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Brașov, 12 Decembrie 2018
 Preocuparea pentru copilăria timpurie

 Obiectivele proiectului România crește cu tine –

Brașov, Bacău, București -Sector 2

 Abordarea Primokiz - Un program al Fundației Jacobs
 Calendarul proiectului România crește cu tine – Brașov

Abilități ale secolului XXI

Limbă și comunicare
Matematică
Informatică
Știință
Finanțe
Cultural și Civic

Competențe

Gândire critică /
rezolvare de probleme
Creativitate

Comunicare
Colaborare

cum abordează elevii schimbările din mediu

Alfabetizare de bază

cum abordează elevii schimbări complexe

cum aplică elevii abilități de bază în sarcini zilnice

Forumul Economic Mondial, 2015

Trăsături de caracter

Curiozitate
Inițiativă
Persistență
Adaptabilitate
Leadership
Conștiință socială și culturală

Primii ani – între vulnerabilitate și oportunitate
Schimbarea începe de la bază
Sănătate

Protecție

Pentru a construi și susține minți și
corpuri puternice, trebuie îndeplinite
câteva condiții de bază:
 Sănătate și nutriție
 Mediu sigur

 Îngrijire stabilă și responsabilă

Educație
Pentru dezvoltarea arhitecturii
creierului, nou-născuții și copiii mici
au nevoie de:

 Interacțiuni consistente și
protectoare
 Adulți responsabili care oferă
îngrijire și educație
 Medii sigure și stabile (fizic, chimic,
al construcției)

Educația timpurie
Educaţia timpurie vizează intervalul de timp cuprins între naştere până la 6-7 ani, vârsta intrării la şcoală.*
Intervenţia adulţilor asupra copilului în această perioadă este fundamentală, deoarece educaţia timpurie se
realizează atât în mediul familial, cât şi în cadrul serviciilor specializate, de exemplu creşa sau grădiniţa.
*încă înainte de momentul naşterii, copilul începe să se dezvolte şi să învețe

CELE MAI IMPORTANTE 1000 DE ZILE
sau
DE LA MOMENTUL CONCEPȚIEI
PÂNĂ LA 2 ANI!

9 x 30 + 2 x 365 = 1000

Investiția în educația timpurie
Argumente din neuroștiințe
 Experiențele timpurii din viață
construiesc arhitectura creierului.

 Arhitectura creierului afectează
comportamentul și învățarea, iar pe
termen lung sănătatea fizică și mentală.
 Creierul se formează în stadii. Circuitele
complexe ale creierului se formează pe
baza circuitelor simple.

 Este fundamental să construim o fundație
puternică încă înainte de naștere și în
Creierul nu este doar cel cu care te-ai născut. primii ani de viață. Copiii nu își pot
construi arhitectura cerebrală de unii
Creierul se construiește.
singuri!

Densitatea sinapselor din perioada prenatală la 6 ani
60% din conexiunile neuronale se formează în primii trei ani de viață
85% din conexiunile neuronale se formează până la 5 ani
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Argumente
economice

 Contribuie la reducerea sărăciei: educaţia
este singura cale pentru o viaţă mai bună.
 Contribuie la pregătirea pentru şcoala şi
costă mai puţin decât recuperarea
şcolară. Prevenţia este mai puţin
costisitoare decât intervenţia.
 Serviciile de educaţie timpurie
echilibrează participarea femeii la viaţa
de familie cu participarea ei la viaţa
socială şi propria ei dezvoltare
profesională.

 Serviciile de educaţie timpurie
garantează dezvoltarea adecvată a
copilului şi prin două venituri în familie,
care sunt foarte importante în familiile
dezavantajate.

Pentru fiecare dolar
investit în programe
de educaţie timpurie
de calitate există un
profit cuprins între
7$ și 19$.

Scop & Obiective
- contribuția la dezvoltarea
politicilor publice în domeniul
educației timpurii
- îmbunătățirea cadrului de
implementare al acestora la
nivel național, județean și local,
asigurând astfel dreptul tuturor
copiilor la educație timpurie
incluzivă de calitate

Educația timpurie,
o investiție în viitor



Dezvoltarea unui cadru comprehensiv în domeniul educației și
îngrijirii timpurii a copiilor de la naștere la 6 ani, promovând o
abordare integrată a sectoarelor de educație, sănătate și
protecție socială.



