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INTRODUCERE 

Scopul F.R.I.E.N.D.E.S.K. program european  

F.R.I.E.N.D.E.S.K. înseamnă „Foster Recep>on for Inclusive Educa>onal Needs: 

Development of Educa>onal Support for Kids” și este un proiect KA 201 (Parteneriat 

strategic pentru educaţia școlară) care vizează reducerea excluziunii sociale a copiilor 

de 0-6 ani proveniţi din contexte marginalizate prin implementarea unui model 

inovator ECEC (Educaţie și îngrijire >mpurie a copilăriei).  

Organizațiile par=cipante ale F.R.I.E.N.D.E.S.K.  

Proiectul reunește următoarele 8 organizaţii partenere cu experienţă îndelungată în 

domeniul incluziunii sociale și educaţiei copiilor, asgel încât să ofere gospodăriilor 

copiilor un serviciu incluziv și atotcuprinzător:  

✔ FISM - Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana) din Italia, 

care este organizaţia coordonatoare, 

✔ Universita degli Studi di Firenze în Italia 

✔ Perifereiaki Diehhynsi Protovathmias & Deherovathmias Ekpaidefsis Thessalias 

în Grecia 

✔ KMOP - Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou în Grecia 

✔ WUSMED - Serviciile universitare mondiale din Mediterana în Spania  

✔ Blue Room Inova>on SL în Spania 

✔ Asociata Europanet în România 

✔ Sdrudzennie Znam I Moga în Bulgaria 

Scopul F.R.I.E.N.D.E.S.K. „Orientări privind guvernarea modelului Hub&Spoke” 

 „Orientări privind guvernarea modelului Hub&Spoke” este cel de-al 5-lea rezultat 

intelectual al programului european F.R.I.E.N.D.E.S.K., care urmărește furnizarea de 

orientări de guvernanţă pentru en>tăţile publice cu privire la modul de abordare a 

sărăciei și excluziunii sociale a copiilor prin măsuri precum sprijin și beneficii pentru 

familie, îngrijire de calitate a copiilor și copilărie >mpurie. educaţie. De asemenea, își 

propune să facă recomandări cu privire la poli>cile sociale referitoare la centrele de 

îngrijire și educaţie pentru incluziunea >mpurie a copilăriei (sisteme administra>ve și 
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financiare, aspecte juridice) și asgel să ofere o hartă clară a cadrului de intervenţie. 

Obiec>vul este influenţarea autorităţilor în vederea îmbunătăţirii contextelor locale în 

cadrul incluziunii sociale a copiilor. 

Impactul așteptat și transferabilitatea „Orientări privind guvernarea modelului 

Hub&Spoke”  

„Orientări privind guvernarea modelului Hub&Spoke” se așteaptă să asigure 

eficacitatea și sustenabilitatea ac>vităţilor, colaborărilor și iniţia>velor întreprinse de 

ECEC din proiectul F.R.I.E.N.D.E.S.K., ţinând cont de faptul că modul în care este 

conceput și organizat ECEC este foarte dependent de autorităţile responsabile, care pot 

fi ministere sau regiuni sau municipalităţi la nivel local, naţional și internaţional. 

Orientările vor ţine cont de punctele tari și punctele slabe ale contextelor locale 

iden>ficând punctele comune pornind de la analiza produsă de IO1 pe baza analizei 

compara>ve realizate pentru a explica diferitele sisteme ECEC la nivel naţional și axată 

pe un benchmarking cu privire la indicatorii calita>vi în contextele locale ale ţărilor 

partenere implicate. Impactul poate fi asigurat doar prin implicarea părţilor interesate 

relevante și a gardianilor, în >mp ce accesul gratuit și disponibilitatea gratuită a 

recomandărilor pentru organismele publice vor fi ţinute la dispoziţia tuturor părţilor 

interesate și vor fi menţinute pentru a atrage informaţii suplimentare. Vor exista 

recomandări către organismele publice din ţările partenere pentru u>lizare după 

durata proiectului. 
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CAPITOLUL 1 - Descrierea și explicația colectării datelor din raportul internațional 
Exploatarea rezultatelor - ancheta IO1 
Studii compara.ve privind sistemele ECEC și Ghidul model Hub & Spoke 

