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1.

Introducere

Unul din obiectivele proiectului este cooperarea și inovarea în domeniul educației timpurii și
preșcolare a copiilor între 0 și 6 ani aflați în situații de risc. Trebuie colectate bune practice și
abordări noi, trebuie comparate și transferate în țările partenere ale proiectului dar și în
Europa. Pentru a îndeplini acest scop întâi ar trebui stabilite practicile, abordările și inovarea
existente.
Această introducere reprezintă conținutul analizei comparative. Țările partenere din Spania,
Italia, Turcia, Anglia, Germania, Polonia, România și Irlanda de Nord au furnizat informații
despre sistemul de educație timpurie și preșcolară din regiuni selectate, în prima fază
informații generale iar în faza a doua cu privire în special la copiii aflați în situații de risc.
Informațiile au fost furnizate pe baza rezultatelor a două chestionare dezvoltate de țara
parteneră responsabilă de această analiză. Scopul chestionarelor a fost asigurarea colectării
informației într-un cadru comun și comparabil.
Cea mai importantă informație extrasă descrie sistemul de educație timpurie și preșcolară din
regiunile selectate, în special al copiilor în situații de risc.
Rezultatele sunt reprezentate în analiza comparativă. Sistemul educației timpurii și educației
preșcolare din regiunile aflate în cercetare vor fi introduse pe secțiuni referitoare la instituții,
condiții de acces și calificările personalului didactic. Apoi vor fi introduse ghiduri,
fundamente teoretice, concepte și metode. Va fi expus apoi sistemul educațional și sprijinul
pentru copiii în situații de risc. Concluziile și analiza SWOT integrată vor arăta oportunitățile
și posibilitățile de dezvoltare.
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2.

Regiunile incluse în cercetare
Spania - Aragon
Această regiune reprezintă una din cele 17 regiuni autonome din nordestul Spaniei. Capitala regiunii este Zaragoza. Orasul are 47.688 km²
şi o populaţie de 1.346.293 locuitori (ianuarie 2011).
Italia – Veneto
Veneto este o regiune administrativă din Italia, în partea de nord-est. Este
împărţită în şapte provincii (Belluno, Padua, Rovigo, Treviso, Venice, Verona şi
Vicenza) şi 584 de primării. Capitala regiunii este Veneţia. Are o suprafaţă de
18.398 km² şi o populaţie de 4.937.854
Turcia – Ankara

Ankara este localizată într-o regiuni de câmpie, între râurile Kızılırmak şi
Sakarya în nord vestul Anatoliei Centrale. Ca oraş capitală, aici se regăseşte
administraţia centrală. Ankara are o suprafaţă de 2.498 km2 şi o populaţie de
4.431.719 locuitori.

Anglia – Londra – Wandsworth
Comitatul londonez Wandsworth este situat în sud – vestul Londrei. Este unul din
cele 32 de comitate londoneze din care 12 sunt considerate în interiorul Londrei.
Wandsworth este o așezare tipic urbană delimitată de un râu. Are o suprafață de
34,26 km² și o populație de aproximativ 86.303 locuitori.
Germania – Saale-Holzland-Kreis
Saale-Holzland-Kreis este situată în Turingia aproape de oraşul Jena. Este
un district administrativ cu 93 de autorităţi locale şi opt oraşe. Eisenberg
este capitala. Are o suprafaţă de 817 km² şi 86.303 locuitori.

Polonia – Lodz
Łódź este localizat în mijlocul regiunii Łódź în partea central a ţării. Voievodatul
Łódź este unul din cele 16 voievodate poloneze, iar Łódź este capitala voievodatului
Łódź. Are o suprafaţă de 293 km² şi o populaţie de 737.098 locuitori.
România – Bucureşti –Ilfov
Regiunea Bucureşti – Ilfov este localizată în sudul României. Principalul oraş
din zonă este Bucureşti, care are aproximativ două milioane de locuitori. Ilfov
este cel mai mic judeţ al României, dintre cele 41 de judeţe, şi este situat în
jurul Bucureştiului. Are 34 de comune şi sate şi opt mari oraşe. Regiunea
acoperă 1.820 km² şi are în total aproximativ 2.208.368 locuitori.
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Irlanda de Nord
Irlanda de Nord este situată în nord-estul insulei Irlanda. În timp ce Irlanda de Nord
este fizic o parte a Irlandei, aceasta este parte a Regatului Unit. Irlanda de nord are o
suprafaţă totală de 13.843 km². Populaţia Irlandei de Nord in Iunie 2010 era,
estimat de 1,799,392 locuitori.
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3.

Instituţii de educaţie timpurie în regiunile studiate

3.1 Spania
Span ia – Aragó
Arag n
3.1.1 Institutii șii servicii
Instituţiile pentru educaţia timpurie şi
preşcolară a copiilor între 0 şi 3 ani din
Aragon înseamnă 196 de şcoli pentru
copii, 85 de centre private de învățământ
pentru sugari, scoli private, 18 şcoli de
stat, centre de zi care beneficiază de
finanțare de la instituții de stat și 61 de
centre de zi private.
În Spania, educaţia copiilor este separată în 2 cicluri. Primul este pentru copiii între 0 şi 3 ani
iar al doilea ciclu este pentru copiii de la 3 la 6 ani.
Centrele pentru copiii între 0 şi 3 ani pot fi de două tipuri:
•
•

Cele care sunt adaptate regulamentelor educaţionale privind cerinţele, instalarea şi
personalul acestor centre
Cele care nu sunt adaptate regulamentelor.

