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I. Prezentarea organizaţiei
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Suntem aproape de tine şi copilul tău.
Venim lângă tine pentru a-ţi arăta cum
să-l asculţi, cum să-l înţelegi cu adevărat,
cum să-i dai libertate şi siguranţă.
Împreună cu tine şi alaturi de noi, copilul tău
va învăţa
să viseze, să creeze, să obţină...
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Viziune:
Născut pentru a reuşi!

CV-ul organizatiei
Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare
Profesională (CEDP) Step by Step,
asociaţie neguvernamentală, membră a
Soros Open Network,
promovează
principiile democratice în educaţia şi
protecţia copilului.
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
reactualizată în fiecare an şcolar pe măsură
ce programul s-a extins.
Programul Step by Step a fost recunoscut
ca alternativă educaţională de către
Ministerul
Educaţiei
Naţionale,
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 Ministerul Educatiei Cercetării
Tineretului şi Sportului, un program de
instrucţie şi educaţie pentru învăţământul
preşcolar, primar şi gimnazial a în baza
Protocol de Colaborare si a Metodologiei
aprobate cu nr. 365/B0/26.04.2012.
Alternativa educaţională Step by Step se
derulează, în baza Planului – cadru de
învăţământ şi a programelor şcolare
aprobate de Ministerul Educaţiei.
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 februarie1999, Asociaţia CEDP Step by
Step a fost abilitată către Ministerul
Educaţiei, prin Convenţia de parteneriat nr
9693, să ofere cadrelor didactice cursuri de
formare iniţială şi continuă.

Misiune:
Susţinerea valorilor unei societăţi globale deschise.

Valorile fundamentale
 Inovaţie şi creativitate în domeniul educaţiei şi
protecţiei copilului
 Valorizarea ansamblului copil-copilărie
 Respectarea diversităţii umane

CEDP Step by Step
 Promovează principiile calitaţii în educaţie
 Abordează metode de predare – învăţare - evaluare
specifice educaţiei centrate pe copil
 Reconsideră creşele-unităţi de educaţie şi îngrijire
 Responsabilizează şi implică familile şi
comunităţile în educaţia copiilor
 Oferă şanse egale tuturor copiilor
 Promovează programe de protecţia copilului–
prevenirea abandonului
CEDP Step by Step dezvoltă programe în domeniul
educaţiei şi protecţiei copilului care se adresează:
 Copiilor
 Părinţilor
 Profesioniştilor

Parteneri:
 Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi
Sportului
 Ministerul Sănătăţii
 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi
Adopţie
 Inspectoratele Şcolare Judeţene
 Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică
 Direcţiile Judeţene de Protecţia Copilului
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Afilieri naţionale şi internaţionale
Soros Open Network
International Step by Step Association
National Association Education of Young Children

Consiliul director
1. Preşedinte, Dr. Viorel Nicolescu – prof. univ. dr. la catedra de Pedagogie, Universitatea
Bucureşti
2. Vicepreşedinte, Doina Olga Stefănescu – conf. univ.dr. Prodecan la Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative
3. Cornel Todea – profesor univ., director Teatru Iona Creanga,
4. Anca Ionici – profesoara de limba engleza
5. Cristian Pîrvulescu – prof. univ. dr. Decan la Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative

Echipa
Directoare executivă – Carmen Lică
Directoare de Programe – Elena Iuliana Mihai
Directoare financiară – Mariana Dragu
Şef departament educaţie timpurie–Carmen Anghelescu
Şef departament învăţământ preşcolar – Ioana Herseni
Directoare grădiniţa Bambi – Cristiana Boca
Şef departament învăţământ primar – Adriana

