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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:
Sprijinirea valorilor unei societăți deschise pentru dezvoltarea unui sistem educațional calitativ,
democratic și inovator care să asigure respectarea diversității

CV-ul organizatiei
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 reaprobată cu numărul 9997
din 1 septembrie 2017.
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:
Suntem o organizație dinamică și inovatoare care
dezvoltă și promovează noi standarde de excelență în
domeniul educației și soluții de învățare timpurie, ca
bază pentru dezvoltarea continuă. Pe această fundament
se construiesc soluții specifice pentru învățământul
primar și gimnazial.
Suntem dedicați dezvoltării unor soluții educaționale
unice pentru fiecare copil, adaptate la interesele, nevoile
și ritmul lor de creștere și progres.
Suntem un centru de oportunități de dezvoltare care are
ca obiectiv principal alegerea celei mai bune soluții
educaționale pentru fiecare copil, pentru a valorifica
talentele și pentru a le sprijini în atingerea unei starii de
bine, durabile.
Valorile fundamentale
 Inovarea și creativitatea în educație și protecția
copilului
 Evaluarea ansamblului copilărie-copilărie
 Respect
 Orientarea spre client - copil și părinte, profesori și
profesioniști, comunitatea de afaceri și comunitatea în
general
 Pasiunea pentru descoperirea talentelor și
potențialului copiilor
 Preocuparea pentru excelență
 Construirea încrederii
 Inovare și creativitate
 Cultura antreprenorială
 Spiritul de echipă
 Diversitatea
Obiective
 Abordarea metodelor specifice de predare-invatareevaluare pentru o educație centrata pe copil
 Responsabilitatea și implicarea familiilor și a
comunităților în educația copiilor
 Oferirea de șanse egale tuturor copiilor
Susținerea dezvoltarii comunității profesionale în
oferirea unei educații de calitate incluzivă pentru toți
copiii și familiile acestora
 Promovarea și implementarea principiile democratice
în domeniul educației și al protecției copilului
 Dezvoltarea de activități pentru a susține și dezvolta
o societatea deschisă și respect pentru valorile
democratice
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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
 UNICEF

Afilieri naţionale şi internaţionale





Comisia Naţională pentru Alternative Educaţional
American Chamber of Commerce în România
Romanian Business Leaders
PIAROM




International Step by Step Association
ReadyNation International
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Consiliul director
1. Preşedinte, Dr. Viorel Nicolescu – prof. univ. dr. la catedra de Pedagogie,
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 – Valentina Chelan
Directoare Scoala Gimnaziala Step by Step– Mihaela Stafiescu
Şef departament învăţământ primar – Adriana Dobriţoiu
Şef departament relaţii publice – Roxana Avram
Şef departament administrativ – Cristian Venczel
Contabil şef – Valeriu Cartas
Contabil - Andreea Lia
Trezorier – Elena Simion
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Evenimente
Conferința „Parteneriatul public-privat pentru educația timpurie, o șansă pentru
competitivitatea României“, editia a II-a
Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională (CEDP) și
ReadyNation Romania au fost gazdele uneia dintre cele mai importante dezbateri din acest an
din România, pe tema educației timpurii. Este vorba despre „Parteneriatul public-privat pentru
educația timpurie, o șansă pentru competitivitatea României“, ediția a II-a, și care a avut loc
marti, 16 mai 2017, în București.
Cu invitați de marcă din domeniile educației, businessului și al medicinei, conferința și-a atins
scopul de a promova inovația în găsirea de resurse pentru dezvoltarea serviciilor de educație
timpurie de calitate. ”Inițiativa noastră isi propune sa implice oamenii de afaceri
indeterminarea de politici publice care sa duca la cresterea investitiilor in educația timpurie,
după un an, avem deja o rețea formată de 50 de oameni de afaceri. este un soi de reuniune
pentru”, a declarat președintele RadyNation RO, Radu Enache, fost manager general al HP și
fost președinte al AmCham în România.
Invitatul special al conferinței, Mark Alter, profesor de psihologia educației la prestigioasa New
York University, a susținut pentru profesioniștii în educație timpurie un workshop gratuit cu
tema “Drumul de la educație timpurie către competențele cerute de sec. XXI – cele mai
importante 7 provocări pentru comunitate”.
Evenimentul s-a desfășurat în contextul existenței unui interes comun în construirea unei forțe
de muncă competitive, prin sprijinirea programelor de educație timpurie. Subiectul educația
timpurie a fost pus în centrul dezbaterii și în ianuarie 2017, la Forumul Economic Mondial de
la Davos, dar și în cadrul mesei rotunde organizate de Banca Mondială, în aprilie 2017, la
Washington DC.
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Premii obtinute:
Premiile Itsy Bitsy Excellence:
 CEDP Step by Step a fost câștigător la categoria "Alt tip de educație"
 Carmen Anghelescu, psiholog, expert al CEDP Step by Step a primit premiul pentru
susținerea și participarea la campania "Ziua liberă a zilei de 1 iunie

