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Prefață

Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare

Profesională este o organizație non-profit care promovează principiile

educației timpurii de calitate și derulează proiecte pentru modernizarea

educației și dezvoltare comunitară sustenabilă. Suntem dedicați

dezvoltării unor soluții educaționale unice pentru fiecare copil, adaptate

la interesele, nevoile și ritmul lor de creștere și progres.

Centrul Step by Step dezvoltă programe în domeniul educației de calitate

și protecției copilului care se adresează copiilor, părinților, profesioniștilor

și decidenților.

Considerăm că una dintre principalele chei în dezvoltarea tinerei generații

este colaborarea dintre școală, dascăli și familie, un parteneriat care să-i

asigure copilului mediul în care acesta să poată gândi liber în

permanență, să își poată exprima deplin creativitatea, astfel încât,

împreună, să ne asigurăm că tânăra generație va găsi cel mai bun drum

de la potențial către performanță.

Încrederea este piatra de temelie a relației pe care o cultivăm între școlile

Step by Step și familii, iar formarea profesională continuă a cadrelor

didactice este garanția calității oferite copiilor și părinților prin metoda

educațională Step by Step.



VIZIUNE

O societate cu un sistem educațional de calitate, democratic și inovator 

care să asigure respectarea diversității și atingerea potențialului propriu 

și a unei stări de bine durabile pentru fiecare copil. 

MISIUNE

Dezvoltarea unor soluții educaționale unice pentru fiecare copil,

adaptate la interesele, nevoile și ritmul lor de creștere și progres și

susținerea comunităților în dezvoltarea copilăriei timpurii și în

asigurarea pentru toți copiii a unui mediu educațional incluziv și de

calitate.

VALORI 

• 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



În Romania, programul Step by Step a debutat în 1994 și a fost 

recunoscut ca alternativă educaţională de către Ministerul Educaţiei 

Naţionale, în conformitate cu aprobarea Consiliului pentru Alternative nr. 

10015, din mai 1995.

În prezent, Centrul Step by Step dezvoltă, în comun cu Ministerul

Educatiei, 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 februarie1999, Centrul 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.

Alternativa educaţională 
Step by Step 
(învăţământ preşcolar, primar și gimnazial)



Metoda respectă curriculumul național și nu încurajează temele

pentru acasă, copiii nu sunt puși în situația de a concura unul cu celălalt

pentru a evita efectele psihologice negative, iar evaluarea este

continuă și ține cont de capacitatea fiecărui copil în parte.

Cunoștințele teoretice dobândite sunt similare celor din învățământul

tradițional,în schimb este cultivată capacitatea de adaptare în

societate sau în oricare alt tip de mediu educațional ulterior; copiii sunt

încurajaţi să facă alegeri, să îşi exprime ideile în mod creativ, să se ajute

reciproc, să gândească liber și să îşi dezvolte abilităţile de gândire critică.

Step by Step este o metodă alternativă de

educație a copiilor, de la naștere până în

adolescență, metodă bazată pe datele

științifice ale psihologiei dezvoltării

copilului.

Elaborată în Statele Unite în urmă cu peste

30 de ani și aplicată în peste 26 de

țări, alternativa educațională Step by

Step așează copilul – personalitatea și

abilitățile acestuia – în centrul procesului de

predare-învățare-evaluare, educația fiind

individualizată.



În alternativa Step by Step

copilul învață prin descoperire și interacțiunea sa cu 
mediul, iar familia și comunitatea sunt încurajate să 

fie parte din acest proces.

Valorile insuflate copiilor sunt

Încrederea în sine și încrederea în propriul talent,

Curiozitatea,

Ascultarea,

Gândirea critică,

Expresia de sine,

Creativitatea,

Respectarea Diversității,

Bucuria

și

Responsabilitatea.



