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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
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.

Viziune:
Sprijinirea valorilor unei societăți deschise pentru
dezvoltarea unui sistem educațional calitativ,
democratic și inovator care să asigure respectarea
diversității
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
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 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
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 Educaţionale
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 – prof. 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
Coordonator departament educaţie timpurie–Cristiana Boca
Şef departament învăţământ preşcolar – Ioana Herseni
Şef departament învăţământ primar – Adriana Dobriţoiu
Directoare grădiniţa Bambi – Valentina Chelan
Directoare Scoala Gimnaziala Step by Step– Mihaela Stafiescu
Departament relaţii publice – Roxana Avram
Departament administrativ – Cristian Venczel
Contabil şef – Valeriu Cartas
Contabil - Andreea Lia
Trezorier – Elena Simion
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Participari la:
 Grupul de lucru ECEC inițiat de Președinție în cadrul Inițiativei Președintelui
"România Educata"
 Comisia Naționala pentru Alternative Educationale
 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
 Training on fundraising for nonprofits, organizat de ISSA la Leiden, Olanda
 Workshopul organizat de Consiliul Europei și Institutul Intercultural de la Timișoara,
Tema: Competences for Democratic Culture - Descriptors for younger learners
 Eveniment ISSA Quality Workshop
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II. Programe/Proiecte proprii
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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.

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
copiilor.

II.1. Alternativa educaţională Step by Step
(învăţământ preşcolar şi primar)

Public ţintă:
 copii între 3-14 ani
 părinţi
 cadre didactice
La nivelul învăţământului preşcolar, în
anul şcolar 2018-2019 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
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 2018-2019 alternativa educţională
Step by Step a funcţionat în:
 678 de clase din 159 şcoli din 34
de judeţe.

Raport anual 2018

Dinamica alternativei educationale Step by Step
in gradinitele din invatamantul prescolar din sistemul public
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invatamantul primar din sistemul public
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grade III

grade IV

II.3 Incluziunea socială prin servicii sociale integrate la nivel comunitar
Proiectul are ca scop testarea unui model prin oferirea unui pachet de servicii cu o abordare
integrata în judeţul Bacău
Rezultate aşteptate:










Perioada: 2015 - 2019

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

Loc de desfășurare: Județul Bacău

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

nivel comunitar, componenta Educatie timpurie de calitate,

asigurarea
disponibilității
serviciilor sociale
integrate pentru 95% din
populație,
implicarea părinților și
participarea la activități
educaționale,

Parteneri: Reprezentanța UNICEF în România, ISJ Bacău, ISE,
CEDP, Agenția împreună, Holtis
În cadrul proiectului Incluziune socială prin servicii integrate la
Asociația Centrul Step by Step pentru Educație si Dezvoltare
Profesională (CEDP) și-a derulat activitatea într-un număr de:
 49 comunități
 156 grădinițe
 255 grupe
 peste 300 cadre didactice
 5148 de copii preșcolari și părinții acestora.
În ultimul an de proiect au fost derulate:
 sesiune de formare continuă în perioada 27 octombrie – 2
noiembrie 2018, la Iași, cu 258 cadre didactice.

