilor şi specificului alternativei educaţionale adoptate  253 78,3% 

Realizarea obiectivelor educaţionale ale sistemului naţional de învăţământ  277 85,8% 

Respectarea normelor curriculare prevăzute pentru sistemul naţional de învăţământ 270 83,6% 
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5.2. Opinii ale cadrelor didactice şi părinţilor privind alternativele educaţionale 
 

5.2.1. Motivaţia părinţilor în alegerea alternativelor educaţionale  

Tabel 11. Distribuţia eşantionului de părinţi în funcţie de nivelul de învăţământ pe care îl 

frecventează copilul (F17): 
  Urban Rural Total Urban Rural Total 

1 Preşcolar 117 68 185 32,1% 66,0% 39,5% 

2 Primar 248 35 283 67,9% 34,0% 60,5% 

 Total 365 103 468 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel 12. Motivaţia opţiunii pentru grupa / clasa / unitatea la care merge copilul (F20) 

Motivarea opţiunii pentru unitatea de învăţământ   

Distanţa mică faţă de domiciliu 140 29,9% 

Programul de lucru convenabil (scurt / prelungit la 8 ore / săptămânal etc.) 169 36,1% 

Oferta educaţională a unităţii (activităţi opţionale, limbi străine oferite etc.) 237 50,6% 

Opiniile familiei despre educaţie coincid cu cele promovate de alternativa educaţională respectivă 232 49,6% 

Experienţa anterioară, un alt copil din familie a frecventat aceeaşi unitate 62 13,2% 

Prieteni de-ai copilului merg la aceeaşi grupă / clasă / unitate 31 6,6% 

Recomandări făcute de persoane cunoscute / prieteni 138 29,5% 

Nu a fost opţiunea noastră, alţi factori au determinat înscrierea copilului aici 14 3,0% 

Altceva 5 1,1% 

 

Tabel 13. Opinia cadrului didactic privitoare la ce apreciază cel mai mult copiii din grupa / clasa / 

unitatea alternativă reprezentată  (P28 / P29) 

 Opnia cadrului didactic Aprecieri copii Aprecieri părinţi 

01 Libertatea de mişcare 134 41,5% 45 13,9% 

02 Modul de organizare a activităţilor 203 62,8% 183 56,7% 

03 Modul de grupare a copiilor / elevilor 69 21,4% 27 8,4% 

04 Independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru 155 48,0% 166 51,4% 

05 Libertatea de exprimare a opiniilor 214 66,3% 130 40,2% 

06 Tehnicile de lucru 96 29,7% 102 31,6% 

07 Nivelul de cunoştinţe şi competenţe 54 16,7% 194 60,1% 

08 Raportarea faţă de colegi 22 6,8% 11 3,4% 

09 Modul de raportare la cadrele didactice 20 6,2% 31 9,6% 

10 Evaluarea 30 9,3% 59 18,3% 

11 Programul de lucru (program prelungit, prânz, supraveghere)     7 2,2% 

12 Altceva 1 0,3%     

Tabel 14. Opinia părinţilor privitoare la ce apreciază cel mai mult copiii la alternativa 

educaţională frecventată (F29)  

 Opinia părinţilor Aprecieri copii Aprecieri părinţi 

01 Libertatea de mişcare 246 52,6% 149 31,8% 

02 Modul de organizare a activităţilor 219 46,8% 293 62,6% 

03 Modul de grupare a copiilor / elevilor 134 28,6% 126 26,9% 

04 

Independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor de 

lucru 171 36,5% 253 54,1% 

05 Libertatea de exprimare a opiniilor 226 48,3% 243 51,9% 

06 Tehnicile de lucru 170 36,3% 238 50,9% 

07 Nivelul de cunoştinţe şi competenţe 114 24,4% 269 57,5% 

08 Raportarea faţă de colegi 157 33,5% 125 26,7% 

09 Modul de raportare la cadrele didactice 141 30,1% 165 35,3% 

10 Evaluarea 111 23,7% 196 41,9% 
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Tabel 15. Opinia cadrului didactic privitoare la ce apreciază cel mai mult copiii şi părinţii acestora 

din la alternativă reprezentată, pe factori (P28 / P29) (valori procentuale) 

Opinia  

cadrului didactic 

Aprecieri ale copiilor 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

  Total 41,5 62,8 21,4 48,0 66,3 29,7 16,7 6,8 6,2 9,3 0,3 

Mediu Urban 41,2 65,1 21,3 47,4 68,8 30,5 17,6 8,1 7,4 9,9 0,4 

  Rural 43,1 51,0 21,6 51,0 52,9 25,5 11,8 0,0 0,0 5,9 0,0 

Nivel  K 82,9 34,2 26,3 55,3 81,6 21,1 6,6 10,5 5,3 6,6 0,0 

  P 29,3 76,3 20,9 48,4 63,7 29,8 19,5 5,6 5,6 10,2 0,5 

Incadrare Educatoare 77,6 28,6 24,5 53,1 73,5 16,3 8,2 2,0 6,1 4,1 0,0 

  Invatator 35,8 77,0 24,3 49,3 69,6 29,1 16,2 7,4 4,7 10,1 0,7 

  Profesor 34,1 59,5 16,7 44,4 59,5 35,7 20,6 7,9 7,9 10,3 0,0 

Vec.alt. Primul an 31,6 52,6 21,1 44,7 52,6 28,9 13,2 2,6 2,6 2,6 0,0 

  2-5 ani 46,1 66,1 23,5 51,3 73,0 28,7 13,9 7,0 6,1 7,0 0,0 

  6-10 ani 46,3 67,4 18,9 53,7 68,4 25,3 20,0 5,3 6,3 14,7 0,0 

  Peste 10 ani 40,7 63,0 22,2 40,7 66,7 35,2 16,7 11,1 11,1 7,4 1,9 

  Aprecieri ale părinţilor 

  Total 13,9 56,7 8,4 51,4 40,2 31,6 60,1 3,4 9,6 18,3 2,2 

Mediu Urban 13,6 57,0 9,2 52,6 42,6 32,0 62,9 4,0 9,9 18,8 2,6 

  Rural 15,7 54,9 3,9 45,1 27,5 29,4 45,1 0,0 7,8 15,7 0,0 

Nivel  K 23,7 63,2 17,1 57,9 38,2 31,6 60,5 3,9 5,3 10,5 0,0 

  P 9,3 56,3 5,6 52,6 41,9 31,2 63,3 3,3 10,7 20,9 3,3 

Incadrare Educatoare 18,4 59,2 10,2 59,2 30,6 28,6 55,1 4,1 0,0 10,2 0,0 

  Invatator 14,2 58,1 7,4 49,3 42,6 33,8 64,2 4,7 10,8 22,3 4,7 

  Profesor 11,9 54,0 8,7 50,8 41,3 30,2 57,1 1,6 11,9 16,7 0,0 

Vec.alt. Primul an 13,2 55,3 10,5 50,0 26,3 28,9 47,4 0,0 7,9 5,3 0,0 

  2-5 ani 13,9 52,2 7,8 53,0 38,3 32,2 60,9 4,3 11,3 24,3 2,6 

  6-10 ani 9,5 62,1 4,2 58,9 43,2 33,7 66,3 5,3 8,4 23,2 2,1 

  Peste 10 ani 16,7 61,1 13,0 42,6 50,0 27,8 70,4 0,0 9,3 7,4 3,7 

 

Tabel 16. Opinia părinţilor privitoare la ce apreciază cel mai mult ei şi copiii lor la alternativa 

frecventată , pe factori   (F29)  (valori procentuale) 

Opinia 

părinţilor 

Aprecieri ale copiilor 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

  Total 52,6 46,8 28,6 36,5 48,3 36,3 24,4 33,5 30,1 23,7 

Mediu Urban 53,7 50,4 31,5 38,9 52,3 37,5 27,1 37,5 35,1 24,9 

  Rural 48,5 34,0 18,4 28,2 34,0 32,0 14,6 19,4 12,6 19,4 

Nivel  K 51,9 35,7 20,0 40,0 37,8 34,1 16,2 28,6 19,5 16,8 

  P 53,0 54,1 34,3 34,3 55,1 37,8 29,7 36,7 37,1 28,3 

EduF Superioare 55,6 50,8 31,5 41,7 53,9 39,3 26,4 36,9 35,3 25,8 

  Medii 49,2 44,5 25,8 30,5 41,4 34,4 21,1 30,5 22,7 20,3 

  Generale 37,5 22,5 15,0 17,5 25,0 20,0 15,0 17,5 15,0 17,5 

Ocupatii Ambii P 54,3 49,6 31,1 39,2 52,4 38,4 26,9 37,0 33,6 24,6 

  Un singur P 47,4 40,0 23,2 29,5 36,8 32,6 14,7 26,3 20,0 23,2 

  Niciunul 36,4 18,2 0,0 18,2 27,3 9,1 27,3 0,0 18,2 0,0 

Domeniu Alte ocup. 51,4 47,1 27,2 36,1 47,4 37,0 22,8 32,7 30,3 23,4 

  Educatie 57,5 49,1 36,8 40,6 54,7 37,7 29,2 41,5 32,1 27,4 

Frati Da 54,3 42,7 25,5 34,5 49,4 37,8 23,6 33,3 31,5 23,2 

  Nu 50,2 52,2 32,8 39,3 46,8 34,3 25,4 33,8 28,4 24,4 

  Aprecieri ale părinţilor 

  Total 31,8 62,6 26,9 54,1 51,9 50,9 57,5 26,7 35,3 41,9 
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Mediu Urban 32,1 62,7 29,0 57,5 56,2 54,8 61,4 30,4 40,5 44,4 

  Rural 31,1 62,1 19,4 41,7 36,9 36,9 43,7 13,6 16,5 33,0 

Nivel  K 36,2 54,6 23,8 50,3 43,8 43,2 52,4 25,9 27,6 31,4 

  P 29,0 67,8 29,0 56,5 57,2 55,8 60,8 27,2 40,3 48,8 

EduF Superioare 34,6 63,7 28,5 59,0 58,0 54,2 64,4 30,5 39,7 44,1 

  Medii 25,8 65,6 23,4 50,8 46,9 46,9 53,1 21,1 30,5 39,8 

  Generale 30,0 45,0 25,0 30,0 25,0 37,5 20,0 15,0 17,5 32,5 

Ocupatii Ambii P 33,1 64,1 28,3 59,7 56,3 53,8 61,6 31,1 38,7 44,0 

  Un singur P 23,2 63,2 21,1 38,9 40,0 46,3 47,4 12,6 27,4 41,1 

  Niciunul 63,6 27,3 27,3 18,2 27,3 9,1 27,3 9,1 9,1 0,0 

Domeniu Alte ocup. 30,9 62,4 26,0 54,9 52,9 52,0 57,8 25,1 36,1 44,2 

  Educatie 31,1 68,9 29,2 56,6 52,8 52,8 61,3 34,0 36,8 40,6 

Frati Da 30,7 64,0 27,0 55,8 52,4 51,7 55,1 28,1 34,1 38,2 

  Nu 33,3 60,7 26,9 51,7 51,2 49,8 60,7 24,9 36,8 46,8 

 

Tabel 17. Opinia cadrului didactic privitoare la ce apreciază cel mai mult copiii  şi părinţii 

acestora, în funcţie de alternativă reprezentată, pe factori (P28 / P29)  (valori procentuale) 

Opinia  

cadrului didactic 
Freinet Montessori 

Planul  

Jena 

Step 

 by Step 
Waldorf 

Pedagogie 

 curat. 

 Aprecieri ale copiilor 

Libertatea de mişcare 37,5 90,0 81,8 29,3 76,5 60,0 

Organizare a activităţilor 25,0   18,2 74,5 70,6 60,0 

Gruparea copiilor / elevilor   10,0 29,5 22,2 11,8   

Independenţa / responsabilit. 25,0 90,0 38,6 48,1 70,6   

Libertatea de exprimare  62,5 100,0 77,3 64,9 47,1 40,0 

Tehnicile de lucru 12,5   22,7 31,0 58,8 20,0 

Nivelul de cunoştinţe  12,5 20,0 2,3 19,7 17,6   

Raportarea faţă de colegi 12,5 10,0 11,4 5,9 5,9   

Relaţia cu cadrul didactic     4,5 5,0 5,9 100,0 

Evaluarea     9,1 10,0 5,9 20,0 

Trecerea la program prelungit       

 Aprecieri ale părinţilor 

Libertatea de mişcare   20,0 13,6 12,1 47,1   

Organizare a activităţilor 50,0 50,0 54,5 56,1 64,7 100,0 

Gruparea copiilor / elevilor 12,5   18,2 6,3 17,6   

Independenţa / responsabilit. 50,0 60,0 54,5 50,6 47,1 60,0 

Libertatea de exprimare  12,5 50,0 29,5 42,7 47,1 20,0 

Tehnicile de lucru 25,0 20,0 29,5 32,6 35,3 20,0 

Nivelul de cunoştinţe  25,0 100,0 52,3 61,5 47,1 80,0 

Raportarea faţă de colegi     6,8 3,3     

Relaţia cu cadrul didactic     6,8 10,5 11,8 20,0 

Evaluarea 25,0   13,6 20,5 11,8   

Trecerea la program prelungit       2,5 5,9   

Tabel 18. Opinia părinţilor privitoare la ce apreciază cel mai mult ei şi copiii lor la alternativa 

educaţională frecventată  (F29) (valori procentuale) 

Opinia  

părinţilor 
Freinet Montessori 

Planul  

Jena 

Step 

 by Step 
Waldorf 

Pedagogie 

 curat. 

 Aprecieri ale copiilor 

Libertatea de mişcare 57,1 71,8 42,1 52,1 78,3   

Organizare a activităţilor 42,9 46,2 26,3 52,4 73,9   

Gruparea copiilor / elevilor 21,4 23,1 14,7 32,9 52,2   

Independenţa / responsabilit. 57,1 64,1 25,3 33,9 65,2   

Libertatea de exprimare  42,9 53,8 32,6 52,1 69,6   
Tehnicile de lucru 28,6 48,7 26,3 37,0 60,9   
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Nivelul de cunoştinţe  21,4 23,1 9,5 28,4 43,5   
Raportarea faţă de colegi 21,4 30,8 24,2 35,6 65,2   
Relaţia cu cadrul didactic 28,6 33,3 9,5 34,2 60,9 20,0 
Evaluarea 21,4 20,5 15,8 26,7 30,4   

 Aprecieri ale părinţilor 

Libertatea de mişcare 21,4 61,5 30,5 26,4 69,6   

Organizare a activităţilor 42,9 56,4 51,6 66,4 87,0 40,0 

Gruparea copiilor / elevilor 35,7 38,5 18,9 26,7 43,5   

Independenţa / responsabilit. 28,6 82,1 43,2 54,5 69,6 20,0 

Libertatea de exprimare  28,6 82,1 30,5 54,8 78,3   

Tehnicile de lucru 57,1 61,5 30,5 53,8 78,3 40,0 

Nivelul de cunoştinţe  42,9 74,4 46,3 59,9 65,2   

Raportarea faţă de colegi 21,4 38,5 20,0 25,3 60,9   

Relaţia cu cadrul didactic 50,0 43,6 15,8 38,7 56,5   

Evaluarea 42,9 38,5 28,4 46,6 52,2   

 

Tabel 19. Principalele câştiguri ale copilului în grupa / clasa pe care o frecventează? (F32) 
Mod de raportare  Nr.răsp 

(A) MEDIUL ŞCOLAR  280 

A01 Calitatea unor elemente de mediu educational (ethosul scolar, calitatea CD, colegi, relatia 

scoala-familie) 90 32,1% 

A02 Diversificarea activităţilor 34 12,1% 

A03 Educatia centrata pe elev / adaptare la personalitatea copilului 45 16,1% 

A04 Modul de evaluare 13 4,6% 

A05 Modul de organizare a activităţilor 47 16,8% 

A06 Tehnicile de lucru 51 18,2% 

 280 100% 

(B) ELEMENTE DE EFICACITATE  749 

B01 Formarea unor competente de viata - dezvoltarea personalitatii 572 76,4% 

B02 Formarea unor competente de invatare (motivaţia de invatare, stimularea creativitatii / 

competitivitatii) 55 7,3% 

B03 Rezultate scolare / nivelul de cunoştinţe şi competenţe / atingerea obiectivelor educationale 122 16,3% 

 749 100% 

 

 (A) CARACTERISTICI ALE MEDIULUI ŞCOLAR   

A01 

Calitatea unor elemente de mediu educational  

(ethosul scolar, calitatea CD, colegi, relatia scoala-familie) 90   

1 Pregătirea profesorilor şi modul în care predau  8 1,7% 

2 Acomodare rapidă  28 6,0% 

3 Adaptare la condiţii europene, copil european 3 0,6% 

4 Lipsa unor inhibiţii sau a stresului  10 2,1% 

5 Simte şcoala ca o a doua familie  3 0,6% 

6 Siguranţă  3 0,6% 

7 Calitatea colegilor din clasă (bine pregătiţi) 5 1,1% 

8 Munca sau colaborarea  în echipă profesor, părinte şi copil 1 0,2% 

9 Mediu favorabil, existenţa unor condiţii pentru învăţare, ajutor acordat de educator/învăţător  29 6,2% 

A02 Diversificarea activităţilor  34   

1 Activităţi suplimentare, unele în afara spaţiului şcolar 2 0,4% 

2 Diversitatea activităţilor  8 1,7% 

3 Programul şcolar (program prelungit) 22 4,7% 

4 Programa lejeră 1 0,2% 

5 Efectuarea temelor la scoala 1 0,2% 

A03 Educatia centrata pe elev / adaptare la personalitatea copilului 45   

1 

Stimularea-accelerarea dezvoltării copilului prin participarea la activităţi specifice unor vârste 

mai mari 27 5,8% 

2 Posibilitatea de a-şi alege singuri activitatea sau colţul de lucru  5 1,1% 

3 Respectarea nevoilor copilului  2 0,4% 
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4 Copilul este apreciat, face ceva util 2 0,4% 

5 Respectarea ritmului propriu de dezvoltare-învăţare  3 0,6% 

6 Atenţie şi timp acordat copilului, aprecierea lui  2 0,4% 

7 Organizarea unor activităţi remediale, atunci când apar lipsuri, când se constată nevoia 1 0,2% 

8 Unicitatea copilului este respectată, păstrată în educaţie 3 0,6% 

A04 Modul de evaluare 13   

1 referire la modalităţile evaluare, fără precizări 2 0,4% 

2 evaluare în raport cu ceilalţi realizată corect  11 2,4% 

A05 Modul de organizare a activităţilor 47   

1 Mod de organizare al activităţilor, unii aprecizează lucrul individual, alţii lucrul în echipe 42 9,0% 

2 Rutine zilnice  2 0,4% 

3 Ritm de viaţa sănătoasa  1 0,2% 

4 Mai mulţi pedagogi  2 0,4% 

A06 Tehnicile de lucru 51   

1 Referire la metode şi tehnici de lucru de învăţare  47 10,0% 

2 Pregătire pentru nivelul de învăţământ următor  4 0,9% 

 (B) ELEMENTE DE EFICACITATE   

B01 Formarea unor competente de viata - dezvoltarea personalitatii 572   

1 Face faţă oricărei provocări  1 0,2% 

2 Dezvoltarea competenţelor de comunicare, copil comunicativ  37 7,9% 

3 Socializare – relaţionare cu colegii şi cu cadrele didactice, comportament în grup sau în societate  84 17,9% 

4 Comportament adecvat, conduită  23 4,9% 

5 A ştii să asculte  1 0,2% 

6 Gândire creativă  10 2,1% 

7 Iniţiativă  2 0,4% 

8 Capacitatea sau curajul de a lua decizii  6 1,3% 

9 Echilibru şi disciplina, copil liniştit, echilibru emoţional  5 1,1% 

10 Încredere în sine  41 8,8% 

11 Stima de sine  2 0,4% 

12 Independenţă - libertate în gândire formarea competenţelor pentru viaţă (pregătire pentru viaţă)  37 7,9% 

13 Independenţa în acţiune 21 4,5% 

14 Libertate de exprimare a opiniilor  95 20,3% 

15 Libertate de mişcare/ de acţiune  20 4,3% 

16 Independenţă faţă de adult / independenţă în rezolvarea sarcinilor  60 12,8% 

17 Managementul timpului, elevul îşi organizează singur ziua de lucru  1 0,2% 

18 Asumarea unor responsabilităţi, comportament responsabil 79 16,9% 

19 Învaţă să se autoevalueze  5 1,1% 

20 Formarea competenţelor pentru viaţă (pregătire pentru viaţă) 42 9,0% 

B02 

Formarea unor competente de invatare  

(motivaţia de invatare, stimularea creativitatii / competitivitatii) 55   

1 Învaţă să înveţe 2 0,4% 

2 Competiţia  8 1,7% 

3 Dorinţă de a participa, de a se implica în activităţi  19 4,1% 

4 Dorinţa de perfecţionare  3 0,6% 

5 Stimularea interesului pentru studiu/motivaţie, bucurie de a participa 16 3,4% 

6 Face faţă cu succes oricăror sarcini /situaţii de învăţare  7 1,5% 

B03 

Rezultate scolare / nivelul de cunoştinţe şi competenţe / atingerea obiectivelor 

educationale 122   

1 Cunoştinţe-orizont cultural  107 22,9% 

2 Rezultate bune la concursuri, rezultate şcolare  3 0,6% 

3 Educaţie primită, cu explicaţii suplimentare 12 2,6% 
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Principalele câştiguri ale copilului în funcţie de alternativa educaţională (F32) 