Participari la:
 Grupul de lucru ECEC inițiat de Președinție în cadrul Inițiativei Președintelui
"România Educata"
 Comisia Naționala pentru Alternative Educationale
 Participarea la conferințele anuale ISSA
 Work-shopuri organizate de Inspectoratele Școlare Județene, Autorității Naționale
pentru Protecția Copilului, Federația ONG-urilor pentru Copii, UNICEF
 Comitetului pentru Educație AmCham
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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 2017-2018 alternativa
educţională Step by Step a funcţionat în:
 600 de grupe din 178 grădiniţe
din 38 de judeţe

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
Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare
copiilor.
Profesională s-a îngrijit de editarea si difuzarea a peste
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 2017-2018 alternativa educţională
Step by Step a funcţionat în:
 613 de clase din 154 şcoli din 35
de judeţe.
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Dinamica alternativei educationale Step by Step
in gradinitele din invatamantul prescolar din sistemul public
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II.2. Împreună pentru acces la educaţie timpurie de calitate
Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională - cu
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.

sprijinul tehnic UNICEF - au elaborat o componentă
specifică de intervenție ECEC la nivelul grădinițelor și
comunităților din județul Bacău, precum și în cele 8
regiuni de dezvoltare ale României pentru a aborda
aspecte specifice legate de crearea unui cadru național
pentru o educație durabilă durabilă, de înaltă calitate,
care să sprijine progresul individual al fiecărui copil în

Rezultate:
 grădinițe dotate cu echipamente
și materiale educaționale;
 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;
 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.

vederea obținerii succesului școlar și să contribuie la
calitatea viitoarei forțe de muncă.
Proiectul a continuat eforturile de modelare a ECEC, în
județul Bacău, prin consolidarea capacităților de
formare a personalului, formare de formatori și
schimburi de bune practici educația, revizuirea
strategiei naționale a ECEC și elaborarea unui Plan de
acțiune pentru perioada 2018-2022. De asemenea, a
consolidat o rețea de Centre de Resurse și formatori la
nivel național capabili să implementeze și să
impartaseasca strategii inovatoare de predare și
învățare, să

contribuie la replicarea modelului

dezvoltat. Aceasta retea a aplicat un nou model de
dezvoltare profesională care încurajează schimbul de
experiență, extinde oportunitățile de învățare și
construiește o comunitate de învățare și reflecție.
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II.3 Incluziunea socială prin servicii sociale integrate la nivel comunitar
Bazat pe experienţa anterioara a UNICEF şi a partenerilor locali
şi naţionali, acest proiect are ca scop testarea unui model prin
oferirea unui pachet de servicii cu o abordare integrata în judeţul
Rezultate aşteptate:


educație timpurie
inclusiva de calitate
pentru creșterea
accesului la sistemul de
învățământ obligatoriu;



reducerea / eliminarea
cazurilor de abandon
școlar timpuriu;
îmbunătățirea
rezultatelor școlare;



asigurarea
disponibilității
serviciilor sociale
integrate pentru 95% din
populație,



implicarea părinților și
participarea la activități
educaționale,



Bacău.
Locaţie: 45 comunităţi urbane şi rurale din judeţul Bacău
Beneficiari: peste 54.000 de copii şi familiile lor, dintre care
mai mult de 5.400 copii cu risc crescut de excluziune socială

Parteneri: furnizori de servicii sociale, educaţionale şi
medicale, autorităţi publice naţionale şi locale, agenţii nonguvernamentale

o mai bună înțelegere a
importanței învățării
timpurii pentru o școală
și un parcurs scolar de
succes, îmbunătățirea
abilităților parentale.

