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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.





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 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 abilitat de 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 2021-2022

alternativa educţională Step by Step a funcţionat în: 539 de

grupe din 131 grădiniţe, în 31 de judeţe și în 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 2021-2022

alternativa educţională Step by Step a funcţionat în: 799 de
clase din 157 şcoli, în 35 de judeţe și în Municipiul
București.

La nivelul învăţământului gimnazial, în anul şcolar 2021-2022

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 2021, 2100 cadre didactice

au participat la cursuri de formare în metodologia

alternativei Step by Step, desfășurate în 48 de sesiuni.



Instituțiile de învățământ 
înființate de Centrul Step by Step

Cele două instituții de învățământ sunt entități non-profit organizate
ca întreprinderi sociale, ceea ce înseamnă că investițiile anuale făcute
de famillile comunității Step by Step se regăsesc în totalitate în serviciile
oferite copiilor care frecventează grădinița și școala noastră.

Înființate la inițiativa Centrului Step by Step pentru Educație și

Dezvoltare Profesională, Grădinița Bambi (fondată în anul 2000) și

Școala Gimnazială Step by Step (fondată în anul 2012) sunt singurele

instituții private de învățământ care promovează educația în alternativă

Step by Step.



Și în 2021, cel de-al doilea an al pandemiei de COVID19, 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.

Măsurile de siguranță sanitară pe care le-am adoptat ne-au ajutat să

încheiem cu bine și anul școlar 2020-2021, fără incidente care să pună

în pericol sănătatea copiilor și a personalului din grădiniță sau școală.

La data de 1 noiembrie 2021, rata de imunizare împotriva SARS CoV2

era de 94,44% în rândul angajaților grădiniței și 98,07% în rândul

angajaților școlii.



Grădinița Bambi Step by Step,
centru de interes pentru 
profesioniștii din alte țări 

Organizate la solicitarea AECES, evenimentele virtuale au făcut parte din

programul de formare continuă a profesioniștilor din Singapore, prin

împărtășirea practicilor educaționale din Grădinița Bambi, dar și prin

prezentarea întregului proces de organizare și desfășurare a activității

grădiniței.

Începând din anul 2020, Grădinița Bambi Step by Step a găzduit vizite

virtuale ale educatorilor și directorilor de grădinițe din Singapore, în baza

unui acord încheiat cu Asociația Internațională Step by Step (ISSA) și

Asociația pentru Educatorii din Copilăria Timpurie Singapore

(AECES).



La recomandarea AECES, Institutul de Politici Educaționale “Eureka”

din Rusia, a solicitat organizarea unei vizite virtuale și pentru directori

de grădinițe din Rusia. Astfel, în Decembrie 2021, Grădinița Bambi a fost

gazda virtuală a 200 de directori de grădiniță, răspândiți pe întregul

teritoriu al Rusiei.

În 2021, trei astfel de vizite virtuale s-au desfășurat în perioada

Septembrie – Octombrie și s-au bucurat de prezența a 150 de

profesioniști din Singapore.



Vizitele virtuale au inclus

sesiuni de prezentare a

sistemului educațional din

România și a Alternativei

Step by Step, tururi

virtuale, prezentări video

ale activităților din sala de

grupă, exemple de bună

practică și activități

interactive cu participanții.



Editura Centrul Step by Step propune cărți despre copilăria foarte
timpurie, neuroștiințe, psihologie și educație, care le pot servi drept
sprijin părinților și pot susține dezvoltarea continuă a profesioniștilor.

Editura Step by Step

Gândirea creativă și critică în școală

Autori: Russel Grigg si Helen Lewis

Data apariției: Martie 2021

Cartea Învățământului la distanță

Autori: Douglas Fisher, Nancy Frey, John Hatie

Data apariției: decembrie 2021



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

În ultimul an al implementării proiectului, 

stadiul elaborării Strategiei de Dezvoltare

Locală (SDL) este abordat diferit de 

comunitățile din proiect:

•9 comunități din Bacău și 3 comunități din județul 

Brașov (Brașov, Budila, Râșnov) lucrează în prezent la 

elaborarea SDL;

•2 strategii din județul Bacău (Blăgești, Târgu Ocna) și 

1 strategie din județul Brașov (Codlea) finalizată și 3 

în curs de revizuire (Rupea, Victoria, Făgăraș)

•3 strategii din județul Brașov sunt în vigoare până în 

2024 (Poiana Mărului, Zărnești) respectiv 2022 

(Tărlungeni). 



