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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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CV-ul organizatiei

Viziune:
Educat pentru a reuşi!

Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare
Profesională (CEDP) Step by Step,
asociaţie neguvernamentală, 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 şi Cercetării
Ştiinţifice, un program educaţional pentru
învăţământul preşcolar,
primar şi
gimnazial a în baza Protocolului 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 şi
Cercetării Ştiinţifice.
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:
Sustinerea valorilor unei societăţi globale deschise pentru
dezvoltarea unui sistem educaţional de calitate,
democratic, inovator care să asigure respectul pentru
diversitate.

Valorile fundamentale
 inovaţie şi creativitate în domeniul educaţiei şi
protecţiei copilului;
 valorizarea ansamblului copil-copilărie;
 respectarea diversităţii umane.

Obiective
 abordarea unor metode de predare – învăţare evaluare specifice educaţiei centrate pe copil;
 responsabilizarea şi implicare familiilor şi
comunităţilor în educaţia copiilor;
 oferirea de şanse egale tuturor copiilor;
 susţinerea dezvoltării comunităţilor profesionale în
vederea oferirii educaţiei incluzive de calitate
pentru toţi copiii şi familiile lor;
 promovarea
şi
implementarea
principiilor
democratice în educaţia şi protecţia copilului;
 derularea de activităţi menite să susţină şi să
dezvolte valorile societăţii deschise şi democratice.
CEDP Step by Step dezvoltă programe în domeniul
educaţiei de calitate şi protecţiei copilului care se
adresează:
 copiilor
 părinţilor
 profesioniştilor
 decidentilor

Parteneri:
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
 Ministerul Sănătăţii
 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi
Adopţie
 Inspectoratele Şcolare Judeţene
 Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică
 Direcţiile Judeţene de Protecţie a Copilului
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Afilieri naţionale şi internaţionale
Comisia Naţională pentru Alternative Educaţionale
International Step by Step Association

Consiliul director
1. Preşedinte, Viorel Nicolescu – prof. univ. dr. la Universitatea Bucureşti
2. Vicepreşedinte, Doina Olga Stefănescu – conf. univ.dr. la Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative
3. Catalina Ulrich – conf. univ. Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
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 si Scoala Step by Step– Cristiana Boca
Şef departament învăţământ primar – Adriana Dobriţoiu
Şef departament relaţii publice – Roxana Avram
Asistent de proiect – Raluca Dancu
Şef departament administrativ – Cristian Venczel
Coordonator program FasTrackids–Monica Avramescu
Contabil şef – Valeriu Cartas
Contabil - Andreea Lia
Trezorier – Elena Simion
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Participări la evenimente naţionale şi internaţionale
Nationale
Participarea lunară la lucrările Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale – dir. programe
Elena Iuliana Mihai
Participarea la două cercuri metodice organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova - şef
învăţământ preşcolar Ioana Herseni.
Participarea specialiştilor din cadrul CEDP la diferite grupuri de lucru la invitaţia ANPDC, FONPC,
UNICEF.
Colaborare cu Teatrul Ion Creangă pentru realizarea spectacolelor de teatru pentru copii de 2-3 ani,
“Micul prinţ” şi “Iepuraşul curajos” – şef department educaţie timpurie Carmen Anghelescu
Colaborare cu Agenţia de PR, “Deci se poate” la a cincea ediţie a evenimentului “Citim în iarbă”
care a vut loc pe 26 septembrie 2015 în parcul Herăstrău, la Roaba de cultură - copiii de la
Gradiniţa Bambi şi Scoala Step by Step au organizat în cadrul evenimentului ateliere de creaţie.
Internationale


Participarea dir. executiv Carmen Lică la Council Meeting and ISSA NGO Development Day –
Bucureşti – 2- 4 decembrie



Participare -Raluca Dancu -la cursul:
Empowerment through coaching within Erasmus +: Youth in Action , 10-15.11.2015, în
Arnhem, Netherlands, organizat de către National Agency Erasmus+ Youth Netherlands,
participanţi din 13 ţări UE (reprezentanţi de ONG-uri de tineret) care a avut ca teme:
-utilizarea tehnicilor si metodelor de coaching in lucrul cu tinerii
-informatii generale despre programul Erasmus +
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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 şi
Cercetării
Ştiinţifice
pentru
învăţământul preşcolar, primar şi
gimnazial.
Public ţintă:
 copii între 3-14 ani
 părinţi
 cadre didactice
La nivelul învăţământului preşcolar, în
anul şcolar 2015-2016 alternativa
educţională Step by Step a funcţionat în:
600 de grupe din 178 grădiniţe
din 38 de judeţe

Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare
Obiective:
 abordarea unor metode de predare-învăţareevaluare
echilibrate,
care
respectă
personalitatea copilului;
 predarea-învăţarea-evaluarea centrată pe copil;
 individualizarea educaţiei;
 învăţarea-predarea-evaluarea organizate pe
centre de activităţi;
 asigurarea formării continue, precum şi sprijin
tehnic pentru cadrele didactice
 implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia
Profesională
s-a îngrijit de editarea si difuzarea a peste
copiilor.
12.000 de caiete de evaluare – documente şcolare
utilizate de la clasa pregatitoare până la clasa a IV-a, cu
program alternativ Step by Step

La nivelul învăţământului primar, în
anul şcolar 2015-2016 alternativa
educţională Step by Step a funcţionat în:
625 de clase din 154 şcoli din 35
de judeţe.
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Dinamica programului pentru învăţământul preşcolar în alternativa
educaţională Step by Step

Dinamica programului pentru învăţământul primar în alternativa
educaţională Step by Step
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II.2. Împreună pentru acces la educaţie timpurie de calitate

Scopul proiectului:
Îmbunătățirea
calității
practicilor
educaționale la clasă prin extinderea
utilizării instrumentelor de monitorizare
şi evaluare pentru a crește nivelul de
cuprindere a copiilor de la 3 la 6 ani în
sistemul de educaţie timpurie, în cadrul
unităților de învățământ preșcolar.
Rezultate asteptate:
 11
grădinițe
dotate
cu
echipamente
și
materiale
educaționale;
 70 de cadre didactice, personal
de îngrijire și medical formați în
spiritul diversitatii si a educației
incluzive
și
individualizate
pentru a asigura calitatea
educării copiilor;
 mentori formați pentru a
asigura
activitățile
de
monitorizare și evaluare;
 1200 de copii acces la o
educație de calitate și la resurse
care să le susțină dezvoltarea
pentru atingerea potențialului;
 500 de părinți formați pentru a
asigura sprijinul necesar copiilor
în dezvoltare;
 11 comunități consolidate prin
implicarea cadrelor didactice, a
părinților și a autorităților locale
în discutarea și rezolvarea
aspectelor referitoare la educarea
copiilor intr-o lume a diversitatii.

Proiect demarat in 2014, finantat de Kaufland Romania,
prin UNICEF Romania
Obiectivele proiectului:
 dezvoltarea materialelor pentru cursurile de pregătire
a cadrelor didactice și a instrumentelor de
monitorizare și evaluare;
 asigurarea formării continue a cadrelor didactice din
învăţământul preșcolar care să asigure creșterea
calităţii practicilor pedagogice la clasă;
 asigurarea activităţilor de mentorat necesare pentru
susţinerea demersului pentru îmbunătăţirea
practicilor pedagogice;
 desfășurarea unor activităţi de consiliere a părinţilor
din comunităţile selectate;
 documentarea modelului de intervenţie pentru a
declanșa revizuirea unor documente legislative și
metodologice care să sprijine implementarea unor
măsuri de dezvoltare a sistemului de învăţământ
preșcolar din România;
 dotarea celor 11 grădiniţe cu echipamente și
materiale educaţionale (în funcţie de necesităţile
fiecăreia).
Grupul ţintă:
 copii preşcolari cu vârste între 3 si 6 ani din instituţii
de învăţământ preșcolar din judeţele Bacău, Brăila,
Buzău, Bistriţa, Constanţa, Galaţi, Iaşi şi
Mehedinţi.
 părinţii copiilor preșcolari;
 personalul didactic și nedidactic din unităţile de
învăţământ preșcolar selectate la nivelul fiecărui
judeţ de către ISJ;.
 mentorii formaţi pentru a asigura activităţile de
monitorizare și evaluare. Aceștia pot fi voluntari
din personalul didactic pensionat în momentul
desfășurării programului.
Parteneri:
Ministerul Educatiei Nationale;
Inspectoratele școlare judeţene
Primariile/Direcţiile Generale de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului
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II.3. Cursuri de formare iniţială şi continuă
În anul 2015 CEDP Step by Step a oferit următoarele
cursuri:
În anul 2015, 344 de cadre didactice au
participat la 11 sesiuni de formare în
metodologia alternativei Step by Step
pentru învăţământ prescolar desfăşurate
la: Botoşani, Satu Mare, Târgovişte.