Alternativa Step by Step 
în anul școlar 2020-2021

La nivelul învăţământului preşcolar, în anul şcolar 2020-2021

alternativa educţională Step by Step a funcţionat în: 550 de

grupe din 170 grădiniţe din 38 de judeţe și din

Municipiul București.

Dinamica alternativei educaționale Step by Step 
în grădinițele din învățământul preșcolar din sistemul public



Dinamica alternativei educationale Step by Step în școlile din învățământul 
primar din sistemul public

La nivelul învăţământului primar, în anul şcolar 2020-2021

alternativa educţională Step by Step a funcţionat în: 723 de
clase din 174 şcoli din 35 de judeţe și din Municipiul
București.

La nivelul învăţământului gimnazial, în anul şcolar 2020-2021

alternativa educţională Step by Step a funcţionat în: 10 clase
din 4 şcoli din 3 judeţe și din Municipiul București.



Alternativa Step by Step 
Formare profesională inițială și continuă

Pe întreg parcursul anului 2020, 1310 cadre didactice

au participat la cursuri de formare în metodologia

alternativei Step by Step, desfășurate în 45 de sesiuni.



În contextul crizei sanitare, Centrul Step by Step a elaborat un ghid

pentru organizarea activității didactice în cadrul alternativei

educaționale Step by Step.

Alternativa Step by Step 
Adaptarea la criza sanitară

Diversitatea situațiilor locale, fluiditatea datelor privind sănătatea publică

și dinamica măsurilor anunțate de autorități au determinat Centrul Step

by Step să recomande ca ghidul să fie adaptat contextelor particulare de

către fiecare colectiv Step by Step, în parteneriat cu părinții, păstrând

interesele copilului în centrul atenției și folosind din plin creativitatea și

flexibilitatea specifice alternativei, fără a abdica de la valorile Step by

Step.



Instituțiile de învățământ 
înființate de Centrul Step by Step



Măsurile de siguranță sanitară pe care le-am adoptat în anul 2020 în

condițiile declanșării pandemiei ne-au ajutat să încheiem cu bine

anul școlar, fără incidente care să pună în pericol sănătatea copiilor și

a personalului.

Grădinița și Școala au pus în aplicare Planuri educaționale în cadrul

unui Program de Învățare Asistată de Tehnologie care au permis

continuarea învățării la distanță și păstrarea legăturii cadrelor

didactice cu copiii.

• Povestea de succes a Gradiniței Bambi a început în
anul 2000 când, la inițiativa Centrului Step by Step
pentru Educație și Dezvoltare Profesională, a fost
înființată prima instituţie particulară de
învăţământ preşcolar care promovează educația
alternativă Step by Step.

• Școala Step by Step și-a deschis porțile la începutul
anului școlar 2012-2013. Ideea înființării unei
instituții de învățământ primar și gimnazial a
apărut ca un pas firesc și necesar după
performanțele obținute în cadrul Grădiniței Bambi.

• În prezent, Grădinița Bambi și Școala Gimnazială
Step by Step sunt instituții de referinţă în
aplicarea metodologiei Step by Step, exemple de
bună practică în alternativa Step by Step.



Grădinița Bambi, centru de excelență în alternativa Step by Step, a fost

vizitată virtual de trei grupuri de cadre didactice și directori din peste o

sută de grădinițe din Singapore. Vizitatorilor virtuali le-au fost prezentate

spațiile grădiniței, metodologia Step by Step și activitățile dezvoltate în

grădiniță, dar și detalii despre managementul grădiniței sau sistemul

românesc de învățământ.

Evenimentul virtual 

care a durat trei zile 

a fost organizat de 

International Step 

by Step Association 

și Association for 

Early Childhood

Educators Singapore. 



Editura Centrul Step by Step completează activitățile din domeniul
educației timpurii ale Centrului Step by Step pentru Educație și
Dezvoltare Profesională.