Dobriţoiu

Şef departament relaţii publice – Roxana Avram
Şef departament administrativ – Cristian Venczel
Coordonator program FasTrackids–Monica Avramescu
Contabil şef – Valeriu Cartas
Trezorier – Andreea Lia
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Participări la evenimente naţionale şi internaţionale
I. NATIONALE
Gazduirea intalnirii grupului de lucru ISSA format din reprezentanti a 5 tari cu scopul de a
redefini misiune, valorile, liniile directoare precum si de a veni cu idei de activitati de
autofinatare/autosustinere care sa fie folosite de toti membri ISSA - februarie 2012, Bucuresti
Participarea la Conferinţa Naţională a învăţământului alternativ şi particular – Suceava,
octombrei 2012
Întâlnirea organizată de MECTS şi Comisia Naţională pentru alternative educaţionale a reunit
reprezentanţi ai alternativelor educaţionale, ai unor unităţi de învăţământ particular precum şi
inspectori de specialitate de la nivelul Inspectoratelor Şcolare Judeţene.
Au fost prezenţi reprezentanţi ai Învăţământului alternativ din România: Montessori, Waldorf,
Step by Step, Freinet, Planul Jena şi Pedagogia curativă. Aceştia au avut ocazia să prezinte
specificul alternativei, un scurt istoric şi dinamica evoluţiei sale în peisajul educaţional din
România. Participanţii au apreciat oportunitatea organizării acestei întâlnirii în beneficiul
reciproc al bunei colaborări dintre organizaţiilor neguvernamentale şi reprezentanţi
aiInspectoratelor Şcolare Judeţene.
Participari la mesele rotunde organizate de UNICEF şi Roma Education Found
În număr de şase, fiecare întâlnire a avut o temă extrasă din experienţa şi specificul activităţii
organizaţiilor prezentatoare. Una din temele dezbătute a aparţinut CEDP, prilej cu care a fost
prezentată viziunea şi contribuţia CEDP la organizarea şi implementarea Programului „Şcoală
după şcoală” în parteneriat cu MECTS. Participanţii au schimbat opinii şi experienţe.
Au participat reprezentanţi ai MECTS şi ai organizaţiilor neguvernamentale care deruleză
programe şi proiecte în domeniul educaţiei şi protecţiei copilului.
Vizita de lucru a experţilor de la Programul „Pas cu pas” din Republica Moldova
În urma Adunării Generale ISSA care a vut loc în octombrie, în Croaţia, CEDP a stabilit
strategia sa, armonizată cu strategia ISSA, privind modalităţi inovative de dezvoltare
profesională a specialiştilor din domeniul educaţiei timpurii, care să contribuie la creşterea
calităţii actului educaţional, la promovarea echităţii şi respectului pentru diversitate. Strategia
prevede pilotarea şi implementarea Instrumentului de dezvoltare profesională elaborat de
experţii ISSA, training şi asistenţă tehnică pentru cadrele didactice. În acest context, în luna
noiembrie, a avut loc o vizită de lucru a experţilor de la Programul „Pas cu pas” din Republica
Moldova, Cornelia Cincilei şi Valentina Lungu. Pe parcursul a trei zile au fost vizitate clase şi
grupe cu program alternativ Step by Step, prilej cu care a fost exersată utilizarea instrumentului
de evaluare şi au fost purtate discuţii cu cadrele didactice pe marginea implementării
principiilor de bază pentru o educaţie de calitate. În final, experţii din Moldova împreună cu
experţii CEDP au revizuit şi finalizat forma şi conţinutul instrumentului de evaluare.
Participare la Grupul de lucru pentru elaborarea metodologiei pentru crese – organizat
de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului si Ministerul Muncii, Familiei si protectiei
Sociale – august 2012
Participare la reuniunile “Echilibru familie si Cariera” oraganizate de Ministerul Muncii,
Familiei si protectiei Sociale – septembrie 2012
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II. INTERNATIONALE
Reprezentanti ai Centrului pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step au participat în
perioada 15-17 octombrie 2012 la Conferinţa “Co-constructing Professional Learning: Pathways
towards, Quality, Equity and Respect for Diversity in ECEC” care a avut loc la Opatja- Croaţia.
Conferinţa a fost organizată de Asociaţia Internaţională Step by Step (ISSA), Diversity in Early Childhood
Education and Training (DECET) şi Open Academy Step by Step Croaţia sub înaltul patronaj al
Preşedintelui Croaţiei şi Ministerul Ştiinţei, Educaţiei şi Sporturilor din Croaţia.
ISSA este o organizatie care reuneşte profesionişti şi organizații care lucrează în domeniul dezvoltării
timpurii și educației. ISSA promovează accesul egal la educație de calitate și îngrijire pentru toți copiii, în
special în primii ani ai vieții lor. Înființată în Olanda în 1999, astăzi rețeaua ISSA se întinde pe tot globul
din Europa Centrală și de Est la Asia Centrală, Asia și America. Membri ISSA sunt cele 31 de organizații
neguvernamentale, situate în principal în Europa Centrală / Europa de Est și Asia Centrală, care pun în
aplicare Programul Step by Step initiat de Open Society Institute (OSI) în 1994. În cadrul rețelei sale, ISSA
sprijină o gamă largă de programe care oferă un set cuprinzător de servicii educaționale și instrumente de
advocacy menite să influențeze politica de reformă pentru familii și copii, cu un accent special pe perioada
de la naștere până la școala primară. DECET este o reţea din care fac parte 15 organizaţii şi proiecte
europene care au preocupări comune privind promovarea diversităţii în educaţia timpurie.
DECET este o reţea în care oamenii învaţă unii de la alţii să depăşească graniţele culturale sau de altă
natură contribuind efectiv la combaterea prejudecăţilor şi discriminărilor de orice fel.
Participanţii la Conferinţă au analizat modalităţi inovative de dezvoltare profesională a specialiştilor din
domeniul educaţiei timpurii, care să contribuie la creşterea calităţii actului educaţional, la promovarea
echităţii şi respectului pentru diversitate.La Conferinţă au participat circa 350 de practicieni în domeniul
serviciilor de educaţie timpurie, cercetători şi factor ce decizie din 47 de ţări. Participanţii au putut audia
prezentările făcute de prestigioşi specialişi în domeniul ECEC: Peter Moss, profesor emerit la Universitatea
din Londra, Michel Vendenbroek, profesor la Universitatea din Ghent- Belgia.
Din partea CEDP România, doamna Carmen Anghelescu a prezentat “ECEC – o provocare pentru
serviciile de educaţie din România”, prezentare care înglobează experienţa şi expertiza Centrului în
programe de educaţie timpurie.
Conferinţa ISSA – DECET a fost urmată, în perioada 18-20 octombrie, de Adunarea Generală ISSA Cu
acest prilej numărul membrilor ISSA a crescut la 31 prin afilierea a două organizaţii: ACEV- Turcia şi
Fundaţia Comenius – Polonia. }n cadrul Adunării Generale au fost prezentate:
- Strategia ISSA pe perioada 2013-2015
- Iniţiative în cooperararea ISSA – OSI
- Work plan 2013
Pentru următorii trei ani strategia ISSA este axată pe trei obiective de bază:
Strategie – Buget – Calitate.
În acest sens au avut loc o serie de reflecţii şi discuţii pe marginea utilizării Instrumentului de dezvoltare
profesională elaborat de experţii ISSA din mai multe ţări. Acest instrument promovează cele 7 principii ale
educaţiei de calitate:
- interacţiune
- familie şi comunitate
- incluziune, diversitate şi valorile democraţiei
- evaluare şi planificare
- strategii didactice
- mediul de învăţare
- dezvoltare profesională
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Participare la cursul “Father support programme”, organizat de ACEV si ISSA la Istanbul- martie
2012
Participare si prezentarea proiectului “A good start” la reuniunea UE din Bruxelles, a Directiei de
incluziune a romilor – iunie 2012
Participare la 5 reuniuni si sustinerea a doua prezentari ca Expert in Thematic la Grupul de Lucru
a Comisiei UE, Directia pentru Educatie si Cultura:
- Inclusiunea copiilor romi – prezentarea programului “A good start”
- Early childhood education and care and early school leaving – iulie 2012
Participarea la intalnirea organizata de UNICEF si Banca Mondiala cu tema “Improve the quality
of early childhood education services in CEECIS Region”, Atena, 4-6 iunie 2012
III. Participari la Gale
12. Participarea la competitia Galei Persoanelor cu Dizabilitati. In cadrul Galei, organizata de AActiveWatch si
Motivation Romania, CEDP Step by Step/Gradinita Bambi/Scoala Primara Step by Step au primit o Diploma la
categoria “Scoala tuturor abilitatilor”
13. Dna psiholog Carmen Anghelescu, un profesionist de marca al CEDP, a castigat

premiul
“Profesionisti din cadrul ONG”, ca o recunoastere a meritelor sale in sustinerea si promovarea
drepturilor copilului si ca promotor al educatiei timpurii in Romania . Premiul a fost oferit in cadrul Galei
“Premiile Drepturile Copilului”, organizat de Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil.
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II. Programe/Proiecte proprii
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II.1. Alternativa educaţională Step by Step (învăţământ preşcolar şi primar)