poza

La nivelul învăţământului primar 650 de
cadre didactice au parcurs cursurile de
formare în metodologia alternativei
educaţionale Step by Step în 6 centre
zonale de formare: Slatina, Botoşani,
Târgovişte, Oradea, Tulcea şi Bistriţa.

poza

Cursuri de formare în metodologia
alternativei educaţionale Step by Step –
nivel prescolar
Cursurile se adresează cadrelor didactice din învăţămantul
preşcolar 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 Step by Step, nivel
preşcolar 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 învăţământul
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 alcătuite din rândul
cadrelor didactice cu experienţă în aplicarea alternativei
educaţionale Step by Step şi cu o bună pregătire
profesională care să asigure menţinerea calităţii alternativei.
Cursurile de formare sunt specifice fiecărui nivel şi
utilizează experienţa dobândită de cadrele didactice pe
parcursul activităţii din timpul anului şcolar.

Cursuri de educaţie timpurie
Cursurile se adresează personalului de educaţie şi îngrijire
din creşe în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor de
educaţie timpurie.
În anul 2015 au avut loc cursuri la Creşa TitanII Bucureşti 30 de persoane şi Creşa Borşa –Maramureş – 20 de
persoane.

Raport anual 2015

II.4. Grădiniţa Bambi

Copiii sunt implicaţi în campanii
umanitare sau proiecte variate, de
tipul:
Organizarea de serbări în
grădiniţă sau alte locatii în funcţie
de evenimentele importante ale
anului.
Participarea la târguri, festivaluri
sau expoziţii, precum Târgul de
carte pentru copii MiniLibri,
Festivalul Amintiri din Copilarie
sau Festivalul Internaţional de
Teatru pentru Copii.
Organizarea unui eveniment cu
ocazia zilei naţionale, Suflet de
român.
Celebrarea
unor
sărbători
naţionale
şi
internaţionale

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
Bambi este acreditată prin OM 3570 din data de 30.03. 2009 şi a
obţinut Atestat privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către
unitatea de învăţământ nr. 774 din 11.06.2012.
Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2015 – 2016 a cuprins: 3
grupe mici, 3 grupe mijlocii si 3 grupe mari, cu un total de 149
copii, dintre care 9 cu nevoi speciale.
În anul şcolar 2015-2016 activitatea didactică a fost realizată de
următoarele cadre didactice
-

1 director degrevat

-

18 posturi didactice, din care:
 6 cadre didactice calificate, titulari cu normă
didactică în unitate,
 4 educatoare calificate cu cumul,

Organizarea
Târgului
de
Mărţişoare,
cu
mărţişoare
confecţionate şi vândute de copii,
la începutul lunii martie.

 2 educatoare necalificate,
 7 educatoare calificate suplinitoare;
 1 profesoara de arte plastice;

Implicarea în Campania umanitară
Învaţă să dăruieşti.

 1 profesoară de muzică;
 2 psihologi/profesori de logopedie.

Organizare
de
activităţi
demostrative
cu
participarea
părinţilor şi de activităţi împreună
cu părinţii.
Organizarea de vizite de studiu
pentru grupele mijlocii şi mari în
funcţie de proiectele tematice
parcurse.
Organizarea şi vizionarea de
spectacole.
Vizită la o fermă de animale cu
copiii din grupele mici.
Excursie anuală cu copiii de la
grupele mari
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De ce aleg părinţii Bambi?