Unitatea 1: Guvernanța  

a. POLITICI EUROPENE CU PRIVIRE LA COMBATEREA EXCLUZIUNII COPIILOR  

Toate documentele europene subliniază importanţa de a considera educaţia și 

îngrijirea >mpurie a copilăriei (ECEC) drept „fundaţia pentru învăţarea și dezvoltarea pe 

tot parcursul vieţii” (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 9). În plus, Comisia Europeană 

subliniază că „Inves>ţiile în sănătate și în dezvoltarea cogni>vă, emoţională și socială în 

primii ani de viaţă sunt cele care garantează cel mai mare randament economic pentru 

indivizi și pentru societate” (EuCom, 2011). Pilonul European al Drepturilor Sociale în 

2017 declară că „copiii au dreptul la educaţie și îngrijire de bună calitate pentru copii, 

la preţuri accesibile.” 

 Nu în ul>mul rând, Consiliul European a adoptat o Recomandare privind sistemele de 

educaţie și îngrijire >mpurie de înaltă calitate în mai 2019, pentru a oferi un cadru 

comun pe tema ECEC pentru toate ţările europene.  

b. SITUAŢIA ACTUALĂ A POLITICILOR ECEC ÎN CELE 5 ŢĂRI – PARTENERE 

Analiza datelor ECEC în ţările europene par>cipante la sondajul FRIENDESK (Italia, 

Spania, Bulgaria, România și Grecia) prezintă situaţia actuală a ECEC în ţările 

menţionate. În ceea ce privește dimensiunea integrării poli>cii ECEC în ceea ce privește 

furnizarea copiilor de peste 3 ani, toate ţările au un nivel egal de integrare, care 

concepe ECEC ca „servicii cu o componentă educaţională intenţionată pentru 

sprijinirea dezvoltării copilului și pregă>rea pentru școala primară” (EuCom/ EACEA/

Eurydice, 2019, p. 12). 

În toate ţările partenere, ECEC în centre este oferit în două >puri separate de setari 

dependente de vârstă. În Italia, Bulgaria și Spania coexistă un cadru separat și un cadru 

unitar pentru întreaga categorie de vârstă. În sistemele ECEC cu setare separată, 

tranziţia între cele două >puri diferite de setări are loc la vârsta de 3 ani. Doar în Grecia 

tranziţia are loc mai târziu, la vârsta de 4 ani. 

În ţările în care modelul este dual, autorităţile locale sunt responsabile pentru 

furnizarea ECEC pentru copiii sub 3 ani, în >mp ce furnizarea ECEC pentru copiii cu 

vârsta de 3 ani și peste este sub controlul și responsabilitatea Ministerului Educaţiei. În 
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ţările în care modelul este unic, Ministerul Educaţiei este responsabil pentru toate 

serviciile ECEC în centre (0-3 și 3-6). 

Unitatea 2: Acces (garanția locului: drept, prezență obligatorie) 

a. POLITICI PRIVIND SPRIJINIREA ACCESULUI 

Dimensiunea de acces este un indicator fundamental în înţelegerea nivelului de calitate 

a serviciilor educaţionale pentru copiii de 0-6 ani. Cadrul de calitate al UE pentru 

educaţia și îngrijirea >mpurie a copilăriei, care asigură „accesul la ECEC, reprezintă un 

factor de protecţie pentru copii și contribuie la dezvoltarea lor sănătoasă și la succesul 

educaţional” (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 43). Furnizarea la domiciliu și îngrijirile 

pentru copii susţin oferta de ECEC în centre pentru copiii cu vârste între 0 și 6 ani, în 

special în ţările în care nu există locuri garantate și în care par>ciparea la ECEC nu este 

obligatorie. 