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

 2 schimburi de experiență în 13 – 14 decembrie 2018, între
instituții din municipiul Bacău (Grădinița nr. 27 Alecu Russo) și
Târgu Ocna (Grădinița Piticot), cu 40 de cadre didactice din
grădinițele din localitățile Letea, Balcani, Blăgești, respectiv
Slănic Moldova și Dofteana.
 Continuarea lucrului la finalizarea revizuirii Strategiei pentru
Educație Timpurie și elaborare unui plan de acțiune.
 Finalizarea elaborării dosarului cursului Educația timpurie –
primul pas către viitor în vederea acreditării.
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II.4 Mica mea gradina
Proiectului s-a desfășurat în perioada septembrie 2018 - iunie 2019 si a fost sustinu de Lidl
Romania. Prin intermediul lui copiii ș-au
dezvoltat deprinderi utile în viață, dar si grija
față de mediu, prin conștientizarea importanței
naturii în viețile lor. Cu sprijinul educatorilor și
învățătorilor și prin participarea părinților, ca
facilitatori ai învățării, copiii au învățat în clasă
și acasă cum cresc legumele și fructele, prin
activitati interactive și prin experiente practice.
Proiectul a avut și un rol social, deoarece prin
intermediul lui s-au construit comunități de
învățare. Un puternic element l-a reprezentat
realizarea de catre specialistii nostri a Broșurii
“Mica mea gradina” care a fost distribuită în
grădinițele și școlile din proiect, împreună cu
kiturile plantabile primite de la Lidl România,
prin intermediul căreia copiii au descoperit
sfaturi utile necesare cultivării și îngrijirii
plantelor. Proiectul a vinit ca o continuare
firească a unui alt proiect implementat cu
sprijinul LIDL România, “Sănătate ca la carte“
și derulat în 2017, al carui scop a fost dezvoltarea unor noțiuni și deprinderi importante pentru
un stil de viată sănătos în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani și a familiilor lor.
Beneficiarii proiectului au fost peste 600.000 de copii si familiile acestora din 780 de gradinite
si scoli si 10.000 cadre didactice.
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II. 4.New Kids Of The Code
New Kids of the Code înseamnă PROGRES PENTRU COPII DAR ȘI
PENTRU SISTEM
Proiectul își propune să dezvolte gândirea logică a copiilor din învățământul
primar și răspunde programei școlare naționale printr-un un curs opțional
integrat, bazat pe tehnologia informației pentru învățământul secundar inferior.
New Kids of the Code vizează 5.000 de copii în etapa pilot
Proiectul pilot vizează direct peste 5.000 de copii din clasele primare și
gimnaziale și familiile acestora (dintre care cel puțin 50 de copii cu nevoi
speciale și cel puțin 400 copii provenind din familii dezavantajate), precum și
100 de elevi din licee pedagogice și 600 de cadre didactice. Extinderea pilotului
prin intermediul rețelei educaționale alternative SbS ar putea acoperi 35 de
județe și peste 12000 de copii din clasele pregătitoare și până în clasa a IV-a.
Un GHID DE GÂNDIRE CRITICĂ, o PROGRAMĂ și cursuri de
PROGRAMARE ce vor putea fi folosite și după încheierea proiectului
Startul proiectului este dat de realizarea unui Ghid de gândire critică pentru
elevii din ciclul primar, pentru clasele III și IV.
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Ghidul va fi folosit la clasă în școlile- pilot implicate în proiect. Școlile vor avea
la dispoziție și un Curriculum opțional pentru gimnaziu, bazat pe utilizarea Kiturilor de activitati din proiect (Kituri ale cunoașterii) și pe promovarea
abilităților digitale. New Kids of the Code va dezvolta și cursuri de
programare pentru copii.
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PREGĂTIRE pentru CADRELE DIDACTICE - New Kids of the Code s-ar
putea numi și New Teachers of the Code
Cadrele didactice vor beneficia de pregătite pentru dezvoltarea gândirii critice și
utilizarea tehnologiei digitale la clasă conform opționalului integrat propus.
(Ghid și curriculum)

New Kids of the Code începe concomitent în 8 județe și București

Proiectul se va desfășura în București la școala Step by Step și Orășelul
Cunoașterii și în școli din județele Brașov, Bihor, Constanța, Cluj, Tulcea, BistrițaNăsăud, Galați, Sibiu.
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New Kids of the Code însemnă DEZVOLTARE cu ajutorul finanțării
private
Proiectul pilot va fi implementat în perioada 28 martie 2018 - 30 iunie 2020 cu
finanțare de la Microsoft România, care va asigura pe lânga finanțare, expertiză
tehnică precum și instrumente software pentru uz educațional.
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II.5.România crește cu tine