Pentru copii cu vârsta între 0 și 3 ani, există 360 de instituții.Dintre acestea, 58% de stat și
42% instituții private. Jumătate din copiii sunt îngrijiți de mame sau de un membru al familiei
şi 1/6 copii sunt în instituţii informale.
Centrele de îngrijire a copilului sunt finanțate de către Guvernul din Aragon și administrațiile
locale. Pentru formarea și educarea copiilor preșcolari cu vârsta între 3 și 6 ani există 369 de
instituții publice și private din regiune, care în ciclul al doilea au un număr total de 37,651
copii. Copiii între 3 şi 6 ani sunt educaţi în centre care nu sunt exclusiv destinate educaţiei
infantile şi care pot fi de stat sau private.
3.1.2. S tructura i nstituţiilor
Programul de funcționare
Instituţiile pentru copii între 0 și 3 ani sunt deschise de la 07:45 la 18:00, cel puțin opt ore pe
zi, de regulă între orele 09:00- 17:00.
Instituţiile pentru copii între 3-6 ani, sunt deschise de dimineata de la 9:00 la 13:00 și dupăamiaza de la 15:00 la 17:00. Copiii pot petrece astfel în aceste instituţii, 25 de ore pe
săptămână, după amiaza pot avea programe educaţionale.
Dimensiunea grupurilor și acoperirea cu personal
Într-un grup de copii sub 1 an de maxim 8 copii trebuie să fie supravegheaţi de către o
persoană. Grupele cu copii de la 1 până la 2 ani au o dimensiune maximă de 13 copii per grup,
cu un însoțitor.
De la 2 până la 3 ani sunt 20 de copii într-un grup cu o persoană de sprijin.
Grupurile sunt formate din maxim de 25 de copii preșcolari, iar fiecare grup este supervizat
de un educator. Grupurile preșcolare sunt formate în funcție de vârsta copiilor.

7

3.1.3 Condiț
Condi ii de acces
În general, fiecare copil are dreptul la ingrijire si educatie. Dacă locurile în instituţiile de
îngrijire a copiilor de 0-3 ani, nu sunt suficiente, au copii prioritare ale căror familii
îndeplinesc anumite criterii. Acestea sunt:
•
•
•
•

Părinții care lucrează sau studenți la forma de zi
Frați care sunt deja înscrişi în instituţia respectivă
Familii mari
Existenţa unor deficienţe fizice sau psihice cunoscute la părinţi sau
fraţi

Învățământul preşcolar este opțional și gratuit pentru copii de la 3 până la 6.
Deoarece este considerat prima etapă a educației, părinții sunt încurajați să-și înscrie copiii la
timp pentru un loc în grădiniță. Obţinerea unui loc într-o gradiniţă de către copii, depinde de
locul în care trăiesc şi sau de locul de muncă al părinţilor.
3.1.4 Calificari le personalului didactic
Formarea iniţială a educatorilor
Calificările academice necesare pentru a preda sunt uniforme în întreaga ţară, deși pot varia în
funcție de diferitele niveluri ale sistemului de învățământ. În instituțiile de stat, personalul
didactic din învățământul superior, precum și cele de la nivelurile inferioare, în general, au
statut de funcționar public permanent. În învățământul de stat, cadrele didactice din primul an
într-o școală de stat vor lucra sub îndrumarea unor profesori cu experiență. Profesorul tutore
și cursantul vor avea responsabilitatea pentru planul de învățământ stagiarului.
Cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar
Pentru a putea preda în învățământul preșcolar și în învățământul primar este necesar un
certificat de profesor în specialitatea corespunzătoare și aptitudini tehnice, o diplomă
universitară dacă studentul alege o specializare. În cadrul diplomei universitare specializarea
trebuie aleasă între învățământul preșcolar, învățământul primar, muzică, educație fizică,
limbi străine, educație specială și logopedie. Studiul trebuie să includă aspecte teoretice și
metode practice de predare.

3.2 Italia – Veneto
3.2.1 Institutii șii servicii
Grădinița este un serviciu public organizat
pentru educaţia timpurie. Acesta are ca scop
îngrijirea, socializare și educarea în
conformitate cu politicile de protecţie a
drepturile copiilor.
Perioada preșcolară nu este obligatorie și
durează trei ani. Acesta funcționează în
cadrul politicilor referitoare la copilărie pentru a dezvolta starea de bine, atitudinile eficiente,
psiho-fizice, cognitive, morale, religioase și sociale ale copiilor, de a dezvolta abilitățile lor de
a interacționa și de a fi independent, creativ, abilitățile lor în cunoștințe și îngrijire. Pentru a
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asigura egalitatea reală a șanselor de educație în ceea ce privește învățământul primar
intituţiile colaborează cu împreună cu familiile pentru creșterea și formarea copiilor.
3.2.2 S tructura instituţiilor
Locurile în creşe sunt disponibile de la un minim de 30 la un maxim de 60 locuri publice.
Vârsta copiilor poate fi de la trei luni la trei ani. În fiecare grup există: un îngrijitor pentru
fiecare șase copii cu varsta pana la 15 luni, si un ingrijitor pentru opt copii peste 15 luni.
Numărul de elevi pe clasă în învățământul preșcolar este de până la un maxim de 28 de copii.
Clasele sunt organizate în funcţie de vârstă, sau sunt clase mixte. Programul este de la un
minim de 25 de ore până la un maxim de 50 ore pe săptămână.
3.2.3 Condiţii de acces
Mai multe instituţii specializate pentru educația timpurie și învățământul preșcolar sunt
concentrate în special în zonele dens populate, datorită cererii mari. Prin urmare, în situaţia în
care locurile sunt limitate, accesul la instituţii se face cu prioritate dacă:
•
•
•
•

Copiii au sub 3 ani.
Trăiesc în zona de în care se află instituţia.
Sunt dezavantajaţi social.
Au un handicap fizic sau altă dizabilitate.