 Alternativa 

 Freinet Montessori Planul Jena Step by Step Waldorf Ped. curativă 

 29 117 187 636 53 7 

(A) CARACTERISTICI ALE MEDIULUI ŞCOLAR 

 8 26 45 179 18 4 

A01 25,0% 42,3% 22,2% 33,0% 33,3% 50,0% 

A02 12,5% 7,7% 6,7% 15,1%   25,0% 

A03 37,5% 19,2% 17,8% 12,3% 33,3% 25,0% 

A04     2,2% 6,7%     

A05 12,5% 19,2% 26,7% 13,4% 27,8%   

A06 12,5% 11,5% 24,4% 19,6% 5,6%   

(B) ELEMENTE DE EFICACITATE 

 21 91 142 457 35 3 

B01 85,7% 85,7% 74,6% 74,8% 74,3% 66,7% 

B02 9,5% 6,6% 3,5% 8,3% 8,6% 33,3% 

B03 4,8% 7,7% 21,8% 16,8% 17,1%   

 

Tabel 20. Principalele câştiguri ale copilului în funcţie de nivelul de studiu şi genul copilului 

(F32) 

 Nivel Sex copil 
Total 

 K P Feminin Masculin 

(A) CARACTERISTICI ALE MEDIULUI ŞCOLAR 

 100 180 164 116 280 

A01 32,0% 32,2% 31,7% 32,8% 32,1% 

A02 8,0% 14,4% 11,0% 13,8% 12,1% 

A03 23,0% 12,2% 16,5% 15,5% 16,1% 

A04 1,0% 6,7% 4,9% 4,3% 4,6% 

A05 22,0% 13,9% 15,2% 19,0% 16,8% 

A06 14,0% 20,6% 20,7% 14,7% 18,2% 

(B) ELEMENTE DE EFICACITATE 

 303 446 444 305 749 

B01 77,9% 75,3% 74,3% 79,3% 76,4% 

B02 4,0% 9,6% 7,7% 6,9% 7,3% 

B03 18,2% 15,0% 18,0% 13,8% 16,3% 

 

Tabel 21. Aţi recomanda această alternativă educaţională şi altor părinţi ? (F31) 

   K P  Tot K P Tot 

Da 168 259 427 90,8% 91,5% 91,2% 

Nu 2 7 9 1,1% 2,5% 1,9% 

Nu ştiu 7 7 14 3,8% 2,5% 3,0% 

NonR 8 10 18 4,3% 3,5% 3,8% 

  185 283 468 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel 22. Există aspecte care vă plac mai puţin sau deloc în această grupă /clasă? (F30) 

   K P  Tot K P Tot 

Da 10 21 31 5,4% 7,4% 6,6% 

Nu 146 233 379 78,9% 82,3% 81,0% 

Nu ştiu 16 16 32 8,6% 5,7% 6,8% 

NonR 13 13 26 7,0% 4,6% 5,6% 

  185 283 468 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel 23. Aspecte care vă plac mai puţin sau deloc în această grupă /clasă? (F30) 

F30-01 

activitatea de evaluare nu oferă feed back specific, ierarhizare, ceea ce duce la dificultăţi de integrare în 

clasa a V - a 

F30-02 lipsa sălii de sport, lipsa atelierelor, lipsa unei baze materiale proprii 

F30-03 nu se ţin ore deschise pentru ştiinţe, în aer liber 

F30-04 educatoarea trebuie să se ocupe diferenţiat de copii, aceştia având vârste diferite. 

F30-05 insuficienta finanţare şi dotare cu materiale didactice 

F30-06 slaba comunicare dintre cadrele didactice şi părinţi. 

F30-07 relaţia educator părinte 

F30-08 grupe mixte, nu sunt efecte benefice ci numai efecte neplacute…. 

F30-09 refuza dese4ori să meargă la grădiniţă 

F30-10 supravegherea în curte 

 

 

5.3. Formarea şi  perfecţionarea cadrelor didactice  
 

5.3.1. Stagii de formare/perfecţionare urmate de cadrele didactice  

Tabel 24. Distribuţia eşantionului CD, în funcţie de numărul stagiilor de formare parcurse în 

ultimii 5 ani (P.13) 
  Total Mediu Poziţie didactică 

 Total subiecţi 323 272 51 48 148 126 

  Total Urban Rural Educatoare Invăţători Profesori+ 

1 Niciunul 9,0% 7,7% 15,7% 10,2% 7,4% 10,3% 

2 Un tip de formare 26,3% 27,9% 17,6% 38,8% 24,3% 23,8% 

3 Două tipuri 43,7% 41,5% 54,9% 32,7% 48,0% 42,9% 

4 Trei tipuri 21,1% 22,8% 11,8% 18,4% 20,3% 23,0% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabel 25. Direcţii de formare/perfecţionare la care au participat cadrele didactice din eşantion 

(P.13) 

Tipuri de stagii de formare / perfecţionare Ponderea participanţilor la 

programe 

1. Pentru alternative educaţionale 77,1% 

2. Utilizare TIC 55,7% 

3. Alte programe, şi anume: 44,0% 

- Dezvoltarea competentelor / strategiilor didactice 10,8% 

- Formare formatori / mentorat/ facilitator 10,5% 

- Dezvoltarea competentelor managerial 7,1% 

- Teme pedagogice transversale (ed. ecologică, ed. pentru sănătate, ed. 

pentru democratie, violenţa în şcoală, educaţia adulţilor, dezvoltarea 

abilităţilor de viaţă etc.) 6,8% 

- PRET/ Ed.timpurie 5,3% 

- Ed.inclusiva / CES 4,0% 

- Intel Teach 3,7% 

- Consiliere/orientare, tehnici de comunicare 3,4% 

- Finalizare/completare studii 2,2% 

- Dezvoltarea competenţelor de evaluare 1,2% 
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Tabel 26. Distribuţia eşantionului în funcţie de participarea la formarea continuă, pe factori (P.13) 

  Total  CD care au urmat stagii de formare pentru:  

  CD 

Alternative 

educaţionale Utilizare TIC Alte programe 

  Total 323 77,1% 55,7% 44,0% 

Mediu Urban 272 77,9% 55,9% 45,6% 

  Rural 51 72,5% 54,9% 35,3% 

TipU Un_A 73 83,6% 37,0% 46,6% 

  Un_TA 250 75,2% 61,2% 43,2% 

Poziţie Educatoare 49 69,4% 36,7% 53,1% 

didactică Învatator 148 84,5% 57,4% 39,2% 

  Profesor 112 68,8% 60,7% 43,8% 

  Alte 14 92,9% 64,3% 64,3% 

Studii Medii 108 71,3% 49,1% 46,3% 

  Superioare 215 80,0% 59,1% 42,8% 

Vechime în Primul an 37 73,7% 42,1% 39,5% 

alternativă 2 -5 ani 115 92,2% 53,9% 40,9% 

  6-10 ani 95 74,7% 58,9% 46,3% 

  Peste 10 ani 54 66,7% 59,3% 53,7% 

Alternativa Freinet 8 62,5% 25,0% 62,5% 

  Montessori 10 80,0% 20,0% 10,0% 

  Planul Jena 44 68,2% 43,2% 56,8% 

  Step by Step 239 77,0% 61,5% 42,7% 

  Waldorf 17 100,0% 41,2% 35,3% 

  Ped. curativă 5 100,0% 60,0% 60,0% 

 

5.3.2. Evaluări ale cadrului didactic referitoare la stagiile de formare parcurse  
 

Tabel 27. Distribuţia eşantionului CD, în funcţie de gradul de satisfacţie faţă de stagiile de 

formare/perfecţionare  parcurse (P12) 

 În mare 

măsură 

Potrivit În mică 

măsură 

Deloc 
Scor 

mediu 
Scor de echivalare 3 2 1 0 

Importanţa acordată 

Perfecţionarea este importantă pentru activitatea 

mea 89,2% 8,7% 0,3% 1,9% 2,858 

Satisfacţia faţă de oferta de formare 

Oferta de formare profesională este satisfăcătoare 

pentru specialitatea mea. 44,0% 44,0% 6,5% 5,6% 2,393 

Oferta de formare pentru dezvoltarea personală 

este satisfăcătoare . 41,2% 41,8% 10,5% 6,5% 2,387 

Satisfacţii faţă de condiţiile asigurate stagiilor de formare 

Condiţiile de desfăşurare a programelor de 

formare sunt satisfăcătoare 45,8% 39,9% 7,4% 6,8% 2,396 
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Cap. 6  Situaţii de transfer în şi dinspre învăţământul alternativ  

6.1. Frecvenţa situaţiilor de transfer 

Tabel 28. Unităţi în care au fost înregistrate cereri de transfer (D.23/D.24) 

Variante  Pe parcursul a doi ani 

2009-2011 

Număr de solicitări Procente 
Dinspre învăţământul tradiţional înspre cel alternativ 

(T-A) 59 71,1% 

Dinspre învăţământul alternativ înspre cel tradiţional 

(A-T) 38 45,8% 

Cel puţin o cerere de transfer, indiferent T-A / A-T 64 77,1% 

Niciuna 19 22,9% 

Tabel 29. Numărul mediu de transferuri din perioada 2009-2011, în funcţie de alternativa 

educaţională (D.23/D.24) 

Alternativa educaţională Număr unităţi 
Număr mediu de transferuri pe o perioada de doi ani 

T - A A - T 

Freinet 4 7,33 3,00 

Montessori 2 8,00 1,00 

Planul Jena 15 10,17 1,50 

Step by Step 55 5,45 4,25 

Waldorf 6 3,75 5,00 

Pedagogia curativă 1 2,00 2,00 

Total 83 5,90 3,95 

6.2. Motivaţie şi iniţiativă în situaţiile de transfer  

Tabel 30. Principalele motive de transfer ale copiilor din învăţământul tradiţional în alternativa 

educaţională (T-A) / din învăţământul alternativ pe care îl reprezintă respondenţii în cel tradiţional (A-

T), potrivit experienţei proprii din ultimii cinci ani (P.34 / P.35) 

 Principalele motive de transfer ale copiilor 

 Motive de transfer T-A A-T 

01 Schimbarea domiciliului copilului şi proximitatea faţă de domiciliu 23,2% 55,7% 

02 

Anturajul cunoscut pentru copil (vecini, prieteni, fraţi în aceeaşi unitate 

/ clasă / grupă) 11,1% 9,0% 

03 Oferta educaţională a unităţii / grupei / clasei 48,3% 3,4% 

04 Modul de organizare a activităţii 33,7% 5,0% 

05 Renumele unităţii sau al cadrului didactic 30,7% 2,2% 

06 Baza materială a unităţii / grupei / clasei 17,6% 2,5% 

07 

Coerenţa dintre principiile educative ale familiei şi cele promovate de 

grupul / clasa / unitatea de învăţământ 15,8% 3,4% 

08 Tipul de program oferit (scurt, prelungit etc.) 44,9% 19,2% 

09 Modalităţile de evaluare a copilului 8,0% 6,8% 

10 

Lipsa de continuitate a alternativei educaţionale în următoarele cicluri 

de învăţământ  23,5% 

11 Reducerea bugetului familial, probleme financiare, costuri  1,9% 

12 Probleme de adaptare a copilului  1,2% 
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6.3. Adaptarea copilului transferat 

Tabel 31. Perioada de adaptare a copiilor transferaţi în învăţământul alternativ la noua grupă / 

clasă (F.26) 

Perioada de adaptare  Număr de situaţii Procente 

1-3 săptămâni 26 65,0% 

o lună 6 15,0% 

2-3 luni 3 7,5% 

Alta 5 12,5% 

Total 40 100% 

Tabel 32. Estimări ale cadrelor didactice privind perioada medie de adaptare de care are nevoie 

copilul pentru trecerea din învăţământul tradiţional în alternativa educaţională (T-A) / dintr-o 

alternativă educaţională în alta (A-A): (P.22 / P.23) 

Nr. Perioade de 

adaptare 

Transferaţi din învăţământul tradiţional (A-A) 

Total Urban Rural Preşcolar Primar 

  291 247 44 76 215 

1. 1-3 săptămâni 42,3% 43,3% 36,4% 44,7% 41,4% 

2. o lună 30,6% 33,6% 13,6% 25,0% 32,6% 

3. 2-3 luni 11,0% 10,5% 13,6% 9,2% 11,6% 

4. Alta 1,4% 1,6% 0,0% 1,3% 1,4% 

 NonR 14,8% 10,9% 36,4% 19,7% 13,0% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  Transferaţi dinspre altă alternativă (A-T) 

1. 1-3 săptămâni 35,1% 38,1% 18,2% 31,6% 36,3% 

2. o lună 23,7% 24,7% 18,2% 11,8% 27,9% 

3. 2-3 luni 8,6% 8,1% 11,4% 10,5% 7,9% 

4. Alta 4,8% 5,7% 0,0% 3,9% 5,1% 

 NonR 27,8% 23,5% 52,3% 42,1% 22,8% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

6.4. Dificultăţi în situaţiile de transfer  

Tabel 33. Dificultăţi în situaţia transferului de la învăţământul tradiţional la învăţământul 

alternativ (T-A), în opinia cadrelor didactice 

Cod 

variantă 

Dificultăţi în situaţia transferului de la învăţământul 

 tradiţional la învăţământul alternativ Frecvenţă Procent 

P24-01 Libertatea de mişcare 29 9,0% 

P24-02 Modul de organizare a activităţilor 117 36,2% 

P24-03 Modul de grupare a copiilor / elevilor 52 16,1% 

P24-04 Independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru 140 43,3% 

P24-05 Libertatea de exprimare a opiniilor 80 24,8% 

P24-06 Tehnicile de lucru 73 22,6% 

P24-07 Nivelul de cunoştinţe şi competenţe 47 14,6% 

P24-08 Raportarea faţă de colegi 40 12,4% 

P24-09 Modul de raportare la cadrele didactice 14 4,3% 

P24-10 Evaluarea 49 15,2% 

P24-11 Altceva 10 3,1% 
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Tabel 34. Dificultăţi în situaţia transferului T-A, în funcţie de caracteristici ale mediului 

şcolar (valori procentuale). 

Variabile (factori 

de influenţă) 

Dificultăţi în situaţia transferului T-A 

P24-01 P24-02 P24-03 P24-04 P24-05 P24-06 P24-07 P24-08 P24-09 P24-10 P24-11 

 Total 9,0 36,2 16,1 43,3 24,8 22,6 14,6 12,4 4,3 15,2 0,6 

Mediu Urban 9,6 40,4 16,9 47,8 27,9 25,4 17,3 13,6 4,8 16,9 0,7 

  Rural 5,9 13,7 11,8 19,6 7,8 7,8 0,0 5,9 2,0 5,9 0,0 

Nivel  Preşcolar 14,5 35,5 19,7 48,7 23,7 18,4 6,6 21,1 7,9 6,6 0,0 

  Primar 7,0 39,1 15,8 43,7 27,0 23,3 16,7 9,8 2,3 17,7 0,9 

Încadrare Educatoare 14,3 32,7 20,4 38,8 24,5 10,2 8,2 18,4 6,1 6,1 0,0 

  Învăţătoare 5,4 39,9 17,6 37,8 26,4 23,0 15,5 10,8 3,4 17,6 0,7 

  Profesor 11,1 33,3 12,7 51,6 23,0 27,0 15,9 11,9 4,8 15,9 0,8 

Vechime Primul an 5,3 28,9 13,2 23,7 13,2 15,8 13,2 13,2 5,3 5,3 0,0 

  Primul an 6,1 43,5 16,5 47,8 27,8 20,0 14,8 9,6 5,2 12,2 0,0 

  2-5 ani 7,4 32,6 16,8 49,5 28,4 25,3 17,9 15,8 4,2 21,1 1,1 

  6-10 ani 16,7 35,2 14,8 44,4 24,1 24,1 13,0 14,8 0,0 16,7 1,9 

  Peste 10 ani 9,0 36,2 16,1 43,3 24,8 22,6 14,6 12,4 4,3 15,2 0,6 

Tabel 35. Dificultăţi în situaţia transferului de la învăţământul alternativ la învăţământul 

tradiţional (A-T), în opinia cadrelor didactice 

Cod 

variantă 

Dificultăţi în situaţia transferului de la învăţământul 

 tradiţional la învăţământul alternativ Frecvenţă Procent 

P26-01 Libertatea de mişcare 101 31,3% 

P26-02 Modul de organizare a activităţilor 95 29,4% 

P26-03 Modul de grupare a copiilor / elevilor 31 9,6% 

P26-04 Independenţa şi responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru 35 10,8% 

P26-05 Libertatea de exprimare a opiniilor 99 30,7% 

P26-06 Tehnicile de lucru 53 16,4% 

P26-07 Nivelul de cunoştinţe şi competenţe 9 2,8% 

P26-08 Raportarea faţă de colegi 10 3,1% 

P26-09 Modul de raportare la cadrele didactice 60 18,6% 

P26-10 Evaluarea 57 17,6% 

P26-11 Altceva 16 5,0% 

Tabel 36. Dificultăţi în situaţia transferului A-T, în funcţie de caracteristici ale mediului 

şcolar (valori procentuale). 