Perioada de desfasurare: iunie 2018 – iunie 2022
Loc de desfășurare: Județele Brașov, Bacău și Sectorul 2 al Municipiului București
Parteneri: CEDP, Asociația Internațională Step by Step, Reprezentanța UNICEF în
România și Ministerul Educației Naționale
Finanțare: Fundația Jacobs, Fundația Botnar – Elveția.
Stadiul de implementare:
- Realizarea selecției noului județ pentru desfășurarea activităților pilot și a 10
comunități în fiecare dintre județe (august – decembrie 2018).
- Traducerea și adaptarea materialelor pentru o ofertă diversificată în vederea creării de
servicii de educație timpurie de calitate (module Home Visiting Package, ISSA’s
Quality Framework for Early Childhood Practice in Service for Children under Three
Years of Age, Promokiz Handbook, QualiKita Handbook).
- Dezvoltarea de materiale de informare privind proiectul pentru lansarea lui oficială
(documente de informare, acorduri de parteneriat).
- Vizite de lucru în Județul Brașov pentru realizarea unui prim contact cu instituțiile
partenere (CJ, ISJ, UAT Brașov, UAT Rupea, UAT Făgăraș, UAT Târlungeni, UAT
Budila); vizite de lucru și baseline initial al serviciilor de educație timpurie în care
urmează să se desfășoare proiectul (5 creșe, 9 grădinițe).
- Lansarea oficială a proiectului (12.12.2018) în Județul Brașov în prezența a 57 de
primari, reprezentanți ai instituțiilor partenere, ai UAT urilor care fac parte din proiect
și reprezentanți ai serviciilor de educație timpurie.
- Selectarea facilitatorilor locali pentru județele Brașov și Bacău; pregătirea programului
de formare al acestora (ianuarie 2019).
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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.
Rezultate:
 5 parteneriate cu Scolile implicate in proiect – cate una in fiecare oras
 Realizarea a 1000 ex. Broșuri de informare si 1000 seturi coastere pentru parinti
 Realizarea unui Raport de analiză
pe
baza
unor
chestionare
sociologice aplicate, on-line,
profesioniştilor din proiect,pentru
a măsura gradul de conştientizare a
problematicii consumului de
alcool în rândul minorilor și pentru
a putea face o analiză a nevoilor de
formare.
 7 ateliere de lucru cu 187 de cadre
didactice implicare in proiect
o
 2000 de parinti informati despre proiect
 FONPC a organizat 8 întâlniri: Sălaj, Dolj, Cluj, Bistrița, Timiș, Sibiu, Brașov,
Covasna. Au participat peste 400 de: profesori, educatori, profesori de sprijin,
psihologi, asistenți sociali, medici și autorități publice locale: primari, DGASPC, DSP
etc
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II.7 Cursuri de formare în metodologia alternativei educaţionale Step
by Step
Nivel prescolar
În anul 2018, 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 2018 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 593 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.

Evenimente de comunitate organizate în anul 2018 de Gradinita Bambi
 Mărțișor Antreprenor
 Ziua Gradinitei Bambi – 5 iunie 2018
 Evenimentele de final de an
 Deschiderea anului școlar
 Sărbătoarea recoltei
 Suflet de Român
PROIECTE TRANSDISCIPLINARE DESFĂȘURATE ÎN GRADINITA BAMBI în 2018
 Martisor antreprenor
 Ințetepciunea naturii și Natura prin artă
 Comunitatea sub lupă
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De ce aleg părinţii Bambi?

Elemente ce ne deosebesc de
celelalte şcoli:
 Utilizarea metodologiei alternative

 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

Step by Step;

facem jocuri de echipă și diverse activităţi. Asigurăm masa

 Atenţia deosebită acordată copilului
şi nevoilor individuale ale acestuia;
 Oferirea instrumentelor necesare

de prânz și gustări pregătite în colaborare cu un medic
nutriţionist!
 Completăm

curriculum naţional, cu predarea intensivă în

continuării învăţării pe tot parcursul

limba engleză. Pentru fiecare nivel de vârstă se organizează

vieţii;

grupă Cambridge, pentru susţinerea examenului Starters –
Cambridge.

 Integrarea

copiilor

cu

cerinţe

 Avem

o paletă largă de activităţi optionale pentru

educaţionale speciale în clasele de

dezvoltarea armonioasă acopilului dvs (FastracKids, Limba

copii cu dezvoltare tipică (un copil

Germană, Logopedie, Dans, Minibaschet, Limba Franceză,

cu sindrom Down, un copil cu

Aikido, Pian, Sah, Balet).

autism);

 Punem

un accent deosebit pe dezvoltarea competenţelor

 Comunicarea deschisă cu părinţii şi

emoţionale de care copilul are nevoie pentru a reuși în

toţi cei implicaţi în activitatea

viaţă. Creăm un mediu sănătos și participativ, prevenind

noastră;