3.2.4 Calificări le personalului didactic
În ceea ce privește calificările personalului care lucrează în centrele de îngrijire de zi și
grădinițe, se aplică anumite cerințe de calificare. Educatorii din instituțiile de educație
timpurie ar trebui să aibă următoarele calificări:
•
•
•
•
•
•
•

diplomă în învățământul primar și / sau în Științe ale Educației, cu specializare în
predare în creşe și / sau educaţia timpurie;
diplomă în comunitatea de conducere;
diplomă de școală tehnică în servicii sociale cu specializare în activități de joacă
expresive;
diplomă sau un certificat de predare sau educare timpurie a copiilor.
Personalul care desfășoară activități auxiliare trebuie să aibă cel puțin una dintre
următoarele următoarele calificări:
Un certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu;
informatii documentate de experiență anterioară în domeniu.

Formarea inițială are aceeaşi durată pentru toți profesorii și se realizează în universități. Toți
profesorii trebuie să fie pregătiți pentru a preda copiilor cu dizabilități sau să facă faţă
diversităţii culturale. Această formare inter-culturală pentru cadrele didactice trebuie să aibă
loc cu specialiști cum ar fi psihologi, psihiatri, lideri de activitate, terapeuți de reabilitare,
mediatori culturali, asistenți sociali.
Cursuri de perfecționare sunt dreptul și datoria cadrelor didactice, în scopul de a înțelege și a
rămâne informaţi despre dezvoltarea ştiinţelor educaţiei.
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3.3 Turcia – Ankara
3.3.1 Institutii, servicii șii paradigme
Următoarele tipuri similare de instituții de
îngrijire, sprijin si educatie a copiilor vârsta
cuprinsă între 0 și 6 ani există în Turcia:
•
•
•
•

Persoane care iau copii în îngrijire acasă, în
timpul zilei (childminder)
Centre de zi pentru copii cu vârsta de 0-6
ani
Grădinițe publice și private pentru copii cu vârsta între 3 și 6 ani
Grădinițe publice și private pentru copii cu varsta intre 5-6 ani

Un nou tip inovator de grădiniţă, întâlnit în Ankara, este cel al grădiniţelor mobile. Acesta
este un proiect comun al guvernului. Scopul acestor grădiniţe mobile este de a ajunge la
fiecare copil pentru a-i permite să participe la învățământul preşcolar, pentru a nu exista
probleme de tranziție spre școală. În acest sens învățământ preșcolar este organizat gratuit în
autobuze ca o alternativă la modelul parteneriatelor educației preșcolare pentru copii cu vârste
cuprinse între 60 și 72 luni din familiile sarace de la periferia orașelor și zonelor rurale.
Conform datelor din 2011, există trei școli mobile, cu 152 de copii din provincia Ankara.
3.3.2 S tructura instituţiilor
Program de funcționare
Instituțiile de educație timpurie și învățământul preșcolar în Ankara sunt deschise de la 07:30
la 19:00. Părinții pot alege între cursuri de jumatate de zi, cu 30 de ore pe săptămână și
cursuri de o zi, cu 42 de ore pe săptămână pentru îngrijire și educație. Cei care iau copii acasă
pe timpul zilei, pentru educaţie şi îngrijire (childminders) oferă aceste servicii de la 7:30 la
19:00.
Dimensiunea grupurilor
În instituțiile pentru copii, sunt formate din grupe în funcție de vârsta copiilor. Într-un grup,
există cel puțin 10 și cel mult 20 de copii. Pentru fiecare grupă există un educator.
3.3.3 Condiţii de acces
Copiii cu părinți angajați se pot înscrie în cea mai apropiată instituţie de locul de muncă, cu
condiția ca aici să existe spațiu disponibil și considerat adecvat de către Comitetul de plasare
a copiilor în instituţiile preşcolare. Prioritate au:
•
•
•
•

copiii de martiri, invalizi si veterani,
copiii a căror mamă și tată, sau unul dintre ei sunt decedaţi sau separaţi
copiii din familiile sărace,
copiii cu nevoi educaționale speciale.

În grădiniţele private, taxele sunt determininate de prevederile articolului 12 din Legea
învățământului privat și este plătită de către părinți anual. Cu toate acestea, 3/100 de locuri
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sunt alocate pentru copiii din familiile sărace, care sunt acceptate gratuit de către instituții.
Toate cheltuielile instituțiilor sunt acoperite de către taxele plătite de părinți.
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3.3.4 Calificări le personalului didactic
Profesorii care au dreptul de a preda în domeniile de dezvoltare şi educaţie a copilului,
educația preșcolară și consiliere psihologică și orientare, și care au o experiență profesională
de cel puțin trei ani, pot fi administratori la o grădiniță publică.
Formarea inițială a cadrelor didactice pentru educația preșcolară este realizată de către
universitățile din Turcia. Pentru o diplomă, durata studiilor este de patru ani.
Candidații care sunt numiți ca profesori sunt o perioadă "candidaţi-intern" cel puțin un an și
cel mult doi ani. În această perioadă, cei care reusesc sunt numiți "cadre didactice titulare”.
Această perioadă de stagiu ca profesor cuprinde cel puțin 50 de ore de educație de bază, 110
de ore de educație pregătitoare și 220 de ore de instruire practică.