Bulgaria și Grecia fac obligatorie par>ciparea la ECEC, în >mp ce Spania oferă un drept 

legal la un loc ECEC. 

b. MĂSURI DE FACILITARE A ACCESULUI ÎN ECEC 

Principalele măsuri comune tuturor ţărilor care vizează facilitarea integrării copiilor 

aflaţi în situaţii defavorizate în cadrul sistemului ECEC sunt: 

1. Reduceri de taxe,  

2. Admitere prioritară,  

3. Program naţional de reducere a sărăciei și excluziunii sociale și de încurajare a 

înscrierii în sistemul ECEC, 

4. Planul naţional de integrare a preșcolarilor pentru minorităţi și refugiaţi. 

Unitatea 3: Personalul (formare inițială, educație con=nuă, dezvoltare profesională, 

volum de muncă)  

Recomandarea Consiliului din 2019 privind sistemele ECEC de înaltă calitate afirmă că 

„pentru a-și îndeplini rolul profesional în sprijinirea copiilor și a familiilor acestora, 

personalul de educaţie și îngrijire >mpurie a copiilor necesită abilităţi și competenţe 

complexe, o cunoaștere și înţelegere profundă a dezvoltării copilului și o conș>en>zare. 

a pedagogiei >mpurii” (p. 3). În conformitate cu aceasta, reiese clar că abilităţile 

personalului sunt esenţiale pentru un serviciu ECEC de calitate. 
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CERINŢE DE CALIFICARE 

✔ Învăţarea >mpurie a limbilor străine  

✔ Conș>en>zarea digitală 

✔ Capacitatea de ci>re  

✔ Raţionament numeric și logic  

✔ Competenţe civice și democra>ce 

✔ Deprinderea de a învata  

✔ Educaţie sanitară  

✔ Abilităţi de cooperare  

✔ Înţelegerea lumii  

✔ Dezvoltarea fizică și mișcarea 

✔ Dezvoltare emoţională, personală și socială 

GHIDURI EDUCAŢIONALE 

Curriculum naţional de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 

OBIECTIVE 

✔ Dezvoltarea personalităţii copilului  

✔ Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu ceilalţi (copii, adulţi, mediul) 

✔ Încurajarea învăţării autonome  

✔ Descoperirea propriei iden>tăţi, a sinelui și a celorlalţi,  

✔ Dezvoltarea pozi>va a imaginii de sine  

✔ Dobândirea de cunoș>nţe, abilităţi, a>tudini necesare pentru intrarea în școală 

și pe tot parcursul vieţii  

✔ Cunoș>nţe despre sine, despre ceilalţi și despre lume, mișcări, sunete, culori, 

vorbire și cuvinte  

✔ Limba și literatura ţării gazdă  

✔ Matema>că 

✔ Arte, muzică (creaţie și expresie) 

✔ Construcţii și tehnologie  

✔ TIC  

✔ Dezvoltarea emoţională, mentală, a mișcării 

METODE EDUCAŢIONALE 

✔ Joc liber și structurat 
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✔ Adulţii care ascultă copiii care se joacă și le încurajează gândirea 

✔ Echilibru între învăţarea de grup și cea individuală 

✔ Ac>vităţi bazate pe TIC 

✔ Implicarea părintelui – familiei în învăţarea copiilor 

METODE DE EVALUARE  

✔ Evaluare nara>vă 

✔ Observare cu rezumat scris  

✔ Portofoliile copiilor 

✔ Autoevaluarea copiilor  

TRANZIŢIA LA ȘCOALA PRIMARĂ 

✔ Con>nuitate între ECEC și școala primară  

✔ Aceeași locaţie 

✔ Colaborarea personalului ECEC și a personalului școlii primare 

✔ Colaborarea dintre părinţi și personal 

✔ Întâlniri cu părinţii despre rolul lor în faza de tranziţie 

✔ Transmiterea de informaţii despre dezvoltarea copilului către școala primară 

✔ Dezvoltarea unui proiect educaţional comun  

✔ Vizite oficiale ale copiilor ECEC la școala primară 
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CAPITOLUL 2 - Capacitatea de abordare și capacitatea de a percepe nevoia de îngrijire 
a copilului 
De unde ș.u familiile că există programe ECEC și aud despre beneficiile lor? 