Descrierea programului: Step by Step
este o alternativă educaţională pentru
învăţământul preşcolar şi primar care
implementează metode de predare
centrate pe copil şi încurajează
implicarea familiei şi a comunităţii în
procesul instructiv educativ.
Prin 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. Alternativa
educaţională respectă Curriculum-ul
Naţional al Ministerului Educaţiei,
Cercetării
şi
Inovării
pentru
învăţământul preşcolar, primar şi
gimnazial.
Public ţintă:
 copiii între 3-14 ani
 părinţii
 cadrele didactice

Rezultate:
 Dupa 18 ani de viaţă, alternativa
educaţională Step by Step s-a
extins în 40 de judeţe şi
cuprinde:
 280 grădiniţe
 690 grupe de grădiniţă
 641 clase de învăţământ primar
 231 şcoli
 peste 35.000 de copii

Obiective:
 abordarea unor metode de predare-învăţareevaluare
echilibrate,
care
respectă
personalitatea copilului;
 predarea-învăţarea-evaluarea centrată pe copil;
 individualizarea educaţiei;
 învăţarea-predarea organizată pe centre de
activităţi;
 asigurarea formării continue, precum şi sprijin
tehnic pentru cadrele didactice
 implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia
copiilor.

Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare
Profesională s-a îngrijit de editarea si difuzarea a peste
12.000 de caiete de evaluare – documente şcolare
utilizate de la clasele pregatitoare pana la clasa a IV-a,
cu program alternativ Step by Step
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Dinamica programului pentru învăţământul preşcolar în alternativa
educaţională Step by Step
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II.2. Centre Multifuncţionale de dezvoltare timpurie a copilului

Proiectul a demarat în 2007 şi este finanţat de UNICEF.

Pentru implementarea proiectului s-au urmărit:
 editarea unui Ghid de realizare a Centrului Multifuncţional

Obiectivul programului este de a
organiza un serviciu pentru
educaţia şi îngrijirea copilului mic
într-o viziune integrată, respectând
cadrul dezvoltării timpurii a
copilului.
Centrul multifuncţional pune în
practică filozofia actuală legată de
dezvoltarea timpurie a copilului
prin satisfacerea nevoilor de
sănatate şi nutriţie, educaţie,
protecţie si sprijinirea parentalităţii
într-o unitate care înglobeaza toate
aceste servicii
Judeţele cuprinse în anul 2012 au
fost: Gorj , Mehedinti, Constanta,
Braila si Neamt .

 formarea şi instruirea autorităţilor locale
 formarea profesioniştilor în două module
 amenajarea spaţiului de învăţare (mobilier, echipamente,
material didactic)
 susţinerea cursurilor cu părinţii, trei reuniuni în fiecare
unitate


monitorizarea şi participarea la întâlniri cu grupul local de
susţinere

In anul 2012 s-a avut in vedere continuarea proiectului in orasele
Constanta, Medgidia, Braila si Tg.Neamt prin monitorizari,
sustinerea a 8 cursuri cu parintii si organizarea de workshop-uri cu
profesionistii si reprezentantii autoritatilor locale.
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Scopul proiectului:
Crearea cadrului pentru implementarea
serviciilor de educaţie timpurie –
antepreşcolară - de calitate şi, implicit,
îmbunătăţirea calităţii sistemului şi
serviciilor educaţionale la nivelul
învăţământului
antepreşcolar
şi
preşcolar din Romania.
Obiectivul proiectului:
Organizarea, în zone urbane cu
economie slab dezvoltată, cu populaţie
mixtă din punct de vedere etnic, a
serviciilor de educaţie timpurie ca
servicii comunitare de calitate care să
constituie o experienţă
pentru
educarea şi îngrijirea personalizată a
copilului, prin formarea profesională a
specialiştilor, împreună cu dezvoltarea
competenţelor parentale.
Grupul ţintă:
o profesioniştii din ECEC din
grădiniţe
o familiile cu copii cu vârste
până la 3 ani
Benefeciari:
o Copii cu vârste până la 3 ani
o Familiile acestor copii
o Comunitatea
Parteneri:
 Ministerul
Educaţiei,
Cercetării,
Tineretului
şi
Sportului
 Autorităţile locale
 UNICEF România
 Roma
Education
Found
România
 Autorităţile locale

II.3. Un Start Bun in Viata
Obiective specifice:
 susţinerea elaborarii şi implementării politicilor publice în
domeniul educaţiei timpurii ;
 implementarea serviciilor de educaţie timpurie de calitate cu
participarea autorităţilor locale, în zone urbane cu economie
slab dezvoltată şi populaţie defavorizată şi elaborarea
cadrului pentru organizarea serviciilor de educaţie timpurie
de calitate;
 elaborarea cadrului pentru sistemul naţional de formare
continuă a cadrelor didactice din învăţământul antepreşcolar
şi susţinerea crearii unor centre model de formare.
 Oferirea de cursuri de formare şi de perfecţionare a cadrelor
didactice din învăţământul antepreşcolar, managerilor şi
profesioniştilor implicaţi la nivel judeţean
 Oferirea de materiale – suport şi informative elaborate pe
parcursul proiectului, care să sprijine îmbunătăţirea
competenţelor profesionale ale acestora şi alinierea la
standarde şi cerinţe general-valabile la nivel european;
Activităţi şi rezultate:
 alcătuirea
unei
echipe
multidisciplinare
pentru
elaborarea/revizuirea politicilor publice privind educaţia
timpurie;
 pilotarea şi revizuirea curriculum-ului pentru grupa de vârstă
de la naştere la trei ani;
 stabilirea programului şi a conţinutului modulelor de formare
pentru implementarea unui program de educaţie timpurie de
calitate;
 elaborarea, avizarea şi livrarea modulelor de formare pentru
cadre didactice, profesionişti şi părinţi;
 sustinerea modului I de formare a cadrelor didactice care vor
lucra cu copii de 2-3 ani – iunie 2012 la Sibiu
 achizitionarea si livrarea seturilor de mobilier catre toate
grupele de anteprescolar intrate in program
 asistenţă tehnică permanentă;
 elaborarea, avizarea şi distribuirea, gratuit, a materialelorsuport şi a materialelor informative specifice;
 monitorizarea implementării serviciilor de educaţie timpurie
la nivel naţional;
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Pentru indeplinirea obiectivului proiectul isi propune la sfârşitul programului :
 un număr de 1200 profesionisti vor avea competenţe în dezvoltare timpurie (educaţie, sănătate, nutriţie,
protecţie, parentalitate)
 4000 copii vor beneficia de servicii de dezvoltare timpurie adecvată
 4000 părinţi vor fi participat la cursuri de dezvoltarea competenţelor parentale
Impact estimat şi valoare adaugată:
 Creaza condiţiile şi facilităţile de învăţare timpurie pentru copiii cu vârste până la trei ani în servicii model de
educaţie timpurie
 Susţine procesul de implementare a prevederilor legale – LEN - referitoare la educaţia timpurie
Implică în mod real părinţii şi comunitatea în procesul de educaţie

