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Mulțumiri:
Rezultatele descrise în acest raport au fost posibile datorită sectorului de afaceri 
din România, donatorilor individuali din România și SUA, profesorilor români și 

comunităților locale.
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Foto: Ovidiu Micsik

ELEMENTE CHEIE ALE PROGRAMULUI FIECARE COPIL ÎN GRĂDINIȚĂ:
Leadership și gândire strategică a autorităților publice și un grup de acțiune locală proactiv;

Recrutare „din ușă în ușă” a copiilor cu risc de abandon școlar;

Pregătirea profesorilor în metode moderne de predare și educație incluzivă;

Motivarea părinților prin stimulente financiare cu condiția prezenței zilnice la grădiniță a 
copiilor de 3-5 ani și implicării în educația propriilor copii.

1

2

3

4

„La început părinților le-a fost greu să înțeleagă de ce ar trebui să-și trimită 
copiii la grădiniță, dar când au început să vadă rezultatele, au înțeles.”

Lucel Coteanu, director de școală și coordonator FCG, 
Amărăștii de Jos, Craiova, iunie 2012

„Acest proiect a făcut mult bine. Am văzut cum 200 de copii s-au dezvoltat doar 
pentru că am reușit să motivăm părinții să îi aducă la grădiniță.” 

Jake Walters, Voluntar Corpul Păcii, Araci, Covasna, februarie 2012 
 

„Cu o singură excepție, toți copiii cuprinși în program anul trecut și care sunt 
acum în clasa pregătitoare sau clasa întâi au prezență școlară excelentă.” 
Ioana Mihalache, profesor și coordonator FCG, Tărlungeni, Brașov, iunie 2012 
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Experții mondiali în dezvoltarea umană sunt de acord că perioada cea mai importantă în dezvoltarea 
creierului este între naștere și vârsta de 5 ani – și totuși doar circa 20% dintre copiii defavorizați din România 
beneficiază de educație formală înaintea vârstei de șase ani. Este oare surprinzător, chiar și fără a lua 
în considerare problema discriminării, că mai puțin de 20% din tinerii romi termină liceul și mai 
puțin de 1% termină o facultate?1 

Fiecare Copil în Grădiniţă (FCG) este conceput să prevină abandonul școlar timpuriu. Educația 
preșcolară de calitate ajută copiii defavorizați să se integreze cu succes în școala primară la aceeași 
vârstă și cu aceleași aptitudini ca și ceilalți copii. Scopul pe termen lung al OvidiuRo este de a 
transforma educația timpurie în politică publică prioritară la nivel național – pentru că activitatea 
mentală din copilăria timpurie este strâns legată de succesul în școală, iar o forță de muncă educată 
este vitală pentru viitorul economic al României.

Înscrierea copiilor săraci la grădiniţă nu este neapărat dificilă, dar a-i determina pe părinți să-i aducă pe 
copii în fiecare zi este întotdeauna o provocare. OvidiuRo (OvR) a folosit tichetele sociale încă din 2007 
pentru a schimba modelul prezenței zilnice a copiilor. Fiecare Copil în Grădiniță stimulează părinții 
să-și aducă zilnic copiii la grădiniță oferindu-le tichete sociale în valoare de 50 de lei pe lună. Copiii 
se califică pentru program pe baza veniturilor familiei, condițiilor de trai și nivelului de educație al 
părinților. Copiii trebuie să fie prezenți zilnic (sau să aibă scutire oficială) iar părinții trebuie să participe 
la o întâlnire lunară cu profesorii pentru a primi tichetele.  

Cum funcționează Fiecare Copil  în Grădiniţă:
O echipă locală (compusă din directorul școlii, profesorii preșcolari, un asistent social și un mediator 
școlar) implementează FCG sub auspiciile Primăriei și Consiliului local. Pentru a participa la FCG, 
administrația locală trebuie să dezvolte un  „Grup de Acțiune Locală” care aprobă programul și 
adaptează implementarea. 
Consiliul local trebuie să aloce anual câte 150 de lei pe copil pentru îmbrăcăminte și încălțăminte 
pentru toți copiii din program.
Pe lângă stimulentele acordate părinților pentru prezența susținută a copiilor în grădiniță, OvR 
alocă și 60 de lei de copil pe an pentru materiale educaționale pe care le aleg profesorii. 
OvR asigură pregătire profesională și consultanță membrilor Grupurilor de Acțiune Locale și 
echipelor locale și organizează ateliere de lucru pentru profesori în metode moderne de predare. 

Dezvoltatorii programului și membrii echipelor locale de implementare sunt de acord că abordarea 
multidimensională este un element cheie al succesului FCG și că impactul fără precedent al 
programului este determinat în mare măsură de stimulentele financiare oferite părinților pentru 
schimbarea pozitivă a comportamentului. 

Cele mai multe programe de educație timpurie acordă o importanță similară înscrierii proactive a 
copiilor cu risc, informării părinților despre beneficiile educației timpurii și acoperirii unor costuri 
ascunse prin oferirea de îmbrăcăminte și rechizite. Totuși, Fiecare Copil în Grădiniță este singurul 
program din România (și unul din cele două din Europa2) care oferă părinților săraci stimulente 
financiare legate direct de prezența zilnică a copiilor la grădiniță (o alternativă la populara metodă 
„transfer financiar condiționat” – conditional cash transfer, folosită și studiată din ce în ce mai mult în 
America Latină și Africa). Aceste tichete sociale destinate părinților sunt responsabile pentru creșterea 
spectaculoasă a prezenței la grădiniță a copiilor săraci. Informarea și medierea sunt importante, dar 
stimulentele sunt cele care determină un număr semnificativ de părinți să acționeze. 

În raportul său din 2012 „Către un Start Egal: Reducerea Decalajului Educațional dintre Copiii Romi și ceilalți 
copii din Europa de Est”, Banca Mondială citează Fiecare Copil în Grădiniță ca un program exemplar prin 
combinarea celor trei măsuri de politici: informare, mediere și stimulente financiare pentru părinți3.

1 În România, copiii romi de 5-6 ani sunt mult în urma copiilor neromi în ceea ce privește dezvoltarea cognitivă; doar un sfert dintre copiii 
romi pot identifica zece litere ale alfabetului, în timp ce proporția pentru copiii neromi din aceleași zone este de 50-94%. „Toward an Equal 
Start: Closing the Early Learning Gap for Roma Children in Eastern Europe”, 4 iunie 2012, Banca Mondială, p. 7  http://siteresources.worldbank.
org/EXTROMA/Resources/RomaECD_FinalReport.pdf 
2 In Ungaria, un program similar asigură 75 de euro/copil/an cu condiția prezenței la grădiniță și școală. ”Third, Fourth and Fifth Periodic 
National Report of Hungary under Article 44 of the Convention on the Rights of the Child”, 28 iunie 2012, Budapesta
3 Banca Mondială op sit p. 55
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I. PRIVIRE DE ANSAMBLU 2010-2012
Programul Fiecare Copil în Grădiniţă, lansat de OvidiuRo și Ministerul Educației în iulie 
2010, este implementat în 38 de grădinițe din 20 de comunități în 12 județe și a condus 
la o creștere dramatică a înscrierii și a prezenței copiilor la grădiniță. În primii doi ani de 
implementare, media copiilor care au frecventat grădinița regulat a fost de  83% – aproape 
dublu față de rata frecvenței înainte de program4. 

Din 2010, peste 2.100 de copii care nu ar fi beneficiat altfel de educație timpurie formală 
înainte de vârsta de 6 ani sau care ar fi participat doar ocazional și ar fi avut mari lacune 
de învățare merg acum în mod regulat la grădiniță și dobândesc aceleași cunoștințe și 
deprinderi ca și colegii lor din familii mai înstărite. În toamna lui 2012, copiii mai mari au 
intrat în clasa pregătitoare5 sau clasa întâi. Rapoartele directorilor arată că tranziția la școala 
primară a fost mult mai eficientă pentru copiii care au fost la grădiniță doi ani față de cei 
care au fost înscriși în clasa întâi în 2011 cu doar un an de grădiniță „la activ”. 