Acțiuni

implementate

până în momentul

decembrie 2021,

în cele 21 de 

comunități. 



Schimb de experiență între 

echipa proiectului România 

crește cu tine și echipa 

Slovenia Grows with You, 

având ca obiectiv discutarea 

fazei 3 în abordarea Primokiz –

Analiza de situație - martie 

2021;

Schimb de experiență între 

echipa proiectului România 

crește cu tine și echipa 

Slovenia Grows with You, 

având ca obiectiv: Lecții 

învățate în realizarea fazei 4 și 

5 în abordarea Primokiz –

Strategia de Dezvoltare Locală 

- noiembrie 2021;

Cursuri de 

formare continuă 

pentru experți, 

facilitatori, 

coordonatori

Atelier de lucru organizat de 

Centrul Step by Step online, cu 

participarea tuturor 

partenerilor (ISSA, 

Reprezentanța UNICEF) și a 

reprezentanților celor 22 

comunități din județele Bacău 

și Brașov (primari, consilieri 

locali, reprezentanți ai 

comunităților). - februarie 

2021.



850 de participanți la cursuri de formare continuă sau schimburi de bune practici

Planificarea în grupele antepreșcolare

Desfășurarea activității la grupele antepreșcolare

Jocuri și activități indoor și outdoor

Tranziții verticale și orizontale

Observarea și documentarea

Educația STEAM

Planificare integrată: De la poveste la abilități din sfera STEAM

Cultivarea abilităților socio emoționale ale copiilor preșcolari

Planificare integrată: Planificarea unei zile pornind de la povestea preferată 



Pilotarea de servicii complementare pentru Educație Timpurie

PRIMOHUB, destinate copiilor de la 18 luni la 6 ani și familiilor lor, in 12 

de comunitati rurale si urbane, în județele Brașov și Bacău.

Organizarea serviciului de tip PRIMOHUB se bazează pe un proces

participativ la nivelul comunității, este flexibil și se adaptează diferitelor

contexte și grupurilor țintă pe care comunitatea le are în vedere.

Pentru reprezentanți din cele 12 comunități care au optat pentru

organizarea serviciului complementar PrimoHub s-au organizat Cursuri de

formare continuă față în față, Ateliere de formare online și Schimburi

de bune practici în lunile septembrie, octombrie și decembrie.



• în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău (DAS), într-un 

spațiu din cadrul Centrului de Zi Bacău;

•Biblioteca Comunală Berești-Tazlău;

•Grădinița cu Program Normal Budila;

•o sală în incinta grădiniței ce se află pe str. Florilor – Grădinița cu Program 

Normal, structură a Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Buhuși;

•Biblioteca Municipală Codlea;

• în cadrul Liceului Tehnologic Dărmănești;

•o sala de clasă din cadrul Școlii Primare Ștefan Vodă Dofteana pentru

activități de tip indoor și în curtea Școlii Primare Ștefan Vodă pentru

activități de tip autdoor;

• în incinta Creșei Primii pași Moinești;

•Biblioteca Radu Rosetti Onești;

•Biblioteca Comunală Poduri;

•Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Râșnov, corp B;

•Grădinița Tărlungeni.

Adaptabilitatea serviciului

PrimoHub, confirmată de 

diversitatea spațiilor în care a 

fost implementat în 2021:



Dezvoltarea Educației Timpurii 
și Acces la Educație de Calitate

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

2021 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.

Peste 1500 de participanți la cursurile de formare și schimburi de bune practici,

desfășurate online, pentru creșterea competențelor, dar și pentru susținerea practicilor

de calitate pentru profesioniștii din Educația Timpurie (creșe și grădințe).

Sesiunile de formare au fost susținute de o echipă formată din 25 de formatori ai

Centrului Step by Step în care au fost prezentate teme precum Planificarea activității,

Educația STEAM, Observarea și Înregistrarea Datelor, Jocuri și activități indoor și

outdoor, Tranziții, verticale și orizontale etc.



În parteneriat cu Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din

România și Primăria Cluj-Napoca, Centrul Step by Step a lansat în 2021 “Pedagogia

educației timpurii. Implementarea noului curriculum” primul program de acest tip

din România.