Unitatea 1: Cons=en=zare Si Increderea In Servicii  

Cadrul aduce intervenţiile individuale într-o structură coerentă și cuprinzătoare care 

recunoaște importanţa urmăririi/complementarităţii intervenţiilor între diferiţi 

parteneri care lucrează pentru un obiec>v comun, asgel încât toate părţile 

responsabile să înţeleagă factorii și etapele proceselor care se suprapun care afectează 

accesul la ECEC. și pentru a ajuta factorii de decizie să-și coordoneze eforturile și să-și 

maximizeze impactul.  

a. PROFESIONISTI (PROFESORI, PROFESIONISTI IN SĂNĂTATE etc.) 

Profesioniș>i din domeniul sănătăţii și din sistemul de asistenţă socială au fost 

iden>ficaţi ca surse de informaţii potenţial eficiente despre programele ECEC.  

b. PĂRINŢI 

Un efect benefic al ECEC este permiterea mamelor să se întoarcă la muncă și, prin 

urmare, creșterea veniturilor familiei și s>mularea dezvoltării economice.  

c. MUNICIPIUL ȘI COMUNITĂŢI LOCALE 

Educaţia și îngrijirea >mpurii a copiilor (ECEC) poate avea efecte benefice substanţiale 

asupra dezvoltării generale a copilului și asupra succesului educaţional pentru copiii din 

medii dezavantajate, făcând ECEC o strategie puternică de reducere a inechităţilor de 

dezvoltare a copilului. Campaniile de conș>en>zare și informare pot fi u>le pentru a 

încuraja încrederea în programele ECEC prin promovarea beneficiilor, calităţilor, 

costurilor și procedurilor de înregistrare ale acestora. Poli>cile publice care investesc în 

copilăria >mpurie sunt una dintre cele mai bune inves>ţii pe care le pot face în 

capitalul uman și mai ales pentru familiile cu statut socioeconomic scăzut și persoane 

vulnerabile, imigranţi, familii defavorizate, familii aflate în dificultate, copii în situaţii de 

risc, familii sărace. 

Unitatea 2: Extensia  

Familiile care trăiesc în condiţii financiare dificile sunt greu accesibile prin canale 

convenţionale. În acest context, surse importante de informare și încurajare sunt: 

a. ALŢI PĂRINŢI  
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Pentru ca familiile să-și recunoască nevoia de îngrijire a copilului, trebuie mai întâi să 

ș>e că există programe ECEC și să audă despre beneficiile lor. Deci, alţi părinţi ai 

comunităţii lor pot fi o sursă bogată de informaţii u>le despre programele ECEC. 

b. MUNICIPIUL ȘI COMUNITĂŢI LOCALE  

Le este recomandat să folosească canalele de conexiune socială și organizaţională 

pentru a atrage familiile defavorizate. 

Unitatea 3: Diversitatea În Cultură, Limburi Și U=lizarea Tehnologilor  

Opţiunile de îngrijire a copiilor ar trebui, de asemenea, să corespundă cu convingerile și 

valorile lor.  

a. PROFESORI  

Comunicarea în mai multe limbi este, de asemenea, o bună prac>că pentru a ajunge la 

familiile de imigranţi, precum și pentru a folosi tehnologiile informaţionale, nu numai 

pentru a ajunge la aceste familii, ci și pentru a menţine legătura după ce se înscriu în 

programele ECEC. Acest lucru se poate face prin împărtășirea informaţiilor de zi cu zi 

despre copiii lor. 

b. ALŢI PĂRINŢI  

Percepţiile nega>ve despre îngrijirea copilului și zvonurile despre calitatea proastă a 

serviciilor de îngrijire a copiilor pot întări aceste convingeri și reprezintă bariere 

semnifica>ve în calea u>lizării ECEC. Într-adevăr, conform unei analize a poli>cilor 

publice familiale din 31 de ţări europene, cu cât calitatea percepută a ECEC este mai 

mare într-o ţară, cu atât există mai puţine inechităţi de acces. 