 

GRUP ȚINTĂ

Programul Fiecare Copil în Grădiniță este conceput pentru copiii de 3-5 ani din zone rurale și semi-rurale 
sărace. Participarea la program se bazează pe trei criterii: (1) venitul lunar pe membru de familie de maxim 
150 de lei, (2) condiții de locuit improprii și (3) nivel de educație scăzut al părinților. Criteriile de selecție 
sunt pur economice, nu etnice. Cu toate acestea, cele mai multe familii cuprinse în FCG sunt în general 
considerate ca fiind de etnie Roma și trăiesc în sărăcie extremă de generații6. În medie, părinții au absolvit 
patru clase primare, deși în unele comunități aproape toți părinții sunt practic analfabeți. Familiile au în 
medie 4 copii și nu este neobișnuit ca zece persoane să locuiască în două camere. Cele mai multe case 
sunt în condiții deplorabile: acoperișuri încropite, geamuri sparte sau deloc, sobe improvizate sau instalații 
electrice neizolate, fără apă curentă, aragaz, frigider sau facilități sanitare. Copiii trebuie să meargă până la 
grădiniță pe drumuri nepavate, de multe ori pline de noroi – în unele cazuri mai mult de 3 km.

2010-2011: REZULTATELE PRIMULUI AN  
Numărul copiilor înscriși la grădiniță a crescut de la 1.990 de copii în 2009 la 2.370 
de copii în 2010, în cele 19 comunități implicate în FCG. 

Asistenții sociali și mediatorii școlari au identificat 1.310 copii care trăiau sub limita sărăciei 
și i-au încurajat pe părinții lor să îi înscrie la grădiniță. În medie, 81% dintre acești copii 
au înregistrat de-a lungul anului școlar rate de prezență fără precedent. La începutul 
programului, în octombrie 2010, 817 copii (67%) veneau la grădiniță zilnic. În mai 2011, 
procentajul s-a ridicat la 83%. Unii directori au remarcat că a crescut și prezența zilnică a 
elevilor din clasele primare. 

Într-un moment în care numărul total al profesorilor se reducea, Ministerul Educației și 
Inspectoratele Școlare au sprijinit FCG prin desemnarea unui număr suplimentar de 7 
profesori în aceste comunități pentru a face față numărului sporit de înscrieri. În plus, OvR 
a angajat 5 asistenți de profesori care să-i ajute pe aceștia să lucreze cu numărul mare de 
copii care vorbesc limba Romani.

165 de copii (de 2-3 ani) și părinții lor au participat la modulul Șotron din martie până în 
iunie, pentru a se obișnui mai ușor cu grădinița, iar 3.000 de copii (în vârstă de 3-15 ani) 
au participat la Atelierele de Vară organizate de 290 de profesori în iulie-august 2011.

4 Pentru că grădinița nu este obligatorie, notarea prezenței zilnice a copiilor nu este o practică standard, prin urmare nu avem statistici 
fiabile înainte de implementarea FCG. Pentru că posturile profesorilor depind de numărul copiilor înscriși și prezenți, există o tendință de 
a supraestima cifrele de prezență. Această practică crește și numărul de gustări („corn și lapte”) livrate.
5 Clasa pregătitoare (anterioară clasei întâi) a fost instituită prin Legea Educației din 2011. Copiii trebuie acum să participe la clasa 
pregătitoare de la vârsta de 6 ani (și nu pot fi înscriși în clasa întâi fără un an de pregătitoare).
6 În România, 90% dintre familiile rome trăiesc în condiții severe de sărăcie, față de 54% din familiile nerome; mai puțin de 20% din tinerii 
romi au terminat liceul, în comparație cu 65% dintre tinerii neromi – conform studiului FRA, UNDP și EC „Situația Romilor în cele 11 State 
Membre EU“, p. 26, p. 15
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 2011-2012: REZULTATELE CELUI DE-AL DOILEA AN
Opt comunități noi au fost adăugate în septembrie 2011 (câte două în județele Dolj 
și Mureș și câte una în Sibiu, Alba, Vaslui și Cluj). În total, programul s-a desfășurat în 38 
de grădinițe din 20 de comunități.  

1.375 de copii defavorizați de 3-6 ani s-au calificat pentru FCG. 85% (1.165) dintre 
aceștia au mers la grădiniță regulat și au primit tichete sociale de 50 de lei pe lună. 

170 de copii între 2 și 4 ani și părinții lor au participat la “Șotron Doi” - un modul 
de două ore pe săptămână care familiarizează cu mediul din grădiniță părinții și copiii 
care nu sunt încă înscriși.

650 de copii între 3 și 14 ani au participat la Ateliere de Vară.

Peste 1.000 de părinți săraci, ei înșiși cu un nivel scăzut de educație, și-au adus copiii 
la grădiniță în fiecare zi și au participat lunar la activități educative în grădiniță.

200 de membri ai echipelor locale (profesori, asistenți sociali, mediatori școlari și 
sanitari, directori de școli) au participat la ateliere de formare pentru îmbunătățirea  
lucrului în echipă și abilităților de comunicare. 100 de profesori au participat la sesiuni 
de formare pedagogică și au învățat metode noi de a folosi materialele educaționale, 
cum ar fi seturile Duplo donate de Fundația Lego.

11 profesori, 8 asistenți de profesor și 3 asistenți sociali au fost angajați în 
comunitățile FCG pentru a acomoda numărul ridicat de copii. Ministerul Educației 
a acoperit salariile profesorilor, iar OvR a a acoperit salariile pentru asistenții sociali și 
asistenții de profesori acolo unde a fost nevoie și a oferit stipendii pentru cei 11 profesori 
din „Șotron Doi” și cei 45 de profesori care au organizat Ateliere de Vară. 

Practic TOȚI copiii de 6-7 ani care au fost la grădiniță și au beneficiat de sprijin 
prin FCG au fost înscriși în clasa pregătitoare sau clasa întâi în septembrie 20127. 
Majoritatea directorilor au constatat că prezența acestor copii a continuat să fie bună 
și la școală.

Toate comunitățile din 2011-2012 au optat pentru continuarea programului în 
anul școlar 2012-2013.

7 Directorii școlilor au raportat că procesul a fost mai lin decât în anii precedenți datorită contactului frecvent dintre profesori și părinții 
copiilor din FCG și faptului că părinții au început să înțeleagă mai bine importanța educației.
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C   2012 - MOMENTE IMPORTANTE

Inițiativa Ambasadorilor pentru Educația Timpurie a fost formată în ianuarie 2012 
de nouă ambasadori în România (Austria, Finlanda, Germania, Italia, Olanda, Spania, 
Elveția, UK și SUA) în sprijinul eforturilor OvidiuRo de a promova educația timpurie 
pentru toți copiii, ca fundație a unei forțe de muncă europene competitive. Inițiativa 
Ambasadorilor pentru Educația Timpurie a rezultat în vizite efectuate în comunitățile FCG 
de către ambasadorul Olandei, Germaniei și Marii Britanii și în întâlniri cu reprezentanții 
Consiliilor Locale din Constanța și Dolj. Ambasada Britanică sponsorizează un program 
FCG în județul Dolj cu 10.000 euro pentru anul școlar 2012-2013.  

O componentă privind sănătatea a fost introdusă în 18 comunități FCG mulțumită 
unei finanțări de 150.000 € acordate de GlaxoSmithKline pe o perioadă de 3 ani.   

Banca Mondială a preselectat OvR pentru o finanțare pe trei ani din partea Strategic 
Impact Evaluation Fund.  

Consiliile Județene din Sibiu și Covasna au fost de acord în principiu să cofinanțeze 
extinderea FCG în alte comunități din aceste județe, începând cu septembrie 2013. 
OvidiuRo a ide ntificat 1100 copii de 3-5 ani în Sibiu și 500 în Covasna care au nevoie 
de acest program. 

Șase evenimente media locale au avut loc de-a lungul anului (în Brașov, Covasna, 
Constanța, Dolj, Sibiu) pentru a crește nivelul de conștientizare pe plan local cu privire la  
importanța educației timpurii pentru copiii dezavantajați și a trezi interesul presei locale 
față de programul FCG. Evenimentele au fost sponsorizate de UNICEF și de finanțatori 
din mediul de afaceri. 

Spoturile sociale FCG au fost difuzate de 30 canale TV și 10 canale radio și au  subliniat 
importanța educației timpurii pentru viitorul forței de muncă din România (martie-
octombrie). Un apel de strângere de fonduri prin SMS a fost adăugat mesajului în 
august. 

OvR a militat pentru crearea de politici publice care să încurajeze educația timpurie 
a copiilor cu risc ridicat de abandon școlar, recomandând guvernului crearea unui 
„program social de burse preșcolare” bazat pe modelul FCG care utilizează tichete 
sociale și clarificarea statutului legal al tichetelor sociale astfel încât acestea să devină 
eligibile pentru finanțări UE.  

Premiul Întâi la categoria Educație a fost acordat FCG în cadrul Galei Societății Civile.