Raport anual 2012

II.4. Cursuri de formare iniţiala şi continuă
În anul 2012 cursurile pentru învăţământ
prescolar s-au desfăşurat la: Botoşani,
Constanţa, Galaţi, Râmnicu Vâlcea, Satu
Mare, Slobozia, Târgovişte, Tulcea, la
care au participat un număr de 351 cadre
didactice.
Pentru a deprinde tehnici şi metode de
predare centrate pe copil, cadrele
didactice parcurg, în funcţie de clasa
Step by Step la care urmează să-şi
desfăşoare activitatea, cursurile de
formare în alternativa educaţională Step
by Step.

În anul 2012 CEDP Step by Step a oferit următoarele
cursuri:

Învăţare prin cooperare
Cursul se adresează cadrelor didactice interesate de
formarea şi dezvoltarea unor competenţe generale şi
specifice privind strategiile de învăţare prin cooperare ca
instrumente eficiente pentru realizarea instruirii diferenţiate.

Cursuri de formare în metodologia
alternativei educaţionale Step by Step –
nivel prescolar

Numărul total de cadre didactice care au
parcurs cursurile de formare în 2012
pentru aplicarea alternativei
educaţionale Step by Step la învăţământ
primar este de 410.
În sesiunea de formare din vacanţa de
vară 2012 Centrul Step by Step pentru
Educaţie şi Dezvoltare Profesională a
organizat cursuri în 6 centre zonale de
formare, după cum urmează:
1. Centrul zonal de formare Slatina
2. Centrul zonal de formare
Botoşani
3. Centrul zonal de formare
Târgovişte
4. Centrul zonal de formare Oradea
5. Centrul zonal de formare Tulcea
cadre didactice;
6. Centrul zonal de formare Bistriţa
In noiembrie 2012, la sesiunea
extraordinara de initiere in alternativa
educationala Step by Step au participat
70 cadre didactice. Aceasta sesiune a
fost organizata in 2 centre zonale de
formare: Slatina si Targoviste.

Cursurile se adresează cadrelor didactice din învăţămantul
preprimar şi au ca scop formarea şi dezvoltarea unor
competenţe generale şi specifice privind alternativa
educaţională Step by Step. Cursurile de formare şi
perfecţionare în alternativa educaţională Sep by Sep
preprimar se adresează cadrelor didactice menţionate în
planul de extindere sau funcţionare a alternativei, aprobat de
Consiliul Director al CEDP în conformitate cu metodologia
de extindere transmisă anual către Inspectoratele Şcolare
Judeţene. Cursul se desfăşoară în două module.

Cursuri de formare în metodologia
alternativei educaţionale Step by Step –
nivel primar
Cursurile se adresează cadrelor didactice din
învăţămantul primar şi au ca scop formarea şi dezvoltarea
unor competenţe generale şi specifice privind alternativa
educaţională Step by Step. Cursurile de formare şi
perfecţionare în alternativa educaţională Sep by Sep primar
se adresează cadrelor didactice menţionate în planul de
extindere sau funcţionare a alternativei, aprobat de Consiliul
Director al CEDP în conformitate cu metodologia de
extindere transmisă anual către Inspectoratele Şcolare
Judeţene. Echipele de formatori sunt formate de experţii
centrului şi sunt profesionişti de excepţie care menţin
calitatea aplicării alternative. Cursurile de formare sunt
specifice fiecărei clase şi utilizează experienţa dobândită de
cadrele didactice pe parcursul activităţii din timpul anului la
clasă.
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II.5. Grădiniţa Bambi
Grădiniţa BAMBI promovează alternativa educaţională Step by Step –
educaţia centrată pe copil, care este cel mai important program al CEDP
şi care cunoaşte o largă răspândire în peisajul educaţional românesc în
instituţii publice de stat. Grădiniţa este acreditată prin O.M. 3570 / 30.03.
2009.
Reacreditarea grădiniţei s-a petrecut în 2011, ca urmare a participării la proiectul POSDRU:
“Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ
preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă” în urma căreia grădiniţa a
obţinut un Atestat privind nivelul calităţii educaţiei oferite (Nr.774/11.06.2012 ).

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2011 – 2012 a cuprins:
Număr copii pe grupă
Grupa mijlocie
Nr. grupe:
Nr. copii
Mijlocie 1
Mijlocie 2

Grupa mică
Nr. grupe:
Nr. copii
Antepreşcolară
Mică 1
Mică 2

3

55
Din care cu nevoi speciale:
- 2 copii (note particulare
din spectrul autist,
hipoacuzie)

2

39
Din care cu nevoi speciale: 1 copil
(note particulare din spectrul autist)

Grupa mare/pregătitoare
Nr. grupe:
Nr.
Mare Germană
copii
Mare
Pregătitoare 1
Pregătitoare 2
Pregătitoare 3
5
89
Din care cu nevoi speciale:
4 copii (2 note particulare din
spectrul autist, hidrocefalie,
Sindrom Down)

Total grupe: 10 grupe
Total copii: 183 copii

Informaţii privind resursele umane:
În anul şcolar 2011-2012 activitatea didactică a fost realizată de următoarele cadre didactice:
1 director degrevat (cu normă de 4 ore consilier şcolar)
-

18 posturi didactice, din care: 12 cadre didactice calificate, titulari cu normă didactică în unitate, 2
educatoare calificate cu cumul, 3 educatoare necalificate, 1 educatoare calificata suplinitoare

-

3 profesoare de arte plastice

-

1 profesoară de muzică

-

2 psihologi/profesori de logopedie
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Elemente de specificitate ale grădiniţei Bambi
Copiii sunt implicaţi în campanii
umanitare sau proiecte variate, de
tipul:
o Proiecte de cercetare sau studii
cu parteneri precum: Centrul pentru
Studiul Dezvoltării Limbajului şi al
Comunicării
Lingvistive,
Universitatea
Bucureşti,
sau
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei, Bucureşti
o Activităţi şi proiecte culturale
cu biblioteca Ion Creangă
o Activităţi de educaţie şi
sănătate susţinute de Itsy Bitsy,
Fundatia
pentru
alimentaţie
sănătoasă şi Asociaţia părinţilor
isteţi
o Organizarea anuală a unui târg
de
mârţisoare
cu
scopul
promovării
competenţelor
anteprenoriale şi dezvoltării
creativităţii copiilor mici
o Participarea la târgul de carte
pentru copii Minilibri
o Participarea
la
festivalul
internaţional de teatru pentru
copii – 100, 1000, 1000000 de
poveşti
prin
susţinerea
organizării de piese de teatru
pentru cei mai mici spectatori în
grădiniţa Bambi.