3.4 Anglia – Londra – Wandsworth
3.4.1. Institutii șii servicii
În zona Wandsworth, care este reprezentativă pentru
Londra, există următoarele tipuri de entități publice
sau private similare:
•

•
•
•
•

Childminder (cei care iau copii pe timpul
zilei la domiciliul propriu pentru educaţie şi
îngrijire).
Creșe
Grădinițe
Centre de copii, care oferă diverse servicii (consiliere pentru sanatate, formarea
părinților, logopedie)
”Centre de o oră” (logopedie, consiliere de sanatate)

„Childminders” și instituțiile private trebuie să fie înregistrați la administrația locală.
Îngrijirea și educația copiilor sub 3 ani nu este considerata educație și, prin urmare, este greu
de reglementat și nu este subvenționată. Părinții trebuie să plătească pentru îngrijirea şi
educaţia copiilor. De la vârsta de 3 ani, copiii din grădinițele gratuite pot sta jumătate de zi,
aproximativ 15 ore pe săptămână. În general, instituțiile publice au un program de funcționare
de o jumătate de zi. Instituții private oferă îngrijire permanentă.
3.4.2 S tructura instituţiilor
Program de funcționare
Orele de deschidere variază de la o instituţie la alta. Orarul de bază pentru deschidere este
8:00 şi 06:00. Pentru creşele atașate unei școli, orele de școală (de exemplu, 9:00 - 03:00, în
medie), sunt respectate. Unele “centre de o ora” sunt deschise între 1.00 p.m. şi 03:00 sau
4:00 p.m.
În privința personalului, o cerință pentru orice instituție de ingrijire
şi educaţie mai mult de două ore inseamnă a avea un minim de doi
membri ai personalului. Este necesar să fie un adult la trei copii în
cazul în care copiii sunt sub doi ani și un adult de la fiecare patru
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copii în cazul în care copiii sunt de trei ani. În grupe cu copii de peste trei ani, trebuie să fie un
adult la opt copii.
„Childminder” poate avea grijă de un maximum de șase copii sub opt ani, sau de maxim de
trei copii sub cinci ani.
3.4.3 Condiţii de acces
Sunt primiţi în instituţiile de educaţie şi îngrijire copiii de la 3 ani care:
•
•
•

locuiesc în aceeaşi zona cu instituţia,
au deja frati în instituţie,
sunt îngrijiți de către lucrătorii sociali sau trebuie să urmeze un plan de dezvoltare

3.4.4 Calificări le personalului didactic
Atât cadrele din categoria “childminder”cât şi educatorii trebuie să completeze un curs de
formare pentru copii sub 2 ani. “Childminder” trebuie să participe, de asemenea, la un curs de
limbă în limba engleză. Educatorii pentru copii între 2 şi 6ani, trebuie să aibă o diplomă
universitară.

3.5 Germania - Saale - Holzland - Kreis
3.5.1. Institutii șii servicii
Părinții din regiunea cercetată pot alege
între childminders şi instituţii (grădiniţe).
Există 59 grădinițe și 14 childminders.
3.5.2 S tructura instituţiilor
Părinții pot alege între un childminder și o
grădiniță, pentru copii cu vârsta cuprinsă
între 6 luni şi 3 ani. De la varsta de 3 ani copiii merg la un centru de zi. Dreptul legal la un loc
într-o instituţie îl au copiii de la vârsta de 2 ani. Pentru părinții care lucrează, cererea poate fi
făcută pentru copiii peste vârsta de 1 an. Costul echipamentelor / rechizitelor vor fi suportate
în parte de către părinți și parțial de către municipalitate. Nivelul costului variază de la
municipalitate la alta, dar şi în funcție de veniturile părinților. În general, costul este mai mare
pentru părinți atunci când aduc copiii la persoane particulare sau creşe private.
3.5.3 Condiţii de acces
Există oportunități de asistenţă medicala bine dezvoltate. Părinții trebuie să aibă reședința în
cartierul în care se află creşa. Părinții pot alege grădinița. Cu toate acestea, uneori trebuie să
aștepte pentru un loc adecvat. Este mai avantajos să se înscrie copilul încă din timpul sarcinii
mamei. În general, există un drept legal de a fi acordat un loc adecvat pentru fiecare copil de
la vârsta de un an. Totusi, parintii care sunt încadrați în muncă beneficiază de tratament
preferențial.
Costurilepentru un “childminder” și creşă sunt plătite de către părinți și autoritatea locală, în
cazul instituțiilor publice. Părinții trebuie să plătească costurile complete, dacă duc copilul la
un „childminder”. Vor plăti mai mult şi atunci când duc copilul la o grădiniță privată.
3.5.4 Calificări le personalului didactic
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Cadreledidactice din centrele de îngrijire a copilului trebuie să finalizeze un curs de formare
de 3 ani, care constă dintr-o parte teoretică și un stagiu de pregătire practică.
Pentru „childminders”, situația s-a schimbat în ultimii ani. Între timp, ei trebuie să facă o
pregătire de doar 2 luni. În 4 săptămâni, conținutul
principal teoretic este predat. După alte 4 săptămâni
de stagiu la o grădiniță și de lucru practic, stagiul ar
trebuie să fie finalizat.