c. MUNICIPIUL ȘI COMUNITĂŢI LOCALE 

Organizaţiile comunitare pot ajunge la copiii mici și familiile lor din mediul lor prin 

vizite la domiciliu ale mamelor din aceeași cultură, biblioteci mobile sau prin intervenţii 

de dezvoltare lingvis>că. 
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CAPITOLUL 3 - Acceptabilitatea și capacitatea de a căuta 

Unitatea 1: Flexibilitate Și Implicarea Părinților  

a. SERVICII PUBLICE ȘI REŢELE SOCIALE 

Serviciile în sine trebuie să fie acceptabile și compa>bile cu nevoile familiei și să 

favorizeze interacţiuni de bună calitate între personalul ECEC și familii. Rolul reţelelor 

sociale este de asemenea important. Când familiile aud despre deschiderea de noi 

locuri în programele ECEC prin vecini, colegi și prieteni, pot avea o idee mai bună 

despre programele ECEC care sunt de mai bună calitate sau în concordanţă cu valorile 

lor.  

b. INTERACŢIUNI DE BUNE CALITATE ÎNTRE PERSONALUL ECEC ȘI FAMILII 

Acest lucru se poate face:  

• prin oferirea personalului de formare și îndrumare  

• prin implicarea părinţilor în procesele decizionale în cadrul programului ECEC. 

Flexibilitatea și amabilitatea serviciilor, de exemplu, permiţând părinţilor să rămână în 

cameră cu copiii lor atât >mp cât doresc sau oferind ore flexibile de prezenţă. Aceste 

prac>ci le permit părinţilor să se familiarizeze și să se simtă confortabil cu ru>nele, 

ac>vităţile și funcţionarea unui ECEC, înainte de a-și părăsi copiii în mod regulat. 

Unitatea 2: Sensibilitatea Culturală  

Sensibilitatea culturală și conș>en>zarea limbii sunt importante pentru consolidarea 

relaţiei dintre personalul ECEC și mamele imigrante pentru a dezvolta încrederea. 

a. INTERACŢIUNI DE BUNE CALITATE ÎNTRE PERSONALUL ECEC ȘI FAMILII  

Acest lucru se poate face:  

● formarea și îndrumarea personalului 

● prin angajarea de lucrători pentru îngrijirea copiilor din grupuri minoritare, 

sensibili la normele culturale ale populaţiei în cauză, sunt alte exemple de bune 

prac>ci, care favorizează acceptabilitatea serviciilor în contexte mul>culturale. 

Unitatea 3: Autonomie Si Sprijin Social 

a. SERVICII PUBLICE 

 / 15 27



Cererea de sarcini administra>ve, cum ar fi necesitatea de a prezenta un cer>ficat de 

naștere, reprezintă o barieră în calea înscrierii copiilor din medii defavorizate. Din cauza 

indisponibilităţii actelor de iden>tate sau a costului și complexităţii pașilor pentru 

obţinerea acestora, acest lucru poate fi descurajant pentru multe familii. Pentru a 

depăși această barieră, se sugerează să se accepte documente mai puţin formale, cum 

ar fi dovezi de rezidenţă pentru a demonstra eligibilitatea pentru serviciile ECEC sau o 

scrisoare de la un proprietar, un e-mail oficial trimis unui membru al familiei sau/și 

cardul de bibliotecă (Vesely 2013). 

b. RETELE SOCIALE 

Se ș>e că părinţii care sunt șomeri au mai puţine contacte cu semenii lor, sunt mai 

puţin informaţi și sunt adesea în situaţia de a aștepta ca serviciile să vină la ei, asgel 

încât aceș>a au nevoie în special de o integrare socială îmbunătăţită. De asemenea, ei 

pot afla despre serviciile din comunitate care pot ajuta la procesele de înregistrare. Prin 

urmare, intervenţiile pentru creșterea integrării sociale pot avea un efect pozi>v asupra 

diferitelor caracteris>ci și etape ale cuantumului de acces, cum ar fi cunoașterea 

programelor și serviciilor ECEC, favorizarea încrederii în ECEC și consolidarea reţelelor 

sociale. 
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CAPITOLUL 4 - Disponibilitate, cazare și capacitatea de a ajunge 

Unitatea 1: Un număr suficient de locuri pentru a face față inegalităților geografice 

Există inechităţi în ceea ce privește numărul de spaţii ECEC disponibile în car>ere.  