Includerea copiilor cu nevoi speciale şi capacitatea de a lucra cu
aceştia (1 copil cu sindrom down, 4 copii cu autism, 1 copil cu
hidrocefalie)



Creşterea interesului pentru programe de educaţie timpurie prin
înscrierea în grădiniţă a copiilor sub vârsta de 3 ani în anul şcolar
trecut şi succesul pe care aceştia l-au avut în procesul de
adaptare, socializare şi dezvoltare cognitivă şi de limbaj; pentru
adaptarea bebluşilor mobili şi a copiilor mici şi facilitarea
tranziţiei de acasă în instituţia de educaţie timpurie, gădiniţa
practică un program de adaptare progresivă, pe perioada verii,
însoţiţi de aparţinători, timp de minim 2 săptămâni.



Extinderea progresivă a paletei de activităţi opţionale pentru a
veni în sprijinul stilurilor de învăţare diferite ale copiilor dar şi
abilităţilor lor individuale, ca şi exersării capacităţii de alegere şi
decizie; activităţile opţionale cuprind: învăţarea limbilor străine
franceză sau germană, origami, şah, teatru, înot, olărit, grafică,
design vestimentar, pian, logopedie...



Integrarea în programul grădiniţei, ca activităţi opţionale a
programelor sub franciza FasTracKids



Serbări şi evenimente organizate cu diferite prilejuri: serbarea
recoltei (octombrie), Halloween Party (noiembrie), serbarea
pomului de Crăciun, ziua mărţişorului, ziua mamei, săptămâna
porţilor deschise, serbarea iepuraşului, serbarea de sfârşit de an
(iunie)

 Organizarea unor programe de stimulare pe perioada verii care
îmbină sporturi (înot, dans) exersarea limbilor străine (limba
engleză), dezvoltarea aptipudinilor artistice prin cursuri variate
(teatru de umbre, olărit, creaţie de păpuşi, pictură pe sticlă, creaţie
de obiecte de decor).
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II.6. Şcoala Primară Step by Step Bucureşti
Pentru că a înţeles necesitatea unei şcoli care să promoveze abordarea copilului ca întreg,
plasându-l în contextul unui parteneriat familie – comunitate în cadrul învăţământului primar şi pentru a
răspunde nevoilor copiilor şi părinţilor, Asociaţia
Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională
Şcoala Primară Step by Step a funcţionat in
hotărăşte deschiderea Şcolii Primare Step by Step,
primul semestru al anului şcolar 2012-2012 în
începând din septembrie 2012. La sfârşitul anului şcolar
2011-2012, au fost aplicate chestionare părinţilor din
localul din str. Gh. Dem Teodorescu, nr. 16
grădiniţă. 85% dintre aceştia şi-au arătat interesul pentru
Bis, având la dispoziţie 1 sală de grupă (dotată
înfiinţarea unei şcoli în cadrul cărei să se adopte aceleaşi
strategii pentru sprijinirea copiilor în dobândirea de
cu Staţie de învăţare interactivă de tip Smart
cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi necesare învăţării şi
Board, videoproiector şi calculatoar), 1 sală
vieţii în societatea secolului XXI. Majoritatea părinţilor
multifuncţională, 1 sală de mese, 1 vestiar, 1
şi-au motivat interesul pentru continuarea învăţământului
de calitate în spirit democratic prin: importanţa acordată
cabinet medical, 1 oficiu, 1 cancelarie, 4
sistemului step by step, nivelul ridicat al satisfacţiei cu
grupuri sanitare, curte dotată cu aparate de
privire la oferta de activităţi opţionale, pregătirea
joacă şi teren de mini tenis, precum şi terasa
personalului didactic şi necesitatea continuităţii în
formarea şi educarea copiilor.
potrivită pentru activităţile desfăşurate în aer
liber.
Elemente ce ne deosebesc de celelalte şcoli:
 Utilizarea metodologiei alternative step by
step;
 Atenţia deosebită acordată copilului şi
nevoilor individuale ale acestuia;
 Oferirea instrumentelor necesare continuării
învăţării pe tot parcursul vieţii;

Şcoala Primară Step by Step a primit, după vizita
de evaluare, autorizarea pentru nivelul primar prin
hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurarea a
Călităţii în Învăţământul Preuniversitar, nr. 10 din
29.08.2012.
Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2012
– 2013 cuprinde o clasă pregătitoare cu un efectiv de
17 elevi.
În anul şcolar 2012-2013, activitatea didactică
este realizată de următoarele cadre didactice:

 Integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale



Un director/consilier şcolar degrevat;

speciale în clasele de copii cu dezvoltare



2 cadre didactice calificate încadrate pe

tipică (un copil cu sindrom Down, un copil

funcţia de învăţătoare, limba de predare

cu autism);

ROMÂNĂ;

 Comunicarea deschisă cu părinţii şi toţi cei
implicaţi în activitatea noastră;


Transparenţa în ceea ce priveşte situaţiile
“dificile”.
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1 profesor de limba engleză;



1 profesor educaţie fizică;



1 profesor religie;



1 profesor arte plastice;