3.6 Polonia – Lodz
3.6.1. Institutii șii servicii
Îngrijirea copiilor sub vârsta de trei ani poate avea
loc într-o grădiniță sau club pentru copii și se
realizează de către un supervizor și o dădacă.
Sarcinile pentru gradinita si clubul pentru copii
includ în special:
•
•
•
•

Îngrijirea copiilor;
Asigurarea igienei adecvate cu elemente de educație şi ținând cont de nevoile
individuale ale copilului;
Îngrijirea, școlarizarea adecvată vârstei copilului, ținând cont de dezvoltarea
psihomotorie a acestuia.
Grădinița și instituţiile de educaţie timpurie pot fi publice sau non-publice.

O grădiniță publică oferă educație gratuită și programa de bază a învățământului preșcolar.
Aceasta funcționează pe principiul accesului universal, are profesori cu calificările prevăzute
în Carta profesorilor.
Grupurile de preșcolare: la 10 copii în vârstă de trei și patru ani, într-un grup, un profesor.
Grădinițele de stat asigură posibilitatea de clase preşcolare individuale pentru copiii care nu
pot participa la grădiniță.
Persoanele juridice de exemplu, fundații, asociații și persoanele fizice pot înfiinţa o grădiniță
privată după ce au fost înregistrate de către unitatea specifică a administrației publice locale.
Învățământul preșcolar este copiilor cu vârsta de 3-6 ani. Un copil de șase ani trebuie să
participe la pregătirea preșcolară anuală într-o grădiniță sau un departament organizat într-o
școală primară.
3.6.2 S tructura instituţiilor
Program de funcționare
Cele mai multe centre de îngrijire a copilului sunt deschise de la 06:00 până la 17:30. Copiii
pot fi primiţi chiar şi 10 de ore pe zi gratuit în instituţie.
Dimensiunea grupurilor
Într-un grup sunt15 copii, iar numărul de educatori depinde de vârsta copiilor. 1 educator
poate supraveghea 5 copii sub un an. În grupuri cu copiii de la 3 ani, o persoană trebuie să
îngrijească 8 copii. În grupuri preșcolare un profesor preșcolar este responsabil de 10 copii.
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3.6.3 Condiţii de acces
Părinții pot alege între instituții în funcţie de locul lor de reședință. Dacă locurile de îngrijire
a copiilor sunt limitate, au prioritate copiii ai căror părinți lucrează sau studiază la forma de
zi. Mai mult, copiii au prioritate în cazul în care:
•
•
•
•
•
•

părinții sunt singuri
unul din părinţi suferă de un anumit tip de handicap (parţial sau total care nu le permite
să trăiască independent)
frații sunt înscrişi deja în aceeaşi instituție
provin dintr-o familie mare
trăiesc în apropierea instituţiei
sunt plasați în familii adoptive;

3.5.4 Calificări le personalului didactic
Calificările necesare pentru funcția de profesor în școlile primare și grădinițe sunt:
•
•
•

Diplomă de master în specializare
diplomă de predare, cu o specialitate în materie predată sau similar cu tipul de claselor
conduse primită de la un centru de formare a profesorilor.
diplomă într-un alt domeniu decât disciplina predată