Prin urmare, problema disponibilităţii este, de asemenea, o problemă de distribuţie 

geografică a spaţiilor.  

Ca atare, creșterea ofertei de spaţii ECEC de calitate în car>erele -unde există mai 

puţine servicii- ar trebui să fie o prioritate. 

Unitatea 2: Criterii Sociale  

Trebuie luate în considerare următoarele criterii sociale: 

✔ venit mic  

✔ etnie  

✔ situaţia familială 

Unitatea 3: Lista De Așteptare Echitabilă  

Într-un context în care cererea depășește oferta, modul în care sunt ges>onate listele 

de așteptare poate avea, de asemenea, un impact asupra accesului. Managementul 

primul venit, primul servit poate discrimina indirect familiile defavorizate care >nd să 

se aboneze la servicii mai târziu decât familiile mai privilegiate. În plus, părinţii care au 

condiţii de muncă mai puţin obișnuite au dificultăţi mai mari să planifice momentul în 

care vor avea nevoie de îngrijirea copiilor. Acordarea unei mai mici importanţe 

criteriilor precum statutul de angajare a părinţilor și data iniţială de înregistrare și mai 

multă pondere criteriilor sociale precum venitul scăzut, etnia și situaţia familială. 

  

Unitatea 4: Acces Echital Inclus În Evaluarea Calității (Pe Baza Criteriilor Locale)  

Pe lângă modul în care sunt distribuite spaţiile, s-a sugerat, de asemenea, că modul în 

care este evaluată calitatea serviciilor poate afecta disponibilitatea spaţiilor ECEC 

pentru familii defavorizate. În special, se sugerează includerea în evaluarea calităţii 

serviciilor, a unui criteriu care reflectă dacă serviciile sunt accesibile unei clientele 

diversă din punct de vedere social. 
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CAPITOLUL 5 - Accesibilitate și capacitate de plată 

Costurile serviciilor sunt afectate în mod direct de poli>cile publice și fiscale care 

vizează familiile și, în mod natural, influenţează, de asemenea, gradul în care familiile 

defavorizate vor u>liza serviciile de ECEC.  

Unitatea 1: Finanțarea Și Managementul Public 

a.  SERVICII PUBLICE 

Datele disponibile sugerează că finanţarea publică și ges>onarea programelor ECEC 

favorizează o mai bună uniformitate în calitatea și acoperirea serviciilor, precum și 

reducerea inechităţii de acces (Organizaţia pentru Economic (OECD, 2003). Nu numai 

că este importantă suma de bani inves>tă de guverne în ECEC pentru calitatea 

serviciilor și echitatea accesului, dar și mai important este modul în care aceș> bani 

sunt inves>ţi. Guvernele care favorizează finanţarea furnizării de servicii (reţelele 

publice ale ECEC) au înregistrat rezultate mai bune decât cele care favorizează lăsarea 

alegerii în seama familiilor (partea cererii), oferindu-le o sumă de bani pentru a acoperi 

o parte din costurile serviciilor (Bigras et al. 2011). ; prietenos 2013). 

b. POLITICI FISCALE 

Costurile serviciilor sunt direct afectate de poli>cile publice și fiscale care vizează 

familiile și în mod natural influenţează, de asemenea, gradul în care familiile 

dezavantajate vor folosi ECEC 

c. POLITICI FISCALE PENTRU NOI IMIGRANTI 

În ECEC ar putea fi oferite intervale de >mp libere pentru copiii din familiile noi de 

imigranţi. S-a constatat că această prac>că nu numai că ajută la familiarizarea 

progresivă cu serviciile într-un mod neconstrângător, ci și că accelerează învăţarea 

copiilor și a părinţilor lor. Prânzurile și gustările gratuite cresc adeziunea familiilor la 

ECEC (Picheye 2013).  