II.7. FastracKids1

Locul unde învăţarea e distractivă
Fastrackids este un program de educaţie conceput în Statele Unite
ale
Americii de psihologi şi educatori de talie mondială şi îşi
propune să
fructifice la maximum oportunităţile de cunoaştere
deschise copiilor în perioada cuprinsă între 3 şi 8 ani.
Studiile arată că primii ani din viaţa unui om sunt critici. În această
perioadă se creează legăturile neuronale. 80% din abilităţile

copilului

de

a

învăţa

se

dezvoltă până la 8 ani. De asemenea, dezvoltarea intelectului unui copil poate varia cu până la 25% în
funcţie de durata programelor de educaţie timpurie şi calitatea lor. (Sursa: The Learning Revolution,
Neurobiologist Peter Huttenlocke, Universitatea
din Chicago)
Programele FasTracKids disponibile, în anul 2012,
în centrul 2 FasTracKids:
 FasTrackTots – pentru copii de la 2,5 la 3,5
ani
 FasTracKids Core – pentru copii de la 3 la
8 ani
 FasTrack Music –program în limba engleză
pentru copii între 4 şi 6 ani
 FasTracKids Summer Camps
 Petreceri tematice pentru copii

1

FasTracKids
Str. Ghe Dem Teodorescu nr. 16 bis, sector3
Tel: 0317102927
0740302770; 0740550550
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FasTracKids Core
În lecţiile FasTracKids, copiii îşi îmbogăţesc cunoştinţele prin
experimente, prezentări filmate la fiecare sesiune de curs, discuţii,
STRUCTURA:

jocuri de rol, activităţi practice şi jocuri atractive. Sălile de curs

Programul este structurat în

sunt dotate cu Fastrackids Learning Station® - un sistem inovativ

sesiuni de câte 2 ore, o data pe

format din ecran interactiv (touch screen), videoproiector,

săptămâna, timp de 2 ani.

computer şi camere de filmat, similar cu cel folosit în

Fiecărei teme îi sunt alocate opt

prestigioasele universităţi Harvard, Oxford sau MIT. În plus,

lecţii. Numărul maxim de copii
într-o grupă este de 16, astfel
încât un profesor să nu aibă în
grijă mai mult de opt copii.

FasTracKids foloseşte o metodologie de ultimă oră numită Zig-zag
educaţional care constă în schimbarea frecventă a activităţii, la
numai câteva minute, ceea ce reduce substanţial riscul plictiselii la
copil.

Prin

metode

de

inovative,

predare

Pe lângă îmbunătăţirea cunoştinţelor, programul pune

programul

FasTracKids

Core

abordează

accent deosebit pe dezvoltarea abilităţilor fundamentale de viaţă
cum ar fi:

douăsprezece



comunicarea şi vorbirea



transferul cunoştintelor în practică



lucrul în echipă

în viaţă, Literatură, Artă şi



luarea de decizii

teatru, Biologie, Matematică,



rezolvarea de probleme

Stiinţele



leadership



public speaking



capacitatea de a primi şi oferi feed-back

TEME DE STUDIU:
Comunicare,

Tehnologie,

Creativitate, Scopuri şi obiective

naturii,

Astronomie,

Ştiinţele pământului, Economie

Copiii învaţă să se concentreze, să vorbească cu încredere
în faţa altora, să îşi folosească în mod creativ puterea minţii, să
aplice cunoştintele în practică, să lucreze şi să comunice eficient cu
alţii.
Copiii participă la prezentări filmate concepute să îi ajute
în patru moduri:
In cadrul acestui program in
anul 2012 au participat 143
copii

-

învaţă să comunice în propoziţii complete

-

învaţă să gândească înainte de a vorbi

-

învaţă să îşi sistematizeze discursul

-

învaţă să îşi îmbogăţească vocabularul
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FasTracKids® a fost desemnată de prestigioasa revista americană Entrepreneur Magazine drept
franciza educaţională pentru copii numarul 1 în lume (categoria enrichment education for children) iar în
2006 a primit distincţia “Best of the best in children’s businesses”, fiind în acest moment prezentă în 40 de
ţări cu peste 200 de centre.

FasTrackTots
FasTrack Tots este o variantă mai scurtă a programului Core care
se adresează copiilor cu vârste între 2,5 si 3,5 ani şi îi pregăteşte pe
aceştia pentru FasTracKids Core.
Cursurile durează o ora şi

se desfăşoară pe parcursul

unui singur an. Lecţiile sunt
interactive şi includ

cântece, mişcare,

experimente, toate fiind

menite să dezvolte
concentrarea şi abilităţile de

comunicare.

În cadrul acestui program au participat 88 copii.
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FasTracK Music

FasTracK Music este un
program conceput să ofere
copiilor cu vârsta între 4 şi 6
ani (copii care au cel putin
un an de familiarizare cu
limba engleză) o introducere
foarte dinamică în muzică şi
să consolideze cunoştinţele
de limba engleză

Lecţiile din programul FasTracK Music conţin diverse
activităţi, fiecare aleasă pentru a încuraja alt tip de învăţare:
cântece, mişcare, jocuri vocale, explorarea unui instrument
muzical, povestirea, audiţia muzicală, explorarea diverselor
genuri muzicale, compozitori, culturi – toate acestea în limba
engleză.

Este un program creat de
Kindermusik International şi
are la bază un curriculum
care:
 valorizează importanţa
muzicii şi a mişcării în
viaţa unui copil mic
 cultivă ritmul
 exersează abilitatea
copilului de a învăţa
limba engleză

În fiecare lună copiii se întâlnesc cu o temă pe care o studiază
timp de 4 săptămâni, în fiecare săptămână, timp de 1 ora.

In cadrul acestui program au participat 15 copii.
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FasTracKids Summer Camps

În perioada verii (lunile Iulie şi August) cursurile obişnuite
FasTracKids se întrerup şi lasă locul unor programe estivale speciale –
FasTracKids Summer Camps.
În

2012

temele
Fiecare temă se desfăşoara pe parcursul a 5 zile, 3 ore pe zi.

FasTracKids

Summer

Copiii învaţă distrându-se într-o atmosferă relaxată, de vacanţă.