Foto: Georgiana Ilaș
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A.  IMPACT: MAI MULȚI COPII FOARTE SĂRACI 
PREGĂTIȚI SĂ ÎNCEAPĂ ȘCOALA LA 6 ANI

„În primul an, toți copiii săraci între 3 și 6 ani au fost identificați și înscriși. Am avut 143  
de copii în grădiniță și aproape jumătate au fost în FCG; 90% dintre copiii din aceste 

familii nu fuseseră la grădiniță nici măcar o zi în anii anteriori.”  
Narcisa Covaci, profesor și coordonator FCG, Rîciu, Mureș

 „Când au venit la grădiniță prima dată, acum doi ani, copiii din program nu știau 
culorile sau cifrele și nu se jucau cu ceilalți copii. Acest lucru s-a schimbat radical. 

Faptul că se joacă împreună, pot formula fraze complexe și identifică cifrele și culorile 
reprezintă adevăratul impact al proiectului.” 

Doina Gheorghe, profesor și coordonator FCG, Gura Șuții, Dâmbovița

„În septembrie 2011 șase copii care au fost anul precedent în FCG au intrat în clasa întâi. 
S-au obișnuit ușor cu școala și au început la același nivel cu ceilalți copii. Profesorii spun 

că nu lipsesc decât atunci când sunt bolnavi.”    
Georgeta Dorobanțu, profesor și coordonator FCG, Potlogi, Dâmbovița

Primul an de program FCG marchează întotdeauna o creștere semnificativă a 
înscrierilor la grădiniță și a prezenței zilnice în rândul copiilor săraci. În cel de-al 
doilea an, creșterea este încă notabilă, pe măsură ce tot mai mulți părinți sceptici 
sau neglijenți sunt influențați de comportamentul vecinilor și de tichetele sociale 
primite de aceștia. 

În comparație cu anul precedent implementării programului, numărul copiilor săraci 
înscriși la grădiniță s-a dublat într-o comunitate și a crescut cu 20-40% în câteva 
altele. Dar și mai important, prezența a crescut spectaculos. Mulți coordonatori locali 
au observat că FCG a adus de departe cea mai mare prezență regulată înregistrată 
vreodată în grădinițele lor. 

Prezența zilnică este importantă mai ales pentru copiii ai căror părinți nu știu ei înșiși 
să citească sau să scrie. Venind în fiecare zi la grădiniță, copiii își formează deprinderi 
noi (cum să stea la rând, cum să țină o carte, cum să utilizeze resurse educaționale), 
iar munca profesorilor devine, în timp, mai eficientă. Copiii se obișnuiesc cu rutina 
zilnică, cu interacțiunea cu ceilalți, cu modul de lucru în grup și acumulează 
cunoștințele necesare la intrarea în clasa pregătitoare la vârsta de 6 ani. 
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II. IMPACT ȘI PROVOCĂRI

Impact extins: 
În al doilea an, 
prezența la clasa întâi 
a copiilor din familii 
sărace care fuseseră 
la grădiniță datorită 
programului FCG a fost 
raportată ca fiind mai 
mare decât de obicei. 
În Araci, directorul 
școlii a observat că 
prezența la clasa întâi a 
crescut cu 20% față de 
anul școlar precedent.

Creșterea frecvenței (2009 --> 2012)

+60%: Alțîna, Coroieni
+40%: Araci
+30%: Apold, Roșia, Întorsura Buzăului
+20%: Brateiu, Rîciu, Gura Șutii, Podari,    

Tărlungeni
84

157
175
170

126

50

2009-2010 
înainte de program

2010-2011 2011-2012

copii în
scriși

copii p
rezenți

Creșterea înscrierilor și a prezenței (2009 - 2012), Araci
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Foto: Daniel Mihailescu, AFP O mamă din Araci își duce copiii la grădiniță

PROVOCĂRI PENTRU COPII: CĂLĂTORIA ÎNSPRE GRĂDINIȚĂ        
Distanța  În multe comunități rurale, cele mai sărace familii locuiesc în afara vetrei 
satului. Drumul lung, noroios și plin de gropi către grădiniță este un obstacol în plus 
în calea prezenței zilnice. Faptul că atât de mulți părinți fac acest drum (care înseamnă 
deseori câțiva kilometri buni de mers pe jos în fiecare zi, cu copiii mici după ei) arată fie 
că într-adevăr tichetele sociale chiar au efect, fie că părinții au ajuns să aprecieze mult 
mai mult importanța educației timpurii, fie, și mai probabil, ambele. 

Probleme de sănătate  Practic toți copiii care se califică pentru FCG trăiesc în condiții 
șocante de lumea a treia – fără surse de apă curentă, toalete sau asistență medicală. 
Majoritatea trăiesc în adăposturi și locuințe improvizate, aglomerate, suprapopulate și 
insuficient încălzite. Oamenii folosesc des plastic sau carton pentru a acoperi feresterele 
camerelor (unde locuiesc în comun familii întregi compuse din cinci-șase membri sau 
mai mult) și care sunt încălzite cu sobe improvizate care scot fum aproape permanent. 
Aceste condiții au făcut ca România să aibă cele mai ridicate rate ale mortalității 
infantile și tuberculozei din Europa. Îmbolnăvirile frecvente sunt potențate de lipsa 
de acces la asistență medicală. Chiar și atunci când părinții reușesc să obțină o rețetă 
pentru medicamente, fie nu au banii necesari pentru a cumpăra medicamentele care 
nu sunt gratuite, fie cota de medicamente gratuite s-a epuizat. Este evident că aceste 
probleme conduc la absențe frecvente de la școală. A se vedea pagina 18 referitor la 
noua componentă de sănătate a FCG, finanțată de GlaxoSmithKline. 

Migrația temporară   Pentru că de multe ori părinții nu găsesc de muncă în comunitățile 
lor, ei trebuie să meargă „pe sate” pentru a strânge fier vechi sau a lucra ca zilieri, de 
obicei în agricultură. În cazul în care copiii nu pot sta cu bunicii sau alte rude, părinții îi 
iau cu ei – deci copiii lipsesc de la grădiniță sau, mai tarziu, de la școală. Aceste călătorii 
durează de la câteva zile la câteva săptămâni. Un alt fenomen care ia amploare este 
plecarea acestor familii în Europa de Vest în cautarea unor servicii sociale mai bune și 
a „șanselor de lucru”. Programul FCG este flexibil în reintegrarea acestor copii când se 
întorc, dar se creează discontinuități în educația lor. 

Prejudecăți Deși nivelul discriminărilor flagrante împotriva elevilor romi a scăzut 
întrucâtva în ultimii ani, mulți profesori sunt încă sceptici în ceea ce privește potențialul 
de învățare al elevilor din medii dezavantajate și în consecință nu lucrează cu ei la fel 
de mult ca și cu ceilalți. Atragerea copiilor vulnerabili în sistemul educațional devreme, 
în așa fel încât să nu înceapă școala primară cu deficiențe majore de cunoștințe și 
deprinderi, are implicații mari în ceea ce privește schimbarea atitudinii profesorilor. Una 
este când le spui  profesorilor cu experiență că toți copiii de patru ani au o capacitate 
extraordinară de învățare; alta este când ei văd cu ochii lor progresele copiilor.
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B.  IMPACT: PĂRINȚII SE SIMT MAI CONFORTABIL 
ÎN MEDIUL ȘCOLAR

„Părinții sunt mult mai implicați. Acest lucru e mai vizibil în al doilea an - dacă înainte ni se 
părea că vin la grădiniță pentru că îi obligam noi, acum chiar le place să fie „ajutor de profesor.”

Ioana Mihalache, profesor și coordonator FCG, Tărlungeni, Brașov

„Acum părinții vin la mine și îmi spun de ce au nevoie; încerc să îi ajut atât cât pot, chiar 
și atunci când problemele lor nu sunt strict legate de grădiniță.” 

Alexandra Marian, profesor și coordonator FCG, Brateiu, Sibiu

„De când merg la grădiniță, băieții mei sunt mai cuminți. Știu și poezii. Doamne, sper că 
or să aibă o viață mai bună decât a noastră.” 

Aurica Koskodar, o mamă din Araci intervievată de France Presse

Părinții copiilor cu risc de abandon școlar au ei înșiși, invariabil, un nivel scăzut de educație 
și succes școlar. Propriile lor experiențe cu sistemul școlar au fost în mare măsură negative, 
ceea ce îi face fie să se intimideze, fie să se înfurie repede atunci când intră în contact cu 
personalul școlii. În consecință, ei fie răspund uneori într-un mod contraproductiv, fie evită 
complet orice contact cu școala. Un element foarte valoros al FCG este că, în timp, le oferă 
profesorilor și părinților oportunitatea de a se cunoaște ca persoane, nu doar ca simboluri. 