Unitatea 2: Poli=ci Pentru Familii Privind Asistenţa Socială 

Suma de bani pe care părinţii trebuie să o plătească - pentru a beneficia de servicii - 

este un factor determinant major al accesului la ECEC. 
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Chiar și o contribuţie redusă poate fi totuși prea mare pentru unele bugete ale familiei. 

În mod similar, s-a constatat că orice reducere a costurilor trebuie să fie rela>v 

semnifica>vă pentru ca familiile să profite de ele. Serviciile publice ECEC gratuite 

pentru beneficiarii de asistenţă socială pot fi un factor decizional pentru familii. 
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CAPITOLUL 6 - Adecvarea și capacitatea de a se implica 

Unitatea 1: Cum Să Implicați Familiile  

a. PROGRAME ȘI PRACTICI LA NIVEL SCOLAR 

Când părinţii sunt mulţumiţi de servicii și serviciile răspund nevoilor lor, par>ciparea la 

ECEC devine mai regulată și mai con>nuă. O asgel de regularitate și con>nuitate a 

par>cipării la ECEC de calitate este ceea ce ar trebui căutat pentru rezultate mai bune. 

O analiză a arătat că a>tudinile materne faţă de ECEC și percepţiile lor asupra 

impactului ECEC se schimbă în >mp. S-a constatat că mamele sunt mai re>cente în a-și 

lăsa copiii în îngrijirea ECEC la început, dar pe măsură ce au recunoscut beneficiile 

pozi>ve ale par>cipării, au devenit mai confortabile în >mp. 

b. PARTENERIATE ÎNTRE ECEC ȘI ORGANIZAŢII COMUNITARE 

Par>ciparea la ECEC poate servi și ca punct focal care favorizează integrarea mamelor în 

comunitate. În acest context ar putea fi oferite următoarele servicii: Servicii de 

integrare în muncă Cursuri de limbi străine asociate ECEC Pentru a promite căi de 

integrare în comunitate. Pentru a face acest lucru, se sugerează crearea de parteneriate 

între ECEC și organizaţiile comunitare care lucrează pentru alfabe>zare pentru a oferi 

servicii părinţilor în ECEC (Vesely, 2013). 

c. ACŢIUNI INTERSECTORIALE ȘI ACTIVITĂŢI AFTERSCOLAR  

Mai mult, acţiunile intersectoriale (ECEC, programe aher-school, părinţi și comunităţi) 

favorizează integrarea familiilor de imigranţi. 

Unitatea 2: Cum Să Implicați Copii  

a. PROGRAME ȘI PRACTICI LA NIVEL SCOLAR 

Școlile trebuie să organizeze proiecte sau/și să facă expoziţii interac>ve holis>ce în 

diferite domenii, cum ar fi „Matema>că experimentală”, „Istorie locală”, „Tehnologie”, 

TIC cu diverse ocazii, cum ar fi „fes>valuri de ș>inţă distrac>ve”. În mod similar, elevii 

trebuie să prezinte matema>ca, istoria, noile tehnologii într-o perspec>vă nouă, 

neobișnuită, să explice despre rolul experimentelor în descoperirile matema>ce sau 

despre importanţa monumentelor locale în auto-descoperirea și să permită să se simtă 

adevăraţi. cercetători culturali și istorici și matema>cieni experimentali. De asemenea, 
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școlile pot organiza o serie de proiecte - în contextul educaţiei informale - bazate pe 

puzzle, ches>onare, trucuri de magie care implică cărţi și pătrate magice care 

demonstrează elevilor că matema>ca, istoria, TIC sunt frumoase, distrac>ve, 

interesante, interesante și extrem de interesante. u>l. În plus, aceste proiecte oferă 

diverse aplicaţii și conexiuni cu alte domenii. Mai mult, ele cresc încrederea în sine a 

elevilor în propriile abilităţi. 