Variabile (factori 

de influenţă) 

Dificultăţi în situaţia transferului A-T 

P26-01 P26-02 P26-03 P26-04 P26-05 P26-06 P26-07 P26-08 P26-09 P26-10 P26-11 

 Total 31,3 29,4 9,6 10,8 30,7 16,4 2,8 3,1 18,6 17,6 0,6 

Mediu Urban 34,9 33,8 11,0 12,1 34,2 18,8 3,3 3,7 21,3 19,9 0,7 

  Rural 11,8 5,9 2,0 3,9 11,8 3,9 0,0 0,0 3,9 5,9 0,0 

Nivel  Preşcolar 35,5 22,4 10,5 10,5 27,6 17,1 1,3 3,9 11,8 6,6 0,0 

  Primar 32,1 33,0 8,8 9,3 33,5 14,9 1,9 3,3 20,5 21,9 0,9 

Încadrare Educatoare 32,7 16,3 8,2 14,3 32,7 18,4 2,0 4,1 10,2 8,2 0,0 

  Învăţătoare 31,1 30,4 8,8 10,1 30,4 13,5 0,7 3,4 15,5 22,3 1,4 

  Profesor 31,0 33,3 11,1 10,3 30,2 19,0 5,6 2,4 25,4 15,9 0,0 

Vechime Primul an 15,8 23,7 13,2 18,4 26,3 13,2 7,9 7,9 0,0 5,3 0,0 

  Primul an 28,7 27,8 11,3 9,6 25,2 18,3 0,9 0,0 13,9 16,5 1,7 

  2-5 ani 38,9 31,6 7,4 6,3 36,8 12,6 0,0 4,2 27,4 24,2 0,0 

  6-10 ani 38,9 35,2 5,6 11,1 38,9 14,8 3,7 3,7 25,9 16,7 0,0 

  Peste 10 ani 31,3 29,4 9,6 10,8 30,7 16,4 2,8 3,1 18,6 17,6 0,6 
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Tabel 37. Dificultăţi de adaptare în funcţie de caracteristici alternativa educaţională 

  Freinet Montessori 

Planul  

Jena 

Step  

by Step Waldorf 

Pedagogie  

curativă 

  Dificultăţi în situaţia transferului T-A 

Libertatea de mişcare 0,0% 20,0% 11,4% 7,5% 23,5% 0,0% 

Modul de organizare a activităţilor 25,0% 60,0% 25,0% 38,5% 35,3% 0,0% 

Modul de grupare a copiilor / elevilor 0,0% 0,0% 29,5% 15,5% 5,9% 20,0% 

Independenţa şi responsabilitatea 37,5% 60,0% 40,9% 43,1% 58,8% 0,0% 

Libertatea de exprimare a opiniilor 37,5% 30,0% 25,0% 25,9% 5,9% 0,0% 

Tehnicile de lucru 12,5% 60,0% 13,6% 22,6% 29,4% 20,0% 

Nivelul de cunoştinţe şi competenţe 12,5% 30,0% 2,3% 15,5% 29,4% 0,0% 

Raportarea faţă de colegi 37,5% 10,0% 9,1% 9,6% 23,5% 100,0% 

Modul de raportare la cadrele didactice 12,5% 20,0% 4,5% 2,9% 11,8% 0,0% 

Evaluarea 12,5% 0,0% 9,1% 17,2% 17,6% 0,0% 

Altceva 0,0% 0,0% 4,5% 3,3% 0,0% 0,0% 

 Dificultăţi în situaţia transferului A-T 

Libertatea de mişcare 25,0% 70,0% 29,5% 30,5% 23,5% 40,0% 

Modul de organizare a activităţilor 12,5% 50,0% 13,6% 31,8% 29,4% 40,0% 

Modul de grupare a copiilor / elevilor 0,0% 0,0% 11,4% 10,0% 11,8% 0,0% 

Independenţa şi responsabilitatea 0,0% 20,0% 9,1% 12,1% 0,0% 0,0% 

Libertatea de exprimare a opiniilor 37,5% 60,0% 20,5% 32,2% 23,5% 0,0% 

Tehnicile de lucru 25,0% 0,0% 6,8% 17,2% 29,4% 40,0% 

Nivelul de cunoştinţe şi competenţe 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 11,8% 20,0% 

Raportarea faţă de colegi 0,0% 0,0% 4,5% 2,9% 5,9% 0,0% 

Modul de raportare la cadrele didactice 37,5% 20,0% 6,8% 18,8% 11,8% 100,0% 

Evaluarea 12,5% 0,0% 6,8% 19,7% 23,5% 40,0% 

Altceva 0,0% 0,0% 11,4% 3,8% 11,8% 0,0% 

 

6.5. Strategii de soluţionare a dificultăţilor care apar în situaţii de transfer 

Tabel 38. Strategii de soluţionare a dificultăţilor, mai frecvent utilizate 

 Strategii de soluţionare a dificultăţilor Frecvenţă Procent 

P25-01 Stagii de inter-cunoaştere, înainte de transferarea copilului 50 15,5% 

P25-02 Colaborarea activă cu părinţii, programe de informare şi sprijin pentru părinţi 195 60,4% 

P25-03 

Lucrul individualizat cu copilul nou-venit pentru recuperarea diferenţelor de 

achiziţii în ce priveşte cunoştinţele şi competenţele formate 167 51,7% 

P25-04 Implicarea copiilor din grupă pentru integrarea copilului nou-venit 208 64,4% 

P25-05 Asistenţă psiho-pedagogică acordată de personal de specialitate 30 9,3% 

P25-06 Studii de caz şi analize de parcurs, după transferarea copilului 25 7,7% 

P25-07 Altceva 3 0,9% 
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Tabel 39. Strategii utilizate în situaţii de transfer în funcţie de caracteristici ale mediului 

şcolar 

Variabile (factori 

de influenţă) 

Strategii utilizate în situaţii de transfer 

P25-01 P25-02 P25-03 P25-04 P25-05 P25-06 P25-07 

  Total 15,5% 60,4% 52,0% 64,4% 9,3% 7,4% 0,9% 

Mediu Urban 18,4% 66,2% 58,1% 71,7% 10,7% 8,1% 0,7% 

  Rural 0,0% 29,4% 19,6% 25,5% 2,0% 3,9% 2,0% 

Nivel  K 18,4% 63,2% 61,8% 72,4% 15,8% 13,2% 1,3% 

  P 14,0% 61,9% 49,8% 64,2% 4,7% 5,1% 0,9% 

Incadrare Educatoare 16,3% 55,1% 53,1% 63,3% 12,2% 8,2% 0,0% 

  Invatator 15,5% 61,5% 52,0% 64,9% 5,4% 6,1% 2,0% 

  Profesor 15,1% 61,1% 51,6% 64,3% 12,7% 8,7% 0,0% 

Vec.alt. Primul an 31,6% 52,6% 42,1% 42,1% 7,9% 5,3% 0,0% 

  2-5 ani 10,4% 59,1% 49,6% 68,7% 6,1% 7,0% 1,7% 

  6-10 ani 12,6% 67,4% 57,9% 74,7% 7,4% 6,3% 1,1% 

  Peste 10 ani 13,0% 66,7% 57,4% 63,0% 14,8% 13,0% 0,0% 

Alternativa Freinet 37,5% 100,0% 50,0% 87,5% 0,0% 12,5% 0,0% 

  Montessori 0,0% 80,0% 80,0% 90,0% 40,0% 10,0% 0,0% 

  Planul Jena 4,5% 38,6% 54,5% 56,8% 2,3% 9,1% 2,3% 

  Step by Step 15,5% 59,0% 49,8% 62,3% 7,9% 4,6% 0,8% 

  Waldorf 47,1% 94,1% 70,6% 88,2% 5,9% 35,3% 0,0% 

  Ped.curativă 0,0% 100,0% 20,0% 60,0% 100,0% 20,0% 0,0% 

Tabel 40. Strategii de pregătire a copiilor pentru integrarea în ciclul următor, dezvoltate de 

cadrul didactic  

 Strategii de pregătire a copiilor pentru integrarea în ciclul următor Frecvenţe Procente 

01 Stagii de inter-cunoaştere, înainte de transferarea copilului 160 49,5% 

02 Colaborarea activă cu părinţii, programe de informare şi sprijin pentru părinţi 240 74,3% 

03 

Lucrul individualizat cu copilul nou-venit pentru recuperarea diferenţelor de 

achiziţii în ce priveşte cunoştinţele şi competenţele formate 255 78,9% 

04 Implicarea copiilor din grupă pentru integrarea copilului nou-venit 92 28,5% 

05 Asistenţă psiho-pedagogică acordată de personal de specialitate 31 9,6% 

06 Studii de caz şi analize de parcurs, după transferarea copilului 21 6,5% 

07 Activităţi comune (vizite, prezentarea ofertertei etc.) cu profesorii din gimnaziu 2 0,6% 

08 Întâlniri cu copii care au fost transferaţi 1 0,3% 

09 Diseminarea unor informaţii despre alternativă 1 0,3% 

10 Muncă frontală in clasa a IV, sem II 1 0,3% 

11 Organizare a unei zile de inv. tradiţional 1 0,3% 

12 Evaluarea, la clasa a IV - a cu note în paralel cu calificative 1 0,3% 
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Anexa 3.  Informaţii rezultate din interviul de grup cu reprezentanţi  

    ai alternativelor educaţionale 
 

PEDAGOGIA WALDORF 

 
1. Care este vârsta copiilor care sunt cuprinși în grupe / clase / unități care funcționează în 

alternativa educațională pe care o reprezentați ? 

 Grupe cu copii de 3-6 ani, eterogene; sunt excepții copiii mai mici de 3 ani; 

 Există învățământ preșcolar, primar, gimnaziu, liceu. 

 Vârstele de trecere de la un nivel la altul sunt cele stipulate prin lege (grădiniță 3-6 ani, școala 

primară 6-10 ani, gimnaziu 10 -15 ani, liceu 15-18/19 ani) 
 

2. Din câte cunoașteți, care sunt cele mai frecvente dificultăți de adaptare, pe care le au copiii 

care trec din învățământul alternativ pe care îl reprezentați în cel tradițional ? 

 Nu cunosc să fie dificultăți în adaptarea copiilor. 

 Spațiul este organizat altfel, sunt educați să trăiască ca în familie, să se ajute între ei. Nu este 

stimulată competiția între copii, nu se dau note. Vin la școală ca să învețe, nu ca să primească note.  

 Faptul că nu sunt obișnuiți cu notele reprezintă o problemă pentru unii dintre copiii care trec din 

alternativă în învățământul tradițional; depinde mult de modul in care cadrul didactic care preia copilul 

gestionează situația. 

 Copiii care au fost la Waldorf au un impact bun asupra grupului din care fac parte. Am avut 

asemenea situații și m-am bucurat mult când învățătoarea (n.b. din învățământul tradițional) a 

recunoscut că și la Waldorf se face carte… 

 La Waldorf unitatea de curs de bază este de 2 ore, o epocă durează 4 săptămâni, modalitatea de 

organizare a programului este diferită față de învățământul tradițional, în care predomină însușirea de 

cunoștințe și se accentuează mai puțin aspectele practice. Latura artistică este adesea prea puțin avută în 

vedere, nu toate disciplinele sunt abordate din această perspectivă.  Nu se lucrează transdisciplinar, ca în 

Waldorf.  

 Prin abordarea transdisciplinară, copiii pleacă mai bogați de la școală. Ei sunt obișnuiți cu o 

tratare unitară a cunoștințelor. 

 În tradițional au fost și situații, când copiii care fuseseră la Waldorf, au luat inițiativa, atunci 

când au fost lăsați și au introdus elemente pe care le cunoșteau de la modelul Waldorf. 

 Nu cunosc niciun caz în care copilul să plece de la Waldorf și apoi să se întoarcă pentru că nu s-

ar fi adaptat în învățământul tradițional.  
 

3. Din câte cunoașteți, care sunt cele mai frecvente dificultăți de adaptare,  pe care le au copiii 

care trec din învățământul tradițional în cel alternativ pe care îl reprezentați ? 

 Există situații numeroase de trecere în această direcție, dinspre învățământul tradițional înspre 

Waldorf. 

 Când vin din învățământul tradițional, care li se pare mai rigid, se simt liberi și pot ajunge chiar 

în cealaltă extremă, când nu mai văd nici o limită a libertății. Ei reprezintă atunci o provocare pentru 

profesori, mai ales dacă sunt în perioada de gimnaziu / liceu, când trec oricum printr-o perioadă mai 

dificilă de evoluție personală. 

 În general trebuie să-i ajutăm să devină mai liberi, mai autonomi, să aibă inițiativă pe acei copii 

care vin din învățământul tradițional în cel Waldorf.  

 În clasa a IX a se vede clar că sunt două grupuri, cei care continuă în sistem Waldorf și noii 

veniți. Aceștia nu rămân însă izolați, ei se adaptează destul de repede, pentru că se pot manifesta liber. 

 Timpul de integrare și modul de manifestare a dificultăților sunt diferite de la un copil la altul. 

Am observat că acei copii care vin din Germania sau din străinătate, în general, s-au integrat mai repede, 

mai ușor decât copii care au venit din sistemul tradițional românesc de învățământ. 
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 Există reglementări privind transferul, se dau diferențe, există discipline specifice și la acestea 

copiii trebuie să dea diferențe (de ex. desenul formelor, metaloplastia, practici de specialitate). Profesorii 

de la Waldorf trebuie să găsească un timp ca să-i pregătească pe acei copii care s-au transferat din 

învățământul tradițional, pentru a-i ajuta să-și facă echivalarea. Trebuie acordat mai mult timp acestor 

copii, decât celor care continuă în sistem Waldorf. 

 In Liceul Waldorf din București, ponderea copiilor din clasa a IX a, care au venit din 

învățământul tradițional este de circa 50% . Vă rog să verificați statisticile, pe care spuneați că le aveți la 

nivelul școlii, pentru a vedea dacă această informație furnizata la focus grup rămâne valabilă. 
 

4. Ce strategii ați adoptat la nivelul nucleului de coordonare al alternativei / la nivelul unității / 
grupei / clasei pentru depășirea acestor dificultăți ? 

 Între învățământul tradițional și Waldorf există diferențe de conținut. Profesorii trebuie să ajute 

la depășirea dificultăților. 

 Există în general o perioadă de timp în care elevul este lăsat să se integreze. Nu este ceva stabilit 

la nivel național, ci la nivelul școlii, în funcție de situația concretă. Consiliul de profesori al clasei 

analizează aceste cazuri. Grupul de copii / clasa poate ajuta la integrarea acestor copii. Li se explică 

regulile, colegii îi ajută foarte mult. Perioada de integrare variază de la caz la caz. 

 Părinții se pot manifesta mai intens și sprijini integrarea copiilor. 

 Există oameni în Comisiile de evaluare care nu cunosc activitatea alternativelor educaționale. Ei 

trimit copii cu deficiențe la Waldorf, spre a fi tratați. Ei nu știu că nu dispunem de personal suplimentar. 
 

5. Pregătirea cadrelor didactice pentru alternativa educațională pe care o reprezentați prevede 

pregătirea lor pentru aceste situații specifice de trecere a copilului dintr-un sistem într-altul ? Dacă da, în 

ce constă ea? 

 Cadrele didactice sunt pregătite pentru situațiile de transfer. 

 Nu există nici o Metodică, nici o rețetă cum să procedezi. Cadrele didactice caută singure cum să 

procedeze în această situație. Fiecare școală pentru propriile situații. Decizia se ia la nivelul clasei pentru 

fiecare copil în parte.  
 

6. Cum se face pregătirea părinților pentru trecerea copiilor în cele două direcții ? 

 Pregătirea părinților se face de la grădiniță. Se prezintă școala Waldorf, astfel încât părinții să fie 

informați.  

 Există activități comune ale educatoarelor și învățătoarelor, care facilitează trecerea de la 

grădiniță la școală. 

 Există ziua porților deschise, când părinții asistă, văd și alte clase, a II a, a III a, a IV a. Pun 

întrebări legate de pedagogia Waldorf. Cei care vor să-și aducă copiii la școală au posibilitatea să 

cunoască dinainte particularitățile pedagogiei Waldorf și realitatea școlii.   
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PEDAGOGIA CURATIVĂ 

 
1. Care este vârsta copiilor care sunt cuprinși în grupe / clase / unități care funcționează în 

alternativa educațională pe care o reprezentați ? 

 Există două unităţi cu personalitate juridică, una la Hunedoara şi una la Bucureşti, Corabia. Apoi 

mai sunt clase integrate la Cluj (clasele I-IV). 

Sunt două unităţi cu personalitate juridică în judeţul Hunedoara (Simeria şi Hunedoara), Corabia 

Bucureşti este structură la o grădiniţă, iar la Cluj sunt clase integrate. 

 Se acoperă de la grădiniţă la clasa a X a. În momentul de faţă există şi învăţământul profesional 

(de 3 ani), care este însă în curs de eliminare. 

Doar Simeria şi Corabia acoperă paleta grădiniţă- şcoală profesională, la Cluj-I-IV, iar la Hunedoara 

există de la grădiniţă la clasa a X-a 

 Sunt cuprinşi copii cu deficienţe severe şi asociate. 
 

2. Din câte cunoașteți, care sunt cele mai frecvente dificultăți de adaptare, pe care le au copiii 

care trec din învățământul alternativ pe care îl reprezentați în cel tradițional ? 

 Comisia de orientare şi expertiză de la Direcţia de Protecţie a Copilului face recomandările de 

transfer. 

Comisia face orientarea şcolară a copiilor. Nu există sub denumirea de transfer. 

 Este defavorabil pentru copil să se reîntoarcă în învăţământul tradiţional, pentru că acolo nu se 

lucrează suficient de diferenţiat cu copiii, nu se individualizează destul. Adesea copilul este lăsat în 

ultima bancă şi nu este suficient valorizat. 

 Prea puţin contează părerea părinţilor în aceste situaţii. 

 În foarte puţine cazuri copiii fac progrese printr-un astfel de transfer.   
 

3. Din câte cunoașteți, care sunt cele mai frecvente dificultăți de adaptare,  pe care le au copiii 

care trec din învățământul tradițional în cel alternativ pe care îl reprezentați ? 

 În transferul din învăţământul tradiţional în alternativă nu se înregistrează dificultăţi. Fiecare 

copil este valorizat. 

 Părinţii ne întreabă mereu: Ce le faceţi la şcoală, că vor aşa de tare să vină? Programul este de 

la 8 la 16. Fac naveta zilnic, ar vrea să vină şi sâmbăta, duminica, şi în vacanţe… 

 La copiii cu deficienţe adaptarea este mai mult o chestiune afectivă. În învăţământul tradiţional 

nu li se acordă atâta atenţie ca la pedagogia curativă. 
 

4. Ce strategii ați adoptat la nivelul nucleului de coordonare al alternativei / la nivelul unității / 
grupei / clasei pentru depășirea acestor dificultăți ? 

 Este necesară o colaborare mai bună cu Direcţia de Protecţie a Copilului. Este necesar ca aceştia 

să nu mai trimită copilul dintr-o parte intr-alta. Ei sunt cei aure au un cuvânt de spus, nu noi. 

 Nu se iau în considerare suficient opiniile comisiei interne de evaluare, ale profesorilor de la 

clasă, ale părinţilor. De multe ori evaluarea nu este făcută corect.  

 Există reglementări intra-instituţionale şi stereotipii dăunătoare (de tipul: mai bine să stea în 

spatele clasei (n.b. decât la pedagogia curativă). 
 

5. Pregătirea cadrelor didactice pentru alternativa educațională pe care o reprezentați prevede 

pregătirea lor pentru aceste situații specifice de trecere a copilului dintr-un sistem într-altul ? Dacă da, în 

ce constă ea? 

 Cadrele didactice au în proporţie de 99% pregătire iniţială psiho-pedagogică şi pentru pedagogia 

specială. Există formare continuă de specialitate. 

 În clasele I-X nu intră profesori de specialitate, se lucrează inter- şi transdisciplinar. 

 Nu există reţete general valabile pentru situaţiile de transfer, se analizează fiecare situaţie în 

parte şi se caută soluţii în funcţie de aceasta. 
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6. Cum se face pregătirea părinților pentru trecerea copiilor în cele două direcții ? 

 Pe lângă orele de consiliere şi orientare, o dată pe săptămână au loc întâlniri cu părinţii. 

 Există o colaborare foarte strânsă cu părinţii. Părintele ar trebui să decidă ce este mai bine pentru 

copilul său. Comisia orientează însă copilul, adesea nu părintele decide pentru cel mic.   

 Se face pregătirea părinţilor, ei sunt bine informaţi, dar adesea nu pot decide pentru copil 

(orientarea se face de către Comisia de orientare şi expertiză de la Direcţia de Protecţie a Copilului). 

Părinţii sunt implicaţi în activităţile şcolare şi extraşcolare tot timpul.  
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STEP BY STEP 

 
1. Care este vârsta copiilor care sunt cuprinși în grupe / clase / unități care funcționează în 

alternativa educațională pe care o reprezentați ? 

 În alternativa Step by Step sunt cuprinşi copii de la 3 ani, de la grădiniţa. În anumite unităţi 

există grupe precoce, cuprinzând copii de la 2-3 ani, la şcoală se merge în continuare şi avem clase până 

la gimnaziu inclusiv (pe principiile de tip Step). La inspectorate ele figurează ca şi clase Step. În aceste 

clase nu se mai lucrează pe centre, dar profesorii aplică anumite principii ale alternativei Step by Step la 

clasă şi au o formare specifică. Relaţiile  pe care le are elevul în aceste clase sunt altfel, atitudinea faţă de 

copil, relaţia cadru didactic – elev, centrarea pe copil sunt diferite (n.b. față de învățământul tradițional ) 

şi există continuitate de la grădiniţă, la nivelul primar şi gimnazial. 