Părinții din FCG trebuie să participe la clasă în două feluri: o zi pe lună la „Ziua părinților”, 
când desfășoară o activitate comună cu copiii, și de câteva ori pe an ca „ajutor de profesor” 
– când trebuie să-i ajute pe profesori să se descurce cu numărul mare de copii din clasă 
și în același timp să observe direct activitățile educaționale. Părinții îi însoțesc pe copii la 
toaletă, îi ajută pe profesori să aranjeze gustările, distribuie materiale educaționale etc. 

Profesorii din program au raportat în mod repetat că relația cu părinții s-a îmbunătățit 
semnificativ de la începerea proiectului. Când sunt întrebați de evaluatorii OvR, părinții 
vorbesc de cele mai multe ori cu plăcere și câteodată cu amuzament despre timpul 
petrecut în grădiniță și sunt de acord că lucrurile pe care le învață copiii sunt importante. 

 

DE CE TICHETE SOCIALE?   

Tichetele sociale acordate părinților au un rol  central în metodologia FCG: în timp ce o sumă lunară de 50 
de lei, în orice formă ar fi ea, este un stimulent pentru părinții săraci din mediul rural, metoda de plată – i.e. 
tichete sociale – reprezintă un factor pozitiv în sine. Tichetele sociale sunt preferabile banilor pentru că sunt: 

Mai ușor de acceptat de către alți membri ai comunității decât banii numerar
Mai greu de schimbat și mai ușor de urmărit 
Legate direct de nutriția copiilor

Acceptate practic peste tot în România, tichetele de masă sunt mai ușor de gestionat decât alte tipuri de 
beneficii. Mesele calde la școală nu pot reprezenta o soluție în acest moment pentru că grădinițele din 
mediul rural din România nu au nici condiții de pregătire a hranei, nici acces la furnizori autorizați. Cele mai 
multe comunități nu au o sucursală bancară, iar părinții nu au conturi bancare. 

PROVOCĂRI PENTRU FAMILII: TRAIUL ZILNIC
Părinții săraci spun de multe ori că principala cauză pentru care nu-și trimit copiii la 
grădiniță este lipsa hainelor și încălțărilor adecvate. În condițiile iernilor grele, distanțelor 
lungi și drumurilor de țară, este ușor de înțeles de ce părinții aleg să nu își aducă la 
grădiniță copiii când nu au cu ce să-i îmbrace. Ca parte a metodologiei FCG, Consiliile 
locale alocă 150 de lei de copil pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care sunt distribuite 
toamna și primăvara. Aceasta ajută copiii să ajungă la grădiniță8 – dar nu asigură și apa 
de spălat hainele sau de îmbăiat copiii, masa de dimineață sau somnul confortabil, 
netulburat de faptul că trebuie să doarmă 3 sau 4 persoane într-un pat. 

8 Achiziționarea hainelor și ghetelor de mărime potrivită pentru fiecare copil este complicată, cu atât mai mult cu cât nu există magazine 
mari în sate. Este important însă ca echipa să cumpere încălțamintea potrivită, chiar dacă aceasta înseamnă un efort în plus.
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                       PROFESORI IMPLICAȚI ÎN COMUNITATE

„Vizitele la Școala Internațională Americană au fost o revelație. Mi-a plăcut TOTUL acolo - 
profesorii, resursele, metodele... Am aplicat imediat elemente de la AISB la mine în clasă.”

Alexandra Marian, profesor și coordonator FCG, Brateiu, Sibiu

 „Mă motivează faptul că acum pot să ajut mai mult oamenii din comunitatea mea. Am 
reușit să aduc zâmbetul pe buzele unor copii foarte săraci și ale părinților lor.”

Doina Gheorghe, profesor și coordonator FCG, Gura Șuții, Dâmbovița

„Trainingul de echipă a avut un efect puternic. Nu numai că i-am cunoscut mai bine pe 
ceilalți, dar am descoperit și niste lucruri interesante despe mine însămi.” 

Iuliana Pârgaru, profesor, Araci, Covasna

„Grădinița a devenit mult mai prietenoasă. Profesorii nu mai trebuie să cumpere rechizite 
din banii lor – este un mare ajutor, dată fiind lipsa resurselor pentru grădinițe.” 

Szilard Dullo, director de școală și coordonator FCG, Vâlcele, Covasna

Profesorii de grădiniță reprezintă primul contact al copiilor cu sistemul educațional și, 
pentru mulți copii săraci, primul contact cu lumea dinafara bătăturii casei lor. Rolul 
acestor profesori este esențial în a-i face pe copii să se simtă bineveniți în mediul 
școlar și dornici să învețe. Aceasta este o provocare cu atât mai mare în sate, unde 
mulți profesori nu au calificările necesare, remunerația este minimă și probabilitatea 
de a rămâne în școală foarte mică (mai ales că mulți dintre ei sunt suplinitori). A lucra 
cu copii neobișnuiti ca cineva să se joace cu ei sau să le citească este o provocare 
suplimentară. 

Un impact pozitiv al programului este modul în care evoluează observațiile profesorilor 
referitoare la potențialul copiilor care fuseseră la început categorisiți ca având dificultăți 
de învățare. Acest lucru este și mai vizibil în al doilea an de program.

OvR organizează anual trei ateliere de lucru pentru a ajuta profesorii, asistenții sociali 
și mediatorii școlari să lucreze mai eficace cu copiii din familii defavorizate și să 
împărtășească cu ceilalți problemele întâlnite și practicile model din experiența proprie.

Mai: Sesiuni regionale de formare, pe parcursul a două săptămâni, conduse de un 
specialist în educație timpurie de la New York9 și de directorul OvR, Maria Gheorghiu. 
Teme: Metode de a-i face pe copii să se simtă bineveniți, în siguranță și provocați 
intelectual și metode de lucru cu grupuri mari de copii mici.  

August: Întâlnirea de trei zile a coordonatorilor locali combină pregătirea în 
metodologia FCG cu schimburi de experiență și teambuilding – ca recompensă pentru 
eforturile coordonatorilor de-a lungul anului. În 2011, coordonatorii s-au concentrat pe 
managementul proiectelor; în 2012 temele de discuție au fost: valori, performanță și 
responsabilitate socială.   

Septembrie: Pregătire pas cu pas pentru membrii echipelor locale, pentru a clarifica 
activitățile programului și rolurile individuale (este și momentul în care membrii echipei 
pot opta să nu participe la program. Până acum, doar un profesor a ales acest lucru).  

În 2012, OvR a mai organizat: 
Sesiuni de formare a formatorilor (cu certificare) 
„Practici de reflexie ” – training pentru profesori
Sesiuni de două săptămâni de mentoring, în trei centre (Castelu, Potlogi și Roșia). 
„Doar eu și echipa mea” – șapte ateliere de lucru la care au participat 80 de membri 
ai echipelor locale. 

9 Betsy Grob a început să formeze profesori români în metoda Step-by-Step în 1998. Ea s-a întors de multe ori în România să formeze 
profesori pentru OvR. A se vedea http://www.ovid.ro/en/6660/domnul-trandafir-la-%C8%9Bara-27-mai-2011 pentru știrile ProTV despre 
atelierul de formare din Maramureș.

C.  IMPACT:
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PROVOCĂRI PENTRU PROFESORI: MAI MULTĂ MUNCĂ, ACEIAȘI BANI

„Programul a început în aceeași perioadă în care salariile noastre au fost tăiate cu 25%. E 
greu să fii motivat fără un salariu decent, mai ales când lucrezi cu copii dificil de integrat.” 

Profesor, Castelu (un sat cu peste 150 de copii foarte săraci de etnie turco-romă din județul 
Constanța)

„Nu suntem obișnuiți cu un ritm de muncă atât de susținut. Volumul de muncă este în 
mod cert mai mare ca înainte.”

Silvia Bumbac, director de școală și coordonator FCG în Întorsura Buzăului, Covasna

„Orice activitate în plus față de volumul obișnuit de lucru aduce valoare adăugată, dar și 
mai multe cerințe.” 

Doina Gheorghe, profesor și coordonator FCG în Gura Șuții, Dâmbovița 

Volumul de muncă  Nu este neobișnuit ca FCG să dubleze numărul de copii înscriși 
în grădiniță. Chiar dacă profesorii lucrează același număr de ore, munca lor este mai 
dificilă pentru că au zilnic un număr mai mare de copii slab pregătiți în clasă. Copiii nu 
sunt obișnuiți să fie atenți sau să stea liniștiți prea mult, mulți vin la grădiniță cu hainele 
nespălate, murdari pe față și pe mâini, cei mici plâng și deranjează tot grupul. Unii copii 
intră și ies din clasă să-și vadă frații mai mari sau pleacă singuri acasă. Faptul că pot fi 
înscriși copiii și în cursul semestrului, pentru a nu irosi un timp prețios pentru ei, creează 
și mai multă muncă pentru profesori, care trebuie să lucreze mai mult cu noii veniți 
pentru a-i ajuta să se integreze. 