3.7. România – Bucureşti – Ilfov
3.7.1.
Institutii,
paradigme

reglementări

şi

Îngrijirea copiilor între 0-3 ani este asigurată de
creșe. Creșelor private asigură atât componenta
educațională cât și de îngrijire.
Bonele/babysitter pot fi implicate în educația și
îngrijirea copiilor, ele putând petrece opt ore pe
zi în casa familiei în care există copiiîn grijă sau
poate locui cu familia respectivă. Pot fi unul sau
doi copii mai mici de trei ani din aceeași familie.
Trebuie să fie înregistrate într-o agenție de
plasare şi să treacă treacă cu succes prin cursuri speciale de formare, chiar dacă nu toate trec
prin acest proces. Ocupațiade bonă/babysitter este inclusă în Codul Ocupațiilor din România.
Există şi persoane care iau în îngrijire la domiciliul propriu copii cu vârsta de la trei luni la
trei ani, dar nu există un cadru legal care să reglementeze această activitate.
Gradiniţele sunt instituțiile de învățământ care îngrijesc şi se ocupă de educaţia copiilor între
trei și șapte ani. Începând cu anul 2011, prin “clasa zero” copiii de 6 ani sunt incluşi într-o
clasă specială care face trecerea către şcoală. Pentru grădiniță există o curriculă naţională iar
cadrele didactice sunt calificate.
Cluburile copiilor sunt instituții care au diverse programe extracurriculare educaționale pentru
educația non-formală, principalul scop de a continua procesul educativ pe toate planurile sale,
selectionarea si depistarea adevaratelor talente. Sunt create premisele unor finalitati deosebite
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pentru copii: spectacole, concursuri, festivaluri, dandu-le o mai puternica motivatie pentru
viitor, alegerea unei cariere de performanta sau un hobby pentru timpul liber.
Centrele de zi – sunt instituţii finanţate de diferite ONG uri sau alte iniţiative private. Aici
copiii au acces la educatie si ingrijire. In aceste centre au access toti copiii, inclusiv copiii
aflati in programe sociale sau in situatii de risc.
3.7.2 S tructura instituţiilor
Program de funcționare:
Creşele sunt deschise de la 8.00 la 16.00.
Gradinite cu program normal: 8.00-12.00
Gradinite cu program prelungit 8.00-17.00/ 18.00
Gradinite cu program saptamanal : Luni-Vineri
Gradinitele particulare au un program mai flexibil, care incepe la ora 8.00 si care poate ajunge
pana la ora 18.00. Aceastea asigura, in plus, contra cost transportul copiilor de la si catre
domiciliu.
Dimensiunea grupurilor
În functie de zona in care se gaseste gradinita. In reglementarile in vigoare, intr-o grupa pot fi
cuprinsi maxim 20 de copii pe grupa. In Bucuresti, numarul copiilor per grup este mult mai
mare, ajungand pana la 40 de copii. In zonele rurale din Ilfov, numarul copiilor scade pana la
10 copii per grup. In gradinitele cu program normal (4 ore) exista un singur educator per grup,
indiferent de zona in care se afla gradinita. In gradinitele cu program prelungit/saptamanal
există 2 educatori per grup, in conditiile in care se lucreaza alternativ.
3.7.3 Condi ţ ii de acces
a cces
Toți copiii ar trebui să aibă acces la aceste instituţii. Totuşi, în
cazul în care nu sunt suficiente locuri, prioritate au copiii care:
• Au un singur părinte
• Au fraţi deja înscrişi în instituție
• Locuiesc în vecinătatea instituţiei
• Au nevoi educaționale speciale
Cea mai mare parte a cheltuielilor pentru îngrijirea și educația copiilor sunt acoperite de stat.
Părinții trebuie să plătească doar o parte din alimente. Excepţie fac instituţiile private, în care
toate cheltuielile trebuie acoperite de părinţi.
3.7.4 Calificări le personalului didactic
Educatorul este cadru didactic, cu studii medii format iniţial/calificat printr-un liceu
pedagogic si care oferă servicii de educație copiilor preşcolari; planifica activitatile pentru
copii pe perioada sederii lor în gradinita.
Cursurile de formare sunt organizate periodic şi contra cost de către Casele Corpului Didactic
(CCD), pentru cadrele didactice. Centrul Municipal Bucuresti de Resurse si Asistenta
Educatională (CMBRAE) organizeaza periodic cursuri de formare continuă, pentru toate
cadrele didactice. De asemenea, prin proiecte europene, sau prin ONG-uri, alți ofertanți pe
piața de training, se acopera o arie de cursuri adresate in special cadrelor didactice (educator,
psiholog, logoped).

16

3.8. Irlanda de Nord
3.8.1. Institutii,
paradigme

reglementări

şi

În Irlanda de Nord sunt creșe, grupuri de
joacă, centre de zi pentru copiii între 0-3 ani
dar şi grădinițe pentru copii cu vârsta între 3
și 6 ani. Există şi varianta persoanelor care iau
în îngrijire copii în locaţia proprie, aceştia
trebuind să fie înregistraţi la autorităţile
locale. Îngrijirea şi educaţia la domiciliu este
încurajată.
3.8.2 S tructura instituţiilor
Program de funcționare
Orele de deschidere ale creșelor pot fi flexibile. Orarul de deschidere poate începe de la 07.30
- 06:30. Raporturile de personal sunt după cum urmează:
Copii 0-1 an= un membru al personalului la trei copii
Copii 1-3 ani= un membru al personalului la cinci copii
Copii 3-4 ani= un membru al personalului la opt copii
Copii 4-12 ani= un membru al personalului la opt copii
Raportul de personal în grădinițe și creşă este un profesor la 13 copii.
Pentru copiii de 4-6 ani nu mai mult de 20 de copii, deși în unele școli primare din mediul
rural pot exista clase mai mari.
3.8.3 Condi ţ ii de acces
Toți copiii de la 4 la 6 ani participa la grădiniță.
3.8.4 Calificări le personalului didactic
Cei care au în îngrijire copii la domiciliu nu trebuie să aibă o anumită calificare, însă mulți
finalizează un curs de calificare.Educatoarele trebuie să aibă o educaţie universitară. Pentru
toți ceilalți nu există reglementări.
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4.

Integrarea copiilor în situaţii de risc

4.1. Spania
Integrarea copiilor cu nevoi educaţionale speciale, este reglementată prin lege. În general, toți
copiii pot participa la orice fel de activităţi pentru copii.
Cadrele didactice cu pregătire specială (logopezi, asistenți sociali, psihologi), pot lucra cu
copiii cu nevoi speciale. Aceşti pot participa, prin urmare, în instituţii pentru copii. Dacă
aceştia au nevoie de sprjin special sau au deficiențe de dezvoltare, experți din diferite domenii
(psihologi, sociologi, educatori), împreună cu părinții și educatorii copilului, determină
nivelul deficiențelor și nevoia de sprijin. Se elaborează un plan de dezvoltare și de sprijin, iar
progresul copilului va fi revizuit anual, evaluat iar planul de dezvoltare poate fi ajustat, dacă
este cazul.
Există două grupuri instituționale: educație și sănătate.
În cadrul zonei de educație există:
•
•
•
•
•

Școli pentru învățământul special.
Centre de îngrijire preferențială.
Săli de clasă specifice pentru copiii care sunt surzi și orbi.
centre terapeutice educaționale (în colaborare cu Departamentul de
Sănătate).
Organizații non-profit și instituții locale

În zona legate de sănătate există:
•
•

Institutul Aragonez al Serviciilor Sociale care conduce programul de
intervenție timpurie prin intermediul sale asociații non-profit.
Spitalul de Copii Miguel Servet are un serviciu de reabilitare pentru
copii cu varsta intre 0-6 ani.