 Există clase în şcoli, nu şcoli cu totul Step by Step. La nivel preşcolar există însă grădiniţe care 

aplică alternativa în toate clasele, chiar grădinițe mari, cu câte 10 grupe, în diferite oraşe, precum 

Târgovişte şi Botoşani, grădiniţe cu program prelungit, care sunt şi centre de training.  Mai sunt şi 

grădinițe mici, cu 2-3 grupe, ca cele de la Ploieşti. Programul s-a extins treptat de la câteva grupe la 

întreaga grădiniţă. Mai există şi grădinițe care aspiră la statutul de grădinițe de training, cum este la 

Constanţa grădiniţa Amicii. Avem două grafice care arată evoluţia programului Step by Step de-a lungul 

timpului. 

 Când o grupă / clasă / unitate intră în program fac o cerere la noi sau la inspectorate pentru că aşa 

prevede Metodologia, dar când ies din alternativă nu se mai ştie nimic. Aşa au dispărut grupe şi clase, 

despre care nu am aflat decât mai târziu. 
 

2. Din câte cunoașteți, care sunt cele mai frecvente dificultăți de adaptare, pe care le au copiii 

care trec din învățământul alternativ pe care îl reprezentați în cel tradițional ? 

 Dificultățile de adaptare sunt ale profesorilor, nu ale copiilor. Din grădiniţe cu grupe de Step by 

Step ei trec în clase Step by Step, dar sunt şi oraşe unde nu există asemenea clase la nivelul primar. 

Copiii sunt învăţaţi să fie autonomi, independenţi în clasă, să lucreze, să se ducă să-şi ia singuri 

materialele. Învăţătoarele pot fi deranjate de aceste lucruri, iau drept indisciplină şi lipsă de respect 

atitudinea lor. Când trec la învăţători/profesori care nu sunt informați despre principiile alternativei Step 

by Step, copiii se adaptează. Au autonomie, sunt flexibili şi se adaptează uşor.  

 Cu 1-2 luni înainte de terminarea grădiniţei, când copiii trec în clasa I, sunt invitate învăţătoarele 

să asiste la activităţile grupei pregătitoare şi copiii merg în vizită la şcoli. Adesea copiii au cunoscuți în 

şcoală. Acest tip de pregătire se face şi pentru intrarea în clasa a V-a,  dar nu sunt multe şcoli în care să 

existe clasa a V-a în sistem Step by Step. Învăţătorii îi invită pe profesori să cunoască copiii, să vadă 

activitatea aşa cum se desfăşoară ea în alternativă. Pentru profesori este mai simplu, copiii nu au mereu 

nevoie de instrucţiuni precise, au spirit de inițiativă şi independentă. În general şi în învățământul 

tradițional trecerea în clasa a V-a implică unele dificultăți:.trecerea de la un învăţător la mai mulţi 

profesori îi bulversează pe elevi, de multe ori performanţa şcolară scade în semestrul I. Nu am făcut 

cercetări pe această temă dar în general profesorii sunt încântați că cei veniți din învățământul primar 

Step by Step sunt copii independenţi.  

 Adaptarea copiilor ține mult de activitatea profesorilor. 

 Profesorii au reproşat că cei veniți din alternativa Step by Step sunt prea activi, că vorbesc prea 

mult, că se mişcă. Copiii nu sunt învăţaţi cu măsuri represive, iar cadrele didactice pot percepe că lipsă 

de respect atitudinea lor.  

 Există cazuri concrete în care profesorii care au preluat copii din Step by Step au apreciat la 

colectivul de copii că nu competiţia între ei primează, ci cum colaborează copiii în echipă. A fost apreciat 

şi valorificat acest lucru. Nu este uşor să se lucreze cu o asemenea clasă. Pe de altă parte 

interdisciplinaritatea este posibilă mai degrabă în asemenea clase. Studiile tematice, proiectele le ridică 

plasa la fileu profesorilor având copii în clasă, care ştiu să lucreze astfel.  

 Unii profesori se simt inconfortabil cu asemenea copii în clasă. 

 Step by Step merge pe programele tradiţionale, deci nu sunt probleme de conţinut. 
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 Sistemul de evaluare este altfel. La început a fost dificil, nu se dădeau note (n.b. ca în sistemul 

tradițional), ci există un caiet de evaluare, cu valoare de catalog, prin care se face o evaluare calitativă şi 

individualizată. 

 Dacă un copil pleacă din Step by Step, pleacă cu o copie a caietului de evaluare, care este mai 

descriptiv decât fişa matricolă, este mult mai clară evaluarea. Au fost dificultăți la început, acum s-a 

învățat lumea cu acest tip de evaluare. Există de-acum o tradiție a alternativei: în învățământul primar 

primele clase Step by Step au apărut în 1996, iar primele grupe de grădiniţă în 1994. 
 

3. Din câte cunoașteți, care sunt cele mai frecvente dificultăți de adaptare,  pe care le au copiii 

care trec din învățământul tradițional în cel alternativ pe care îl reprezentați ? 

 Se întâmplă să vină copiii din învățământul tradiţional în alternativă. 

 Nu recomandăm transferurile în mijlocul ciclului. Se întâmplă totuşi, când se mută dintr-un oraş 

într-altul. Sau dacă nu sunt mulţumiţi cu ceea ce se oferă în învățământul tradițional. Îi descurajăm să se 

mute în mijlocul anului şcolar, în mijloc de ciclu. Mediul fiind permisiv, copii se integrează repede. În 

clasa I pot veni copii care nu au fost neapărat în grădiniţe Step by Step. Există un proiect lent de integrare 

şi desfăşurare a programului. 

 Din punct de vedere al achiziţiilor sunt la fel. În 1998 am făcut o evaluare internaţională – 

Bulgaria, România, Ukraina, Kirghistan şi am comparat copiii din Step cu copiii din grădiniţe 

tradiţionale . Exista o baterie de teste după a căror aplicare s-a constatat că cei mici nu ştiu mai multe 

lucruri, dar  au apărut diferenţe la nivel de personalitate; aveau mai multă autonomie, independenţă, 

siguranţă de sine, o imagine de sine mai bună. 

 La Tulcea, acum 10 ani, inspectoratul de acolo a comparat copiii din Step by Step cu copiii din 

tradiţional la nivel de şcoală. Copiii din alternativă nu stăteau în bănci, cei din tradițional erau 

dezorientați, nu ştiau ce să facă (n.b. cu libertatea pe care o aveau). În materie de achiziţii (teste de 

cunoaştințe) - au avut rezultate mai bune cei din Step, au fost mai originali în lucrări. În general ei sunt 

încurajaţi să scrie, chiar dacă scriu cu greşeli sau mai urât. În învăţământul tradiţional există  forme fixe 

care trebuie respectate, copiii trebuie să nu depăşească marginile; la Step nu este aşa. Fac cărţi personale, 

cu desene, cu cuvinte scrise pe coli albe, nelimitate. În învăţământul tradiţional e cotat ca greşeală acest 

lucru. Copiii din Step by Step ştiu mai multe, pentru că sunt lăsați să meargă pe firul propriilor interese.  

 Sistemul de lucru din centre, cu sarcini diferenţiate este favorabil dezvoltării individualizate a 

copilului. L-am observat pe un puşti, care termina repede sarcina de lucru şi îşi lua revista şi citea ceea 

ce-l interesa. Copiii se mută în alt centru după ce au terminat ce aveau de făcut, îşi iau altceva de lucru, 

nu stau degeaba. 
 

4. Ce strategii ați adoptat la nivelul nucleului de coordonare al alternativei / la nivelul unității / 

grupei / clasei pentru depășirea acestor dificultăți ? 

 Vizitarea nu e specifică alternativei, este obligaţia corpului didactic să vină în vizită la grupa 

pregătitoare. Această practică există în trecerea de la învăţământul preşcolar la cel primar., se întâmplă şi 

în învățământul tradițional, nu ţine de Step by Step.  

 Nu avem strategii deosebite. Este o abordare diferită de la o unitate la alta, ţine de factorul uman. 

Cadrele didactice din Step trebuie să fie deschise către toate celelalte cadre didactice, din alternativă sau 

din tradițional.  

 Există un hiatus între cadrul didactic – învăţători – profesori care nu este acoperit peste tot. Când 

făceam lansarea mai consistentă a alternativei în gimnaziu – un liceu renumit, tradiţional – ne-au spus de 

la venirea în liceu că nu sunt profesori care să dorească să lucreze aşa. 
 

5. Pregătirea cadrelor didactice pentru alternativa educațională pe care o reprezentați prevede 

pregătirea lor pentru aceste situații specifice de trecere a copilului dintr-un sistem într-altul ? Dacă da, în 

ce constă ea? 

 La grădiniţă există probleme legate de  separarea de părinţi, copilul plânge. Cadrele didactice 

învaţă la formare cum să gestioneze acest lucru. Mama are voie să stea în sala de grupă cu copilul, 

rămâne apoi din ce în ce mai puţin, până se face integrarea copilului în grupul de copii. Ele ştiu ce să facă 

în acest caz. În învăţământul tradiţional nu se întâmplă aşa, cum ştim din cele văzute şi din povestire.  
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 Grupele de Step by Step sunt căutate. În martie - aprilie se ştie ce se va întâmpla cu grupele, 

copiii, cum vor veni. Grupele / clasele sunt omogene ca vârstă. Există diferenţe de maxim 1 an între 

copii. Ele merg pe ce se întâmplă în sistem, pe modelul consacrat din învățământul tradițional. 
 

6. Cum se face pregătirea părinților pentru trecerea copiilor în cele două direcții ? 

 Nu este o strategie centrată pe acest aspect. Părintele este parte  componentă în procesul 

educațional, părintele este implicat în alternativă. La vizita preşcolarilor desfăşurată la şcoală participă şi 

părinţii.  

 Fiecare cadru didactic se descurcă în funcţie de situație. Noi nu dăm în general reţete. Este o 

problemă aceasta, pentru că se cer reţete. Eu nu pot să spun  ce reţetă ar fi potrivită, pentru că nu cunosc 

nici centrul, nici educatoarea. Ori facem individualizare, ori nu facem. Ele ştiu că trebuie pregătiţi copii 

lor pentru şcoală şi găsesc soluții  în funcţie situații. Individualizarea şi libera inițiativă sunt apreciate şi 

la cadrele didactice, nu doar la copii.  

 La trecerea din primar în gimnaziu părinţii trebuie să ştie parcursul copiilor. Factorul de presiune 

sunt părinţii, care impun şcolii să ia anumite măsuri, inclusiv în ceea ce priveşte situațiile de trecere. 

Profesorii, chiar înţeleg nevoia părinţilor şi sună la Centru ca să afle unde îi pot trimite pe copii la 

gimnaziu. Părinţii sunt activi şi nu lasă cadrele didactice să devină pasive. Dacă sunt greutăţi 

insurmontabile, abia atunci renunţă. 

 Există profesori de gimnaziu care doresc să aplice principiile Step by Step – atunci există 

iniţiative la nivelul unei şcoli. Nu este însă nimeni obligat. Dragoste cu sila nu se poate. Nu se poate 

impune nimic din afară. Totul ţine de elementul uman şi de deciziile cadrelor didactice şi ale părinților. 

 Nu este o unitate Step by Step ca cealaltă. Toate au beneficiat de aceleaşi resurse materiale la 

început. Dotare, pregătire, investiţii. La evaluarea de pe parcurs, n-au fost două la fel  în evoluţia lor 

ulterioară. Cinci au devenit centre de training. Una s-a pierdut iar alta nu a mai avut nici o iniţiativă.  

 Consiliul de administraţie hotărăşte. La nivel primar şi preşcolar cadrul didactic dă o declaraţie 

în care scrie că doreşte să aplice Step by Step. Nu se poate impune de către inspectorat sau de director.  

Alternativa poate funcționa dacă vor cadrele didactice şi părinţii. 

 Step by Step a fost dorit şi apreciat de părinţi, căci a oferit sistemul de şcolarizare prelungit – 

copiii sunt până la ora 16 în siguranţă. A servit astfel intereselor părinţilor. Încadrarea cu doi învăţători a 

servit intereselor cadrelor didactice şi ale şcolii. De Step by Step te îndrăgosteşti repede. Munca este 

multă, volumul de muncă este mai mare decât în învățământul tradițional. Cu toate acestea există 

învăţători care nu vor să plece în învăţământul tradiţional, pentru că n-ar şti ce să facă, n-ar mai putea 

lucra în sistem tradițional. Nu este peste tot ideal. Există grădiniţe tradiţionale în care treaba mergea 

foarte bine, după cum există şi cazuri în Step, unde cadrul didactic nu se implică cât ar fi necesar (de ex. 

o educatoarea care spunea că face tot ce poate pentru copii, dar să nu i se ceară să-i şi iubească!). În 

concluzie, în oricare situație „omul sfinţeşte locul”.  
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PEDAGOGIA MONTESSORI 

 
1. Care este vârsta copiilor care sunt cuprinși în grupe / clase / unități care funcționează în 

alternativa educațională pe care o reprezentați ? 

 În învățământul de stat există Montessori doar la nivel preșcolar. Grupele sunt eterogene ca 

vârstă și cuprind copii între 3 și 6 ani. O grupă numără la constituire cam 15 copii, pe parcursul anilor 

următori se completează și ajunge să numere cam 35 de copii. (MF) 

 Școala Montessori Haus Timișoara este prima de acest tip din România. Avem deja câțiva ani de 

experiență. Școala este cu limba de predare germana (n.b. ca limbă maternă). Sunt înscriși câțiva copii 

mai mici de 3 ani, dar ei sunt excepții. În general acoperim nivelul preșcolar (copii de 3-6 ani) și cel 

primar, pe care îl împărțim în ciclul primar I (copii de 6-9 ani) și ciclul primar II (copii de 9-12 ani). 

Deocamdată copiii cei mai mari sunt de 10 ani, dar vrem să acoperim până la 12 ani. Proiectul este în 

dezvoltare, inițiativa este una particulară și patronii doresc să-l extindă. (AJ) 
 

2. Din câte cunoașteți, care sunt cele mai frecvente dificultăți de adaptare, pe care le au copiii 

care trec din învățământul alternativ pe care îl reprezentați în cel tradițional ? 

 Ambientul educațional este o dificultate pentru ei. (MF) 

 Modul de lucru este altul, ei sunt învățați să lucreze altfel, mai mult individual. Sunt obișnuiți cu 

mai multă libertate. (MF) 

 În ultimii ani învățătoarele sunt mai mulțumite de progresul copiilor decât înainte, (n.b. au 

învățat să aprecieze achizițiile diferite ale copiilor). (MF) 

 Învățătoarele au mai degrabă dificultăți de adaptare la copii. La copii apare repede plictiseala, 

dacă activitățile nu sunt interesante, dacă nici nu se pot manifesta liber în procesul de învățare, dacă nu 

se pot mișca. (MF) 

 Atitudinea față de învățare este alta. (AJ) 

 Copilului i se taie libertatea de mișcare, i se impun reguli, care nu i se par logice. În pedagogia 

Montessori regulile se elaborează împreună și se respectă în mod firesc. De ex. Când un copil are o 

întrebare i se pare normal să abordeze direct cadrul didactic. Pentru învățătoare însă acesta reprezintă 

adesea un act de indisciplină. (AJ) 

 Există din păcate percepția că alternativele educaționale se adresează copiilor cu deficiențe. Ea 

provine din lipsa de informare, dar și din invidie sau rea-voință. Atunci când părinții nu sunt bine 

informați și convinși de principiile alternativei, pot fi influențați de mediul în care circulă astfel de 

zvonuri. (AJ) 

 Experiența proiectului Timișoara ne-a arătat că transferul copiilor de la noi înspre învățământul 

tradițional s-a făcut în urma deciziei părinților. În proporție de 99% copiii care au plecat n-ar fi vrut să 

plece din Montessori. (AJ) 
 

3. Din câte cunoașteți, care sunt cele mai frecvente dificultăți de adaptare,  pe care le au copiii 

care trec din învățământul tradițional în cel alternativ pe care îl reprezentați ? 

 Am avut un asemenea caz, o fetiță a venit de la altă școală (L) și i-am făcut ceea ce numim 

Quereintritt, o intrare pe traseu. Din perspectiva pedagogiei Montessori ideal este să existe continuitate, 

să nu aibă loc asemenea transferuri, dar legislația nu permite așa ceva. A fost o provocare pentru noi, 

cadrele didactice. Fetița s-a adaptat în câteva săptămâni, timp în care s-a lucrat intens cu ea și cu părinții. 

Părinții au fost de la început informați că trebuie să conlucreze strâns cu cadrele didactice pentru reușita 

integrării. La început fetița se simțea singură, dar grupul a ajutat-o să depășească sentimentul de 

însingurare; se simțea apoi provocată de noul context în care se afla, dreptul la inițiativă a fost pentru ea 

surprinzător, a văzut că o regulă propusă de ea poate deveni regulă pentru întregul grup…; a fost dificil 

pentru ea și pentru cadrul didactic faptul că nu cunoștea materialele. Dacă un copil nu vine de la o vârstă 

timpurie, nu ajunge să cunoască materialele, deci trebuie făcută o recuperare cu el. Părinții trebuie să 

cunoască sistemul înainte să înscrie copilul și trebuie să știe la ce îl expun atunci când îl aduc mai târziu. 

(AJ) 
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4. Ce strategii ați adoptat la nivelul nucleului de coordonare al alternativei / la nivelul unității / 

grupei / clasei pentru depășirea acestor dificultăți ? 

 Ca element de strategie sfătuim părinții să anunțe din timp (cu cel puțin jumătate de an înainte) 

intenția de a muta copilul. Atunci când știm din timp putem pregăti copilul pentru elemente cu care el nu 

este obișnuit (să scrie la tablă, să stea în bancă, să fie notat…) Uneori deciziile părinților sunt de ultimă 

oră și nu mai este destul timp pentru pregătirea copilului. (AJ) 

 Educatoarea trebuie să lucreze după programă, suplimentar și să ofere programe individualizate. 

Există apoi reguli privind înscrierea copiilor, între care existența parteneriatului cu familia. La acest nivel 

pot să apară elemente de strategie care să ajute integrarea copiilor veniți din învățământul tradițional 

(MF) 
 

5. Pregătirea cadrelor didactice pentru alternativa educațională pe care o reprezentați prevede 

pregătirea lor pentru aceste situații specifice de trecere a copilului dintr-un sistem într-altul ? Dacă da, în 

ce constă ea? 

 Pregătirea cadrelor didactice de la Montessori Haus Timișoara s-a făcut la Academia Montessori 

de la Viena. În cadrul acesteia se abordează intrarea pe traseu, Quereintritt, adică integrarea copiilor 

intrați mai târziu în sistem Montessori.(AJ) 

 Psihologul grădiniței poate fi implicat , alături de cadre didactice și părinți pentru pregătirea 

copiilor pentru transfer. (MF) 
 

6. Cum se face pregătirea părinților pentru trecerea copiilor în cele două direcții ? 

 Am introdus un nou proiect în Montessori Haus Timișoara: Școala părinților – Educație pentru o 

lume nouă. În cadrul proiectului au loc întâlniri cu părinții. Abordăm și problematica transferului pentru 

a le oferi părinților instrumente cu ajutorul cărora ei să ia o decizie în cunoștință de cauză pentru copiii 

lor. (AJ) 

 Am introdus și ajutorul Copii pentru copii. Cadrele didactice și copiii de la școală se duc la 

grupele de grădiniță de 2-3 ori pe lună câte 1-2 zile pentru ca elevii să lucreze cu materialele cu copiii 

mai mici, din nivelul preșcolar. Copiii mai mici au fost puternic impulsionați de această experiență. 