Proiect realizat cu sprijinul tehnic al Reprezentantei UNICEF in
Romania
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II.4 Sanatate ca la carte

Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională derulează proiectul
“Sănătate ca la carte” împreuna cu Lidl pentru un viitor mai bun.
Scopul proiectului este de a dezvolta deprinderi pentru o viaţă echilibrată copiilor cu vârsta
cuprinsă între 6 şi 12 ani prin adaptarea conţinutului activităţilor şcolare şi continuarea
procesului de învăţare în familie. provocarea pe care o propune acest proiect este adoptarea in
familie a unui stil de viaţă sănătos şi asimilarea de către copii a cunoştinţelor necesare pentru a
lua decizii corecte.
Elementul central al proiectului l-a constituit publicarea cărţii Sănătate ca la carte sub semnătura
dr. Florin Ioan Bălănică şi dr. Elena Iuliana Mihai. având forma unei reviste de aplicaţii şcolare,
cartea conţine 36 de pagini ilustrate, pline de informatii
utile pentru copii şi părinţi, jocuri şi aplicaţii educative,
reţete sănătoase pentru cei mici şi familiile lor. cartea a
fost tipărită în 10.000 de exemplare care au fost
distribuite în reţeaua de şcoli cu predare în alternativa
Step by Step.
Pornind de la conţinutul lucrării, formatorii CEDP au
elaborat activităţi de învăţare în care au antrenat 160 de
învăţători din învăţământul primar din oraşele AlbaIulia, Bihor, Bistriţa, Constanţa şi Bucureşti. învăţătorii
utilizează activităţile de învăţare la clasa astfel încât
copiii şi familiile lor asimilează prin joc noţini
importante pentru un trai sănătos.
De această lucrare au beneficiat deja 40.000 de copii şi 3000 de cadre didactice din sistemul
public de învăţământ.
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II.5 Grant pregatitor in vederea obtinerii unei finantari multianuale de la
Fundatia Jacobs (martie-septembrie 2017).

Obiectivul acestui grant a fost acela de a identifica si realiza parteneriate cu autoritatile locale
pentru a determina cele mai eficiente mijloace de utilizare a resurselor in vederea asigurarii
serviciilor de dezvoltare si invatare timpurie de calitate pentru fiecare copil si de a pregati
pilotarea modelului Primokiz, dezvoltat de Fundatia Jacobs - Elvetia.
Printre activitățile de pregătire a proiectului se numără și constituirea unui Grup Consultativ.
Rolul acestui grup va fi acela este de consiliere, atât în timpul etapei de pregătire/elaborare a
proiectului, cât și în faza implementării,
Din Grupul Consultativ fac parte reprezentanti ai:
• Ministerului Educației Naționale
• Ministerului Sănătății
• Ministerului Muncii și Justiției Sociale
• Institutului de Științe ale Educației
• Universitatii București
• Comunității de afaceri
• UNICEF Romania
• Asociației Municipiilor din România
• Fundației Jacobs
• ISSA, CEDP Step by Step

Prima întânire de lucru a Grupului Consultativ s-a desfasuta in luna iunie 2017, în cadrul unei
Mese Rotunde.

Partener: ISSA
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II.6 Competențele parentale și prevenirea consumului de alcool
Parteneri:
 Federația ONG-urilor pentru Copil –
FONPC,
 Centrul Step by Step pentru Educație
și Dezvoltare Profesională,
 Ursus Breweries
Perioada desfășurării proiectului: iunie
2017 – iunie 2018
Beneficiari:
 Profesioniști din educație
 Beneficiari ai
”Programului de
promovare a strategiei naționale
pentru parentalitate”, derulat de
FONPC
 Părinți
 Angajați ai companiei URSUS
Locul de desfasurare:
București și județele: Buzău, Brașov, Cluj,
Timiș
Obiectivele proiectului:
 Dezvoltarea competențelor parentale în rândul familiilor din România în
scopul prevenirii consumului de alcool la tineri și prevenirea abuzului în
familie.
 Formarea profesioniștilor din domeniul educației pentru întărirea
competențelor parentale în prevenirea abuzul de alcool în familii și a
consumului de alcool în rândul minorilor, întreruperea cercului vicios al
consumului de alcool și al violenței.