Prezent la deschiderea programului, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca și

președinte al Asociației Municipiilor din România, a subliniat rolul decisiv al

educatorului puericultor în dezvoltarea creativității copiilor și necesitatea generalizării

„abordării educaționale pozitive” în educația timpurie.

Datorită susținerii Lidl România, de acest program a beneficiat întreg personalul -

puericultori, personalul de îngrijire, de asistență medicală și de conducere - din

toate cele 18 creșe ale municipiului Cluj-Napoca.

Dezvoltare profesională



În 2021 a fost publicată noua versiune a metodologiei EDUCAȚIA CENTRATĂ PE

COPIL, GRUPE PREȘCOLARE DEMOCRATICE - Abordarea Step by Step, se

adresează educatorilor și adulților de referință din domeniul copilăriei timpurii care

lucrează cu copii mici și familiile lor. Această lucrare, care prezintă mai mult de 20 de

ani de experiență din peste 30 de țări, folosește ediția din 1997 și o extinde,

actualizând-o cu noi cunoștințe din domeniul neuroștiinței și teoriei atașamentului,

pune mare accent pe susținerea practicilor de calitate în cadrul interacțiunilor (cu

educatorii, părinții, cu mediul înconjurător) care vor modela viețile copiilor.

Noua versiune, 

tipărită în 6 secțiuni și 

anexă, pentru a ușura 

utilizarea în procesul 

educațional. 

Dezvoltare de resurse 



În România, părinții conștientizează importanța educației pentru dezvoltarea copilului,

dar asociază produsul educației cu disciplina, conformismul și rezultatele școlare, copiii

creativi și independenți fiind doriți de mai puțin de 1 din 6 respondenți, reiese din

sondajul PERCEPȚIA PUBLICĂ PRIVIND EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN ROMÂNIA, realizat

la comanda asociației Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională.

Sondajul PERCEPȚIA PUBLICĂ PRIVIND EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN ROMÂNIA se înscrie

în misiunea Centrului Step by Step de documentare și promovare a educației timpurii în

România și a fost realizat în debutul campaniei “Educația timpurie este iubire –

educatietimpurie.net”.

Documentare prin cercetare sociologică



Cercetarea a fost realizată de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie, la începutul lunii martie, prin metoda CATI, pe un eșantion

reprezentativ la nivel național de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, are o eroare maxim tolerată de +/-2,8%.

Potrivit studiului comandat de Centrul Step by Step, 61% din respondenți menționează

spontan educația ca fiind importantă în dezvoltarea copilului, comparativ cu cel

puțin alte 13 nevoi cheie , în afara celor de bază: hrană, sănătate și afecțiunea părinților.

Cu toate acestea, România înregistrează un deficit major în ceea ce privește

cunoașterea conceptului de Educație Timpurie, necunoscut de două treimi dintre

respondenți, proporție valabilă chiar și în rândul părinților de copii cu vârstă preșcolară.

Pe de altă parte, doar 1 din 3 participanți la sondaj apreciază oferta de creșe ca fiind

suficientă, iar 1 din 5 menționează faptul că nu există astfel de servicii de educație

timpurie în localitate.

În cazul grădinițelor, oferta este semnificativ mai bună, 58% dintre respondenții care

știu despre acest tip de servicii consideră numărul grădinițelor ca fiind suficient.



Documentare prin studiu academic

Experți în politici publice au realizat pentru Centrul Step by Step o analiza a serviciilor

publice si private de educație timpurie la nivel național incluzând și o perspectivă

privind evoluția acesteia în România. Analiza a fost realizată într-o perioadă în care

politicile publice din domeniu sunt în plină schimbare.

Raportul a relevat că sistemul de

învățământ antepreșcolar suferă

de o subdezvoltare cronică atât din

punct de vedere al infrastructurii

(publice și private) cât și din punct de

vedere al reglementărilor (fiind în

proces de tranziție din cadrul

sistemului de asistență socială în

sistemul de învățământ).

Un impact major (negativ) asupra ofertei de servicii de

învățământ antepreșcolar este generat de politica

statului în domeniul social prin susținerea financiară a

părinților care aleg să rămână acasă pentru primii doi

ani din viața copilului. Acest lucru a determinat o

subdezvoltare a rețelei de creșe (publice și private).