4.2. Italia
În conformitate cu reglementările naționale, unul dintre principalele obiective
ale regiunii Veneto este de prevenire a riscurilor la copii. Acest lucru este
realizat de către atât de sistemul de sănătate precum și de școală și de
sistemul preșcolar. Sistemul de sănătate din regiunea Veneto este coordonat
prin intermediul agențiilor de sub-regionale numite UCBTC (Unitatea locală
social - sanitară). Fiecare din aceste agenții teritoriale sunt împărțite în
districte mai mici.
În scopul de a preveni riscurile pentru sprijinul familiilor, fiecare unitate are
datoria de a informa părinții cu privire la serviciile sociale și de sănătate, la
care aceștia au acces în zona în care locuiesc.
Printre aceste servicii, altele decât sprijin medical, există:
•
•
•
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Serviciul de prevenire a riscurilor la nou-născuți;
Instruirea părinților
Sprijinirea familiei (de exemplu, consiliere de familie).

În afară de coordonare și informare, centrele, în colaborare cu consiliile locale, au rol de
monitorizare și studiere a teritoriului pentru a putea stabili prioritățile și a indica acțiunile de
urgență necesare în Planul Zonal Social – Sanitar. Printre priorități:
•
•
•
•
•

Dificultăți pentru familii în viața de zi cu zi.
Probleme de familie legate de maternitate.
Prezența eterogenă a serviciilor de educație timpurie, în special instituții preșcolare și
creșe
Riscuri grave pentru copii.
Probleme de integrare a copiilor străini.

4.3. Turcia – Ankara
Pentru copii între 0-3 ani cu nevoi speciale, există instituții speciale. De la vârsta de 3 ani,
grădinița devine obligatorie. Copiii cu nevoi speciale sunt integrați în grădinițe speciale. Dacă
este necesar, anii de grădiniță pot fi prelungiți dacă dezvoltarea a copilului o cere.
Grădinițele mobile reprezintă un proiect comun al guvernului. Scopul acestor grădiniţe
mobile este de a ajunge la fiecare copil pentru a-i permite să participe la învățământul
preşcolar, pentru a nu exista probleme de tranziție spre școală. În acest sens învățământ
preșcolar este organizat gratuit în autobuze ca o alternativă la modelul parteneriatelor
educației preșcolare pentru copii cu vârste cuprinse între 60 și 72 luni din familiile sarace de
la periferia orașelor și zonelor rurale.
Există mai multe facilități prevăzute pentru copiii cu nevoi speciale în primul rând transportul
gratuit al copiilor la instituții și alimente gratuite.
Curriculum și serviciile educaționale de sprijin aprobate de Ministerul Educației Naționale
sunt pregătite având în vedere gradul de dizabilitate și dezvoltarea individuală a
competențelor.

4.4 Anglia
Toți copiii au acces la facilitățile puse la dispoziție de către instituție. Instituțiile finanțate de
către stat, sunt obligate să înscrie copii cu nevoi educaționale speciale. În cazul în care
instituțiile în sine nu au personal pentru a sprijini acei copii, pot apela la specialiști externi ai
instituției.
Toate instituțiile sunt responsabile cu observarea, evaluarea, evidența și monitorizarea
progreselor copiilor și de a stabili dacă
un copil are nevoi educaționale speciale
sau nu. Profesorii trebuie să vorbească cu
părinții și cu acordul acestora se
stabilesc căi de sprijin.
Consiliul Wandsworth are diverse
servicii pentru părinți și instituții.
Specialiștii din centrele de copii vor
primi obiective de îndeplinit la nivel
național și local referitor la copiii în
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situații de risc și până în 2013 vor fi plătiți în funcție de aceste rezultate. Autoritatea locală
este responsabilă cu colectarea acestor date.
Fiecare școală are un profesor responsabil de copiii cu nevoi educaționale speciale. Toate
școlile de masă pot primi copii cu CES, dar unii copii vor fi educați în școli speciale. Unui
copil nu i se poate refuza accesul la o școală de masă pe motive de handicap.
Există șapte școli speciale pentru educația timpurie, specializate într-o gamă largă de nevoi
educaționale speciale, de la sever la moderat pentru dificultăți de învățare, autism, de
comportament si dificultati emotionale, tulburări de vedere, de auz.
Există cinci unități speciale care acoperă aceeași gamă de dizabilități aflate în cinci dintre
școlile de masă. Acest tip de dispoziție ar fi tipic în întreaga țară.
În plus, centrele de copii au locuri speciale rezervate pentru copiii cu nevoi speciale și unele
locuri sunt rezervate pentru doi ani.