Activități dedicate:
 Realizarea unor materiale promoționale și a unei
broșuri de informare pentru profesioniști și părinți






Organizarea unor ateliere cu profesioniștii
Organizarea unor întâlniri cu părinții
Organizarea unor întâlniri la nivel comunitar
Comunicarea și promovarea proiectului
Încheierea de parteneriate
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II.7 Scriere de manual inclusive
In contextul mai larg al dezbaterii noului curriculum pentru învățământul gimnazial și
implicit a manualelor care îl concretizează, Centrul Step by Step pentru Educatie si Dezvoltare
Profesionala (CEDP) a dorit să contribuie la conturarea unui punct de vedere asupra modului în
care manualele școlare sunt concepute și tipărite.
Ca un prim pas CEDP a organizat la Institutul de Științe ale Educației în data de 31
ianuarie 2017, masa rotundă intitulată “Este posibil să avem manuale de calitate? Câteva
repere”
Scopul mesei rotunde a fost de a contribui la diseminarea unor materiale dezvoltate de
UNESCO în acest domeniu, materiale care pot fi folosite ca resurse în scrierea noilor manuale.
La masa rotundă au participat experții invitați - conceptori de curriculum, autori și utilizatorii
de manuale.
La finalul dezbaterii s-a conturat ca o concluzie necesitatea continuării acestui demers
prin organizarea unor serii de discuții cu specialiști, discuții care să contribuie la elaborarea și
furnizarea unor manuale de calitate.
Setul de instrumente propuse au fost:
- Making Textbook content inclusive: A focus on Religion, Gender, and Culture (tradus
în limba română)
- UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision
- Promoting Gender Equality through Textbooks. A methodological guide
- Textbooks and Learning Resources: Guidelines for Developers and Users
- Textbooks and Learning Resources: A Framework for Policy Development

II.8. Cursuri de formare iniţială şi continuă

Raport anual 2017

II.8. Cursuri de formare în metodologia alternativei educaţionale Step by
Step
Nivel prescolar
În anul 2017, peste 300 de cadre
didactice au participat la sesiuni de
formare în metodologia alternativei Step
by Step pentru învăţământ prescolar
desfăşurate la: Botoşani, Satu Mare,
Târgovişte.

În anul 2017 CEDP Step by Step a oferit următoarele
cursuri: 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.

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.

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.
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II.9. 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 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.
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De ce aleg părinţii Bambi?

Elemente ce ne deosebesc de

 Lucrăm cu fiecare dintre copii pornind de la personalitatea

celelalte şcoli:

și potenţialul lor, pentru a-i ajuta sa se dezvolte.

 Utilizarea metodologiei alternative
Step by Step;

 Oferim un loc de învăţare modern, prietenos, dotat cu cele

mai noi echipamente. Avem inclusiv teren de sport, unde

 Atenţia deosebită acordată copilului

facem jocuri de echipă și diverse activităţi. Asigurăm masa

şi nevoilor individuale ale acestuia;

de prânz și gustări pregătite în colaborare cu un medic

 Oferirea instrumentelor necesare
continuării învăţării pe tot parcursul
vieţii;
 Integrarea

nutriţionist!
 Completăm

curriculum naţional, cu predarea intensivă în

limba engleză. Pentru fiecare nivel de vârstă se organizează
grupă Cambridge, pentru susţinerea examenului Starters –

copiilor

cu

cerinţe

Cambridge.
o paletă largă de activităţi optionale pentru

educaţionale speciale în clasele de

 Avem

copii cu dezvoltare tipică (un copil

dezvoltarea armonioasă acopilului dvs (Fastrackids, aikido,

cu sindrom Down, un copil cu

șah, teatru, balet, dans, inot, minibaschet, pian, limbi străine

autism);

la cerere, logopedie).

 Comunicarea deschisă cu părinţii şi

toţi cei implicaţi în activitatea
noastră;

 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!



Transparenţa în ceea ce priveşte
situaţiile “dificile”.
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II.10. Şcoala Step by Step Bucureşti

Şcoala Step by Step îşi desfăşoară cursurile într-un local
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.