Profesorii tind să considere proiectul „muncă voluntară” și unii dintre ei sunt deranjați că 
nu primesc bani în plus. Pe de altă parte, cei mai mulți dintre profesori au devenit mai 
entuziaști în al doilea an de proiect, s-au obișnuit să noteze prezența zilnic, cunosc mai 
bine părinții și lucrează mai bine cu ei, pe măsură ce aceștia se obișnuiesc cu regulile 
programului. Gradul de satisfacție depinde și de nivelul de profesionalism al celorlalți 
membri ai echipei, de motivarea personală, de condițiile de muncă și de importanța 
acordată de autoritățile locale educației timpurii.

Nivelul de competențe   OvidiuRo încearcă să compenseze parțial prin oferirea șanselor 
de pregătire profesională pentru profesori, asigurarea materialelor educaționale la clasă, 
angajarea unui ajutor de profesor acolo unde sunt prea mulți copii într-o clasă sau unde 
copiii FCG vorbesc limba romani și lobby pentru aprobarea angajării de noi profesori 
de către Inspectoratele Școlare. Participarea la program le dă șanse suplimentare 
profesorilor să obțină gradație de merit, care le aduce un spor important la salariu.  

Bonusuri de performanță  Pentru anul școlar 2012-2013, OvR a introdus un nou sistem 
de mici bonusuri care pot fi acordate membrilor echipei locale care au demonstrat 
implicare susținută și rezultate foarte bune. 

Vizite la domiciliu  Din septembrie 2012, o condiție pentru profesori pentru a primi 
bonusul este efectuarea unei vizite anuale acasă la fiecare copil din grupă. Primele 
rapoarte au indicat că aceste vizite pot crea o mare diferență în gradul de empatie a 
profesorului.  

„În timpul vizitei am constatat că Antonio locuiește împreună cu mama, doi frați mai 
mari și o soră (bebe) într-o singură cameră și dorm toți într-un pat tip fotoliu de două 
persoane. Cu toate că gătesc în acea cameră, era curat și ordonat. Antonio vine curat 
la grădiniță. Casa este veche și are un acoperiș prin care plouă. Mama lui Antonio s-a 

scuzat „că nu poate să îmi ofere ceva”. O cunosc de anul trecut, știam că „o duce greu” 
dar nu imi imaginam ca e chiar așa. Acum se explică și faptul că acest copil foarte rar are 

pachet la el și mereu întreabă „când mâncăm”?…” 
Camelia Găman, profesor, Tărlungeni, Brașov
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AUTORITĂȚILE LOCALE PUSE ÎN MIȘCARE

„Mă bucură foarte tare să văd că proiectul chiar se întâmplă la noi în comunitate – doar 
doi oameni din comunitatea noastră au crezut că este posibil, atunci când am aplicat.” 

Edit Naghi, profesor și coordonator FCG, Apold, Mureș

„Primăria se implică mai mult în educația preșcolară de când primarul nostru s-a 
întâlnit cu alți primari din Covasna care participă la proiect.” 

Szilard Dullo, director de școală și coordonator FCG, Vâlcele, Covasna

Implicarea și suportul continuu al autorităților locale sunt extrem de importante 
pentru succesul programului. Acolo unde primarul și directorul școlii sprijină 
cu adevărat programul, impactul acestuia este uriaș. Rolul inspectorului școlar 
este de asemenea foarte important. Nu este vorba doar de alocarea fondurilor 
și resurselor umane. Cheia este a face educația timpurie o prioritate a 
comunității. Când acest lucru se întâmplă, atunci se găsesc și soluții creative. 
Echipele care implementează FCG sunt dovada vie a faptului că prin aducerea 
în atenție a educației timpurii, organizarea de întâlniri ale Grupurilor de Acțiune 
Locală și diseminarea rezultatelor pozitive, comunitatea începe să realizeze nu 
numai că schimbarea este posibilă, ci și că stă în puterea LOR să o înfăptuiască. 

Toate comunitățile care au participat la FCG au considerat programul un succes 
încă din primul an. 18 comunități au reaplicat pentru anul școlar 2011-2012. O 
comunitate nu a reaplicat și cinci nu au fost acceptate din diferite motive, mai ales 
din cauza capacității locale limitate și/sau a lipsei de interes la vârf10. Acestea au fost 
înlocuite de trei comunități noi și trei extinderi ale programului în sate apropiate. 
Toate comunitățile aflate în program în 2011 au ales să continue în 2012.

PROVOCĂRI PENTRU AUTORITĂȚI: PROBLEME VECHI, SOLUȚII NOI
Lipsa spațiilor rămâne o problemă, deși realitatea a arătat că dacă există voință, 
se găsesc și soluții. În Araci (Covasna), lipsa spațiului era motivul principal pentru 
care doar 85 din cei 200 de copii de vârstă preșcolară erau înscriși înainte de FCG. 
Pentru a putea încrie mai mulți copii la grădiniță, directorul școlii a transformat 
o magazie într-o sală de clasă și a organizat grupe de după-amiază. În al doilea 
an, numărul copiilor a crescut și mai mult – a fost nevoie de încă doi profesori 
și  s-a amenajat încă o sală într-o clădire adiacentă. În total, Inspectoratul Școlar 
a aprobat patru posturi suplimentare de profesor în Araci și unul în satul Hetea. 
Chiar și asa, încă nu există spațiu pentru copiii în vârstă de 3 ani.  
În Zizin, comuna Tărlungeni, grădinița își desfășura activitatea în podul bisericii. 
O dată cu FCG a a crescut și prezența, iar directorul școlii a găsit o altă soluție: 
transportarea copiilor cu microbuzul școlii într-un sat apropiat, unde clădirea 
școlii nu era folosită. Exemple ca acestea demonstrează că directorii vor face tot 
posibilul să găsească soluții atunci când eforturile lor sunt parte a efortului unei 
comunități mai largi și când sunt sprijiniți de superiorii ierarhici. 

Criteriile de selecție  Definirea clară a pragului sărăciei e întotdeauna dificilă. OvR 
folosește aceleași criterii ca și servicile sociale, dar este mai flexibil în includerea 
familiilor fără acte. Pe de altă parte, criteriul strict al OvR privind situația locativă 
precară descalifică unele familii aflate la limita sărăciei - dar nevoia de criterii 
obiective și interpretare consecventă prevalează. În comunitățile sărace unde 
diferențele dintre venituri și condițiile de trai sunt mici, selectarea celor mai săraci 
copii (nu și a celor la limită) poate de asemenea cauza conflicte. 

10 Motive pentru care nu a fost continuat programul: audit de prezență nesatisfăcător la finalul anului, nemulțumirea pronunțată 
a profesorilor față de faptul că nu sunt plătiți suplimentar în proiect, dorința comunității de a crește pragul de sărăcie ca și criteriu 
de selecție, plecarea coordonatorului fără a lăsa un înlocuitor, educația timpurie pentru copiii săraci nu era o prioritate pentru 
autoritățile locale.

D.  IMPACT: 
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Politica    Primarii sunt de multe ori supuși presiunii alegătorilor (mai ales în anii 
electorali), cu precădere din partea părinților mai înstăriți, care nu–și vor copiii în 
grădinițe inundate de copii romi. Schimbarea frecventă a inspectorilor școlari și a 
directorilor creează nesiguranță și câteodată afectează succesul programului. Ca 
majoritatea măsurilor sociale inovative, educația timpurie pentru copiii săraci nu oferă o 
soluție ,,la cheie”. Succesul necesită implicare consecventă pe termen lung, de-a lungul 
mai multor mandate electorale. 