Lucrăm cu fiecare dintre copii pornind de la personalitatea și potenţialul lor, pentru a-i ajuta sa se
dezvolte.
Oferim un loc de învăţare modern, prietenos, dotat cu cele mai noi echipamente. Avem inclusiv
teren de sport, unde facem jocuri de echipă și diverse activităţi. Asigurăm masa de prânz și gustări
pregătite în colaborare cu un medic nutriţionist!
Completăm curriculum naţional, cu predarea intensivă în limba engleză. Pentru fiecare nivel de
vârstă se organizează grupă Cambridge, pentru susţinerea examenului Starters – Cambridge.
Avem o paletă largă de activităţi optionale pentru dezvoltarea armonioasă acopilului
dvs (Fastrackids, aikido, șah, teatru, balet, dans, inot, minibaschet, pian, limbi străine la cerere,
logopedie).
Punem un accent deosebit pe dezvoltarea competenţelor emoţionale de care copilul are nevoie
pentru a reuși în viaţă. Creăm un mediu sănătos și participativ, prevenind comportamentele de
bullying!
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II.5. Şcoala Step by Step Bucureşti
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;
 Integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale în clasele de copii cu dezvoltare
tipică (un copil cu sindrom Down, un copil cu
autism);
 Comunicarea deschisă cu părinţii şi toţi cei
implicaţi în activitatea noastră;
 Transparenţa în ceea ce priveşte situaţiile
“dificile”.

Şcoala Step by Step îşi desfăşoară cursurile într-un
local situat în zona centrală a oraşului, în imediata
apropiere a Grădiniţei Bambi, pe Strada Cezar
Bolliac, la nr. 42, sector 3. Este autorizata pentru
nivelul primar prin OM nr 5893/ 27.09.2012.
Spaţiul şcolii este unul renovat în totalitate pentru a
răspunde nevoilor elevilor noştri şi cuprinde: săli
de clasă dotate cu staţii interactive de învăţare,
calculatoare, videoproiectoare şi cu mobilier nou,
specific alternativei educaţionale Step by Step;
laboratoare virtuale, o bibliotecă, o sală de sport,
cabinet pentru informatică cu reţea de calculatoare
conectate la internet, cabinet pentru consiliere
psihopedagogică şi logopedie, sală de mese,

Populaţia şcolară
 Total elevi: 83 elevi
 2 clase pregătitoare (24 elevi),
 1 clasă I (19 elevi)
 2 clase a II-a ( 27 elevi)
 1 clasa a III a (12 elevi)

cabinet

medical

şcolar

autorizat,

spaţii

administrative precum şi un spaţiu exterior
amenajat, destinat activităţilor sportive şi de
recreere.

Personalul şcolii
 1 director
 1 coordonator operational- administrativ
 1 asistent medical
 2 profesori limba engleză
 1 profesor limba engleză- vorbitor nativ
 16 învăţători/ profesori pentru învăţămât
primar
 1 profesor arte plastice
 1 profesor educatie fizică
 1 consilier şcolar
 2 profesori asociati – filosofie pentru
copii şi religie ortodoxă
 profesori/instructori pentru activităţile
opţionale
 4 îngrijitoare
 1 ingrijitor cladire
 3 conducători auto.

Pentru că acordăm o mare importanţă educaţiei
copiilor dumneavoastră, am selectat cei mai
potriviţi oameni care să facă parte din echipa
noastră. Toate cadrele didactice au studii de
specialitate şi studii superioare finalizate sau în
curs de finalizare. Deoarece formarea continuă
asigură o calitate sporită procesului, fiecare cadru
didactic participă anual la cursuri de formare
profesională specifice alternativei educaţionale step
by step, lucrului cu copii cu cerinţe educaţionale
speciale, precum şi la cursuri de dezvoltare
personală, conform unei strategii de formare
stabilite la începutul fiecărui an şcolar.
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II.6. 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 2015, în centrul 2 FasTracKids:
 FasTracExplorers – pentrucopii de la 1,8 la 3ani
 FasTrackTots – pentru copii de la 3 la 4 ani
 FasTracKids Core – pentru copii de la 4 la 8 ani
 FasTracEnglish – pentru copii de peste 3 ani
 FasTracKids Summer Camps

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

metode

de

inovative,
FasTracKids

Core

predare

prestigioasele universităţi Harvard, Oxford sau MIT. În plus,
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.