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

Organizarea unui eveniment cu
ocazia zilei naţionale, Suflet de
român.
Celebrarea
unor
sărbători
naţionale
şi
internaţionale

reţea de calculatoare conectate la internet, cabinet pentru

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

sportive şi de recreere.

Implicarea în Campania umanitară
Învaţă să dăruieşti.
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.

consiliere psihopedagogică şi logopedie, sală de mese,
cabinet medical şcolar autorizat, spaţii administrative
precum şi un spaţiu exterior amenajat, destinat activităţilor

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.

Vizită la o fermă de animale cu
copiii din grupele mici.
Excursie anuală cu copiii de la
grupele mari
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Pentru educarea fiecărui copil în parte,
Grădiniţa Bambi si Scoala Step by Step
urmează 10 pași esenţiali:
1. Gândire critică – Învăţăm copiii cum să gândească și nu ce se gândească; să dezvolte
strategii pentru a-și atinge obiectivele, să analizeze și să planifice.
2. Cultivarea talentului – Învăţăm copiii să-și descopere și să-și cultive prin muncă talentele
înnăscute.
3. Curiozitate – Educam copiii sa înveţe tot ce au nevoie pentru a face performanţă din
curiozitate și din dorinţa de a explora.
4. Creativitate – Educam copiii să-și cultive creativitatea și să o folosească pentru a-și împlini
aspiraţiile și a-și împlini potenţialul.
5. Încredere – Învăţăm copiii să aibă încredere în ei și în ceilalţi, să colaboreze și să lucreze în
echipă, să aprecieze și să se lase apreciaţi. Îi încurajăm să cunoască, să respecte valorile
prieteniei, să lege prietenii.
6. Diversitate – Educăm copiii să aibă curajul să fie diferiţi și să respecte diversitatea celorlalţi.
7. Expresia de sine – Învăţăm copiii sa fie ei înșiși, autentici; îi învăţăm cum să comunice și
nu ce să vorbească.
8. Bucurie – Îi învăţăm pe copii să vină la grădiniţă cu bucurie și să le placă să înveţe.
9. Ascultare – Îi ascultam pe copii cu mintea, ochii și inima (nu doar îi “auzim”), comunicăm
cu ei și îi înţelegem.
10. Leadership & Responsibilitate – Îi învăţăm pe copii să-și asume responsabilităţi pentru
ei, pentru familie și pentru comunitate; să acţioneze, să fie activi și nu reactivi.
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II.11 FastracKids1 - Locul unde învăţarea e distractivă

STRUCTURA:
Programul este structurat în
sesiuni de câte 2 ore, o data pe
săptămâna, timp de 2 ani.
Fiecărei teme îi sunt alocate opt

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.

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

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

Prin

metode

de

inovative,
FasTracKids

predare
programul

Core

abordează

varia cu până la 25% în funcţie de durata programelor de
educaţie timpurie şi calitatea lor. (Sursa: The Learning
Revolution, Neurobiologist Peter Huttenlocke, Universitatea

douăsprezece

din Chicago)
TEME DE STUDIU:
Comunicare,

Programele FasTracKids disponibile, în anul 2016, în centrul

Tehnologie,

Creativitate, Scopuri şi obiective
în viaţă, Literatură, Artăşi teatru,
Biologie, Matematică, Stiinţele
naturii,

Astronomie,

pământului, Economie.

Ştiinţele

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

FasTracKids Core
În lecţiile FasTracKids, copiii îşi îmbogăţesc cunoştinţele
prin experimente, prezentări filmate la fiecare sesiune de
curs, discuţii, jocuri de rol, activităţi practice şi jocuri
atractive. Sălile de curs sunt dotate cu Fastrackids Learning
Station® - un sistem inovativ format din ecran interactiv
(touch screen), videoproiector, computer şi camere de filmat,
similar cu cel folosit în prestigioasele universităţi Harvard,
1

FasTracKids
Str. Ghe Dem Teodorescu nr. 16 bis, sector3
Tel: 0317102927
0740302770; 0740550550
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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
Cursurile durează o ora şi

minute, ceea ce reduce substanţial riscul plictiselii la copil.
Pe lângă îmbunătăţirea cunoştinţelor, programul pune

se desfăşoară pe parcursul

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

unui singur an. Lecţiile sunt
interactive şi includ

cântece, mişcare,

experimente, toate fiind

menite să dezvolte

 comunicareaşi vorbirea
 transferulcunoştintelorînpractică
 lucrulînechipă
 luarea de decizii
 rezolvarea de probleme
 leadership
 public speaking
 capacitatea de a primi şi oferi feed-back
Copiii învaţă să se concentreze, să vorbească cu

concentrarea şi abilităţile de

încredere în faţa altora, să îşi folosească în mod creativ puterea
minţii, să aplice cunoştintele în practică, să lucreze şi să

comunicare.