SCHIMBAREA STĂRII DE FAPT

Procedurile pentru angajarea profesorilor   

„Este greu să construiești o echipă bună când profesorii se schimbă în fiecare 
an. De multe ori, într-o comunitate atât de dificilă  ca a noastră, atenția se 

concentrează  mai degrabă pe rezolvarea conflictelor decât pe colaborare. 
Modulul de perfecționare a echipei organizat de OvR a ajutat la identificarea 

problemelor de comunicare, dar nu am putut să le depășim complet.” 
Radu Uglea, profesor & coordonator FCG, satul Ponorâta, Coroieni, Maramureș 

Sistemul educațional românesc împarte profesorii în două categorii: titulari și suplinitori. 
Titularii obțin o poziție permanentă de profesor pe baza unui examen. Dacă profesorii 
titulari aleg să lucreze într-o altă școală, ei pot face acest lucru, dar în locul lor nu poate 
fi angajat un alt titular. Profesorii suplinitori pot fi calificați sau necalificați, în funcție de 
cine vrea să lucreze pe acest post (multe sate izolate nu au profesori calificați); aceștia 
sunt repartizați anual, în timp ce posturile permanente sunt blocate ani intregi de 
către titularii oficial în funcție. De aceea directorii de școli din multe comunități rurale 
au o echipă nouă în fiecare an, de multe ori cu profesori necalificați. Legea Educației 
Naționale din 2011 dă școlilor mai multă libertate în a alege profesorii, dar procedurile 
sunt încă centralizate și rezultatele sunt departe de a fi satisfăcătoare. 

Notarea zilnică a prezenței

Notarea prezenței copiilor, corect și la timp, nu este foarte răspândită în grădinițele 
românești, pentru că educația preșcolară nu este obligatorie. Mai mult, Raportul anual 
privind starea învățământului realizat de Ministerul Educației include numai înscrierea 
copiilor ca indicator referitor la rata de participare în învățământul preșcolar. 

Orele de grădiniță încep oficial la 8:00 dimineața și se termină la 13.00. OvR le cere 
profesorilor din program să completeze corect un formular de prezență în fiecare 
dimineață, până la ora 9. Profesorilor li se pare mai degrabă un procedeu birocratic 
decât un mod de a urmări prezența zilnică a copiilor și de a-i ajuta pe părinți să-și 
formeze obiceiul corect de a aduce copiii la timp. Este posibil ca rezistența aceasta să 
își aibă rădăcinile în vechiul obicei de a mări artificial rata prezenței pentru justificarea 
posturilor. 

Profesorii mai au tendința de a nu completa formularul de prezență pentru copiii care 
lipsesc la ora 9, sperând că totusi aceștia vor apărea. Echipa OvR desfășoară multe vizite 
inopinate pentru a monitoriza notarea corectă și la timp a prezenței. O primă abatere 
generează un avertisment la adresa echipei locale; a doua conduce la nealocarea 
tichetelor sociale pentru copiii din grupa în cauză, pentru luna în care s-a constatat 
abaterea - și dă comunității locale o alternativă: (1) să acopere costul tichetelor sociale 
din fondurile locale sau (2) neacordarea tichetelor sociale niciunui copil, explicând clar 
părinților motivele. Deși este foarte nepopulară, această măsură pare a fi singura care 
le poate arăta profesorilor și părinților că regulile nu pot fi încălcate. Altfel, obiceiurile 
nu se schimbă și excepția devine regulă. Implicarea directorilor, cooperarea și sprijinul 
lor sunt un factor cheie pentru respectarea acestui element important al programului. 
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Slaba colaborare interguvernamentală

Acest program implică un fel de revoluție la nivel mic – schimbă modul în care 
părinții privesc educația, modul în care profesorii relaționează cu copiii săraci și/sau 
romi, modul în care angajații sectorului public lucrează împreună în abordarea unei 
probleme comune și modul în care persoane individuale își percep rolul de agent al 
shimbării în comunitățile lor. 

Deși nevoia continuă de comunicare, atât între membrii echipelor locale, cât și 
între echipa locală și OvR, depășește uneori răbdarea echipei, în timp profesorii se 
obișnuiesc să apeleze la mediatorul școlar pentru a afla și rezolva motivele pentru 
care copiii lipsesc, asistenții sociali se obișnuiesc să completeze mai prompt anchetele 
sociale, iar coordonatorul și profesorii programează în mod automat întâlnirile lunare 
cu părinții - iar beneficiile pentru copii devin evidente.

Unul dintre efectele cele mai bune ale programului este empatia creată față de 
familiile care se confruntă cu o multitudine de probleme din cauza sărăciei, a stării 
proaste de sănătate și a lipsei de educație. Profesorii încep să observe, în special 
din anul al doilea, potențialul copiilor care fuseseră în prealabil catalogați ca având 
dificultăți de învățare11.

11 Pe de altă parte, bunăstarea copiilor nu este încă întotdeauna prioritatea principală. Într-una dintre comunități, în momentul vizitei 
inopinate a echipei OvR pentru verificarea notării prezenței, unul dintre profesori era într-o altă clasă pregătind un bufet pentru 
inspectorul școlar, în timp ce 40 de copii erau înghesuiți într-o clasă, supravegheați de un asistent necalificat. Într-o altă comunitate, 
copiii nu primeau ,,cornul și laptele”  în zilele de luni. Profesorii nu au menționat niciodată că orele de luni se terminau mai devreme 
pentru că în lipsa unei gustări copiii, și așa înfometați, nu se puteau concentra o zi întreagă. Directorul a explicat că lunea gustarea nu 
putea ajunge la timp în comunitatea lor izolată, dar că primeau două gustări vinerea. Ceva ce nu ar fi fost acceptabil pentru propriii 
copii ai profesorilor, era în regulă pentru copiii din program.
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E.  IMPACT: O STRATEGIE PE TERMEN LUNG PENTRU ELIMINAREA 
DECALAJULUI EDUCAȚIONAL TIMPURIU

„Când FCG va deveni politică publică, voi fi mândru că am fost printre primii care 
au implementat acest program.” 

Szilard Dullo, director de școală și coordonator FCG, Vâlcele, Covasna

„În 2009, grădinița noastră avea patru grupe; acum am ajuns la nouă grupe. Am 
reușit imposibilul de când am început FCG. Am tot tras alarma timp de șase ani 

înainte de program, dar nimeni nu părea să audă.” 
Antoneta Prodan, director de școală, Castelu, Constanța, citată în ziarul Cuget Liber, 

2 iunie 2012

2012 a fost cel mai important an al OvR în ceea ce privește vizibilitatea locală. 
Șase evenimente de tip ,,Ziua Media”, susținând campania națională a OvR de 
promovare a importanței educației timpurii, au atras 42 de ziariști și au generat 
113 apariții în presă (16 articole tipărite, 71 apariții on-line, 10 știri sau emisiuni 
radio, 16 știri sau emisiuni TV) și un reportaj al unei agenții de presă. 

Evenimentele media ale FCG, care au întotdeauna loc într-una dintre grădinițele 
participante și includ o vizită în comunitate, s-au dovedit a fi un mod eficient 
de a aduce jurnaliștii și audiența locală mai aproape de realitățile sărăciei 
din propria arie geografică, care de multe ori este ascunsă și ignorată. Sunt 
de asemenea ocazii de a răsplăti eforturile membrilor echipei locale, care de 
obicei lucrează fără vreo recunoaștere publică. Un reportaj France Presse din 
aprilie 2012 care laudă munca excepțională desfașurată de echipa FCG din 
Araci a fost transmis în lumea întreagă, din Europa până în Noua Zeelandă, 
Pakistan și Canada12. O știre a televiziunii franceze, Canal Plus, filmată în Potlogi 
în septembrie, a descris FCG ca o intervenție socială eficace în ceea ce privește 
rezolvarea problemelor comunității rome.

Începând cu Carrefour în 2011, trei ,,Investitori Majori” în programul OvR au 
sponsorizat evenimente media organizate de firmele proprii de PR. Cargill a 
găzduit un eveniment în Dolj, în apropiere de sediul firmei, iar GlaxoSmithKline a 
sponsorizat evenimente în Covasna și București. ProTV a realizat o ediție specială 
de o jumătate de oră despre programul FCG din Podari, pe 1 decembrie 2011, de 
Ziua Națională a României. 

O finanțare UNICEF de 14,000 $ a permis OvR să organizeze zece întruniri ale 
Grupurilor de Acțiune Locală și Județeană, cinci traininguri pentru echipele locale 
și cinci evenimente media locale pentru creșterea numărului de susținători ai 
programului în aceste comunități. 

Reprezentanții autorităților județene din județele Sibiu și Covasna au fost de acord 
că FCG este un program extrem de eficient și că vor să investească în extinderea 
lui la nivel de județ începând cu anul școlar 2013-2014. Echipa OvR a vizitat 32 
de sate sărace din cele două județe și a discutat cu părinții, directorii și profesorii. 
OvR estimează că cel puțin 1,100 de copii din Sibiu și 500 din Covasna ar fi eligibili 
pentru programul FCG. Împreună cu Inspectoratele Școlare, OvR a depus solicitări 
oficiale de co-finanțare publică către Consiliile Locale. Discuțiile au fost întrerupte 
în timpul verii din cauza alegerilor locale și a schimbărilor politice, dar au reînceput 
în toamnă. În octombrie 2012 FCG a fost introdus ca prioritate în strategia județului 
Sibiu – un prim pas important care pune bazele strategice în vederea alocării 
fondurilor necesare.