Dorim să repetăm cu o anumită ritmicitate această experiență, fiind benefică atât pentru cei mici (n.b. 

preșcolari) cât și pentru cei mari (n.b. școlari). (AJ) 

 Cursul de formare prevede ore pentru lucrul cu părinții. Pregătirea părinților se face chiar înainte 

de venirea copiilor în grupa Montessori. Părinții sunt chemați, li se fac prezentări cu privire la principiile 

alternativei educaționale Montessori și la materialele folosite. AMI nu și-a pus problema pregătirii 

sistemului, dar pentru că nu există continuitate am preluat noi inițiativa: am invitat învățătoare în grupele 

Montessori ca să vadă cum se lucrează în alternativa Montessori, ca să poată să-i înțeleagă mai bine pe 

copiii care vin din grupele noastre. (MF) 

 



Anexa 3 Informaţii din interviuri de grup  Pedagogia Freinet 

 

212  

PEDAGOGIA FREINET 

 
7. Care este vârsta copiilor care sunt cuprinși în grupe / clase / unități care funcționează în 

alternativa educațională pe care o reprezentați ? 

 Există mai multe situații: cu aprobare din partea autorităților (n.b. ISJ) sunt grupele de la nivel 

preșcolar, care sunt integrate în grădinițe tradiționale; apoi există clase în ciclul primar; acestea figurează 

în rețeaua de învățământ alternativ. 

 Mai există apoi profesori de specialitate care utilizează tehnicile Freinet la specialitatea pe care o 

predau, fără a fi în evidența inspectoratelor școlare ca aplicând această alternativă.  

 Toate cadrele didactice care aplică cu sau fără aprobări oficiale tehnicile Freinet sunt incluși în 

proiecte naționale, care promovează principiile pedagogiei Freinet. 

 Pedagogia Freinet apare și în activitățile extra-curriculare. În școlile de vară se face evaluarea 

activității. 

 Colegii din Franța și din alte țări nu au nevoie de aprobări speciale pentru aplicarea tehnicilor 

Freinet. 
 

8. Din câte cunoașteți, care sunt cele mai frecvente dificultăți de adaptare, pe care le au copiii 

care trec din învățământul alternativ pe care îl reprezentați în cel tradițional ? 

 Dificultățile nu sunt atât ale copiilor, cât ale profesorilor din clasa a V a. Există descrieri de bune 

practici și acestea subliniază necesitatea ca profesorii din clasa a V a să îi cunoască pe copii, sa-i vadă 

cum lucrează în clasa a IV a, ce fac anterior intrării în clasa a V a (aranjarea în clasă, organizarea 

spațiului, mobilierul, metodele de lucru). sunt altfel. Consiliul clasei dispare în ciclul gimnazial, deși 

copiii sunt obișnuiți cu el. Nu există diferențe în ceea ce privește programa, doar sunt altele. Numărul de 

clase a rămas relativ constant. 

 Profesorii ar trebui stimulați în a-și concepe altfel orele.  

 Copiii au dificultăți să asculte lecții magistrale. Ei sunt responsabili, autonomi, vor să pună 

întrebări. Ora de dirigenție le face mare plăcere. Lucrează bine pe proiecte. 

 Copii între 7 și 17 ani au venit în școala de vacanță. Nu au fost deloc probleme de disciplină, 

copiii au fost foarte creativi. 

 Există idei preconcepute referitoare la alternativele educaționale și o rezistență la inovație din 

partea cadrelor didactice și a sistemului. Astea ar trebui să se schimbe, nu să li se ceară copiilor să se 

schimbe.   
 

9. Din câte cunoașteți, care sunt cele mai frecvente dificultăți de adaptare,  pe care le au copiii 

care trec din învățământul tradițional în cel alternativ pe care îl reprezentați ? 

 Dificultăți de a percepe organizarea clasei. Grupul îl primește pe nou-venit și îl integrează.  

 În general copiilor le place să aibă inițiativă; atunci când vin copii noi ne întreabă dacă au voie să 

pună întrebări. Asta îi surprinde plăcut.  
 

10. Ce strategii ați adoptat la nivelul nucleului de coordonare al alternativei / la nivelul unității / 

grupei / clasei pentru depășirea acestor dificultăți ? 

 Aceste strategii depind de fiecare situație în parte. 

 Discuțiile cu părinții sunt foarte importante pentru integrarea copilului nou-venit. Cunoașterea 

reciprocă este foarte importantă, indiferent că vorbim de alternative educaționale sau nu. Din păcate 

legătura cu familia se subțiază în general de la nivelul educației preșcolare și primare înspre gimnaziu și 

liceu. 

 Există părinți care au făcut cursurile Waldorf, spre ex., pentru că au vrut să fie mai aproape de 

copiii lor. Părinții vor să-și cunoască copiii, să știe ce fac în clasă și de ce. Cu acordul părinților  se fac și 

poze în timpul activităților. În clasă pot intra intervenienții, pot organiza un atelier în care să povestească 

despre meseria lor. 
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 Este importantă promovarea alternativelor educaționale prin emisiuni radio, TV și prin presa 

scrisă.  Am avut proiectul Ziua alternativelor educaționale din județul Timiș, în care am organizat 

activități pentru adulți și pentru copii. A fost organizată și Caravana Waldorf.  

 Ne-am gândit să organizăm ceva și numai pentru copii, pentru ca ei să poată lucra în sisteme 

alternative diferite. 
 

11. Pregătirea cadrelor didactice pentru alternativa educațională pe care o reprezentați prevede 

pregătirea lor pentru aceste situații specifice de trecere a copilului dintr-un sistem într-altul ? Dacă da, în 

ce constă ea? 

 Pe parcursul formării inițiale și continue sunt prezentate situații specifice. Dar Omul sfințește 

locul – definitoriu rămâne comportamentul cadrului didactic de la clasă. 
 

12. Cum se face pregătirea părinților pentru trecerea copiilor în cele două direcții ? 

 Există acțiuni de tipul Ziua porților deschise. Fiecare clasă Freinet care este integrată într-o 

școală tradițională își prezintă activitatea. Am prezentat părinților din grupele / clasele Freinet și din alte 

grupe / clase activitățile noastre. 

 Am promovat activitățile noastre prin radio și TV. 

 Deși există întâlniri cu părinții copiilor din grădiniță nu am reușit să corelăm mereu finalizarea 

grupei Freinet din grădiniță cu intrarea în clasa I Freinet. 

 

Propuneri: 

 Cu prevederile noii legislații va fi tot mai dificil să se extindă pedagogia Freinet și alternativele 

educaționale. Evaluarea instituțională, evaluarea A.R.A.C.I.P. este atât de costisitoare pentru unitate 

încât descurajează înființarea de noi clase. Școlile de stat se vor lovi de acum de probleme financiare, de 

Consiliul de Administrație și Director, care – cel puțin în școli cu clase Freinet integrate – vor avea alte 

priorități de finanțare. 

 În această perspectivă o soluție posibilă ar fi o discriminare pozitivă a alternativelor educaționale 

(cum este cazul pentru minoritățile naționale, n.b. alternativele educaționale pot fi privite ca minorități 
pedagogice). 

 Pentru alternativele educaționale se pot face unele derogări de la reglementările în vigoare, de 

ex. efectivele mai numeroase de la grupele / clasele Montessori, ajutorul de educatoare de la Step by step 

etc. De ce nu și o finanțare per elev diferențiată?! Dacă se dorește încurajarea alternativelor 

educaționale, munca suplimentară a cadrelor didactice ar trebui remunerată cumva. 
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PLANUL JENA 

 
1. Care este vârsta copiilor care sunt cuprinși în grupe / clase / unități care funcționează în 

alternativa educațională pe care o reprezentați ? 

 La Planul Jena sunt grupe eterogene din punct de vedere al vârstei, copii de la 3 la 6 ani. În 

fiecare grupă sunt cam o treime din fiecare vârstă. 

 Planul Jena se aplică numai la nivel preșcolar. 

 Unele activități se derulează în grupul de bază (n.b. cu toți copiii, în grupul eterogen de vârstă), 

altele se desfășoară în grup de nivel (n.b. cu copii de nivel asemănător, adesea de aceeași vârstă). 

 Asemenea colegilor de la Montessori, am înscris și copii mai mici de 3 ani, dar acestea au fost 

excepții. 
 

2. Din câte cunoașteți, care sunt cele mai frecvente dificultăţi de adaptare, pe care le au copiii 

care trec din învățământul alternativ pe care îl reprezentați în cel tradițional ? 

 Din câte am discutat între noi, educatoarele,  și din discuțiile cu părinții a rezultat că unele 

achiziții importante ale copilului, din perspectiva noastră, devin în cazul unora dintre copii/ a unora 

dintre învăţători în învățământul tradițional obstacole: spiritul de inițiativă, asumarea răspunderii, 

capacitatea de luare a deciziilor (de ex. în ce privește amenajarea spațiului, derularea unor activități etc.), 

co-participarea la alegerea temelor de lucru. Aceste achiziții devin vizibile după trei ani de grădiniță, dar 

constituie adesea în școală un balast. 

 Copilul, care în grădiniță participă activ la propria formare și evaluare, devine în școală mai mult 

un spectator, din subiect al formării, devine obiect al acesteia. Nu mai conștientizează propriul demers și 

ce mai are de făcut pentru a se perfecționa.   

 În discuțiile cu o învățătoare din localitatea  Rm. S.. aceasta afirma că cei mici știu multe, dar nu 

au maniere, sunt lipsiți de bun-simț - pentru că se duceau la toaletă în timpul orei și nu se ridicau în 

picioare când răspundeau la lecție. Ați învățători au afirmat însă că acești copii, ajungând măcar în parte 

în aceeași clasă, au format un nucleu mobilizator pentru tot restul clasei. 
 

3. Din câte cunoașteți, care sunt cele mai frecvente dificultăți de adaptare,  pe care le au copiii 

care trec din învățământul tradițional în cel alternativ pe care îl reprezentați ? 

 Au fost dificultăți de adaptare ale copilului față de exigențele grupei Planul Jena. Copilul care 

vine din învățământul tradițional se confruntă în grupa Planul Jena cu lucruri noi și neobișnuite pentru 

el: exprimarea opiniei, preluarea inițiativei, lucrul independent, finalizarea sarcinilor de lucru, fără 

îndemn permanent din partea educatoarei. Când are mai multă libertate nu știe la început cum s-o 

folosească. Dar ei sunt în general dornici de acțiune și depășesc relativ rapid aceste dificultăți. Cam după 

o lună părinții sesizează că ceva s-a schimbat la copilul lor. 

 Se adaptează greu regulilor grupului, nu le este ușor a înțelege că autoritatea adultului este 

înlocuită de autoritatea grupului. 
 

4. Ce strategii ați adoptat la nivelul nucleului de coordonare al alternativei / la nivelul unității / 

grupei / clasei pentru depășirea acestor dificultăți ? 

 Strategii: 

- lucrul individualizat cu copilul nou-venit;  

- implicarea copiilor din grupă pentru integrarea copilului nou-venit;  

- lucrul cu părinții, programe de informare și sprijin pentru părinți;  
- schimburi de experiență cu școala: informarea învățătoarelor, participarea la sesiuni metodice cu 

activități în alternativa educațională, participări active în timpul programului de activități (de ex. ca 

mame de lectură);  

 S-a făcut și informare prin televiziunea locală, pentru cunoașterea  principiilor generale ale 

Planului Jena și a activităților noastre. 



Anexa 3 Informaţii din interviuri de grup  Planul Jena 

 215 

 Am orientat copiii către școli care au clase de Step by step, echipele de învățătoare de la Step by 

step au fost parteneri foarte importanți pentru noi. Nu a existat niciun fel de concurență între cele două 

alternative educaționale, fiecare și-a demonstrat propria valoare și necesitate. 

 Colaborăm bine și cu Liceul Pedagogic din Buzău. (n.b. nu s-au desființat liceele pedagogice??? 

Şcoala Normală” Spiru C. Haret” Buzău( începând cu 01.04.2011 avem un parteneriat cu această 

unitate, în cadrul căruia, grupuri de elevi asistă  la activităţi  ale grupelor din alternativă, primesc 

informaţii despre alternativa Planul Jena. ) 
 

5. Pregătirea cadrelor didactice pentru alternativa educațională pe care o reprezentați prevede 

pregătirea lor pentru aceste situații specifice de trecere a copilului dintr-un sistem într-altul ? Dacă da, în 

ce constă ea? 

 În formarea continuă există elemente de conținut care fac referire la asemenea situații și la 

diferențele care apar între învățământul tradițional și cel bazat pe Planul Jena. 

 Pregătirea continuă a tuturor cadrelor didactice ar trebui să conțină asemenea elemente, se 

justifică introducerea unor noi module de pregătire profesională care să răspundă acestor nevoi, situații și 

provocări noi apărute pentru copii. 
 

6. Cum se face pregătirea părinților pentru trecerea copiilor în cele două direcții ? 

 Între 1 și 15 iunie organizăm Zilele grădiniței, Ziua porților deschise. Părinții vin atunci cu 

copiii lor, văd grădinița, discută cu cadrele didactice, află despre oferta grădiniței, văd amenajarea și 

participă la activități în cadrul ei. Părinții mai și pleacă și lasă pentru un timp copiii să se joace cu copiii 

din grădiniță. 

 Părinții trebuie să fie informați înainte de înscrierea copilului în grădiniță, să știe unde îl înscriu, 

ce presupune înscrierea lui acolo. Punem la dispoziția părinților pliante de prezentare.  

 Pregătim și plecarea copiilor din grădiniță, organizăm întâlniri cu învățătoarele, părinții merg la 

școală cu copiii, le cunosc pe învățătoare, află care sunt cerințele în școală și pregătesc copiii sub aspect 

emoțional, afectiv pentru intrarea în etapa următoare.  
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Anexa 4.  Reţeaua unităţilor de învăţământ alternativ 
 

 

Lista prezentată cuprinde toate unităţile de învăţământ alternativ şi toate unităţile în care funcţionează grupe sau clase de învăţământ alternativ.  

Structura bazei de date cuprinde 6 coloane, organizate astfel: 

 coloana 1:  cuprinde denumirea unităţii de învăţământ, localitatea unde funcţionează, însoţite de informaţii privind adresa şi alte date 

de contact. În funcţie de responsabilitatea în reţea, pentru unităţile fără personalitate juridică este specificat statutul de „structură”, precum 

şi indicarea unităţii de care aparţin. De asemenea, pentru unităţile care nu au finalizat procesul de acreditare este specificat mesajul „în curs 

de acreditare”   

 coloana 2:  cuprinde nivelurile de învăţământ alternativ din unitate şi modul de organizare (funcţionarea în unităţi distincte sau ca şi 

grupe/clase în cadrul altor unităţi). Prin modul de prezentare se face distincţie între unităţile de învăţământ alternativ distincte - pentru care 

se specifică numai nivelul (precum: „preşcolar”, „primar” etc.) şi cele cu grupe/ clase de învăţământ alternativ găzduite de alte unităţi de 

învăţământ, pentru care se specifică atât nivelul de studii, cât şi modul de asociere cu unitatea gazdă (de exemplu: „preşcolar (grupe 

Waldorf)”, primar (clase Step)” etc.) 

 coloana 3:  indică limba/limbile de predare pentru învăţământul alternativ 

 coloanele 4, 5, 6 au fost incluse în scop orientativ cu informaţii privind funcţionarea la nivelul anului şcolar 2010-2011. Cele trei coloane 

oferă informaţii referitoare la numărul de grupe/clase, efectivele şcolare şi numărul cadrelor didactice din acest an. În cazul unitătilor cu mai 

multe niveluri de învăţământ alternativ, informaţia a fost prezentată distinct pentru nivelul preşcolar şi celelalte niveluri (ex. Pt. S08 Waldorf 

Simeria sunt menţionate 1+7 (o grupă şi 7 clase); 25+102 (25 copii în grădiniţă şi 102 elevi); 1+16 (o educatoare+16 cadre didactice în şcoală). Deşi cu 

caracter orientativ, informaţiile incomplete până la această dată potr fi completate ulterior, cu date la nivelul anului şcolar evaluat. 

În reţeaua prezentată nu au fost cuprinse grădiniţele Step by Step, pentru care nu s-a finalizat colectarea datelor şi  care va fi completată ulterior. 

Odată cu completarea reţelei de grădiniţe Step by Step se va finaliza structura reţelei de învăţământ alternativ existentă, informaţii care pot fi 

actualizate permanent, pe măsura modificărilor în reţea. De asemenea, pentru o evaluare a evoluţiei sistemului, se poate proceda la ctualizări 

permanente ale datelor de funcţionare. 
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Federaţia Waldorf din România 
Adresă: Str. Vişinilor 17, sector 2, 024091 Bucureşti 

Tel.: 0213264253 

 

REŢEAUA ŞCOLARĂ Waldorf 

anul şcolar 2010-2011 
 

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  NIVEL –ORGANIZARE 
LIMBA DE 

PREDARE 

NR. GRUPE / 

CLASE  
COPII/ ELEVI 

NR. CADRE 

DIDACTICE 

Grădiniţa P.P. Nr. 6 Bistriţa, Aleea Şieului nr. 11 B,420178, jud. Bistriţa-Năsăud, tel. 

0263233020 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 1  29 2 

Grădiniţa P.P. Nr. 25 Braşov, Aleea Mercur nr. 10, 500439,jud. Braşov,tel.-fax 

0268331389 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. maghiară 1  22 1 

Grădiniţa de Copii Nr. 2 Bucureşti, Str. H. Coandă nr. 24, sector 1, 010668, tel.-fax 

0212128803, gradinita95@gmail.com 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 3  80 7 

Grădiniţa de Copii Nr. 251 Bucureşti, Str. Venezuela nr. 11, sector 1, 011834, tel.-

fax. 0212301417, gradinita_251@yahoo.com 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 1  30 2 

Grădiniţa P.P. Nr. 1 Buhuşi, Str. Primăverii 3, 605100 Buhuşi, tel. 0234262397 - 

structură a Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5, Str. Libertăţii, 605100 Buhuşi, jud. Bacău, 

tel. 0234262510 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 1  23 2 

Grădiniţa P.P. Nr. 9 Buzău, Str. Vulturului 2, cartier Micro V, 120058,jud. Buzău, 

tel. 0238726807, fax. 0238415847 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 1  35 2 

Grădiniţa “Dumbrăvioara” Cluj-Napoca Str. A. France 14, 400463, tel. 0264 442 

073 - structura a Grădiniţa “Dumbrăvioara” Str. Detunata nr. 2-4,tel.-fax. 0264414453 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 

lb.maghiară 

2  64 4 

Grădiniţa P.N. Nr. 51 Constanţa, Str. Badea Cârţan nr. 8, 900507, jud. Constanţa,tel. 

0341 440051, gradinita_51cta@yahoo.com 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 1  25 1 

Grădiniţa “Aranyalma” Miercurea Ciuc, Aleea Copiilor nr. 6, 530170, jud. 

Harghita, tel.-fax. 0266310248 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 1  25 1 

Grădiniţa “Csipike” Miercurea Ciuc, Str. Iancu de Hunedoara nr. 31, 530193, jud. 

Harghita, tel.-fax.0266310664, grcsipike15@freemail.hu 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. maghiară 1  24 1 

Grădiniţa P.P. Nr. 36 Oradea, Calea Araduluinr. 4A, 410223, jud. Bihor, tel.-fax. 

0359177993 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 

lb.maghiară 

3  56 6 

Grădiniţa P.P. Nr. 6 Piteşti, Str. Frasinului nr. 10,110356, jud. Argeş, tel. 

0248274094 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 1  27 2 

Grădiniţa P.P. Nr. 2 Pucioasa, Str. Florin Popescu nr. 25, 135400, jud. Dâmboviţa, 

tel. 0245760603 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 2  47 4 

Grădiniţa P.N. Nr. 1 Râşnov Str. I.L.Caragiale 148, 505400, tel. 0268 230419 - 

structură a Grăd. cu P.N. Nr. 1, Str. M. Viteazu nr. 4, 505400 Râşnov, tel. 0268230377 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 1  27 1 

Grădiniţa P.P. “Gulliver” Sf. Gheorghe, Str. Dealului nr. 24, 520060, jud. Covasna, 

tel.-fax.0267318903 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. maghiară 1  25 2 

Grădiniţa P.P. Nr. 19 Sibiu, Str. Kiev nr. 17,550130, jud. Sibiu, tel.-fax. 0269219760  preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 1  27 2 

mailto:gradinita95@gmail.com
mailto:gradinita_251@yahoo.com
mailto:gradinita_51cta@yahoo.com
mailto:grcsipike15@freemail.hu
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Grădiniţa P.P. Nr. 2 Sovata, Str. Liniştei nr. 20, 545500, jud. Mureş, tel. 0265570331 preşcolar (grupe Waldorf) lb. maghiară 1  35 2 

Grădiniţa P.P. “Rândunica” Tg. Mureş, Str. Ion Buteanu nr. 18, 540408, jud. Mureş, 

tel. 0265232965, ecogradinita.tgm@gmail.com 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. maghiară 2  65 3 

Grădiniţa P.P. Nr. 16 Tg. Mureş , Str. Sportivilor nr. 2, 540058, jud. Mureş, tel.-fax. 

