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Unitatea de învățare: Pe fugă  
Informații despre autor şi contextul activității 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unde? Țara Anglia 

Numele locației Școala Primară Rusper 
Mediu local Școala dintr-un sat mic 
Cadrul școlar Stadiu Cheie 1 

Cine? 
(Copiii) 

Grupă an/vârsta copiilor Grupa 1/Anul 1/Anul 2 
Numărul copiilor dintr-o 
clasă 

21 și 24 

Profilul copiilor Copiii sunt în grupe de vârstă mixte. Școala 
noastră are un număr peste medie de elevi SEN. 

Grupare Abilități mixte 
Cine? 
 (Adulții) 

Numărul adulților  2 adulți (uneori 3) 
Rolul adulților 1 profesor 1 profesor asistent  (uneori un 1:1 

profesor asistent de susținere ) 
Rolul profesorului principal 
în școală 

În timpul proiectului NQT. În prezent 
coordonatorul subiectelor științifice.  

Experiența profesorului 
principal 

Nou calificat cu o diplomă de pedagogie în 
învățământul primar cu specializare în științe.  

Calificările profesorului 
principal 

Vezi mai sus. 

Când? Scara de timp a subiectului 
descris în materialele 
Programei 

Peste 4 săptămâni 

Programarea în timpul 
anului 

Primăvară 

Frecvența Activități cu întregul grup săptămânal, zilnic 
activități independente pentru a accesa ‘zonele de 
întrebare. Timp săptămânal de reflecție.  

Durata lecțiilor  Lecțiile pentru Anul 1 și 2 erau de 45 deminute. 
Pentru Grupa 1, nu există un timp predefinit.  

 Cum? 
 

Organizarea spațiului de 
învățare 

1 spațiu interior și 2 spații exterioare. 

Planificare Pentru Grupa 1, adulții au colaborat și au elaborat 
un mix de activități coordonate de adulți și 
activități libere dirijate de copii. Planuri pe termen 
lung pentru identificarea subiectelor inter-
curriculare. Interesele copiilor sunt identificate și 
dezvoltate în planuri săptămânale. 
Pentru Anul 1 și 2, planurile săptămânale sunt 
elaborate în baza unei planificări pe termen lung 
și apoi adaptate săptămânal în funcție de direcția 
de studiu.  

Ce? Subiect Pe fugă (mașini/transport) 



 

 
The project CREATIVITY IN EARLY YEARS SCIENCE EDUCATION has received funding from the European Union Erasmus+ 

Programme (2014‐2017) under Grant Agreement n0 2014‐1‐EL01‐KA201‐001644. 

 
Legături către ghidurile 
naționale și locale 

Probleme de dezvoltare în stadiul de fundație 
(Educația Preșcolară, 2012) 
Cadrul educației preșcolare (sub 5 ani) (DfE, 
2014) 
Programa națională (2014) 

Legături către politica școlii Aptitudini cheie pentru munca științifică  
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