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 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.
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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.

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

Fiecare temă se desfăşoara pe parcursul a 5 zile, 3 ore pe zi. Copiii învaţă distrându-se într-o
atmosferă relaxată, de vacanţă.

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

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. 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 are ca temă centrală situaţia copiilor rămaşi singuri în ţară sau
în grija unui aparţinător, în urma migraţiei părinţilor.
Distribuţia spectacolului include un grup de 9 copii, care
Partenerii proiectului:

evoluează alături de actori profesionişti, Mihaela Rădescu şi
Viorel Cojanu, în regia lui Radu Apostol, pe un text de Mihaela

Centrul pentru Educaţie şi

Michailov. Muzica originală este compusă de Bogdan Burlăcianu

Dezvoltare Profesională

(Bobo de la Fără Zahăr), iar scenografia poartă semnătura Mariei

Step by Step,

Mandea.

UNATC,
Asociaţia Telefonul
Copilului,
Asociația Națională a
Bilbiotecarilor si
Bibliotecilor Publice din
Romania - ANBPR,
Port.ro,
Şapte Seri
Critic Atac.
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III.2. Teatrul Drepturilor Copilului
Un proiect finanţat de AFCN – Administraţia Fondului Cultural
Naţional și iniţiat de Asociaţia Culturală REPLIKA, în colaborare
Partenerii proiectului:

cu Teatrul de Comedie.

Centrul pentru Educaţie şi
Dezvoltare Profesională

Teatrul Drepturilor Copilului este un spectacol de teatru educaţional

Step by Step,

și participativ, care pornește de la câteva dintre drepturile
fundamentale enunţate în ănătate, dreptul la asistenţă socială,

Teatrul Vasilache, Botoșani

dreptul la opinie, dreptul la libertatea de gândire, dreptul la vacanţă

Scoala Gimnaziala Nr. 55
Bucuresti,

și la odihnă, precum și protecţia copilului împotriva oricărei forme

Asociația Colectiv A ,

participe la un spectacol în care respectarea drepturilor devine

Asociația ADO - Artă
Pentru Drepturile Omului,

fundamentul unei dezbateri despre rolul copilului în societatea

Think Outside The Box,
Șapte Seri

de violenţă sau exploatare. 9 copii și 2 actori provoacă publicul să

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.