0265265446 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 1  27 2 

Grădiniţa P.P. Nr. 29 Timişoara, Str. Mureş nr. 6, 300415, jud. Timiş, tel.-fax. 

0256452009 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 1  27 2 

Grădiniţa Waldorf “Christophori International” Bucureşti, Str. Puţul cu Plopi nr. 

8, sector 1, 010178, tel.-fax. 0213153039, contact@christophori.ro grădiniţă particulară 

(SC Christophori International SRL) 

preşcolar lb. română 4  57 11 

Grădiniţa Waldorf Câmpina , Str. Nucilor nr. 9, 105600, jud. Prahova, tel.-fax. 

0244376161- structură a Grăd. P.P. şi P.N. “Iulia Haşdeu” Câmpina 

preşcolar lb. română 1  25 1 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 15 “I. L. Caragiale” Baia Mare, Bd. Traian nr. 26 A, 

430262, jud. Maramureş, tel. 0262 274710,  scoalailcaragiale@yahoo.com 

preşcolar (grupe Waldorf) lb. română 1  30 1 

Şcoala cu clasele I-VIII Waldorf Brăila, Calea Călăraşilor nr. 104, 810244,jud. 

Brăila, tel.-fax.0239619818, waldorf_braila@yahoo.com 

preşcolar, primar, gimnazial lb. română 2+7  38+83 3+18 

Şcoala cu clasele I-VIII Waldorf Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 170, 240360, jud. 

Vâlcea, tel.0250742856, fax0250742855, waldorf_valcea@yahoo.com- structură a 

Seminarului Teologic Liceal Ortodox “Sf. Nicolae” 

preşcolar, primar, gimnazial lb. română 3+7  53+83 3+15 

Şcoala cu clasele I-VIII Waldorf Simeria, Str. Biscaria 1, 335900, jud. Hunedoara, 

tel.-fax.0254261326, simeriawaldorf@yahoo.com- structură a Col. “A. Saligny”; 

grupele funcţionează în Str. 1 Decembrie Nr. 53 

preşcolar, primar, gimnazial lb. română 1+7 25+102 1+16 

Şcoala cu clasele I-VIII Waldorf “Michael” Turda,Str. Traian nr. 73, 401087, jud. 

Cluj, tel.-fax. 0264314201- structură a Şcolii “A.Şaguna” waldorf_turda@yahoo.com 

preşcolar, primar, gimnazial lb. română 1+3  16+38 1+8 

Şcoala cu clasele I-VIII Waldorf “Hans Spalinger” Roşia, Str. Şcolii nr. 202, 

557210, jud. Sibiu, tel.-fax. 0269582387 structură a Şcolii cu Clasele I-VIII Roşia 

primar, gimnazial lb. română 7 92 11 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Reşiţa, Strada Progresului nr. 6, 320135,jud. Caraş-

Severin,tel.-fax. 0255806950 - clase Waldorf funcţ. în Aleea Galaţi 6, 320137 Reşiţa, 

tel.-fax. 0255 250673 

primar (clase Waldorf) lb. română 4 45 12 

Liceul Waldorf Bucureşti, Str. Soldat Savu Marin nr. 29, sector 2, 022191, tel. 

0212553051, fax 0212553607, (grupele funcţionează în: Str. Popa Nan 47, 024076 

Bucureşti, tel.-fax 021 2521772) liceul_waldorf@yahoo.com 

preşcolar, primar, gimnazial, 

liceal 

lb. română 6+14  180+306 10+27 

Liceul Waldorf Cluj-Napoca, Str. S. Celibidache nr. 8-12, 400368, jud. Cluj, tel.-

fax.0264455560, liceulwaldorf.cluj@yahoo.com 

preşcolar, primar, gimnazial, 

liceal 

lb. română 

lb.maghiară 

2 +7 50+101 4+19 

Liceul Waldorf Iaşi, Str. Ciric nr. 23A, 700334, jud. Iaşi, tel.-fax.0232472000, 

waldorf_iasi@yahoo.com 

preşcolar, primar, gimnazial, 

liceal 

lb. română 2+12 36+250 2+25 

Liceul Waldorf Timişoara, Str. Uranus nr.10, 300687, jud. Timiş, tel.0256482448, 

fax 0356401052, liceul_waldorf_timisoara@yahoo.com 

preşcolar, primar, gimnazial, 

liceal 

lb. română 3+12 78+244 6+27 
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Federaţia de pedagogie curativă  

Adresă: str. 1 Mai, nr. 19, Simeria 

Tel. +40723519031 Fax. +40354816404 

E-mail: fpc.contact@gmail.com 

 

 

REŢEAUA ŞCOLARĂ PEDAGOGIE CURATIVĂ 

anul şcolar 2010-2011 
 

 

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  NIVEL –ORGANIZARE 
LIMBA DE 

PREDARE 

NR. GRUPE / 

CLASE  

COPII/ 

ELEVI 

NR. CADRE 

DIDACTICE 

Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, Simeria-Veche nr. 33A, jud. Hunedoara  preşcolar lb. română  12 6 

primar, gimnazial, SAM  

(Anul III SAM cu 7 elevi şi 2 

cadre didactice) 

lb. română  77 38 

Centrul de Pedagogie Curativă Hunedoara, B-dul 1848 nr. 23, jud. Hunedoara Preşcolar lb. română  18 8 

primar, gimnazial, SAM lb. română  108 42 

Centrul de Pedagogie Curativă şi Terapie socială “Corabia”, Str. Corabia nr. 57-59, 

Bucureşti - afiliere financiar-contabilă la Grad. nr. 276 Bucureşti 

primar, gimnazial, liceal lb. română 10 (I-X) 55 20 

Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Cluj-Napoca – Centrul de pedagogie 

Curativă, Str. G. Coşbuc nr. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj –afiliere financiar-contabilă la 

CSEI Cluj 

primar, gimnazial, liceal lb. română 4 (II-V) 15 13 
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CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA 

Adresă: 

Tel. 

 
REŢEAUA ŞCOLARĂ STEP BY STEP 

anul şcolar 2010 – 2011 
 

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT NIVEL –ORGANIZARE 
LIMBA DE 

PREDARE 
NR. CLASE  

COPII/ 

ELEVI 

NR. CADRE 

DIDACTICE 

Şcoala cu clasele I-VIII “Silviu Cărpinişanu” Sebeş, Str. Ştefan cel Mare nr.1, 

.515800,jud. Alba,tel.-fax. 0258731923, 0358401473 

primar (clase Step)  3  42 6 

Liceu cu program Sportiv Sebeş (fost Şc.cu clasele I-VIII Nr.3), Str. Lucian Blaga 

nr.76,515800, jud. Alba, tel. 0258731220, fax. 0258730796,ls.sebes@mailalbanet.ro 

primar (clase Step)  3 76 6 

Şcoala cu clasele I-VIII “Vasile Goldiş” Alba Iulia, Str. Călăraşi, nr. 2, 510086, jud. 

Alba tel.-fax.0258811737 

primar (clase Step)  5 115 10 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.4 “Singidava” Cugir, Str. Al.Sahia nr.16, 515600, jud. 

Alba tel. 0258751727, gen4cugir@personal.ro  

primar (clase Step)  2 44 4 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 Cugir, Aleea Constructorului nr. 1,515600, Alba tel.-fax. 

0258751075, sc3.cugir@mail.albanet.ro 

primar (clase Step)  4 94 8 

Şcoala cu clasele I-VIII “Apulum” Alba Iulia, Str. 1 Decembrie 1918 nr.83,510214, 

jud. Alba, tel.-fax.0258830271 

primar (clase Step)  3  6 

Liceul Sportiv, Alba Iulia Str. Ştefan cel Mare nr. 25, 818779, jud. Alba tel. 

0258835346, fax. 0258832813 

primar (clase Step)  3 76 6 

Colegiul Tehnic “Al. Domşa” Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 143, 510189 , 

jud. Alba, tel. 0258816065, fax. 0258817811  

primar (clase Step)  3 56 6 

Colegiul Tehnic “Apulum” Alba Iulia, Str. Gheorghe Pop de Basesti nr.2,510215, jud. 

Alba, tel. 0258 834102, office@aicta.ro 

primar (clase Step)  3 75 6 

Şcoala generală Nr. 22 “Caius Iacob” Arad, Str. Nucet nr.3, .310311 jud. Arad, tel.-

fax. 0257368888, generala22@zahoo.com  

primar (clase Step)  4 100 8 

Şcoala generală. “Aron Cotruş” Arad Str. Petru Rareş Nr.20, 310206, Arad Tel, fax: 

0257.212500  

primar (clase Step)  7  14 

Şcoala generală Nr.3 Arad, Str. Oituz nr. 108-114,310046, jud.Arad, tel.-fax. 

0257280091  

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 10 “Marin Preda” Piteşti, Str. Nicolae Grigorescu nr. 37, 

jud. Argeş, tel. 0248624974 

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala generală Nr. 9 Piteşti, Str. Negru Vodă nr. 29,110069, jud. Argeş, tel. 

0248222346 

primar (clase Step)  2  4 

mailto:ls.sebes@mailalbanet.ro
mailto:gen4cugir@personal.ro
mailto:sc3.cugir@mail.albanet.ro
mailto:office@aicta.ro
mailto:generala22@zahoo.com
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Şcoala generală Nr.16 “I. L. Caragiale” Piteşti, Intr. Petrache Poenaru, 110432, jud. 

Argeş, tel. 0248611377  

primar (clase Step)  8  16 

Şcoala generală Malu Vanat, Argeş  primar (clase Step)  2  4 

Şcoala generală Nr. 17 Piteşti,Str. Pescarilor nr. 1, jud. Argeş, tel.-fax: 0248251247 primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I-VIII “Al.cel Bun” Bacău, Str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 80,600370, 

jud. Bacău,tel.-fax. 0234514706  

primar (clase Step)  4  8 

Liceul Teologic Greco Catolic Oradea, Str. Iuliu Maniu nr.5, 410104, jud. Bihor tel. 

0259434526, 0359410518,lgrcat@rdsor.ro  

primar (clase Step)  8 191 16 

Şcoala generală “George Coşbuc” Oradea, Str. Mihai Eminescu nr. 28, 410010, jud. 

Bihor, tel.0259430947 

primar (clase Step)  8 188 16 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Oradea, Str. Moldovei Nr. 55, judeţul Bihor, tel. 

0359413170, scoala11oradea@yahoo.com 

primar (clase Step) lb. română 1 30 2 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Marghita, Str. P-ţa. Independenţei nr. 1,415300, jud. 

Bihor, tel. 0259361832, 0259362819, 0259360819 

primar (clase Step)  7  14 

Liceul teoretic “Petofi Sandor” Săcueni, Str. Dunării nr.57,417435, jud. Bihor, tel.-

fax. 0259352539  

primar (clase Step)  4  8 

Liceul Teologic Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, Str. Aluminei 

nr.88,410303, jud. Bihor, tel./fax. 0359410595, scoala.andreimuresanu@yahoo.com  

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I-VIII “Ctin. Şerban” Aleşd, Str. Bobâlnanr.1bis, jud.Bihor, tel.-fax. 

0259342432 

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I-VIII “Arany Janos” ,Salonta, Str. 7 Iunie 1944 nr. 2, jud. Bihor, 

tel.-fax. 0259373244 

primar (clase Step)  2  4 

Liceul Teoretic “Nicolae Jinga” Tinca, Str. Republicii nr. 36A, 417595, jud. Bihor, 

tel. 0259310219, fax. 0259.310154 

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala generală Valea lui Mihai, Str. Ady Endre nr. 6, jud. Bihor, tel. 0259355085 primar (clase Step)  1  2 

Şcoala generală Nr.1 Bistriţa,Str. Independenţei, nr. 46,420184, jud. Bistriţa Năsăud, 

tel. 0263222678, 0263236049  

primar (clase Step)  4 96 8 

Şcoala generală Nr. 4 Bistriţa, Str. Florilor nr. 3-5,420126, jud. Bistriţa Năsăud, fax. 0 

263211174 

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala generală Nr. 5 “Lucian Blaga” Bistriţa Str. Garoafei nr.8,420153 jud. Bistriţa 

Năsăud,tel. 0263223863 

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala generală Nr. 6 “Ştefan cel Mare” Bistriţa, Str. Gen. Grigore Bălannr. 

36A,420016, jud. Bistriţa Năsăud,tel. 0263235713 

primar (clase Step)  5 114 10 

Colegiul Naţional “A. Mureşanu” Bistriţa, Bd. Republicii nr. 26, 420057, jud. 

Bistriţa Năsăud, tel. 0263211521, 0263213607 

primar (clase Step)  5 108 10 

Şcoala generală “Tiberiu Morariu” Salva, Str. Principala nr.1,427255, jud. Bistriţa 

Năsăud 

primar (clase Step)  3  6 

Liceul pedagogic “N. Iorga” Botoşani, Str. I. C. Brătianunr. 49,710319, jud. 

Botoşani,tel. 0231512132 

primar (clase Step)  4 113 8 

mailto:lgrcat@rdsor.ro
mailto:scoala.andreimuresanu@yahoo.com
tel:0263.235713
tel:0231.512132


Anexa 4 Reţeaua învăţământului alternativ       Reţeaua Step by Step 

 

222 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 “Sf.Nicolae” Botoşani, jud.Botoşani primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.6 “Grigore Antipa” Botoşani, Str. Aleea Şcolii nr. 

3,710714, jud. Botoşani,tel. 0231582560 

primar (clase Step)  4 80 8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.7 “Octav Băncilă” Botoşani, Str. Vârnav nr.7,710089, 

jud. Botoşani 

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.12 Botoşani, Str. Prieteniei nr.8,71007, jud. Botoşani, tel. 

0231521446  

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.7 “Al.Ioan Cuza” Dorohoi, Bd. Victoriei nr.108,715200, 

jud. Botoşani, tel. 0231611759 

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.8 “Mihai Kogălniceanu” Dorohoi, Aleea Dumbrava 

nr.2,715200, jud. Botoşani, tel. 0231610134, scoala8mk@pchouse.ro  

primar (clase Step)  3 81 6 

Şcoala cu clasele I–VIII Nr.8 “Elena Rareş” Botoşani, Str. Ion Elefterescu 

nr.2,710262,jud. Botoşani,tel. 0231511446  

primar (clase Step)  2  4 

Şcoala Nr. 2, Str. Parcul Tineretului nr. 9 Botoşani, 710288,jud. Botoşani, tel. 

0231536898 

primar (clase Step)  2 32 4 

Grupul Şcolar “Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona, 717475,jud. Botoşani, tel. 

0231588656 

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala cu clasele I-VIII, Cătămăreşti-Deal Com.M. Eminescu,717248,jud. Botoşani primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I–VIII”I. Băncilă” Brăila, Str. Şcolilor nr. 46,810526, jud. Brăila, 

tel. 0239619940 

primar (clase Step)  3 48 6 

Şcoala cu clasele I–VIII “I. L. Caragiale” Brăila, Str. Progresului nr. 7,810399,jud. 

Brăila, tel. 0239619796 

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I–VIII “Sf. Andrei” Brăila (ŞcoalaNr. 33), Str. Dudului nr. 

2,810357,jud. Brăila, tel. 0239617932  

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala cu clasele I–VIII “Mihai Viteazu” Brăila, Str. Sebeşului nr. 6,810436,jud. 

Brăila, tel. 0239684323 

primar (clase Step)  2  4 

Şcoala cu clasele I–VIII “Mihai Sadoveanu” Brăila,Aleea Cocorilor nr. 2,810291, 

jud. Brăila, tel. 0239686700 

primar (clase Step)  4 81 8 

Şcoala generală Nr. 5 “Corneliu M. Popescu” Bucureşti, Calea Victoriei nr. 

114,010071, tel. 0213169918, fax. 0213169236, scoala5cmp@yahoo.com  

primar (clase Step)  3 61 6 

Şcoala generală Nr. 23 “Sfântu Silvestru” Bucureşti,Str. Oltarului nr. 11,020764, 

tel.-fax.0212102045, silvestru_2004@yahoo.fr  

primar (clase Step)  2 45 4 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 70, Bucureşti Str. Ţiglina nr.37, tel. 

0213222524,scoala70sector3@yahoo.com  

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala generală Nr. 55 Bucureşti, Str. Industriilor nr. 46, 032898, tel.-fax. 

0212561066,scoala55@gmail.com  

primar (clase Step)  4 99 8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 16 Bucureşti, Intr. Ctin. Brâncuşi nr. 7, tel.-fax. 

0213403313, scoala_nr_16@yahoo.com  

primar (clase Step)  2  4 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 36 “Ionel Teodoreanu” Bucureşti, Str. Coştila nr. 2, tel.- 

fax. 4503990,sc36@xnet.ro 

primar (clase Step)  4  8 

tel:0231.582560
tel:0231.521446
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Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 113 Bucureşti, Str. Parincea nr. 4, tel-fax. 0213322347, 

marilenastroescu@yahoo.com  

primar (clase Step)  1 25 2 

 
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 189 “Al.Odobescu” Bucureşti, Aleea Ciceu nr.12, tel.-

fax. 0214610040, scoalaodobescu@yahoo.com  

primar (clase Step)  2 49 4 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 172 Bucureşti, Aleea Parva nr. 3-5,061942, tel. 

0217785959, scoala172@yahoo.com 

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 193 Bucureşti, Str. M.R. Marcu nr. 3, tel.-fax. 

0214132355,scoalanr193@gmail.com  

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala generală Nr. 198 Bucureşti, Str. Apusului nr. 73-75, tel. 

0214340791,scoala198@yahoo.com 1 

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 142 Bucureşti, Str. Centurii nr. 4, tel. 0214300275, 

scoala142@yahoo.com 

primar (clase Step)  1 13 2 

Grup Şcolar Tehni Nehoiu c,Str. Şcolii, nr. 1, 125100, jud. Buzău, tel.-

fax.0238554825 

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11Buzău, Str. Chiristigii nr. 5,120024 

jud.Buzău,tel.0238721676, fax.0238722568, scoala11@buzau.astral.ro 

primar (clase Step)  4  8 

Liceul Pedagogic “S. Haret” Buzău, Str. Spiru Haret nr. 6,120241, jud. Buzău, tel 

.0238724273, fax. 0238724286 

primar (clase Step)  1 100 2 

Şcoala cu clasele I-VIII “Ion Creanga” Buzău, Str. Victoriei nr. 58,120094, jud. 

Buzău, tel. 0238446899  

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala generală “Vasile Cristoforeanu” Rm. Sărat,Str. Al. Ioan Cuza nr. 7,125300, 

jud. Buzău, tel. 0238564403  

primar (clase Step)  4  8 

Liceul Teoretic “Traian Lalescu” Caraş Severin, Bd. Al. I. Cuza nr. 7, 320108, jud. 

Reşiţa,tel. 0255215847, fax.0255215345, ltlresita@yahoo.com 

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I–VIII Nr. 1 Reşiţa, P-ta.Republicii nr. 44, 320026, jud. Reşiţa, tel 

.0255213487,generala1resita@yahoo.com  

primar (clase Step)  1  2 

Liceul Pedagogic “C. D. Loga” Caransebeş, Str. C. D. Loga nr. 16,325400,jud. 