programul

Pe lângă îmbunătăţirea cunoştinţelor, programul pune

abordează

accent deosebit pe dezvoltarea abilităţilor fundamentale de viaţă

douăsprezece

cum ar fi:


comunicareaşi vorbirea



transferulcunoştintelorînpractică

Creativitate, Scopuri şi obiective



lucrulînechipă

în viaţă, Literatură, Artăşi teatru,



luarea de decizii

Biologie, Matematică, Stiinţele



rezolvarea de probleme

Ştiinţele



leadership



public speaking



capacitatea de a primi şi oferi feed-back

TEME DE STUDIU:
Comunicare,

naturii,

Tehnologie,

Astronomie,

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:
-

învaţă să comunice în propoziţii complete

-

învaţă să gândească înainte de a vorbi

-

învaţă să îşi sistematizeze discursul

-

învaţă să îşi îmbogăţească vocabularul

FasTracKids® a fost desemnată de prestigioasa revista
americană Entrepreneur Magazine drept franciza educaţională pentru copii numarul 1 în lume (categoria
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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 3
ani si 4 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.
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FasTracKids Summer Camps

În perioada verii cursurile obişnuite FasTracKids se întrerup şi lasă
locul unor programe estivale speciale – FasTracKids Summer Camps.
În

2015

FasTracKids

temele

Summer

Camp au fost:

 Savanţi tineri, oase

batrâne
 Atelierul de arta
 Anatomia mea
Fiecare temă se desfăşoara pe parcursul a 5 zile, 3 ore pe zi.
 Gata de călătorie

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

 Lui Spencer îi plac

sporturile
 Despre constelatii
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FasTrack Explorers
Este programul special gândit pentru copiii între 1,8 ani şi 3 ani, care-şi propune să folosească la maxim
curiozitatea înnăscută a copiilor, ajutându-i să descopere şi să exploreze lumea care-i înconjoară.La
FasTrack Explorers nu punem accentul pe A ŞTI, ci pe A EXPLORA şi A ÎNŢELEGE.
Într-o sesiune de curs FasTrack Explorers veţi regăsi atât momente de transfer de cunoştinţe, cât şi
momente de descoperire şi explorare individuală, veţi regăsi activităţi din sfera ştiinţelor precum şi
activităţi creative, vor exista atât jocuri de mişcare, cât şi jocuri muzicale.
În fiecare lună copiii se întâlnesc cu o temă pe care o studiază timp de 4 săptămâni, în fiecare săptămână,
timp de 1 ora.

Durata: 11 luni
Frecvenţa : o dată pe săptămână ( sesiuni de o oră)
Număr de copii in grupă : maxim 10 (cu doi instructori)
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FasTrack English

Este un program revoluţionar de predare a limbii engleze creat pentru copii de peste 3 ani. Se întinde pe o
perioadă de 3 ani, alcătuit din 12 nivele a câte 3 luni. Fiecare nivel este construit în funcţie de nivelul
anterior, astfel cunoștinţele fiind reactualizate în permanenţă.

9 motive să îţi înscrii copilul la FasTrack English:
1.Învaţare interactivă pentru a cultiva dragostea copiilor pentru învăţare.
2.Curriculum inovativ construit înjurul calculatorului.
3.Abordarea unui vocabular variat.
4.Accentul în cadrul cursurilor cade pe conversaţia în limba Engleză.
5.Un mediude învăţare relaxant.
6.Cântecele tradiţionale pentru copii întăresc conţinutul lecţiei.
7.Învaţă despre cele mai cunoscute ţări din lume, lărgindu-şi perspectiva asupra lumii.
8.Jocuri interactive pentru a stimula dorinţa de învăţare.
9.Învăţarea alfabetului.
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III. Programe/ Proiecte în parteneriat
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III.1 Modelul Guiding cities – orase cu servicii orientate de integrare, proiect finantat
de Erasmus+, a demarat in decembrie 2014

Modelul Guiding Cities se centrează pe nevoile cetăţenilor.
In acest sens pentru a îmbunătăţi serviciile de orientare şi,
prin urmare, pentru a reduce abandonul timpuriu al şcolii,
este necesară o definire a unui model care să articuleze mai
bine toate serviciile şi resursele de orientare existente în
fiecare comunitate şi context local.
Prin definirea
Modelului Guiding Cities se elaborează un sistem integrat
de orientare centrat pe o perspectivă a învăţării
permanente, în care orientarea poate juca un rol central ţn
creşterea implicării indivizilor în învăţare, în clarificarea
traseelor de studiu şi de muncă şi în sprijinrea achiziţionării
abilităţilor de management al carierei.