12 www.ovid.ro/News/TV/ France Presse, aprilie 2012 - Grădinița este cheie pentru lupta împotriva sărăciei Romilor
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III. 2013 ȘI MAI DEPARTE
 

2012-2015 COMPONENTA DE SĂNĂTATE GSK

„În Ponorâta, pe timpul iernii toți copiii au venit la grădiniță răciți. Ne-am gândit 
că pentru copii era mai bine să stea în grădiniță cât mai mult, pentru că oricum e 

mai cald și mai curat decât acasă. Totuși, acest lucru ne expune pe toți.”
 Radu Uglea, profesor și coordonator FCG, Coroieni, Maramureș

În 2012 Asociația OvidiuRo a fost selectată de GlaxoSmithKline să participe în programul 
EU Roma Health initiative. Finanțarea pe 3 ani acordată de GSK, în valoare de 150,000€, 
adaugă o componentă de sănătate programului Fiecare Copil în Grădiniță. Această 
finanțare permite comunităților FCG să identifice și să rezolve cele mai urgente nevoi 
referitoare la sănătatea copiilor din program. 

Este cunoscut faptul că sănătatea precară influențează negativ dezvoltarea copiilor și 
conduce la creșterea absenteismului școlar. Pe măsură ce echipa OvR a analizat mai 
îndeaproape accesul la servicii de sănătate al copiilor din FCG a devenit evident că:

foarte puțini copii și-au făcut vreodată analizele de bază;
rata de vaccinare în unele comunități este foarte scăzută (într-o comunitate doar 20% 
dintre copii sunt vaccinați, față de rata de 95% recomandată de Ministerul Sănătății);
dacă medicamentele nu sunt disponibile în mod gratuit, mulți părinți nu le cumpără;
mulți doctori și primari nu cunosc legislația și regulile Ministerului Sănătății care ar 
putea crește accesul persoanelor sărace la servicii de sănătate, cum ar fi angajarea 
mediatorilor sanitari sau înființarea de cabinete medicale școlare. 

Obiectivele specifice ale finanțării sunt :
facilitarea analizelor, vaccinărilor și controalelor de rutină;
educarea părinților privind igiena, nutriția și prevenirea bolilor infecțioase; 
facilitarea comunicării între mediatorii sanitari și medicii de familie;
sprijinirea părinților săraci să cumpere medicamente, vitamine și produse de igienă;
încurajarea mamelor să folosească mijloace contraceptive și de planificare familială, 
precum și să efectueze examene ginecologice periodice.
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B SUSȚINEREA FCG PÂNĂ VA DEVENI POLITICĂ PUBLICĂ

Bugetul anual al OviduRo de 600,000 € alocă 475,000 € pentru servicii directe și 125,000€ 
pentru conștientizarea opiniei publice, strângere de fonduri și cheltuieli administrative. Până 
în 2012, aproximativ 85% din buget a fost finanțat de sectorul privat corporatist. Climatul 
economic nesigur a afectat negativ contribuția acestui sector în 2012. Din fericire, asociația 
americană non-profit The Alex Fund a reușit să acopere deficitul, astfel încât niciunul din 
programe nu a fost abandonat din motive financiare în septembrie 2012.  

Documentarea rezultatelor  Dezvoltarea unei baze de date robuste pentru urmărirea 
progresului educațional al copiilor din FCG continuă să fie un proces laborios, 
început acum trei ani, dar care nu este încă definitivat. Prezența copiilor la grădiniță 
este monitorizată, dar OvR încă nu are un mecanism de urmărire a impactului anilor 
de grădiniță asupra copiilor, pe parcursul anilor școlari. Pentru a documenta în mod 
convingător propunerile de politici publice, este esențial ca rezultatele să fie capturate 
și cuantificate și ca problemele întâmpinate să fie identificate și rezolvate în modul cel 
mai transparent. 

Fondul Strategic de Evaluare a Impactului al Băncii Mondiale (SIEF)13 În prezent 
OvR colaborează cu Banca Mondială, Ministerul Educației, Roma Education Fund și 
cercetători de la Poverty Action Lab (Paris) și Universitatea Berkley din California, pentru 
elaborarea și asigurarea unei finanțări anuale de 900.000 € necesare implementării unui 
studiu randomizat major. Această evaluare academică riguroasă ar fi prima de acest 
gen din Europa: o comparație a eficacității metodei transferului de bani condiționat de 
prezența la grădiniță față de alte tipuri de intervenție în creșterea prezenței preșcolare și 
dezvoltării deprinderilor copiilor romi. Acest studiu va include date despre aproximativ 
2000 de copii care trăiesc în 200 comunități rurale. Rezultatele vor fi folosite ca dovezi 
pentru fundamentarea politicilor publice privind educația timpurie. 

Sprijin pe termen lung  Unul dintre impedimentele majore în calea extinderii programelor 
sociale pornite de la firul ierbii este faptul că finanțatorii - de la entități guvernamentale până 
la departamentele de CSR ale companiilor private - se simt obligați să își distribuie resursele 
în mai multe direcții în loc să evalueze rezultatele în mod obiectiv și riguros și să-și crească 
investiția în acele intervenții care chiar produc o diferență semnificativă. 

Sprijinul societății civile   OvR are din ce în ce mai mulți susținători din rândul studenților 
și tinerilor care lucrează în orașe. Spoturile celei de-a treia ediții a campaniei sociale OvR 
din 2012, care accentuează importanța educării celor mai săraci membri ai societății, 
s-au adresat în special acestei audiențe. Răspunsul în rețelele sociale a fost încurajator, 
acestea devenind treptat elemente de bază ale strategiei de comunicare a OvR. 

Sprijinul Uniunii Europene  OvR nu a beneficiat în trecut de resursele Fondului Social 
European pentru că un element de bază al metodologiei FCG (stimularea prezenței la 
grădiniță prin acordarea tichetelor sociale) nu a fost recunoscut în ghidurile liniilor de 
finanțare POSDRU. În toamna anului 2012, OvR a fost invitată să ia parte la consultările 
privind perioada de programare a fondurilor europene în 2014-2020, organizate de 
Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. 

Sprijinul Ministerului Educației Funcționari de rang înalt din Ministerul Educației 
sunt foarte conștienți de importanța educației timpurii și au sprijinit deja strategia 
FCG, semnând împreună corespondența către autoritățile locale, promovând FCG pe 
website-ul propriu și sprijinind Inspectoratele Școlare în implementarea programului. 
Până astăzi, Ministerul Educației nu a alocat fonduri pentru FCG. 

13 The Strategic Impact Evaluation Fund
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C 2013-2020 PLANUL DE EXTINDERE NAȚIONALĂ:             

Strategia OvidiuRo se bazează pe următoarele premise:  
Pentru a fi competitivă în Europa și a se dezvolta în mediul economic internațional, România 
trebuie să-și educe mai bine copiii săraci, marginalizați și din zonele rurale.  
Copiii romi și cei din zonele rurale sunt resursa naturală cea mai nefolosită la ora actuală și 
reprezintă un potențial de forță de muncă de peste 2 milioane de adulți în anul 2050. 
Cercetările privind dezvoltarea creierului uman au stabilit că educația timpurie de calitate 
este esențială pentru copii pentru a-și atinge întregul potențial intelectual și a-și dezvolta 
deprinderile necesare adaptării la economia secolului 21.
Cel mai eficient mod de integrare a copiilor cu grad ridicat de risc este acordarea de 
stimulente financiare părinților, condiționate de comportamente pro-educație. 
Pentru a asigura o masă critică de copii dezavantajați cu un start bun în viață este nevoie 
de intervenția guvernului.

OvidiuRo propune următorii pași pentru a transforma elementele cheie ale programului Fiecare 
Copil în Grădiniță într-un program național sprijinit de guvern până în 2020:

Continuarea FCG în comunitățile existente, colectarea de date longitudinale și rafinarea 
metodologiei în cele 20 de comunități curente, cu fonduri private obținute de OvR; 
Rezultatele evaluării Băncii Mondiale/SIEF (2014-2016) vor oferi dovezi clare referitoare la 
importanța educației timpurii pentru toți copiii;
Extinderea treptată a programului cu finanțare guvernamentală.