Editura Step by Step

Învățarea prin joc – Experiențe

distractive de învățare acasă

• pentru 6-36 luni

• pentru 3-6 ani

Data apariției: Mai 2020

Bebelușul este o persoană: 

Primele 1000 de zile cu copilul meu

Autor: Carmen Anghelescu

Data apariției: decembrie 2020



Proiecte și programe



Proiectul utilizează metodologia Primokiz, aparținând Fundației Jacobs
din Elveția și a cărei licență pentru România este deținută exclusiv de
Centrul Step by Step, pentru a dezvolta un sistem puternic și integrat
privind educația și îngrijirea în copilăria timpurie.

Metodologia este implementată în 22 de comunități pilot din județele
Brașov și Bacău și într-un sector al Municipiului București.

România Crește cu Tine 
Educația timpurie, o investiție în viitor







La începutul anului școlar 2020-2021, proiectul România crește cu tine
vine în întâmpinarea comunităților din județele Brașov și Bacău cu
recomandări elaborate de consultanți externi cu pregătire medicală pe
baza colaborării cu directorii/ coordonatorii grădinițelor/ structurilor
preșcolare sau creșelor din cele două județe.

Procesul, derulat în perioada iulie-septembrie 2020, a cuprins două etape
succesive. Prima etapă a cuprins vizite de monitorizare în:

• 9 creșe (din care 6 în municipiu) și 84 de unități de învățământ
preșcolare (grădinițe cu PJ sau structuri) din județul Bacău;

• 10 creșe (din care 8 în municipiu) și 18 grădinițe (din care 8 în
municipiu) din județul Brașov.

A doua etapă a urmărit elaborarea de recomandări bazate pe evidențele
din teren: atât nivelul de informare al personalului de conducere, cât și
situația reală din teren. respectiv stadiul pregătirilor din fiecare creșă și
grădiniță.

România Crește cu Tine 
Asistență tehnică de urgență, în pandemie



Dezvoltarea Educației Timpurii 
și Acces la Educație de Calitate

Cu susținerea Lidl România, Centrul Step by Step și-a continuat și în 2020

misiunea de promovare și dezvoltare a Educației Timpurii în România, ca

fundament al asigurării unui viitor mai bun noilor generații și pentru a oferi

fiecărui copil șansa împlinirii potențialului.

Susținerea Lidl România a permis intervenția de urgență în perioada

pandemiei: “Împreună online, puternici offline” - programul Centrului

Step by Step de suținere a învățării în condiții de izolare sau

distanțare.



Peste 2000 de participanți la cursuri gratuite de formare desfășurate
online pentru Dezvoltarea și Consolidarea Competențelor Profesionale și
schimbul de bune practici pentru profesioniștii din Educația Timpurie.

Atelierele susținute de o echipă de șapte formatori ai Centrului Step by

Step și pe lângă schimburi de bune practici au prezentat teme precum:

Planificarea activității în grupele antepreșcolare , Educația STEAM,

Observarea și Înregistrarea Datelor, Jocuri și activități indoor și outdoor la

nivel antepreșcolar, Tranziții verticale și orizontale - nivel antepreșcolar.



Împreună online, 

puternici offline

În contextul declanșării pandemiei de Covid-19, echipa Asociației Centrul

Step by Step pentru Educație și Dezvoltare profesională s-a mobilizat, a

realizat și a pus la dispoziția profesioniștilor și părinților o impresionantă

bază de resurse educaționale atât de necesare în perioada stării de

urgență și ulterior.



Cresc responsabil – Ghid Step by Step pentru a crește copii autonomi și fericiți

O generoasă resursă educațională structurată în două părți – Drumul spre sănătate,

cu temă umbrelă sănătatea, cu componente precum îngrijirea organismului și

alimentația, sub diversele lor aspecte și Pași mici într-o lume mare, centrată pe

comportamente și acțiuni de protejare a sănătății și securității personale. Fiecare din cele

nouă capitole subliniază dimensiunile STEAM (știință, tehnologie, inginerie, arte,

matematică) ale învățării așa cum se regăsesc în activitățile de fiecare zi.