8 parteneri din 4 tari:
DEP Institut – Barcelona
Diputació de Barcelona
Centro Studi Pluriversum –
Siena, Italia
Mediaera – Rome, Italia
ISON Pyschometrica - Athens
Gymnasio Thrakomakedonen –
Thrakomakedones, Grecia
Institutul de Stiinte ale Educatiei
Bucuresti, Romania
Centrul Step by Step pentru
Educatie si Dezvoltare
Profesionala, Romania

Raport anual 2015

III.2. Familia off-line

Proiect cultural finanţat de AFCN – Administraţia Fondului
Cultural Naţional și iniţiat de Asociaţia Culturală Replika,
împreună cu Teatrul Foarte Mic.

"Familia Offline" este un spectacol de teatru educaţional care
Partenerii proiectului:

are ca temă centrală situaţia copiilor rămaşi singuri în ţară sau în
grija unui aparţinător, în urma migraţiei părinţilor.

Centrul pentru Educaţie şi
Dezvoltare Profesională Step by
Step,
UNATC,
Asociaţia Telefonul Copilului,

Distribuţia spectacolului include un grup de 9 copii, care
evoluează alături de actori profesionişti, Mihaela Rădescu şi
Viorel Cojanu, în regia lui Radu Apostol, pe un text de Mihaela

Asociația Națională a

Michailov. Muzica originală este compusă de Bogdan

Bilbiotecarilor si Bibliotecilor

Burlăcianu (Bobo de la Fără Zahăr), iar scenografia poartă

Publice din Romania - ANBPR,

semnătura Mariei Mandea.

Port.ro,
Şapte Seri
Critic Atac.
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III.3. Teatrul Drepturilor Copilului

Un proiect finanţat de AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional și iniţiat de Asociaţia Culturală
REPLIKA, în colaborare cu Teatrul de Comedie.

Partenerii proiectului:

Teatrul Drepturilor Copilului este un spectacol de teatru educaţional și

Centrul pentru Educaţie şi

participativ, care pornește de la câteva dintre drepturile fundamentale

Dezvoltare Profesională

enunţate în Convenţia Drepturilor Copilului: dreptul la educaţie, dreptul

Step by Step,

la sănătate, dreptul la asistenţă socială, dreptul la opinie, dreptul la
libertatea de gândire, dreptul la vacanţă și la odihnă, precum și protecţia

Teatrul Vasilache, Botoșani
Scoala Gimnaziala Nr. 55
Bucuresti,
Asociația Colectiv A,
Asociația ADO - Artă
Pentru Drepturile Omului,
Think Outside The Box,

copilului împotriva oricărei forme de violenţă sau exploatare. 9 copii și 2
actori provoacă publicul să participe la un spectacol în care respectarea
drepturilor devine fundamentul unei dezbateri despre rolul copilului în
societatea contemporană, despre nevoia și dorinţa lui de a fi ascultat și
întrebat atunci când se iau decizii care îl privesc, despre respectul pentru
valoarea copilăriei sale și necesitatea de a-i da o voce socială care să
conteze și care să poată schimba ceva.

Șapte Seri
Gazeta de Artă Politică.
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IV. Elaborare de materiale
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Pe tot parcursul anul 2015 experţi ai Centrului Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare
Profesională au participat la elaborarea de materiale în cadrul proiectelor desfăşurate.