Reşiţa,tel.-fax. 0255514604 

primar (clase Step)  7  14 

Liceul Teoretic “Traian Doda” Caransebeş, Str. Libertăţii nr. 14, 325400, jud. Reşiţa primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.12 Reşiţa, Aleea Măcinului nr. 3, Reşiţa jud., tel.-

fax.0255251227,sc12rcs@yahoo.com  

primar (clase Step)  4  8 

Grup Şcolar Ind. Construcţii Maşini Caransebeş, Str. Ardealului nr. 166,jud. Reşiţa 

tel.-fax.0255514930 

primar (clase Step)  2 46 4 

Grupul Şcolar Industrial Moldova Nouă,Str. Nicolae Bălcescu, 325500, jud. 

Reşiţa,tel. 0255540822 

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Gherla, Str. Dragoş Vodă nr. 1, 400255, jud. Cluj, tel.-

fax.0264241876,sc2gherla@isj.ro 

primar (clase Step)  8 88 16 

Liceul Teoretic “Eugen Pora” Cluj, Str. Mogoşoaia nr. 6, 400652, jud. Cluj, tel.-fax. 

0264459702, liceuleugenpora@yahoo.com  

primar (clase Step)  4 93 8 

mailto:marilenastroescu@yahoo.com
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Liceul Teoretic “Batory Istvan” Cluj, Str. Kogălniceanu nr. 2, 400084, jud. Cluj,tel.-

fax.0264597280, bathory_kvar@yahoo.com  

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Dej,Str. Bobâlna nr. 14,405200, jud. Cluj, tel.-fax. 

0264211925 

primar (clase Step)  1 19 2 

Şcoala cu clasele I-VIII “Anghel Saligny” Constanţa, Aleea Narciselor nr. 2,900064, 

jud. Constanţa, tel.0241555454 

primar (clase Step)  2  4 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 “Lucian Grigorescu” Medgidia ,Aleea Trandafirilor, 

nr. 2A, 905600, jud. Constanţa, tel. 0241822044  

primar (clase Step)  4 81 8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 “G. Enescu” Năvodari, Str. Culturii nr. 2 , 905700,jud. 

Constanţa, tel. 0241760412 

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 22 “I. C. Brătianu” Constanţa, Str. Răzvan Vodă nr. 

6,900227, jud. Constanţa,tel.-fax.0241624987  

primar (clase Step)  4 90 8 

Colegiul Pedagogic “C. Brătescu” Constanţa, Str. Răscoalei nr. 42, 900727, jud. 

Constanţa,tel. 0241616434, fax. 0241615994 

primar (clase Step)  4 116 8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 12 “B.P. Haşdeu” Constanţa , Str. B.P. Haşdeu, nr. 

98,900388, jud. Constanţa,tel. 0341405840 

primar (clase Step)  4 78 8 

Şcoala cu clasele I-VIII “Ferdinand” Constanţa, Str. Unirii nr. 22, 900533, jud. 

Constanţa,tel.-fax. 0241550923 

primar (clase Step)  4 77 8 

Grup Şcolar Cobadin Cobadin,907065,jud. Constanţa, tel. 0745253346 primar (clase Step)  4  8 

Şcoala generală Ghidăreşti, jud. Constanţa primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I-VIII “Varadi Jozsef” Sf. Gheorghe,Str. Benedek Elek nr. 

20,520067, jud. Covasna, tel. 0267313110, fax.0267314049 

primar (clase Step)  6 97 12 

Colegiul Naţional.”Mihai Viteazu” Sf. Gheorghe, Str. Kos Karoly nr. 22,520055, jud. 

Covasna, tel. 0267314571, fax. 0267312984, LiceulMihaiViteazul@email.ro  

primar (clase Step)  2  4 

Şcoala cu clasele I-VIII ”Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului, Str. Mihai 

Viteazul nr. 188,525300, jud. Covasna,tel. 0267370496, fax: 0267371491, e-mail: 

scoalaib@cosys.ro 

primar (clase Step)  5 87 10 

Şcoala cu clasele I-VIII “Molnar Jozsias” Tg. Secuiesc, Str. Nemere nr. 2,525400, 

jud. Covasna, tel.-fax : 0267362.691  

primar (clase Step)  4  8 

Colegiul Naţional “C-tin. Cantacuzino” Târgovişte, Str. George Cair nr. 3,130149, 

jud. Dâmboviţa, tel.0245218453 

primar (clase Step)  5 95 10 

Şcoala generală Nr. 11 “Paul Bănică” Târgovişte, Str. Moldovei nr. 3, 130077, jud. 

Dâmboviţa, tel.-fax. 0245612663  

primar (clase Step)  7 80 14 

Şcoala Nr. 8 “Mihai Viteazu” Târgovişte, Str. Prof. Al. Vasilescu, micro IX, jud. 

Dâmboviţa, tel. 0245211762 

primar (clase Step)  2  4 

ŞcoalaNr. 6 “Tudor Vladimirescu” Târgovişte, Str. Moldovei nr. 2, 130077, jud. 

Dâmboviţa, tel. 0245615402 

primar (clase Step)  4 97 8 

Şcoala cu clasele I-VIII “Diaconu Coresi” Fieni, Str. Runcului nr. 31, 135100, jud. 

Dâmboviţa, tel. 0245774215 

primar (clase Step)  4 80 8 
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Şcoala Nr. 1”Pictor Nicolae Grigorescu” Titu, Str. Gării nr. 11,135500, jud. 

Dâmboviţa, tel. 0245651068  

primar (clase Step)  4 89 8 

Şcoala Nr. 4, Moreni Str. Petrolului nr. 3, 135300, jud. Dâmboviţa, tel. 0245665834 primar (clase Step)  2  4 

Şcoala generală Nr. 3 “Radu cel Mare” Găeşti, Str.13 Decembrie, 135200, jud. 

Dâmboviţa, tel. 0245713491  

primar (clase Step)  1 25 2 

Şcoala generală Nr. 6 “Şerban Cioculescu” Găeşti, Str. Cuza Vodă nr. 4A,135200, 

jud. Dâmboviţa, tel .0245710484 

primar (clase Step)  1  2 

Liceul Teoretic Băleni, Str. Principală nr. 2, 137010, jud. Dâmboviţa, tel.0245265012 primar (clase Step)  1  2 

Grup Şcolar “Udrea Băleanu” Băleni, Str. Politiei, 137010, jud. Dâmboviţa primar (clase Step)  1 33 2 

Colegiul Naţional “Elena Cuza” Craiova, Str. Mihai Viteazu nr.12,200417, jud. Dolj, 

tel. 0251413615, www.elenacuza.ro  

primar (clase Step)  2  4 

Şcoala Nr. 37 “Mihai Eminescu” Craiova, Str. Ion Tuculescu nr. 3,200438, jud. Dolj, 

tel.-fax. 0251439194  

primar (clase Step)  1  2 

Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova, Str. Ştirbei Vodă nr. 5,200352, jud. Dolj, 

tel. 0251532277, fax.0251413415, cnfb@cnfb.ro, www.cnfb.ro  

primar (clase Step)  5  10 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 30 ”M. Viteazu” Craiova, Str. Arh. Duiliu Marcu nr. 

16,200259, jud. Dolj, tel.-fax. 0251588429 

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 35 ”Ion D. Sîrbu” Craiova, Str. Nicolae Julea nr. 3, 

200811, jud. Dolj, tel. 0251147590 

primar (clase Step)  1  2 

Liceul Teoretic “Henri Coandă” Craiova, Str. Henri Coandă nr. 48,200556, jud. Dolj, 

tel. 0251542257,0351807043, fax. 0251542257, coandaev2004@yahoo.com  

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 “Nicolae Bălcescu” Tecuci, Str. Ana Ipătescu nr. 35,805300, 

jud. Galaţi 

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala Gimnazială Nr. 17 “Nichita Stănescu” Galaţi, Str. C. Conachi nr. 2,805300, 

jud. Galaţi, tel. 0236414404 

primar (clase Step)  5  10 

Şcoala generală Nr. 9 “Liviu Rebreanu” M. Ciuc, Str. Patinoarului nr. 2,530133, jud. 

Harghita, tel. 0266311479 , sc.liviurebreanu@eduhr.ro  

primar (clase Step)  4 80 8 

Şcoala generală”Jozsef Atilla” M. Ciuc, Str. Patriarh Miron Cristea nr. 1,530112, jud. 

Harghita, tel. 0266314644, sc.jozsefatilla@eduhr.ro 

primar (clase Step)  4 92 8 

Şcoala generală Nr. 12 “Nagy Imre” M. Ciuc, Str. Revoluţiei din Decembrie nr. 

6,530223, jud. Harghita, tel. 0266310612, fax. 0266371180,sc.nagyimre@eduhr.ro 

primar (clase Step)  1 26 2 

Şcoala generală Nr.8 “Miron Cristea” Topliţa, Str. Avram Iancu nr. 4, 535700, jud. 

Harghita,tel. 0266342647, sc.mironcristea@eduhr.ro  

primar (clase Step)  3 64 6 

Şcoala generală “Geo Bogza” Bălan, Str. Florilor nr. 4,535200, jud. Harghita, tel. 

0266330354  

primar (clase Step)  4 79 8 

Liceul Teoretic “Orban Balasz” Cristuru Secuiesc, Str. Orban Balasz nr. 1,535200, 

jud. Harghita, tel. 0266242752, 0266243366 lt.orbanbalazs@eduhr.ro  

primar (clase Step)  4 91 8 

Grup Şcolar “Petofi Sandor” Dăneşti, Str. Principală nr. 784, 537070, jud. Harghita, 

tel. 0266327070 gs.petofisandor@eduhr.ro  

primar (clase Step)  3 50 6 
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Şcoala generală “Siklodi Lorinc” Ditrău, Str. Libertăţii nr. 3, 537090, jud. Arghita, 

tel.-fax.0266353215, sc.siklodilorinc@eduhr.ro  

primar (clase Step)  4 75 8 

Şcoala generală “Jokai Mor” Băile Tuşnad, Str. Jokai Mor nr. 7,535100, jud. 

Harghita, tel. 0266335035, sc.jokaimor@eduhr.ro  

primar (clase Step)  2 50 4 

Şcoala generală nr. 1”Fogarassy Mihaly” Gheorghieni, Str. Lacu Roşu nr. 

18,535500, jud. Harghita, tel. 0266364720, sc.fogarassymihaly@eduhr.ro  

primar (clase Step)  4 87 8 

Şcoala generală “Frater Gyorghy” Remetea, Str. Cseres Tibor nr. 2,537250, jud. 

Harghita, tel. 0266352104, 0266352162, sc.fratergyorgy@eduhr.ro  

primar (clase Step)  3 44 6 

Şcoala Normală “Benedek Elek” Odorheiu-Secuiesc, Str. Marton Aron nr. 2,535600, 

jud. Harghita, tel. 0266218282 lc.benedekelek@eduhr.ro  

primar (clase Step)  4 105 8 

Şcoala generală “Avram Stanca” Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 73,332029, 

jud. Hunedoara, tel.-fax: 0254542633, sc4petrosani@yahoo.com , 

www.avramstanca.go.ro  

primar (clase Step)  2 43 4 

Şcoala generală Nr. 7 Petroşani str. Venus nr. 9,332140,jud. Hunedoara, tel. 

0254541316 

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala generală”I. G. Duca” Petroşani, Str. Şt. O. Iosif nr. 4, jud.Hunedoara primar (clase Step)  1  2 

Şcoala generală “I. D. Sârbu” Petrila, Str. T.Vladimirescu nr. 5, 335800, jud. 

Hunedoara, tel. 0254550614, scidsirbu@yahoo.com  

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala “Andrei Şaguna” Deva, Aleea Viitorului nr. 9,330075, jud. Hunedoara, tel. 

0254227434, tel.-fax. 0254230614 

primar (clase Step)  4  8 

Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva, B-dul. 22 Decembrie Nr. 116,330167, jud. 

Hunedoara, tel.-fax. 0254230739, 0254227976,deva_trans2003@yahoo.com  

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala generală “Dr. Aurel Vlad” Orăştie, Str. Luminii nr. 10, 335700, jud. 

Hunedoara, tel. 0254241166, fax. 0254243875, scaurelvlad@yahoo.com  

primar (clase Step)  2  4 

Şcoala cu Clasele I-X Nr. 2 “Ion Heliade Rădulescu” Urziceni Calea Bucureşti 

nr.102,925300, jud. Ialomiţa  

primar (clase Step)  4 98 8 

Liceul de Artă “Ionel Perlea” Slobozia, Str. Mihai Eminescu nr.3, 920093, jud. 

Ialomiţa, tel.-fax. 0243234430, liceul_arta_slobozia@yahoo.com  

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Urziceni, Str. Aurora nr. 8,925300, jud. Ialomiţa, tel.-

fax. 0243256177, sc_nr1_urziceni@yahoo.com  

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala cu clasele I-VIII”Titu Maiorescu” Iaşi, Aleea Decebal nr. 10, 700231, jud. 

Iaşi, tel.fax.0232436598, 0232239447 scoala_titu_maiorescu@yahoo.com  

primar (clase Step)  4 93 8 

Şcoala cu clasele I-VIII “Nicolae Iorga” Paşcani, Str. E. Stamate nr. 12, , jud. Iaşi, 

tel. 0232760243, fax. 0232767222  

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala generală “N. Iorga” Baia Mare, Str. Gheorghe Bilaşcu nr. 1,430243, jud. 

Maramureş, tel.-fax. 0262426221 

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala generală “G. Coşbuc” S. Marmaţiei, Str. T. Vladimirescu nr. 4-10, 540197, 

jud. Maramureş, tel. 0262311321 2 

primar (clase Step)  4  8 

Gimnaziul de Stat “Al. Ioan Cuza” Tg. Mureş (Şcoala generală Nr. 8), Str. 

Bărăganului nr. B,540521, jud. Mureş, tel. 0265312234  

primar (clase Step)  2 70 4 
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Gimnaziul “T. Vladimirescu” Tg. Mureş, Str. Cutezanţei nr. 51,540455, jud. Mureş, 

tel.-fax. 0265254693  

primar (clase Step)  6 101 12 

Gimnaziul “Nicolae Bălcescu” Tg. Mureş, Str. Ialomiţei nr. 2, , jud. Mureş primar (clase Step)  1  2 

Gimnaziul “Sf. Gheorghe” Sg. De Mureş,, Str. Tofalău nr. 610, 547530 jud. Mureş, 

tel. 0365430091 

primar (clase Step)  4  8 

Gimnaziul de Stat “A. Maior” Reghin,, Str. Şcolii nr. 3,545300 jud.Mureş, tel. 

0265511150 

primar (clase Step)  2 27 4 

Şcoala generală “M. Nirajului” Miercurea Nirajului, Str. Teilor nr. 5, 547410, jud. 

Mureş, tel. 0265576023 

primar (clase Step)  1 18 2 

Şcoala generală Nr. 2 “Ion Vlăduţiu” Luduş, Str. Crinului nr. 2, 545200, jud. Mureş, 

tel. 0265412353  

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala generală Fântânele, 547235, jud. Mureş primar (clase Step)  2  4 

Gimnaziul “Traian” Târnăveni, Bd. Republicii nr. 92,545600, jud. Mureş, tel. 

0265446549, fax. 0265446548 

primar (clase Step)  3  6 

Gimnaziul “V. Jinga” Sighişoara, Str. Nouă nr. 16,545400, jud. Mureş, tel.-fax. 

0265771121, victorjinga@yahoo.com  

primar (clase Step)  2  4 

Gimnaziul “Aurel Mosora” Sighişoara, Str. Andrei Saguna nr. 6, 545400, jud. Mureş, 

tel. 0265771040 

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala generală”Benedek Elek” Livezeni, Str. Principală 214/A, 547365, jud. Mureş, 

tel.-fax. 0265258151, livezeni16@yahoo.com  

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala generală “Ctin. Negreanu” Dr. Tr. Severin, Str. Traian nr. 281,220174,jud. 

Mehedinţi, tel.-fax. 0252312916 

primar (clase Step)  4 59 8 

Şcoala generală “Andrei Saguna” Deva, Aleea Viitorului nr. 9,330074, jud. 

Mehedinţi, tel. 0254227216 

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 10 “Nicu Albu” Piatra Neamţ, Str. Ecoului nr. 26, 

610065, , jud. Neamţ, tel.-fax. 0233218177  

primar (clase Step)  8 174 16 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 Piatra Neamţ,Str. 1 Decembrie 1918nr. 32,610212, jud. 

Neamţ, tel.-fax. 0233224508 

primar (clase Step)  4 113 8 

Colegiul Naţional Vocaţional “Nicolae Titulescu” Slatina, Aleea Rozelor nr. 

1,230041, jud. Olt, tel. 0249437444  

primar (clase Step)  5  10 

Colegiul Naţional “Ioniţă Asan” Caracal, Bd. Nicolae Titulescu nr. 39,235200, jud. 

Olt, tel. 0249515370, fax. 0249515260  

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala cu clasele I-VIII “Octavian Goga” Satu Mare, cartier Carpaţi II, Aleea 

Postăvaru nr. 3,440234, jud. Satu Mare, tel. 0361407171, fax. 0361407170, 

sclgoga@yahoo.com  

primar (clase Step)  3  6 

Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” Satu Mare, Bd. Cloşca nr. 72,440196, 

jud. Satu Mare, tel. 0261722185, fax. 0261769185, ltg@lgerm-ettinger.ro 

primar (clase Step)  5 114 10 

Şcoala cu clasele I-VIII “M. Eliade” Satu Mare,, Str. Mircea Eliade nr. 3,440152 jud. 

Satu Mare, tel. 0261742290, marilex37@email.ro 

primar (clase Step)  1 15 2 
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Şcoala generală “Lucian Blaga” Satu Mare, Str. Ion Vidu nr. 51-53,440253, jud. Satu 

Mare, tel.-fax. 0261766936, 0361407173, sc_blaga_sm@yahoo.com  

primar (clase Step)  3 59 6 

Şcoala cu clasele I-VIII “Dr. Vasile Lucaciu” Satu Mare, Str. Rodnei nr. 64, 440083, 

jud. Satu Mare, tel. 0261750408, secretariat@sc21.satmar.ro 

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 Carei, Str. Ignişului nr. 18,445100, jud. Satu Mare, tel. 

0261862740 

primar (clase Step)  4 97 8 

Şcoala Gimnazială “Silvania” Şimleu Silvaniei, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, 

455300, jud. Sălaj, tel. 0260679439, Scoalagimnazialanrl@hotmail.com  

primar (clase Step)  4  8 

Liceul Sportiv “Avram Iancu” Zalău,, Str. Avram Iancu nr. 38,450155 jud.Sălaj, tel. 

0260613411 

primar (clase Step)  3 51 6 

Grup Şcolar “Cserey-Goga” Crasna, Str. Eroilor nr. 14, , jud. Sălaj,tel.-fax. 

0260636062, grupscindcrasna@yahoo.com  

primar (clase Step)  4 86 8 

Liceul de Artă “Ioan Sima” Zalău, Aleea Torentului nr. 9,450118, jud. Sălaj, tel. 

0260610201  

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala Gimnazială “Iuliu Maniu” Zalău,, Bd. Mihai Viteazu nr. 35,450099 jud. Sălaj, 

tel. 0260615256  

primar (clase Step)  4 78 8 

Colegiul Naţional “A. Saguna” Sibiu, Str. Gen. Magheru nr. 36,550185, jud. Sibiu, 

tel. 0269430809, fax. 0269433410 

primar (clase Step)  1 19 2 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mediaş,Str. Piscului nr. 8,551114, jud. 

Sibiu, tel.-fax. 0269845704, 0269831731  

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 4 Mediaş, Str. Stephan Ludwig Roth nr. 21, 551002, jud. 

Sibiu, tel.-fax. 0269845780, scoala4medias@yahoo.com  

primar (clase Step)  2  4 

Şcoala cu clasele I-VIII “Miron Costin” Suceava, Str. Păcii, F.N,720099 Suceava, 

jud., tel. 0230519780 

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Suceava, Aleea Jupiter nr. 12,720256, jud. Suceava, tel.-

fax. 0230550012  

primar (clase Step)  4 91 8 

Şcoala Nr. 1Gura Humorulu, Bd. Bucovina nr. 16, 725300, jud.Suceava, I tel. 