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 proiecte
variate:
 Mărțișor Antreprenor
 Sărbătoarea celor 100 zile de
Școală
 Meciuri de Fotbal și Hanbal
între echipele sportive ale școlii
și echipele părinților
 Vernisaj de pictură la ARCUB
Gabroveni
 Step by Step prin Bucuresti eveniment
organizat
cu
sprijinul Muzeului Varstelor
 Sărbătoarea Recoltei
 Suflet de Român

situat în zona centrală a oraşului. Este autorizata pentru

Proiecte transdisciplinare:
 Step by Step prin București
 O calatorie in Timp

precum şi un spaţiu exterior, destinat activităţilor sportive

Parteneriate/Colaborări:
 Parenting Trainer Diana Dragu
(educatie sexuală);
 Teatrul de Comedie (vizionare
de spectacole de teatru pentru
copiii de la gimnaziu)
 British Council (organizare
exminări Cambridge în cadrul
școlii, organizare cursuri de
engleza pentru copii externi
scolii)
 Educational Center si Usborne
Books- Stand de carte străină in
Scoala Step by Step
 Asociația Cercetașilor din
România ( sedințe de prezentare
a activității de cercetășie si
consiliere)
Cursuri extracurriculare:
 Aikido
 Neuron English
 Franceză
 Germană
 Robotică
 Artherapy
 Teatru
 Astrofizica
 Sah
 Aerobic

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,
cabinet medical şcolar autorizat, spaţii administrative
şi de recreere.
Sălile de clasă au o singură funcţionalitate, deservind
derularea procesului instructiv educativ, programul
educaţional al elevilor de la nivel primar şi gimnazial fiind
în intervalul 8.00 - 15.45 sau 8.00 – 17.45.
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. Pe parcursul anului
2018, a fost propus personalului Step by Step un numar de
8 cursuri de formare profesionala ( 6 adresate cadrelor
didactice, 2 adresate personalului auxiliar).
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Pentru educarea fiecărui copil în parte,
Grădiniţa Bambi si Scoala Step by Step
urmează 10 pasi esentiali:
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

douăsprezece

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)

TEME DE STUDIU:
Comunicare, Tehnologie,
Creativitate, Scopuri şi obiective
în viaţă, Vorbire, Artă şi teatru,
Literatura creativa, Matematică,
Bilogie, Stiinţele naturale
Astronomie, Ştiinţele

Programele FasTracKids disponibile:
 FasTracFundamental – pentrucopii de la 1,8 la 3ani
 FasTrackTots – pentru copii de la 3 la 4 ani
 FasTrackExplorers – pentru copii de la 4 la 8 ani
 FasTracEnglish – pentru copii de peste 3 ani
 FasTracKids Summer Camps

pământului, Economie.

FasTracKidsFundamental
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 care se adresează copiilor cu vârste între 3 ani si 4 ani
şi îi pregăteşte pe aceştia pentru FasTracKidsFundamental.

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.
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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)

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.

Evenimente :
 Read For The Record – eveniment international FTK
 Festivitatea de absolvire.
 Tabere de vara FTK.
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III. Organizare de evenimente
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„Primele 1000 de zile din următorii 100 de ani. Educația timpurie, o șansă pentru
competitivitatea României” este titlul conferinței organizate de Centrul Step by Step pentru
Educație și Dezvoltare Profesională (CEDP) in parteneriat cu UNICEF în România si Asociația
și ReadyNation România, la Banca Națională a României in mai 2018.
Conferința si-a propus să identifice modalitățile optime de promovare a investiției în educația
timpurie, având în vedere beneficiile sociale pe care le aduce aceasta, în prezent și în viitor,
inclusiv pentru piața muncii. Astfel, discuțiile s-au axat pe trei tematici principale: Politici
publice destinate copiilor din România, Educaţia timpurie şi importanţa ei pentru următorii 100
de ani și Dezvoltarea incluzivă şi investiţia în educaţia timpurie.
Printre vorbitori s-au aflat:
Mark Alter, Profesor de Psihologia Educației la New York University,
Paula Hunt, Expert internațional în Educație, consultant UNICEF,
Pieter Bult, Reprezentant UNICEF în România,
Ligia Deca, Consilier prezidențial pentru Educație,
Florin-Ion Pogonaru, Președinte al Asociației Oamenilor de Afaceri din România,
Cristian Pirvulescu, membru in Boardul CEDP Step by Step
Evenimentul a facilitat dialogul între specialiști,
reprezentanți ai mediului de afaceri și decidenți
instituționali,