Extindere 
națională

Național 
- anul 1 - 

comunitățile 
care aplică

Național 
- anul 2 - 

comunitățile 
care aplică

Național 
- anul 3 - 

comunitățile 
care aplică

Național 
- anul 4 - 
toți copiii

Pilot cu fonduri 
guvernamentale 
în fiecare 
EuroRegiune

3 județe/
EuroRegiune1 județ/

EuroRegiune

Extindere 
cu fonduri 
guvernamentale în 
două județe FCG

SB, CV

1600
de copii

SB, CV

1600 
de copii

SB, CV

1600
de copii

Continuare FCG în 
20 de comunități 
(1400 de copii)

2013-
2014

2014-
2015 2015-2016 2016-

2017
2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

IMPLEMENTARE LOCALĂ
 Buget  per copil

1. Salarii

Profesori Școală

Coordonator local Școală

Mediator școlar Consiliu Local

Asistent social Consiliu Local

2. Costuri directe

Tichete sociale (50 lei x10 luni) 500 lei

Rechizite 60 lei

Îmbrăcăminte și încălțăminte 150 lei

Ateliere de Vară 150 lei

Întâlniri cu părinții     45 lei

Altele 45 lei

Cost local pe copil: 950 lei

1

2

3

4

5
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“Toward an Equal Start: Closing the Early Learning Gap for Roma”, The World Bank, June 2012
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/RomaECD_FinalReport.pdf

“What I.Q. Doesn’t Tell You About Race”, Malcolm Gladwell, New Yorker, Dec 17, 2007 
http://www.ovid.ro/wp-content/uploads/2011/03/The-New-Yorker-article-Dec.-17-2007.pdf

Alte surse:

“Bottom of the Heap: The unhappy prospects of Europe’s biggest stateless minority”, The Economist, June 21, 2008  
http://www.ovid.ro/wp-content/uploads/2011/03/The-Economist-article-June-21-2008.pdf 

“How One Community Was Able to Get Every Child in School: Castelu Case Study”, Ovidiu Rom, June 2010 
http://www.ovid.ro/wp-content/uploads/2011/03/Case-Study-Castelu.pdf     

“Hurry Up and Wait: Why Slow Beats Fast When Educating the Poor”, Leslie Hawke, June 2011
http://www.ovid.ro/en/8945/english-hurry-up-wait/

“Open Letter”, Leslie Hawke, The Economist Online, Sept 13, 2010                                                                              
http://www.ovid.ro/wp-content/uploads/2011/03/Open-letter-published-in-The-Economist-Online-Sept-2010.pdf 
În limba română: România Liberă, September17, 2010                                                  
http://www.ovid.ro/wp-content/uploads/2011/03/Open-Letter-published-in-Romania-Libera-Sept-17-2010.pdf

„Romanies: A Long Road”, The Economist, September 16, 2010
http://www.economist.com/node/17043366
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Activități Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec 

Întâlniri și training coordonatori 
locali 

Instruire FCG echipe locale 

Recrutare și înscriere 

Întâlniri Grup de Acțiune Locală 

Întâlniri Grupuri de Acțiune 
Strategică Naționale și Județene 

Simulare 

Monitorizare prezență 

Raportare 

Formare profesori 

Programe educationale Șotron 

  

  

Criterii de participare a comunităților în programul Fiecare Copil în Grădiniță:

Sărăcie extremă din generație în generație: În multe zone rurale, majoritatea oamenilor trăiesc 
greu, dar acest program li se adresează numai copiilor care trăiesc sub pragul sărăciei, în condiții de 
locuit improprii și ai căror părinți au un nivel scăzut de educație.    

Implicare puternică și capacitatea echipei locale de a implementa programul: Comunitățile 
trebuie să dovedească un interes real pentru aducerea tuturor copiilor săraci la grădiniță ȘI să aloce 
resursele umane necesare. (Prin adoptarea unor comunități de către companii, OvR reușește să 
acopere anumite costuri prin programe țintite de Responsabilitate Socială Corporatistă.)

Coerența strategiei locale de educație timpurie: grădinițele renovate și eforturile anterioare  de 
atragere a copiilor săraci în programe de educație timpurie arată că autoritățile publice  locale vor 
cu adevărat să rezolve problema participării școlare scăzute a copiilor săraci. OvR caută comunități 
ale căror strategii merg mai adânc decât simpla dorință de a crește numărul copiilor înscriși la 
grădiniță. Înțelegerea complexității problemei și dorința de a depăși obstacolele, oricare ar fi  
acestea, sunt importante pentru succes.  

Zone concentrate cu numere mari de copii dezavantajați (mai degrabă decât familii sărace 
dispersate) au prioritate în procesul de selecție. Deoarece săracia de „ghetou” aduce cu ea 
marginalizarea economică și geografi că, în aceste zone practic nu există modele pozitive pentru 
copii. În același timp, puterea exemplului face minuni atunci când câțiva dintre membrii mai 
respectați ai enclavei susțin programul și încep să își aducă copiii la grădiniță regulat.

1

2

3

4

ANEXA B: CALENDAR ANUAL FCG

ANEXA D: CONTEXT LEGAL ȘI STRATEGIC
Comisia Europeană susține importanța educației și îngrijirii timpurii în reducerea abandonului școlar, sărăciei și ex-
cluziunii sociale. În comunicatul său din februarie 2011, Comisia spunea că „Educația și îngrijirea timpurie are un rol 
important în reducerea părăsirii timpurii a școlii. Provocările cheie și soluțiile posibile în acest domeniu trebuie sub-
liniate în Programele Naționale de Reformă ale Statelor Membre pentru a atinge obiectivele strategiei Europa 2020. 
Nevoia de a învăța din bunele practici și experiențe europene și de a îmbunătăți în acest fel politicile în domeniul 
educației și îngrijirii timpurii, este presantă.” Prin urmare, Comisia Europeană a adoptat un plan și a lansat un proces 
de colaborare în vederea politicilor în educația timpurie între Statele Membre.  

Legea Educației Naționale din 2011 include următoarele articole referitoare la educația timpurie:  
Articolul 23 introduce pentru prima dată în legea educației educația antepreșcolară  (0-3 ani);
Articolul 28(2) atribuie autorităților publice locale responsabilitatea pentru generalizarea treptată a 
învățământului preșcolar în comunitățile lor;
Articolul 23(b) introduce un an pregătitor obligatoriu (Clasa Pregătitoare) pentru copiii de 6 ani;
Articolul 58 recunoaște importanța activităților recreaționale, tip Școală-după-Școală și remediale;
Articolul 12(1) menționează că Statul sprijnă copiii preșcolari cu nevoi speciale.

ANEXA C: SELECȚIA COMUNITĂȚILOR

22



Județ         

15

Comună/oraș      

28

Sat/Grădiniță     

51

Număr de copii în FCG

 2010 - 2011  
1241

2011 - 2012 
1377

2012-2013 
1330*

Alba Cugir Prichindel, Voinicel 21 43

Bacău Bacău Ștefăniță 18 12 14

Buhuși Grădinița nr. 5, Grădinița nr. 8 51 49 47

Brașov Săcele Grădinița Săcele Corp A, Corp B 187

Tărlungeni Tărlungeni 88 76 61

Tărlungeni Zizin 54 95

Budila Budila 85

București București Pângărați 30 39 13

Cluj Cojocna Cojocna 47 38

Constanța Castelu Castelu, Nisipari 92 136 80

Covasna Întorsura 
Buzăului

Floroaia Mică 65 58 42

Hăghig Hăghig, Iarăș 67

Vâlcele Araci 114 145 143

Vâlcele Hetea 48 43

Dâmbovița Vizurești Vizurești 27

Gura Șuții Gura Șuții A, B, Speriețeni 32 40 44

Potlogi Potlogi, Podu Cristinii 31 38 24

Dolj Amărăștii de Jos Ocolna 82 83

Podari Podari, Livezi, Braniște 65 54

Harghita Bălan Floare de Colț, Licurici 52

Maramureș Coroieni Ponorâta 64 57

Mureș Band Band 109

Apold Apold, Daia, Vulcan 46 47

Rîciu Rîciu, Coasta Mare, Ulieș, Sînmărtinu 
de Câmpie

53 58

Sălaj Jibou Grădinița nr. 3 70

Sibiu Alțîna Alțîna 41 31 31

Brateiu Brateiu 40 45 43

Roșia Roșia, Waldorf, Nou, Cașolț, Cornățel 63 133 135

Vurpăr Vurpăr 42 55

Vaslui Vaslui Rediu, Grădinița nr. 22 61 52

*Numărul copiilor a scăzut deoarece copiii de 6 ani au fost înscriși în Clasa Pregătitoare

ANEXA E: COMUNITĂȚI FCG
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