Resurse puse la dispoziție cu 
titlu gratuit, la nivel național 

Cum susținem DEZVOLTAREA COPIILOR ANTEPREȘCOLARI și PREȘCOLARI

în mediul familial

Fără să se aștepte ca părinții și aparținătorii să poată lua locul profesioniștilor care

lucrează cu copiii în serviciile de educație timpurie (creșe, grădinițe, centre de zi), Centrul

Step by Step a încurajat familiile să se angajeze în dialog și comunicare permanentă cu

aceștia și să se implice în organizarea unor situații și experiențe de învățare acasă, pe

baza recomandărilor și sugestiilor primite. În acest scop au fost distribuite gratuit seturi

de materiale care să vină în sprijinul familiilor.



Învățarea prin joc – Experiențe distractive de învățare acasă

Pe baza resurselor la dispoziție în fiecare casă, pachetul pus la dispoziție

gratuit propune activități și experiențe (pentru 6-36 luni, respectiv 3-6

ani) care acoperă toate domeniile dezvoltării, de la limbaj și comunicare,

socio-emoțional, dezvoltare fizică, sănătate și igienă personală, domeniul

cognitiv și cunoașterea lumii, încorporând capacități și atitudini în

învățare.

Povești online pentru dialoguri și activități offline

Centrul Step by Step a realizat o serie de 25 de clipuri video bazate pe

povești celebre, adaptate vârstelor mici. Fiecare poveste e un moment

de relaxare, dar poveștile trebuie considerate și oportunități de începere

a unor dialoguri sau activități creative cu copiii.

Pornind de la exemplele realizate de experții Step by Step, adulții au

putut genera noi teme de discuție și activități pentru cei mici.



Fie că fac referință la predarea în sistemul clasic, fie că respectă

principiile alternativei educaționale Step by Step, culegerea “Repere

metodice – Planificări – Resurse digitale” conține sugestii pentru copii

și părinți, repere metodice, planificări de activități sau resurse digitale

produse sau centralizate de catre cadre didactice din sistemul public,

după declararea stării de urgență.

La apelul și sub coordonarea Centrului Step by Step, cadre didactice din

întreaga țară au pus la dispoziția colegilor resurse pe care le-au realizat

în cadrul efortului comun de combatere a efectelor pandemiei asupra

parcursului educațional al copiilor.



Edu2023 – Copii fericiți, comunități sustenabile este un proiect realizat și

implementat de Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare

Profesională, cu susținerea financiară a companiei HeidelbergCement

România. Edu2023 se desfășoară în 11 localități și vizează 2000 de copii,

159 cadre didactice formate din 23 grădinițe și școli și susținerea cu

materiale de ghidaj a aproape 3000 de părinți.

În 2020, 145 profesioniștii din serviciile de educație timpurie au

participat la cele 8 cursuri de formare continuă pentru profesioniștii din

educație timpurie.

Edu2023
Copii fericiți, comunități sustenabile 

90 de profesioniști au participat la 3 schimburi de bune practici,

desfășurate online, adaptate contextului pandemic , iar 213 profesioniști

implicați în proiectul Edu2023 au beneficiat de 6 cursuri de formare

continuă primind astfel acces la cele mai noi practici educaționale folosite

la clasă sau în învățarea la distanță, asistată de tehnologie.



272 de copii din 7 școli primare și gimnaziale din trei județe au primit

tablete care să îi ajute în învățare și interacțiunea cu colegii și

profesorii.

Este vorba de elevi de la Școala Gimnazială “Mihai Viteazul” Pucioasa, Școala

Gimnazială nr. 4 Pucioasa, Școala Gimnazială “Diaconu Coresi” Fieni

(județul Dâmbovița) și școlile din localitățile Băița, Șoimuș (județul Hunedoara), Bicaz

și Tașca (județul Neamț).