Gazeta de Artă Politică.
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IV. Participări la campanii naţionale
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Expertii Asociatiei au participat la Campanii Nationale:
Campania Globală pentru Educaţie este susţinută de aproximativ 90 de coaliţii naţionale formate din organizaţii neguvernamentale, organizaţii ale comunităţii, sindicate ale
profesorilor, asociaţii ale părinţilor şi grupuri de protecţie a drepturilor copilului -, dar şi de
reţele şi organizaţii regionale şi internaţionale.
În România, Campania Globală pentru Educaţie este susţinută şi promovată de o coaliţie
formată din: Organizaţia Salvaţi Copiii (coordonator), Consiliul Naţional al Elevilor, Centrul
Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, World Vision România, Roma
Education Fund România, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”,
Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, Agenţia Împreună, Centrul European pentru
Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi, Asociaţia OvidiuRo şi Federaţia Sindicatelor Libere din
Învăţământ.
Activităţile din unităţile şcolare sunt programate a se desfăşura în perioada 8 – 14 mai 2017,
iar proiectul beneficiază de sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale.
Sub sloganul ”Împreună pentru educaţie!”, Campania Globală pentru Educaţie din acest an
doreşte să reamintească autorităţilor din întreaga lume că promisiunile asumate de state
trebuie respectate, iar educaţia gratuită şi de calitate pentru toţi copiii este una dintre aceste
promisiuni (Obiectivul 4 de Dezvoltare Durabilă al Agendei 2030 a Naţiunilor Unite)
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V. Imaginea CEDP in Mass-Media
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De-a lungul timpului 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; readynation.ro
- retele de socializare – conturile de Facebook al: CEDP
Step by Step, Gradinita Bambi, Scoala Step by Step si
ReadyNation.
- presa : comunicate, reportaje, evenimente.
https://bernardvanleer.org/ecm-article/public-privatepartnership-early-childhood-chance-improve-romaniascompetitiveness/
http://live.worldbank.org/roundtable-investing-earlyyears
http://www.itsybitsy.ro/pas-urias-pentru-finantareaeducatiei-crese/
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/radu-enachefost-presedinte--amcham-romania-nevoie-legisaincurajeze-investitiile-educatia-timpurie1_591071715ab6550cb8e7c081/index.html
https://issa.nl/content/investment-early-years-highlightedworld-bank-roundtable
https://observator.tv/social/parinti-gherla-copii-scoalastep-by-step-244406.html
http://radioblaj.caritas-blaj.ro/?nou-%C3%AEn-blajclas%C4%83-preg%C4%83titoare-step-by-step-la%C5%9Ecoala-gimnazial%C4%83-tomacoci%C5%9Fiu-,1608
https://stirilep rotv.ro/stiri/social/calificativele-acordatela-scoala-primara-ar-putea-fi-inlocuite-cu-sistemul-zstepby-step.html
https://www.avantaje.ro/articol/seria-marturii-dupaeducatia-alternativa
https://noi3.life/cei-sapte-ani-de-acasa-sunt-de-fapt-doi/
http://smarandavornicu.ro/sanatate-ca-la-carte-clatite-cubanane-pentru-pofticiosi-mici-si-mari/
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https://www.cariereonline.ro/inovatie/studii-analize/scoala-nu-este-pista-de-incercare-si-nicilocul-unde-ne-lasam-copiii-cat
https://romanialibera.ro/societate/sanatate/sanatate-ca-la-carte-pentru-elevi--un-proiect-inedit-destinat-copiilor-si-parintilor-466361
https://www.europafm.ro/educatia-timpurie-si-promisiunile-sistemelor-alternative/
http://adevarul.ro/educatie/prescolar/educatia-timpurie-inromania-sansa-evitarii-unuidezastru-mediul-afaceri-gata-suplineasca-indiferenta-statului1_591b18a05ab6550cb8281704/index.html
http://www.mothersandthecity.ro/keep-it-simple/micii-bancheri-sau-despre-educatia-timpurie/
http://www.economica.net/lobby-la-guvern-pentru-educatie-timpurie--corporatiile-au-gasitsolutia-pentru-a-finanta-educatia-copiilor-angajatilor_135866.html#ixzz4dXrOoYKq
http://www.stelianmuscalu.ro/martisor-antreprenor-sau-cum-inveti-business-inca-de-lagradinita/
http://www.zf.ro/profesii/cat-de-importanta-este-educatia-timpurie-in-2050-peste-70-dintrecei-nou-intrati-pe-piata-muncii-vor-avea-joburi-care-azi-nu-exista-16163819
http://www.tribunainvatamantului.ro/este-posibil-sa-avem-manuale-de-calitate/
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VI. Raport Financiar
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Nr.
Crt.
1.
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Denumire indicatori

An curent An
2017
precedent
2016
Venituri din activităţi fără scop
8.973.150
9.572.435
patrimonial
Cheltuieli privind activităţile
8.541.970
9.296.541
fără scop patrimonial
Rezultatul activităţilor
431.180
275.894
Fără scop patrimonial
excedent
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultat curent al activ. fără
scop patrimonial – excedent
Venituri excepţionale
0
0
Cheltuieli excepţionale
0
0
Rezultatul
activităţilor
0
0
excepţionale
Rezultat total al activităţilor
431.180
275.894
fără scop patrimonial
–
excedent
Venituri
din
activitati
economice
Cheltuieli
din
activitati
economice
Rezultatul
activitatilor
economice – profit
Rezultatul
activitatilor
economice – pierdere
Venituri totale
8.973.150
9.572.435
Cheltuieli totale
8.541.970
9.296.541
Rezultatul net al exercitiului –
431.180
275.894
excedent
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