Revizuirea politicilor şi strategiilor sectoriale destinate copiilor 0-6/8 ani . Recomandări de
ansamblu şi de acţiune pentru un cadru convergent al politicilor ce vizează dezvoltarea
copilului. – UNICEF
Elaborarea de materiale necesare pentru sustinerea cursului “Educatie anteprescolara,
primul pas catre viitor”, acreditat OM 3905/18.07.2015 – 25 de credite transferabile

“Copilul meu este o persoana importanta – Elemente practice de psihologie a copilului
pentru parinti. De la nastere la scoala.” - autor Carmen Anghelescu, lucrare tiparita cu
sprijinul UNICEF
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V. Participări la campanii naţionale
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Campania Globală pentru Educaţie

Campania Globala pentru Educatie
este un eveniment desfasurat anual, la
nivel mondial, de o coalitie de
organizatii
neguvernamentale,
sindicate si grupuri de cetateni din
intreaga lume, Din 2001 este
coordonata in Romania de Organizatia
Salvati Copiii.
Pentru a atrage atenţia factorilor de
decizie asupra importanţei accesului la
o educaţie de calitate pentru fiecare
copil din România şi din lume, sub
sloganul ”Votăm pentru educaţie!”,
peste 100.000 de copii, părinţi şi cadre
didactice participă în acest an la
activităţile desfăşurate în perioada 410 mai 2015, în cadrul Campaniei
Globale pentru Educaţie.

Anul 2015 are o importanţă deosebită pentru educaţie,
reprezentând termenul limită pentru îndeplinirea obligaţiilor
asumate în acest domeniu de comunitatea mondială acum 15
ani. În anul 2000, liderii lumi au promis că, până în anul
2015, toţi copiii vor putea absolvi măcar şcoala primară.
Datele
contrazic
această
promisiune:
>>> În lume, există 58 de milioane de copiii care nu au
acces la educaţia primară. Fetele, copiii cu dizabilităţi şi
copiii care trăiesc în zone de conflict reprezintă cele mai
vulnerabile grupuri din punct de vedere al accesului la
educaţie. Dacă progresele vor continua să se înregistreze în
acelaşi ritm ca şi până acum, accesul universal la educaţia
primară ar deveni realitate abia în anul 2086, şi ar fi nevoie
de aproape un secol până când toţi copiii ar putea finaliza
măcar
un
an
de
învăţământ
gimnazial.
>>> În România, 1 din 10 copii cu vârsta
corespunzătoare învăţământului primar nu participă la
educaţie. În anul şcolar anterior (2013/2014), procentul
copiilor cu vârsta între 7 şi 10 ani care frecventau şcoala
primară era de 87,4% (în scădere cu peste un punct
procentual faţă de anul şcolar anterior). În plus, într-un
singur an şcolar (2012/2013), un număr de circa 24.400
copii au abandonat învăţământul primar şi gimnazial
În acelaşi timp, anul 2015 ne oferă şansa de a privi în viitor.
În acest an, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor
Unite va stabili un nou cadru – atât pentru educaţie, cât şi
pentru dezvoltare sustenabilă. Acest nou cadru va da tonul şi
va stabili priorităţile pentru politicile şi acţiunile autorităţilor
din acest moment şi până în anul 2030.

Parteneri:

Raport anual 2015

VI. Imaginea CEDP in Mass-Media
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Pe parcursul anului 2015 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.
http://www.ziare.com/scoala/invatamant/alternativa-step-bystep-la-invatamantul-traditional-jocul-e-mai-mult-decat-joc1327131
http://adevarul.ro/educatie/prescolar/sistemul-educatie-stepby-step-program-alternativ-centrat-copil1_54f5d1c9448e03c0fd2f8c14/index.html
http://m.rfi.ro/stiri-social-52353-o-alternativa-educationalastep-step
http://www.revistatango.ro/celebritati/interviuri/dorina-chiriacoamenii-devin-mai-frumosi-citind-nu-cartea-in-sine-cipropria-imaginatie-i
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VI. Raport Financiar
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Nr.
Crt.

Denumire indicatori

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
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

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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An curent An precedent
2015
2014
7.280.100

6.737.819

7.061.204

6.630.133

218.896

107.686

62.724
158.065
(95.341)
123.555

175.236
161.349
13.887
121.573

0
0
0
123.555

0
0
0
121.573

-

-

-

-

7.342.824
7.219.269
123.555

6.913.055
6.791.482
121.573
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Str. Ghe Dem Teodorescu nr. 16 bis, sect.3, cod 030916
Tel:0317102929, 0317102930 fax: 021 316 67 74
email: office@stepbystep.ro
www.stepbystep.ro
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