Beneficiari au fost elevii ale căror familii nu aveau posibilitatea achiziționării tehnologiei

necesare pentru continuarea învățării online și au fost selectați în urma anchetelor

sociale desfășurate de conducerile școlilor.

Edu2023
Intervenție de urgență, în pandemie



Edu2023
Intervenție de urgență, în pandemie

150.000 de măști și 300 de litri de dezinfectanți profesionali donați de

HeidelbergCement România au ajuns în șase dintre unitățile de

învățământ în care Centrul Step by Step desfășoară programul Edu2023.

Materialele menite să susțină respectarea măsurilor de prevenire și

combatere a răpândirii SARS-CoV-2, au fost fabricate în România, la

Zalău (măștile), respectiv la Cluj-Napoca (dezinfectanții).



NKOTC
New Kids Of The Code

Șase mii de elevi ai claselor a
III-a și a IV-a din mai multe școli s-
au bucurat în semestrul al doilea de
continuarea proiectului de
dezvoltare a gândirii critice New
Kids of The Code (NKOTC), finanțat
de Microsoft România prin
programul Alt Viitor și implementat
de Centrul Step by Step.

În etapa inițială, specialiștii Step by

Step, au construit pentru cei mici un

kit de instrumente utile pentru a-i

sprijini în dezvoltarea gândirii

critice, dar și un suport de curs de

formare pentru cadrele didactice –

profesori de învățământ primar.

Peste 600 de învățători din 113 școli

au participat la sesiuni de formare

pentru pentru predarea unor cursuri

calitative de gândire logică.



Raport financiar



Nr.

Crt.

Denumire indicatori An curent

2020

An precedent 

2019

1. Venituri din activităţi fără scop patrimonial 13.937.749 13.859.487

2. Cheltuieli privind activităţile fără scop 

patrimonial

13.562.098 13.468.043

3. Rezultatul activităţilor 

Fără scop  patrimonial   - excedent

375.651

4. Venituri financiare 23.040

5. Cheltuieli financiare 43.359

6. Rezultatul financiar -20.319

7. Rezultat curent al activ. fără scop patrimonial 

- excedent

355.332

8. Venituri excepționale

9. Cheltuieli excepționale

10. Rezultatatul activităților excepționale

11. Rezultat total al activităților fără scop 

patrimonial – excedent 

391.444

12. Venituri din activități economice 286.606

13. Cheltuieli din activități economice 227.116

14. Rezultatul activităților economice - profit 59.490

15. Rezultatul activităților economice - pierdere

16. Venituri totale 14.247.395 13.859.487

17. Cheltuieli totale 13.832.573 13.468.043

18. Rezultatul net al exercițiului – excedent 414.822 391. 444



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  

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



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 Facultatea de Științe Politice - Şcoala

Naţională de Studii Politice şi Administrative

Echipa

Carmen Lică – Directoare executivă

Mariana Dragu – Directoare financiară

Sorin Dragomir – Director dezvoltare și comunicare

Valentina Chelan – Directoare Grădinița Bambi Step by Step

Mihaela Stafiescu – Directoare Școala Gimnazială Step by Step

Diana Tiroiu – Coordonator FasTracKids

Cristina Ana Maria Boca – Coordonator departament educație timpurie

Ioana Herseni - Șef departament învățământ preșcolar

Adria Dobrițoiu - Șef departament învățământ primar

Ioana Grindean – Coordonator fundraising

Roxana Avram – Coordonator program

Emil Ionescu – Asisten Proiect

Bianca Gheorgiu – Asistent Proiect 

Valeriu Cartas – Contabil Șef

Andreea Lia – Contabil

Alina Vînătoru – Contabil 

Elena Simion – Trezorier

Cristian Venzel – Departament Administrativ



stepbystep.ro

Telefon 031 710 29 29  

031 710 29 30

Fax  021 316 67 74 

office@stepbystep.ro