De exemplu, în București, oraș cu peste 80,000 de copii

în grupa de vârstă 0-3 ani), are în sectorul 1 (cu 11,6%

din populație) doar 400 locuri în 5 creșe de stat.



În 2021, Centrul Step by Step a lansat campania “Educația Timpurie este iubire!”, co-

branded Lidl România, pentru a spori gradul de cunoaștere a conceptului de educație

timpurie în rândul potențialilor beneficiari și pentru a atrage din rândul stakeholderilor

noi susținători ai dezvoltării serviciilor de educație timpurie.

Centrul Step by Step a lansat platforma online educatietimpurie.net, o sursă de

informare complexă și gratuită, unde publicul larg poate aprofunda conceptele de

Dezvoltare a Copilăriei Timpurii și Educație Timpurie. Site-ul este o resursă utilă pentru

părinți care, în calitate de primi educatori ai copilului, sunt încurajați să folosească fiecare

context și experiență ca oportunități pentru stimularea dezvoltării psiho-emoționale și

intelectuale a copilului.

Educatia Timpurie este iubire! spot TV - YouTube

Educația Timpurie este iubire! (cover Guess Who "Tot mai sus") - YouTube

Promovarea educației timpurii 

http://educatietimpurie.net/
https://www.youtube.com/watch?v=CPRH7WLxk10
https://www.youtube.com/watch?v=zQ1ZTBY11sI


Platforma educatietimpurie.net a înregistrat peste 120.000 de vizualizări și peste

90.000 de vizitatori unici. Potrivit rezultatelor de audiență a spotului radio-tv, un

spot care îndeamnă adulții să le ofere iubire și atenție copiilor, aproximativ 4,5 mil. de

persoane aflate în target-ul campaniei au văzut spotul cel puțin o dată la tv, iar

5,3 mil. de persoane au ascultat spotul cel puțin o dată la radio.

În mediul online, spotul campaniei a fost văzut pe YouTube de peste un milion de

persoane, iar videoclipul cântecului care a susținut campania și care oferea la rândul

său informații despre Educația Timpurie a înregistrat 750.000 de vizualizări.

Clipul “Educația timpurie este iubire!” a fost prezentat și participanților la seminarul

internațional Leveraging Science to Advance Early Childhood Policies and

Programs: A Capacity and Collaboration Building Initiative Workshop, seminar

organizat de Universitatea Harvard prin Centrul pentru Dezvoltarea Copilului.

http://educatietimpurie.net/


Împreună online, 

puternici offline

Pornind de la experiența anului 2020, și în anul 2021 experții Centrului 

Step by Step au pus la dispoziția profesioniștilor din educație timpurie și

rețeaua Step by Step, la nivel național, resurse pe care le-au dezvoltat în 

cadrul efortului comun de combatere a efectelor pandemiei asupra 

parcursului educațional al copiilor. 



În 2021 s-a finalizat dezvoltarea ca resursă a Ghidului Grupei mari - Călătoria grupei
mari, propunerea noastră de dialoguri pedagogice și împărtășirea de bune practici
pe diferite teme de interes pentru copii.

Ghidul grupei mari

https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2021/01/Ghidul-grupei-mari-ianuarie-Centrul-Step-by-Step.pdf
http://https/www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2021/02/Ghidul-grupei-mari_Februarie_2021.pdf
https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2021/03/Ghidul-Grupei-Mari_martie_2021_-Centrul-Step-by-Step.pdf


Profesionistii Centrului Step by Step au sustinut ateliere de formare continuă –
webinarii pe tema Cultivării abilității socio-emoționale a copiilor de la naștere la 6 ani,
adresate tuturor profesioniștilor din educația timpurie, inițiativă derulată în
parteneriat cu Ministerul Educației și organizațiile: Asociația OvidiuRo, Asociația Cu
alte cuvinte, Fundația Noi-Orizonturi – septembrie – decembrie 2021, pagina de
Facebook.

Atelierele au fost transmise în direct pe

platforma Facebook și au atras în timpul

transmisiunilor aproape 2500 de urmăritori,

generând peste 5500 de reacții.

Cultivarea abilității socio-emoționale 

a copiilor de la naștere la 6 ani



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 2811 de copii, 166

cadre didactice formate din 11 grădinițe și școli și susținerea cu materiale de

ghidaj a aproape 3000 de părinți.