0230235321 

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 4 “Regina Elisabeta” Rădăuţi,, Str. Ştefan cel Mare nr. 

18, 725400 jud. Suceava, tel. 0230561623  

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala generală Nr. 2 Vatra Dornei,, Str. Unirii nr. 58,725700 jud. Suceava, tel. 

0230371534 

primar (clase Step)  4 74 8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 “Ion Irimescu” Fălticeni Str. Nicolae Beldiceanu nr. 

23, 725200, jud. Suceava, tel.-fax.0230540561  

primar (clase Step)  4 105 8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 “Ioan Ciurea” Fălticeni,Str. 13 Decembrie nr. 

13,725200, jud. Suceava, tel. 0230540556 

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 4 “Al.Colfescu” Alexandria,Str. Dunării nr. 292,140103, 

jud. Teleorman, tel. 0247317193  

primar (clase Step)  1 17 2 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 “Sf. Alexandru” Alexandria, Str. 1907 nr. 60 

bis,140012, jud. Teleorman, tel. 0247311856 

primar (clase Step)  1 27 2 
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Şcoala cu clasele I-VIII “M. Viteazu” Alexandria, Str. Al.Colfescu nr. 34, 140058, 

jud. Teleorman 

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6Alexandria, Str. 1 Mai nr. 107,140074 jud. Teleorman, 

tel.-fax. 0247312722 

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala cu clasele I-VIII Poroschia, 147280, jud. Teleorman primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I–VIII Nr. 4, Turnu Măgurele, jud. Teleorman primar (clase Step)  3  6 

Şcoala “Mihai Eminescu” Roşiori de Vede,Str. I. L. Caragiale Nr. 4-6, , jud. 

Teleorman, tel. 0247466944 

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I-VIII “I. Gh. Duca” Ţigăneşti, 147420, jud. Teleorman primar (clase Step)  2  4 

Şcoala de Arte şi Meserii Măgura, 147190, jud. Teleorman tel. 0247331698 primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I-VIII, Plosca, jud. Teleorman primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I-VIII, Peretu, jud. Teleorman primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 “Sfânta Maria” Timişoara, Str. Ion Ionescu de la Brad 

nr. 2,300255, jud. Timiş, tel. 0256210542  

primar (clase Step)  4 96 8 

Şcoala cu clasele I-VIII Săcălaz, Str. Patra, 307370, jud. Timiş, tel. 0256367111 primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 25 Timişoara, Str. Cosminului nr. 42, , jud.Timiş, tel.-fax. 

0256465120 

primar (clase Step)  2  4 

Şcoala generală Nr. 19 “Avram Iancu” Timişoara, Bd. Cetăţii nr. 24,300397, jud. 

Timiş, tel. 0256444733 

primar (clase Step)  5 94 10 

Şcoala generală Nr. 29 Timişoara, Str. Ioan Slavici nr. 51, 300521, jud. Timiş, tel.-

fax. 0256291269 

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala generală Nr. 20 Timişoara, Str. Martir Radu Constantin nr. 23, 300702, jud. 

Timiş, tel. 0240532785 

primar (clase Step)  1  2 

Liceul Teoretic “Bartok Bela” Timişoara, Bd. General Dragalina nr. 11A, , jud. 

Timiş, tel.-fax. 0256493031,office@bartok.ro  

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala “I. L. Caragiale”, Str. I. L. Caragiale nr. 20, 820098 Tulcea, jud. Tulcea, tel. 

0240532785, fax. 0240531927 

primar (clase Step)  4 99 8 

Şcoala de Arte şi Meserii – SAM Nr. 3 Tulcea Str. Avram Iancu nr. 61A,820040, jud. 

Tulcea, tel.-fax. 0240515554 

primar (clase Step)  4 69 8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9 – SAM Nr. 3 Tulcea, Str. Mahmudiei nr. 123, Tulcea, 

jud., tel.-fax. 0240515426 

primar (clase Step)  3 60 6 

Şcoala generală Nr. 5 Tulcea, Str. Babadag nr. 136, 820126 Tulcea, jud., tel.-fax. 

0240533037  

primar (clase Step)  8 83 16 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 “Mihail Sadoveanu” Tulcea, Str. Libertăţii nr. 

76,820144, jud. Tulcea, tel.-fax. 0240514928  

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 “Ctin. Găvenea” Tulcea, Str.1848 nr. 29,820194, jud. 

Tulcea, tel. 0240531084, fax. 0240531387  

primar (clase Step)  4  8 

Grupul Şcolar Mahmudia, 827130, jud. Tulcea, tel. 0240545406 primar (clase Step)  1  2 

Şcoala de Arte şi Meserii Sarichioi, 827190, jud. Tulcea primar (clase Step)  3  6 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Măcin, Str. Griviţei nr. 11,825300, jud. Tulcea, tel. primar (clase Step)  1 27 2 

tel:0247.331698
Tel:0256.367111
mailto:office@bartok.ro
tel:0240.571559
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0240571559 

Şcoala cu clasele I-VIII “Gheorghe Banea” Măcin, Str. Florilor nr. 30,825300, jud. 

Tulcea, tel. 0240571004 

primar (clase Step)  2 22 4 

Liceul “Jean Bart” Sulina, Str. a II-a nr. 338,825400, jud. Tulcea primar (clase Step)  1  2 

Grupul Şcolar “Constantin Brătescu” Isaccea, Str. 1 Decembrie nr. 91, , jud. Tulcea, 

tel.0240540301, licbratescu@yahoo.com  

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 13 Rm. Vâlcea, Str. Nichita Stănescu nr. 2,240052, jud. 

Vâlcea, tel. 0250711790  

primar (clase Step)  8  16 

Şcoala cu clasele I-VIII “Nicolae Bălcescu” Drăgăşani, Str. Nicoliţă Sanda nr. 

34,245700, jud. Vâlcea, tel.-fax.0250811281  

primar (clase Step)  5 92 10 

Grup Şcolar Sanitar “Antim Ivireanul” Rm. Vâlcea, Str. Republicii nr. 19, , jud. 

Vâlcea 

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I-VIII “Achim Popescu” Pausesti Maglasi, 247470, jud. Vâlcea, 

tel.0350416638 

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 “Ctin Parfene” Vaslui, Str. M. Kogălniceanu nr. 

20,730102, jud. Vaslui, tel. 0235312402 

primar (clase Step)  3 68 6 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 “Alexandra Nechita” Vaslui, Str. Păcii nr. 1,730232, 

jud. Vaslui, tel.-fax. 0235360349 

primar (clase Step)  4  8 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Bârlad, Str. N. Tonitza nr. 20, 731059, jud. Vaslui, tel.-

fax. 0235411813 

primar (clase Step)  3  6 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 “Mihail Sadoveanu” Huşi, Str. A.I Cuza nr. 25, 

735100, jud. Vaslui, tel. 0235480965, fax. 0235481321  

primar (clase Step)  3 63 6 

Şcoala generală Nr. 3 Focşani, Str. Dornei nr. 3, 620162, jud.Vrancea, tel. 

0237213985, fax. 0237236440  

primar (clase Step)  5 107 10 

Şcoala generală “A. Saligny” Focşani, Str. Moldova nr. 8,620166, jud. Vrancea, tel.-

fax. 0237612362  

primar (clase Step)  4 77 8 

Şcoala generală Nr. 10 “Duiliu Zamfirescu” Focşani, Str. Tinereţii nr. 2, , jud. 

Vrancea, tel. 0237621030 

primar (clase Step)  4  8 

Liceul Pedagogic “S. Haret” Focşani, Str. Timotei Cipariu nr. 5,620004, jud. Vrancea, 

tel. 037224570  

primar (clase Step)  3 67 6 

Şcoala generală “Ştefan cel Mare” Focşani, Str. Ştefan cel Mare nr. 12,620100, jud. 

Vrancea, tel. 0237621030 

primar (clase Step)  1  2 

Şcoala generală Nr. 1”Nicolae Iorga” Focşani, Str. 1 Iunie nr. 6,620175, jud. 

Vrancea, tel. 0237615538  

primar (clase Step)  2  4 

Şcoala generală Nr.7 Focşani, Aleea Şcolii nr. 47,620031, jud.Vrancea, tel. 

0237612483 

primar (clase Step)  2 36 4 

Şcoala generală “Ion Basgan” Focşani, Str. Mare a Unirii nr. 64,620063, jud. 

Vrancea, tel. 0237622878  

primar (clase Step)  1 25 2 
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Montessori 

Adresă:  

Tel.  

 

 

REŢEAUA ŞCOLARĂ MONTESSORI 

anul şcolar 2010-2011 
 

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT NIVEL –ORGANIZARE 
LIMBA DE 

PREDARE 

NR. GRUPE 

MONTESSORI 
NR. COPII 

NR. 

EDUCATOA-RE 

Grădiniţa “Montessori Kindergarten of Bucharest” Bucureşti, Str. Ţepeş Voda nr. 

79, sector 2, , tel. 0212526515, diplomă AMI – înv. particular 
preşcolar lb. română şi 

lb. engleză 

4 67 4 educatoare şi  

4 asistente  

Grădinita PP, Nr. 22 Drobeta Tr.Severin, str. Al. Trandafirilor nr. 1, , jud. 

Mehedinţi, tel. 0252215317, diplomă AMI – structură aGradinitei PN. Nr.22 inv. de 

stat, autorizata 

preşcolar  

(grupe Montessori) 

lb. română 1 30 1 

Grădiniţă “Lumea Piticilor” Bucureşti, Str. Aprodul Purice nr 14,sector 2, , tel. 

0748222605, anca.trifu@lumea-piticilor.ro,  

preşcolar lb. română 2  25 2 

Grădiniţa “Vanda” Montessori Arad, Str. Calea Timiţorii nr. 213, , jud. Arad, tel. 

0257287673 

preşcolar     

Grădiniţă PN Drobeta Tr.Severin - structură Şcoala cu clasele I-VIII Nr.7, Str. Păcii 

nr.2, jud.Mehedinţi, tel. 0252322016, diplomă AMI 

preşcolar  

(grupe Montessori) 

lb. română 1 20 1 

Grădiniţă PN Drobeta Tr. Severin - structură a Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8, 

Str.Cicero nr. 79, , jud. Mehedinţi, tel. 0252313434, diplomă AMI 

preşcolar  

(grupe Montessori) 

lb. română 1 26 1 

Montessori Haus Timişoara, Str. Constantin Brâncoveanu nr. 73-77, 300216, jud. 

Timiş, tel. 0744797004, 0733981789 

preşcolar 

(Grăd PP 2-3 / 3-6 ani) 

lb. germană 3  60 6 educatoare şi  

6 asistente 

 primar  

(6-9 ani / 9-12 ani) 

lb. germană 2 18 2 

Montessori Haus Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr.6, sector 6, 061102 Bucureşti preşcolar lb. română 2 grupe 15 2 educatoare şi 

2 asistente 

Centrul Educaţional Montessori Bucureşti, Str. Delureni nr. 52, sector 5,diplomă AMI      

 

mailto:anca.trifu@lumea-piticilor.ro
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Asociaia Română pentru o Şcoală Modernă 

C. Freinet Timişoara 

Calea Martirilor nr.64 

Tel/fax:0256203744 

REŢEAUA ŞCOLARĂ PEDAGOGIE FREINET 

anul şcolar 2010-2011 
 

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT NIVEL –ORGANIZARE 
LIMBA DE 

PREDARE 

NR. GRUPE / 

CLASE  

COPII/ 

ELEVI 

NR. CADRE 

DIDACTICE 

Grădiniţa P.N. Nr.2 INEU, Str. Narciselor nr. 5,315300,jud. Arad, tel. 0257512562 - 

structură Grăd. P.N. Nr. 1 INEU, Calea Traian, Nr. 9,poştal 315300, jud. Arad, tel. 

0257/511133 

preşcolar (grupe Freinet) lb. română 1  20 1 

Grădiniţa P.P. ŞAG, Str. I. Comuna Şag,jud. Timiş, tel. 0256395379 - structură a Şcolii 

cu clasele I-VIII Şag,Str. a III-a, Comuna Şag, Judeţul Timiş, tel. 0256 395118 

preşcolar (grupe Freinet) lb. română 1 PN 15 1 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 12 Timişoara, Str. Axente Sever nr. 10, 300587,jud. Timiş,tel. 

0356451744 

preşcolar (grupe Freinet) lb. română 1 29 2 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 14 Timişoara, Str. Al. Odobescu, Nr. 56 A, Tel/Fax. 0356-223136, 

E-mail gradipp14@yahoo.com 

preşcolar (grupe Freinet) lb. română 1  26 2 

Gimnaziul “Al.Ceusianu” Reghin , Str. Petru Maior nr. 11, , jud. Mureş, tel. 0265521340 primar (clase Freinet) lb. română 

lb.maghiară 

4 90 4 

Şcoala cu clasele I-VIII “Mihai Drăgan” Bacău, Str. Logofăt Tăutu nr. 7,600198 , jud. 

Bacău, tel.-fax. 0234574290 

primar (clase Freinet) lb. română 3 83 3 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 Timişoara, Str. Vulturilor nr. 89, , jud. Timiş, tel. 

0256456622 

primar (clase Freinet) lb. română 1 19 1 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 24, Timişoara Str. Brânduşeinr. 7, , jud. Timiş, tel. 

0256442726 

primar (clase Freinet) lb. română 1 26 1 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Oradea, Str. Moldovei Nr. 55, , judeţul Bihor, tel. 

0359413170, scoala11oradea@yahoo.com 

primar (clase Freinet) lb. maghiară 1  29 1 
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Asociaţia Planul Jena România 

Adresă: Str. Patriei nr. 10, Rm. Sărat, cod 125300 

Tel/Fax. 0338568489 

 

REŢEAUA ŞCOLARĂ PEDAGOGIE PLANUL JENA 

anul şcolar 2010-2011 
 

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  NIVEL –ORGANIZARE 
LIMBA DE 

PREDARE 

NR. 

GRUPE / 

CLASE 

NR. 

COPII 

NR. CADRE 

DIDACTICE 

Grădiniţa P.P. Nr. 21 „Șotron” Botoşani, Str. Octav Băncilă nr. 11,, jud. Botoşani, 

tel.-fax. 0231515438, gradinita21@yahoo.com 

preşcolar lb. română 8 240 16 

Grădiniţa P.N. Vlădeni com. Vlădeni, 717460, jud. Botoşani, tel.-fax. 0231551315, 

structură a Școlii cu clasele I-VIII Vlădeni, voiniceii@yahoo.com , 

scoalavladeni@yahoo.com 

preşcolar lb. română 2 52 2 

Grădiniţa P.N. Mândreşti com. Vlădeni, 717460 jud. Botoşani, tel.-fax. 

0231551315, structură a Școlii cu clasele I-VIII Vlădeni  

preşcolar lb. română 2 42 2 

Grădiniţa P.N. Brehueşti com. Vlădeni,717460 jud. Botoşani,tel.-fax. 0231551315, 

structură a Școlii cu clasele I-VIII Vlădeni  

preşcolar (în curs de 

acreditare) 

lb. română 3 65 3 

Grădiniţa P.N. Huani com. Vlădeni, 717460 jud. Botoşani,tel.-fax. 0231551315, 

structură a Școlii cu clasele I-VIII Vlădeni 

preşcolar (în curs de 

acreditare) 

lb. română 1 25 1 

Grădiniţa P.N. Vorona Mare com. Vorona, 717479, jud. Botoşani, structură a GR 

Școlar Ștefan cel Mare  

preşcolar (în curs de 

acreditare) 

lb. română 1 15 1 

Grădiniţa P.N. nr. 3 “Floare de colt” Botoşani, Str. Ștefan Luchian, nr. 7, , jud. 

Botoşani, tel. 0231516290, structură a Grădiniei nr.9 gfloaredecolt@yahoo.com 

preşcolar (în curs de 

acreditare) 

lb. română 4 100 4 

Grădiniţa P.N. “Orizont” Rm. Sărat, Str. Patriei nr. 10, 125300, jud. Buzău, tel.-

fax. 0338568489, gradinita.orizont@yahoo.com 

preşcolar lb. română 2 56 2 

Grădiniţa P.N. Nr. 4 Rm. Sărat, Str. Fraternităţii nr. 50A, , jud. Buzău structură a 

Grădiniţei PP Nr.3  

preşcolar lb. română 1 33 1 

Grădiniţa P.N. Nr. 2 Rm. Sărat, Str. Păun Pincio nr. 2, , jud. Buzău, tel. 0338568523 

Structură a Grădiniţei PP Nr.2 Rm. Sărat 

preşcolar lb. română 1 26 1 

Grădiniţa P.N. Nr. 2, Valea Râmnicului, jud. Buzău Structură a Şcolii cu clasele I- 

VIII Valea Râmnicului 

preşcolar lb. română 1 24 1 

Grădiniţa P.N. Pleşeşti com. Podgoria, jud. Buzău Structură a Şcolii cu clasele I-

VIII  

preşcolar lb. română 1 17 1 

Grădiniţa P.N. “Căsuţa poveştilor” Buzău, Str. Unirii Sud Bl 19 A, ap.1, ap 2, , jud. 

Buzău, tel. 0238445470 Structură aŞcolii cu clasele I-VIII Nr.8 “ Nicu Constantin 

preşcolar lb. română 2 48 2 

mailto:gradinita.orizont@yahoo.com
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Grădiniţa P.P. “Căsuţa fermecată” Buzău, Str. Bucegi Nr. 9, , jud. Buzău, 

gradinitabucegi@gmail.com Unitate cu personalitate juridică până la 01.09.2011 

preşcolar lb. română 3 100 6 

Grădiniţa „Amicii” Constanţa, Str. Căpitan Dobrilă Eugeniu nr. 14, 900524, jud. 

Constana, tel.-fax. 0341440016, gradinita_amicii@yahoo.com  

preşcolar lb. română-

lb. germană- 

 

5 150 11 

Grădiniţa P.P. Nr. 7 Mangalia, Str. Negru-Voda nr. 6, , jud. Constanta, tel. 

0341108056, gradinitanr7@yahoo.com 

preşcolar lb.romana 1 30 2 

Grădiniţa P.P. Nr. 1, Mangalia, jud. Constanta, tel. 0341108056, 

gradinitanr7@yahoo.com Structura a Gradinitei P.P. NR.7 

preşcolar lb.romana 1 30 2 

Grădiniţa P.P. Nr. 3 Mangalia, Str. 1 Decembrie 1918, , jud. Constanta, tel. 

0341108054, danaitu64@yahoo.com 

preşcolar lb.romana 2 60 4 

Grădiniţa P.N. „Cireşarii” Urleta-Banesti, Str. Principalanr. 117, , jud. Prahova, 

tel.0244352227, crengutatocitu@yahoo.com Structura a Scolii cu clasele I-VIII,Ioan 

Duhovnicul”, Banesti  

preşcolar lb. română 2 50 2 

Grădiniţa P.N. Scorţeni, Str. Principală nr.16, jud. Prahova, tel.0729093554, 

cami_p2008@yahoo.com structură a Scolii cu clasele I-VIII Scorteni 

preşcolar lb. română 2 50 2 

Grădiniţa P.N. Valea Tarsei, Str. Ocinei nr. 174C, Breaza, jud. Prahova,tel. 

0720954858, tonioarad@yahoo.com Structura a Grădiniţei PP. Nr.6, Breaza 

preşcolar lb. română 1 28 1 

Grădiniţa P.N. Gura Beliei, Str. 30 Decembrie nr. 57, Breaza, jud. Prahova, tel. 

0244346366, gentiana_sacuiu@yahoo.com Structura a Grădiniţei PP. Nr.6, Breaza 

preşcolar lb. română 1 20 1 

Grădiniţa P.P. Nr.1 Vălenii de Munte, Str. Berceni nr. 18, , jud. Prahova, 

tel.0722697724, badicmihaela@yahoo.com 

preşcolar lb. română 1 30 1 

Grădiniţa P.N. Gura Vitioarei, Str. Drumul National 1A, jud. Prahova, tel. 

0723649894, dorina.bobeica@yahoo.com Structura a Scolii cu clasele I-VIII Gura 

Vitioarei 

preşcolar lb. română 1 23 1 
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