în

scopul

susținerii

educației

antepreșcolare, mai ales în contextul adoptării de către
Camera Deputaților a proiectului de lege care acordă
creșelor statutul de unitate de învățământ, permițând
finanțarea centralizată a acestora.
Moderatori au fost Despina Andrei, Manager Comunicare UNICEF România, Ionut Bonoiu,
Redactor șef Forbes România, Gabriel Biriş, membru Board Ready Nation Ro, Luminita
Costache, Specialist Educatie, UNICEF în România.
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IV. Participări la campanii naţionale
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Expertii Asociatiei au participat la Campania Globală pentru Educaţie 2018 desfăşurată sub
sloganul: „Respectaţi-vă promisiunile: asiguraţi educaţie incluzivă şi de calitate pentru toţi
copiii!, in săptămâna de acţiune 7-11 mai.
Pornind de la contextul național, obiectivele urmarite în România, în cadrul Campaniei Globale
pentru Educație sunt:
 Sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie cu privire la riscul educațional
cu care se confruntă importante categorii de copii din România și promovarea unor
propuneri/măsuri care să asigure echitatea în educație.
 Facilitarea și încurajarea participării elevilor la luarea deciziilor care influențează
asigurarea dreptului la o educație de calitate pentru fiecare copil din România.
Campania atrage atenţia guvernanţilor asupra necesităţii de a îmbunătăţi finanţarea educaţiei,
precum şi asigurarea unei formări adecvate şi a unui sprijin real pentru cadrele didactice, în
vederea promovării educaţiei incluzive.
În România, Campania Globală pentru Educație este susținută și promovată de o coaliție
formată din: Organizaţia Salvaţi Copiii (coordonator), Consiliul Național al Elevilor, Federația
Elevilor din România, Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională,
Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Roma Education Fund România și Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by
Step” si beneficiază de sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale.
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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://scoala9.ro/step-by-step-individualizare-si-colaborare/204/
https://www.casa-gradina.ro/alternativa-step-step-ii/
http://www.mamapentrudoi.ro/index.php/2018/11/17/scoala-step-by-step-din-proprieexperienta-ce-povesteste-mamica-unui-baietel-de-clasa-a-doua/
https://www.ziaruldevrancea.ro/special/educatie/doar-doua-scoli-vrancene-mai-scolarizeazain-alternativa-step-by-step-articol-1688851605
https://stirileprotv.ro/stiri/social/scoala-unde-copiii-nu-au-de-rezolvat-teme-ce-se-intampla-inclasele-step-by-step.html
https://www.libertatea.ro/stiri/scoala-din-timisoara-care-nu-se-dau-note-si-teme-pentru-acasa2261989
http://www.radiocluj.ro/2018/03/19/alternativa-de-invatamant-step-by-step-tot-mai-agreatade-parinti/
https://www.pascupasoradea.ro/stiri/31-asocia%C8%9Bia-pas-cu-pas-sprijin%C4%83simpozionul-na%C8%9Bional-cu-participare-interna%C8%9Bional%C4%83educa%C8%9Bie,-spiritualitate,-tradi%C8%9Bie-%C8%99i-modernitate-prin-alternativastep-by-step-%C3%AEn-contextul-marii-uniri-5-mai-2018.html
https://www.pressalert.ro/2018/05/scoala-care-creste-oameni-peste-100-de-elevi-dintr-ounitate-de-invatamant-din-timisoara-nu-primesc-note-teme-pentru-acasa-si-nici-premii-foto/
https://www.mediafax.ro/social/scoala-din-romania-in-care-elevii-nu-primesc-note-temepentru-acasa-sau-premii-la-sfarsit-de-an-foto-17222732
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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
2018
precedent
2017
Venituri din activităţi fără scop 10.643.332
8.973.150
patrimonial
Cheltuieli privind activităţile 10.310.302
8.541.970
fără scop patrimonial
Rezultatul activităţilor
333.030
431.180
Fără scop patrimonial
excedent
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultat curent al activ. fără
scop patrimonial – excedent
Venituri excepţionale
0
Cheltuieli excepţionale
0
Rezultatul
activităţilor
0
excepţionale
Rezultat total al activităţilor
333.030
431.180
fără scop patrimonial
–
excedent
Venituri
din
activitati
economice
Cheltuieli
din
activitati
economice
Rezultatul
activitatilor
economice – profit
Rezultatul
activitatilor
economice – pierdere
Venituri totale
10.643.332
8.973.150
Cheltuieli totale
10.310.302
8.541.970
Rezultatul net al exercitiului –
333.030
431.180
excedent
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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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