În 2021, peste 200 de profesioniști din serviciile de educație timpurie si

peste 300 de profesionisti din învățământul primar au participat la cele 8

cursuri de formare continuă pentru profesioniștii din educație timpurie si

la 8 schimburi de bune practici, desfășurate online.

Edu2023
Copii fericiți, comunități sustenabile 



Toate cele 80 de clase de 
învățământ primar și 

gimnazial, din cele 8 școli 
din proiect au fost dotare cu 
un pachet interactiv compus 

din  table SMART și 

videoproiectoare. Pachetul interactiv 
beneficiază de tehnologie de 
ultima generație și mizează 

pe ușurință în utilizare 
pentru profesori. 

Tehnologia a fost utilizată atât 
pentru învățământul la distanță 

cât și pentru cel față în față, 
integrându-se ușor cu diferitele 

soluții de învățământ online 
sprijinind modul de predare 

interactiv. 

236 de  profesori au 

primit tablete grafice, 
care au fost utilizate atât în 
predarea online cât și în 

predarea față în față, 
împreună cu tablele 

interactive.



Toate demersurile făcute în pregătirea și

pe parcursul campaniei “Educația timpurie

este iubire!”, inclusiv concluziile sondajului

privind percepția publică asupra educației

timpurii au fost prezentate și promovate

ca model de bună practică și parteneriat

între mediul de afaceri și sectorul

neguvernamental în cadrul campaniei

europene de dezvoltare a copilăriei

timpurii -“First years, first priority” .

Campania europeană 

“First Years, First Priority”

În calitate de coordonator în România al

campaniei europene “First Years, First

Priority”, Centrul Step by Step a lansat în

2021 profilul de țară privind situația

dezvoltării copilăriei timpurii în România.



Creșterea capacității organizaționale

Centrul Step by Step a implementat în 2021 o serie de măsuri în vederea aplicării
recomandărilor Organizației Natiunilor Unite privind combaterea tuturor formelor de
exploatare si abuz sexual (EAS) și a fost creată poziție nouă în organizație care să
asigure integrarea acestor principii în toate demersurile asociației.

Tot în 2021, Centrul Step by Step a devenit membru al Cartei Diversității din
România, alăturându-se astfel celor peste 125 de companii și organizații care reunesc
mai mult de 180.000 de angajați care și-au asumat public principiile Cartei.



Timp de trei zile s-au desfășurat ateliere și prezentări în vederea
implementării celor mai moderne abordări în formarea
profesională a cadrelor didactice și s-au prezentat metode
eficiente pentru creșterea Rețelei Naționale Step by Step și
creșterea calității în grupe și clase step by step, precum și
dezvoltarea comunității de învățare.

Conferința Națională a formatorilor

din alternativa educațională Step by Step

60 de formatori din Rețeaua Naționala Step by Step s-au

reîntâlnit, la București, în cadrul Conferinței naționale anuale

dedicată dezvoltării profesionale.



Raport financiar



Nr.

Crt.

Denumire indicatori An curent

2021

An precedent 

2020

1. Venituri din activităţi fără scop patrimonial 15.001.178 13.937.749

2. Cheltuieli privind activităţile fără scop 

patrimonial

14.623.040 13.562.098

3. Rezultatul activităţilor 

Fără scop  patrimonial   - excedent

378.138 375.651

4. Venituri financiare - 23.040

5. Cheltuieli financiare - 43.359

6. Rezultatul financiar - -20.319

7. Rezultat curent al activ. fără scop patrimonial 

- excedent

378.138 355.332

8. Venituri excepționale - -

9. Cheltuieli excepționale - -

10. Rezultatatul activităților excepționale - -

11. Rezultat total al activităților fără scop 

patrimonial – excedent 

378.138 -

12. Venituri din activități economice 295.201 286.606

13. Cheltuieli din activități economice 233.786 227.116

14. Rezultatul activităților economice - profit 61.415 59.490

15. Rezultatul activităților economice - pierdere - -

16. Venituri totale 15.296.379 14.247.395

17. Cheltuieli totale 14.856.826 13.832.573

18. Rezultatul net al exercițiului – excedent 439.553 414.822



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 Bamby 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 – Asistent Proiect

Bianca Gheorgiu – Asistent Proiect 

Robert Szarka – Ofițer pentru Diversitate, Incluziune și Apartenență

Andrei Iamandi- 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