Camp au fost:

 Savanţi tineri, oase

batrâne
 Anatomia mea
 Gata de călătorie 1
 Gata de călătorie 2
În cadrul acestui program au participat 65 de copii.
 Lui Spencer îi plac

sporturile
 Astronomie
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II.8. Targul de carte pentru copii - miniLibri

In cele trei zile ale targului, copii s-au putut bucura de spectacole
si activitati interactive precum:
 numeroase concursuri cu premii;
 povesti in lectura unor personalitati (Laura, Grunberg,
Alice Nastase, Marian Ralea, Horea Suciu, Mircea Radu,
Daniela Miscov, Ioana Moldovan);
 teatru cu trupa Mirciolino;
 spectacol de teatru “Greuceanu”;
 doua minunate momente artistice oferite de copiii din
corul gradinitei Bambi;
miniLibri este un eveniment
organizat Centrul Step by
Step pentru Educatie si
Dezvoltare Profesională,
Gradinita Bambi, Scoala
Step by Step, Centrul 2
FasTracKids.

 atelier origami, oferit de Scoala Japoneza Sakura;
 “calatorie” cu Masina Timpului;
 si nu in ultimul rand, un concert Rock Incorporation.
EXPOZANTI
Editurile: Adevarul, Corint, Aramis, Ascendent, Girasol,
Bookia.ro, Elf, Mac-Mac, Erc Press, Prior Book, Mediadocs,
Didactica Publishing House, Coresi, Sigma.
PARTENERI AI EVENIMENTULUI:

miniLibri este singurul
târg de carte din România
adresat exclusiv copiilor.
Târgul miniLibri a avut
ediții anterioare în 2005,
2006, 2007, 2008, 2009.
SCOPURI
Promovarea lecturii pentru
copii, începând încă de la
naştere.
Readucerea cititului la
rangul de activitate de
interes pentru copii.
Încurajarea lecturii, ca
mijloc de relaţionare între
părinţi şi copii.

ProCredit Bank, UNIQA Asigurari, Dorna, Walmark, Danone,
Primola, Teatrul Ion Creangă, Asociatia Nationala a
Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din România, Prefectura
Bucuresti.
PARTENERI MEDIA:
24-FUN, Adevarul, Bookuria.info, Centrul Vechi, Clopotel.ro,
Copilul.ro, Dilema Veche, Europa FM, Eva.ro, Gradinite.com,
Ioana, Itsy Bitsy, Lilik.ro, Mamica.ro, Macmackids.ro, MelcCodobelc.ro, Ring, Revistatango.ro, Sfatulparintilor.ro, Superbebe,
UrbanKid.ro.
Campania de PR a generat 519 de aparitii media:


9 aparitii in presa scrisa



173 aparitii online (pe site-uri si bloguri)



33 postari pe Facebook



94 aparitii radio



210 aparitii TV (inclusiv difuzarile Zoom TV in reteaua
Metrorex).
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Mami

Superbebe
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III. Programe/ Proiecte în parteneriat
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2. Educaţie, calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi
tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar
Proiectul este implementat de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului în parteneriat cu
Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Alba, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa Năsăud, Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Botoşani, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa,
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov, Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Olt, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, Colegiul
Naţional al Asistenţilor Sociali, Fundaţia EOS (Education for Open Society), ENAIP – Ente Nazionale
Acali Instruzione Professionale .
Obiectivul proiectului îl constituie crearea cadrului metodologic, a mecanismelor şi instrumentelor de
sprijin pentru dezvoltarea unor programe integrate pentru creşterea participării la educaţie şi formare
profesională iniţială şi facilitarea tranziţiei către un loc de muncă a elevilor şi tinerilor care prezintă risc
sau sunt în situaţie de abandon şcolar

Proiectul contribuie la includerea unui număr mare de persoane în programe de formare profesională
continuă şi la dezvoltarea competenţelor cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. Copiii si tinerii
care prezintă risc de excluziune socială vor fi implicaţi în programe de alfabetizare, şcoala de după
şcoală, respectiv a doua şansă pentru facilitarea integrării pe piaţa muncii şi dobândirea de competenţe
cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. Acest proiect este cofinanţat din Fondul Social European
prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013,
şi se înscrie pe Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul
major de intervenţie 2.2 ”Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.
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3. A good start (Un start bun)

Proiectul se adresează comunităţilor de romi, din cele patru ţări
“A good start“ este un
proiect susţinut şi finantat
de

Comisia

pentru a susţine dezvoltarea timpurie a copilului din familii
vulnerabile.

Uniunii

Europene şi Roma Eduction
Found. Programul a fost

Programul este pilotat de organizaţii neguvernamentale roma în
colaborare cu ONG-uri din reţeaua ISSA.

implementat în 4 ţări prin
organizaţiile

naţionale

membre ISSA: Macedonia,
Slovacia, România Ungaria

Programul prevede susţinerea combinată a copiilor şi a părinţilor
acestora prin servicii de îngrijire şi educaţie timpurie şi cursuri cu
părinţtii pentru creşterea competenţelor parentale.

În

România

CEDP

colaborează

cu

Romani

Criss

pentru

implementarea proiectului în comunitatea din Mofleni/Craiova şi cu
organizaţia

Ruhama

pentru

comunitatea roma din Telechiu.
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implemtarea

proiectului

pentru

IV. Elaborare de materiale
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In cadrul proiectului
“Educaţie, calificare şi
facilitarea tranziţiei spre un
loc de muncă pentru elevi şi
tineri cu risc sau în situaţie
de abandon şcolar,
POSDRU/8/2.2/S/4 ID 3024
, s-au elaborate ghidurile
pentru componentele
programului A doua sansa
secundar primar, A doua
sansa secundar inferior si
pentru Scoala dupa Scoala.

Pe tot parcursul anul 2012 experţi ai Centrului
Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare
Profesională au participat la elaborarea de
materiale în cadrul proiectelor desfăşurate.

Suporturi
de
curs
pentru activitatile de
formare a cadrelor
didactice
si
a
specialistilor implicati
in programul “Un start
Bun in Viata”.
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V. Participări la campanii naţionale
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Campania Globală pentru Educaţie

Campania Globală pentru Educaţie
este un eveniment desfăşurat anual, la
nivel mondial, de o coaliţie de
asociaţii de caritate, sindicate şi
grupuri de cetăţeni din întreaga lume
şi care, începând cu anul 2001, este
coordonat în România de Organizaţia
Salvaţi Copiii. Campania Globală
pentru Educaţie doreşte să reprezinte
un factor de presiune la nivelul
liderilor de opinie şi autorităţilor,
arătând că este timpul demarării de
acţiuni pentru a nu se permite încă
unei generaţii de copii şi adulţi să nu
beneficieze de educaţie
Participarea
unităţilor
de
învăţământ: 619 unităţi
Participanţi: minim 104.974, din care
79.849 copii
5.849 cadre didactice
17.311 părinţi sau alţi membri ai
familiei
1.945 alţi invitaţi (autorităţi locale,
specialişti, jurnalişti, alţi reprezentanţi
ai comunităţii)
PARTENERI
Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului
Centrul Municipiului Bucureşti de
Resurse şi Asistenţă Educaţională
Centrul Romilor pentru Intervenţie
Socială şi Studii „Romani Criss”
Centrul Educaţia 2000+
Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare
Profesională „Step by Step”
Asociaţia Ovidiu Rom
World Vision România
Roma Education Fund Romania
Federaţia Naţională a Asociaţiilor de
Părinţi – Învăţământ Preuniversitar
Federaţia Sindicatelor Libere din
Învăţământ.