b. PARTENERIATE ÎNTRE ECEC ȘI ORGANIZAŢII COMUNITARE 

Colaborare între centrele ECEC și ins>tuţiile pentru vârstnici pentru a promova atât 

incluziunea socială. În special, naraţiunile vârstnicilor către copiii din centrele ECEC ar 

putea ajuta interacţiunea cu societatea locală. 

c. ACŢIUNI INTERSECTORIALE ȘI ACTIVITĂŢI AFTERSCOLAR  

Vizitarea muzeelor, galeriilor și par>ciparea la ateliere de artă din centrele 

expoziţionale s>mulează crea>vitatea spontană a copiilor și susţin procedura incluzivă. 

Natura crea>vă a ac>vităţilor de artă implementate în muzee, galerii și ateliere de artă 

ajută par>cipanţii să-și modeleze ego-ul susţinând procesul de sublimare, în >mp ce 

natura lor non-verbală oferă posibilităţi mai largi de exprimare decât cuvântul ros>t și, 

prin urmare, permite par>cipanţilor să se exprime în un mod mai direct și mai 

emoţional și să dezvolte un „nou” limbaj simbolic și metaforic. 

În calitate de formatori - în >mpul par>cipării copiilor la aceste ac>vităţi ar>s>ce - își 

folosesc competenţele terapeu>ce, ar>s>ce și didac>ce, îi sprijină pe copii să-și 

dezvolte conș>inţa de sine, să facă faţă experienţelor stresante și trauma>ce și să se 

descopere pe sine și lumea. Mai ales în cazul elevilor marginalizaţi, legătura cu ceilalţi 

prin artă este modalitatea de a scoate ordine din haos – sen>mente și impulsuri 

hao>ce în interior, o masă ameţitoare de senzaţii. De-a lungul întregului proces crea>v 

implementat în spaţiile de artă, realităţile interne și externe sunt amestecate într-o 

nouă fiinţă, asgel încât elevii care suferă de experienţe trauma>ce, >neri care se 

confruntă cu diverse provocări sau se confruntă cu probleme legate de excluziune sau 

de anxietatea socială, ar putea să-și dezvolte abilităţile cogni>ve și emoţionale și să fie 

susţinute și mental și emoţional, deoarece „se eliberează de sen>mentul de izolare” 

prin împărtășirea impresiilor și emoţiilor cu ceilalţi. (Ioannides E., 2017). 

Unitatea 3: Sportul 
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Incluziunea socială a copiilor marginalizaţi este în general recunoscută ca o prioritate 

de realizat la nivel internaţional de către centrele ECEC. Datorită faptului că influenţa 

sportului asupra acestei misiuni sociale a fost în mare măsură dezbătută, provocarea 

sportului trebuie u>lizată atunci când vine vorba de promovarea incluziunii sociale. În 

acest context, impactul unei iniţia>ve spor>ve cu mai multe părţi interesate care 

dezvoltă incluziunea socială pentru copiii vulnerabili din punct de vedere social și 

provocările aferente intervenţiei prin interviuri aprofundate cu diverși părţi interesate 

ale programului pot fi de mare ajutor. Se sugerează consolidarea programelor bazate 

pe sport pentru a asigura incluziunea socială și pentru a maximiza impactul societal al 

unor asgel de intervenţii (D’Angelo, 2021). 

Unitatea 4: Învățare Bazată De Joc  

Învăţarea bazată pe joc a fost din ce în ce mai văzută ca esenţială în multe contexte, 

cum ar fi în școli (de exemplu, OECD, 2017), în mediile de învăţare informală (de 

exemplu, Huang și colab., 2018), învăţarea online (de exemplu, Rosen, Wolf și 

Stoeffler). De asemenea, pentru a sprijini dezvoltarea abilităţilor esenţiale ale copiilor 

secolului 21 facilitând interacţiunile în echipă între copii din medii culturale diferite 

(Sun și colab., 2022). 
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