Facilitarea la nivel local și central a unor parteneriate sustenabile
cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor de educație și
dezvoltare timpurie.



Culegerea de noi date care să fundamenteze dezvoltarea
politicilor și a programelor din domeniul educației și îngrijirii
timpurii a copiilor, prin elaborarea de studii și pilotarea la nivel
local a unor noi servicii de educație timpurie integrate și de
calitate.



Elaborarea și implementarea unei campanii coerente de
advocacy și comunicare la nivel național.



Susținerea a 11 comunități din Județul Brașov, a 10 comunități din
Județul Bacău și a unui sector din Municipiul București pentru
elaborarea/revizuirea și implementarea unor strategii de
dezvoltare locală, care să includă intervenții punctuale privind
educația și îngrijirea timpurie a copilului precum și
dezvoltarea unor politici care sprijină organizarea
comunităților
în
susținerea
familiei
–
(comunități
prietene/favorabile familiei).

Parteneri,
grup țintă și
beneficiari

 Autoritățile publice locale și autoritățile publice județene
Consiliul Județean,

Inspectoratul Școlar Județean,
Direcția de Sănătate Publică,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului,

 Copii cu vârsta de la
naștere la 6 ani

 Familiile acestor copii
 Comunitatea

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională,
11 Unități Administrativ Teritoriale
18 grădinițe
10 creșe

 Profesioniștii din serviciile de educație timpurie, din
grădinițe și creșe.

Județul Brașov
Rupea

Făgăraș

Victoria

Codlea

Budila
Brașov
Tărlungeni
Săcele
Râșnov

Poiana Mărului
Zărnești

Abordarea Primokiz – Program al Fundației Jacobs
 Scop: dezvoltarea și implementarea unor strategii cuprinzătoare în
domeniul educației și îngrijirii timpurii cu un focus specific pe
rețelele verticale și orizontale
 Mod de operare: asistarea comunităților în crearea unei rețele de
actori din sectorul copilăriei timpurii, printr-un proces participativ
 Grupul țintă al modelului: nivelul decizional și administrativ al
localităților implicate

 Factorul cheie: voința și motivația administratorilor și a practicienilor
de a implementa acea strategie

Abordarea PRIMOKIZ consideră politicile pentru educație timpurie ca fiind
o responsabilitate comună a sistemelor:

Sănătate

Servicii sociale

Educație

O strategie cuprinzătoare pentru copilăria timpurie ar trebui să conțină:
O planificare
urbană și
regională
favorabilă
copiilor și
familiilor lor

Spații de joc și
interacțiune
pentru copii și
cei care-i
îngrijesc

Servicii de
educație și
îngrijire pentru
copiii mici

Sprijin
educațional,
servicii de
sănătate și
servicii sociale
pentru familii

Servicii
terapeutice
indicate pentru
anumiți copii

PROGRAME ȘI SERVICII PENTRU
TOȚI COPIII ȘI FAMILIILE
(SERVICII UNIVERSALE)

PROGRAME ȘI SERVICII PENTRU
ANUMITE GRUPURI DE COPII ȘI FAMILII
(SERVICII DE PREVENȚIE SELECTIVĂ)

PROGRAME ȘI SERVICII PENTRU
ANUMIȚI COPII ȘI FAMILIILE LOR
(SERVICII DE PREVENȚIE ȘI
INTERVENȚIE SPECIFICĂ)

Centre de zi

Programe cu scopul de a transforma anumite Servicii pentru copiii cu nevoi speciale

Creșe

zone în vecinătăți prietenoase pentru copii și

Grădinițe
Grupuri de joacă
Suport și consiliere pentru părinți
Programe de alfabetizare timpurie
pentru copii
Spații publice și locuri de joacă pentru
copiii mici
Grupuri copii – părinți
Centre pentru copii și familii

familii
Programe pentru a susține familiile

Programe pentru susținerea holistică

dezavantajate socioeconomic sau cele

a familiei

vulnerabile
Grupuri de suport pentru părinți aflați în
situații similare (părinți separați, părinți
singuri, părinți cu copii cu nevoi speciale)