Tema pentru anul 2012 a fost „Educaţie şi îngrijire pentru
copilăria timpurie”. În contextul Campaniei Globale pentru
Educaţie, copilăria timpurie acoperă intervalul de vârstă de
la 0 la 8 ani.
Astfel, in 2012 atenţia a fost indreptata în special către
părinţi, dar şi către autorităţile cheie implicate în îngrijirea şi
educaţia pentru copilăria timpurie, precum şi sectorului
privat care trebuie să joace un rol activ în acest domeniu.
Conceptul central al Campaniei Globale pentru Educaţie a
fost acela de imagine – fotografie, desen etc - fiind
încurajată participarea activă a copiilor, dar şi a adulţilor în
activităţi care să contribuie la ilustrarea aspiraţiilor copilăriei
– copiii fericiţi şi sănătoşi, care cresc într-un mediu sigur.
La nivel naţional, Organizaţia Salvaţi Copiii şi partenerii săi
a intenţionat ca, prin activităţile propuse pentru această
ediţie a Campaniei Globale pentru Educaţie să atragă atenţia
opiniei publice şi factorilor de decizie asupra nevoii de
iniţiative strategice, coerente şi concertate în domenii cheie
pentru copilăria timpurie şi, în mod special, asupra nevoii de
a prioritiza educaţia timpurie şi educaţia parentală.
Activităţile propuse în cadrul Săptămânii Globale de
Acţiune - 22-28 aprilie 2012
 Activităţi
de
documentare,
mai
ales
imagini/fotografii a principalelor aspecte/resurse
importante pentru copilăria timpurie în comunitatea


Activităţi la nivel comunitar prin care elevii,
cadrele didactice, autorităţile locale, părinţii,
reprezentanţii sectorului privat şi alţi factori
comunitari aleg aspecte ale copilăriei timpurii pe
care le pot remedia/îmbunătăţi;



Activităţi de informare – organizarea unor întâlniri
cu părinţii, cadrele didactice sau copiii în vederea
unor informări făcute de specialişti cu privire la
probleme de interes pentru educaţia şi îngrijirea
pentru copilăria timpurie;



Activităţi de lobby şi sensibilizare – transmiterea
către factorii de decizie, elevi, părinţi şi
reprezentanţii sectorului privat a unor mesaje şi date
care să atragă atenţia asupra nevoii de a lua măsuri
de sprijinire a educaţiei şi îngrijirii pentru copilăria
timpurie.
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VI. Imaginea CEDP in Mass-Media
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Pe parcursul anului 2012 CEDP Step by Step a comunicat
principalele programe, evenimente si activitati pe care le-a
derulat pe mai multe canale:
- site-urile: www.stepbystep.ro; www.bambistepbystep.ro;
www.scoalastepbystep.ro; www.minilibri.ro
- retele de socializare – conturile de Facebook al: CEDP Ste[ by
Step, Gradinita Bambi, Scoala Step by Step si Minilibri.
- presa : comunicate, reportaje, evenimente.
Anul 2012 si 2013 reprezinta anii rebranduirii marcilor
Asociatiei si a stabilirii strategiei de comunicare.
Astfel au fost redesenate siglele Gradinitei Bambi si CEDP Step
by Step si a fost refacut site-ul www.bambistepbystep.ro . Au
fost create site-ul www.scoalastepbystep si conturile de facebook
pentru toate marcile Asociatiei.
S-a stabilit lansarea campaniei “20 de ani de Step by Step in
Romania” cu mesajul “Puterea metodei”. In luna noiembrie 2012
a fost expediat de unui comunicat de presa despre alternativa
educationala Step by Step, care a generat :
 49 aparitii online
 10 stiri radio
 2 stiri TV – RTV
www.121.ro (25 octombrie)
www.actualitati.net (26 octombrie)
www.anamariatatucu.com (30 octombrie)
www.cancan.pcvirt.com (26 octombrie)
www.cursuripentrucopii.ro (25 octombrie)
www.egirl.ro (25 octombrie
www.einformatii.ro (24 octombrie)
www.ele.ro (30 octombrie)
www.estiri.ro (24 octombrie)
www.infoportal.rtv.net (26 octombrie)
www.infoziare.ro (25 octombrie)
www.itsybitsy.ro (25 octombrie)
www.mamicamea.ro (25 octombrie) – prima apartie
www.mamicamea.ro (25 octombrie) – a doua aparitie
www.mamicamea.ro (25 octombrie) – a treia aparitie
www.mamicaurbana.ro (25 octombrie)
www.news.portal-start.com (25 octombrie)
www.niuzer.ro (26 octmbrie)
www.presaonline.com (25 octombrie)
www.revista.com (29 octombrie)
www.salutbucuresti.ro (31 octombrie)
www.sfatulparintilor.ro (24 octombrie)
www.stiri.com.ro (26 octombrie)
www.urbankid.ro (30 octombrie)
www.utilecopii.ro (29 octombrie)
www.ziareaz.ro (26 octombrie)
www.ziarulring.ro (26 octombrie)
www.ztb.ro (24 octombrie)
www.rtv.ro (6 noiembrie) …si multe altele
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VI. Raport Financiar
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Nr.
Crt.

Denumire indicatori

An curent An precedent
2012
2011

1.

Venituri din activităţi fără scop
patrimonial
Cheltuieli privind activităţile fără scop
patrimonial
Rezultatul activităţilor
Fără scop patrimonial - excedent
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar - deficit
Rezultat curent al activ. fără scop
patrimonial – excedent
Venituri excepţionale
Cheltuieli excepţionale
Rezultatul activităţilor excepţionale
Rezultat total al activităţilor fără scop
patrimonial – excedent
Venituri din activitati economice
Cheltuieli din activitati economice
Rezultatul activitatilor economice –
profit
Rezultatul activitatilor economice –
pierdere
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul net al exercitiului - excedent

8.263.223

6.002.058

7.606.894

5.520.103

656.329

481.995

98
597.476
597.378
58.951

277
423.399
423.122
58.951

0
0
0
58.951

0
0
0
58.833

-

3.100
3.100
-

-

-

8.263.321
8.204.370
58.951

6.005.435
5.946.602
58.833

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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