Terapii părinte-copil

Intervenții sociale universale

CONDIȚII FAVORABILE PENTRU VIAȚA
ȘI DEZVOLTAREA TUTUROR COPIILOR
Politică
pentru
copilăria
timpurie

PROGRAME PENTRU GRUPURI SPECIFICE
DE COPII ȘI FAMILII

Promovarea
dezvoltării
de succes

PREVENȚIE / INTERVENȚIE INDICATĂ

Măsuri de protecția copilului

SĂNĂTATE

SERVICII SOCIALE

EDUCAȚIE

Modelul Primokiz: Un model integrat de educație și îngrijire pentru copilăria timpurie © Fundația Jacobs 2012

DEZVOLTAREA VECINĂTĂȚII ȘI A LOCALITĂȚII

MEDIU DE TRAI ȘI JOACĂ

SPAȚIU DE ÎNTÂLNIRE PENTRU FAMILII

GRUP DE JOACĂ

COPIL, PĂRINȚI ȘI FAMILIE

CONSILIERE PENTRU MAME ȘI TAȚI

PROGRAME PENTRU PĂRINȚI

PEDIATRU

Constituirea
unor rețele
orizontale
de practicieni

ȘCOALĂ PRIMARĂ

Constituirea
unor rețele
verticale
de practicieni

GRUP DE JOACĂ
CENTRU DE ZI
GRUP DE JOACĂ
CONSILIERE PENTRU MAME / TAȚI
PEDIATRU
SPRIJIN PRENATAL, ÎNGRIJIRE OBSTETRICĂ

BIOGRAFIE EDUCAȚIONALĂ

INSTITUȚIE PREȘCOALĂ

Obiective în folosirea Abordării Primokiz
 Formularea sau revizuirea strategiei care privește educația și
îngrijirea timpurie la nivel local

 Susținerea tuturor actorilor și a decidenților din sectoarele de
educație, servicii sociale și sănătate să înțeleagă mai profund
ce înseamnă educația și îngrijirea în copilăria timpurie
 Conectarea și coordonarea tuturor celor care răspund de
perioada timpurie

 Crearea unui fundament în comunitate pentru a lua decizii în
domeniul politicilor care privesc copilăria timpurie.

Abordarea Primokiz în 7 faze
NIVELUL
DECIZIONAL

NIVELUL
CONCRET

Faza 1
Decizie și
pregătire privind
implicarea în
proiect

Faza 6
Decizie privind
Implementare

Faza 4
Decizie privind
utilizarea
rezultatelor
Strategie

Faza 2

Faza 3

Faza 5

Definirea cadrului

Analiza situației

Strategie și plan
de implementare

Evaluare: Scopuri atinse

Faza 7
Acțiuni ulterioare
Implementare

Vedere de ansamblu asupra fazelor proiectului
 Faza 1 Decizie și pregătire

 Faza 2 Definirea cadrului proiectului;
constituirea echipei de proiect; definirea
procedurilor proiectului
 Faza 3 Analiza de situație; redactarea ei

 Faza 4 Mandat pentru dezvoltarea unei strategii
 Faza 5 Dezvoltarea strategiei

 Faza 6 Decizia de implementare a proiectului
 Faza 7 Implementare, evaluare și raportare

Abordarea Primokiz – un proces participativ
Facilitatori zonali

Coordonator local

 Rol consultativ

 Rol de coordonare la nivel local
pentru parcurgerea fazelor
proiectului

 Constituirea echipei de proiect
 Derularea celor 7 faze
 Cooperarea cu toate sectoarele
 Cooperarea la nivel decizional
 Redactarea analizei de nevoi și a
strategiei
 Probleme de conținut

 Realizarea unor rețele/parteneriate
cu echipele de proiect din celelalte
comunități

2018-2022
proiect derulat de

cu finanțarea