4.5 Germania
Există două tipuri de instituții de sprijinire a copiilor în situație de risc, în cazul
învățământului preșcolar. Creșe integrative și creșe cu locuri pentru copiii în situații de risc.
Dacă nu există o grădiniță de integrare în apropierea familiei, se asigură un loc într-o creșă,
iar personalul va fi instruit special.
Există șapte instituții speciale. Programul este de la 07:00 pana la 17:30. Două instituții sunt
deschise până la ora 20:00. Pregătirea copiilor cu risc pentru școală este individuală și
integrată.
Creșele obișnuite include de regulă doar un copil cu nevoi speciale. Copiii cu risc pot primi,
de asemenea, sprijinul la inceput de la asociația Lebenshilfe eV (Live Aid), în creșă sau la
domiciliu. Experții de la Lebenshilfe eV vin la grădiniță și lucrează cu copiii si ingrijitorii lor,
luând în considerare nevoile speciale ale copiilor. Experții vizitează familiile copiilor la
domiciliu și îi învăță pe părinți exerciții speciale, astfel încât aceștia pot sprijini copilul lor în
mod activ la domiciliu.
Există patru experți care lucrează în regiune cercetată. Părinții trebuie să aplice pentru acest
serviciu.
Personalul trebuie să fie calificat și specializat. Acest lucru este reglementat prin lege.
Personalul didactic din grădinițele integrate au pregătire profesională specială. Ei sunt
profesori de remediere, profesori de ingrijire a sanatatii, profesorii de educație specială sau
profesori de integrare.

și

Personalul didactic în creșele obișnuite trebuie să aibă o pregătire specială
pentru a lucra cu copii în situații de risc. În afară de aceasta, fiecare educator
îngrijitorul trebuie să ia parte la formarea continuă timp de două zile
pe an.
Creșele oferă, de asemenea, instruire pentru părinții copiilor cu
nevoi speciale. Un astfel de proiect este numit
"Starke Eltern - Starke Kinder" (părinți
puternici - copii puternici).
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4.6 Polonia
Pol onia
În Polonia nu sunt foarte multe instituții dedicate copiilor cu nevoi speciale. Este în sarcina
educatorilor sa observe copiii și procesul de dezvoltare a acestora și să reacționeze atunci
când rezultatele nu sunt cele dorite.
Pentru copiii cu nevoi educaționale speciale există centre de zi cu grupuri de integrare a
copiilor cu nevoi speciale, iar aceștia învață alături de alți copii. Rata de integrare a copiilor
este de 1 copil cu nevoie educaționale speciale la 3 copii. În aceste instituții funcționează, de
obicei, logopezi, fizioterapeuti si alti terapeuti.
O metodă de a sprijini copiii în dezvoltarea lor este terapia cu câini în munca educativă din
grădinițe. Această metodă sprijină copiii cu dizabilități de învățare sau cu alte deficiențe
mentale pentru a învăța cu bucurie.
Copii sunt învațați să comunice cu o alta fiinta. Acest lucru este de ajutor în dezvoltarea
emoțională și limbajul copiilor. Aptitudinile sociale sunt dezvoltate în terapia cu animale.
Copiii învață prin joacă într-un mod spontan. Din diferitele exerciții cu cainele, ajung să
cunoască mediul lor prin experiențe senzoriale, dezvolta empatie, afla mai multe despre
propria lor putere și control asupra acesteia. Experiența cu un câine îi învăță să se joace, lucru
important, care întărește încrederea în sine. Ei comunică cu animalele și animalelor.
Scopul creșelor este de a găsi soluții pentru un mediu care ar permite copiilor cu diferite
grade de abilități psiho-fizice să se integreze. Crearea unui mediu sigur pentru copii cu
dizabilități și colegii lor este posibilă prin:
•
•
•
•
•

Crearea condițiilor de susținere a dezvoltării fizice și psihice a copiilor.
Lucrul în grupuri mici formate spontan.
Diversificarea jocurilor, în funcție de nevoile și capacitățile copiilor.
Munca independentă și individuală a unui copil.
Interactiunea cu familiile.

Instituțiile de stat care sprijină copiii cu dizabilități și familiile acestora sunt
centre psihologice si pedagogice si centre sponsorizate de NHS.
Instituțiile private de sprijinire a copiilor cu dizabilități și
familiile acestora sunt centre de diagnostic precoce,
Fundatia John și Margaret, Institutul polonez Erickson,
birouri private specializate in diferite tipuri de handicap și
centre psihologice si pedagogice.

4.7. România
R omânia
Integrarea copiilor cu risc este posibilă prin colaborarea dintre profesori, psihologi și medici
de specialitate. Grădinița este opțională și copii în situații de risc și chiar dacă sunt împreună
cu alți copii și, uneori se pot simți izolați. Pentru a evita punerea copiii lor într-o poziție
dificilă, mulți părinți îi țin acasă. Acesta este motivul pentru care există un procent mare de
copii care nu sunt înregistrați în sistemul de educație timpurie (0-3) sau preșcolar (3-6).
Există unele proiecte regionale în care copiii sunt incluși în programe educaționale intensive,
organizate de instituții de stat cu profesori de specialitate.
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Copiii cu risc merg pentru recuperare în centre specializate unde sunt asistați în scopul de a
recupera handicapul lor și pentru stimularea intelectuală. Există grădinițe speciale (grupuri de
intervenție timpurie) și grupuri speciale de grădinițe organizate în școli speciale.
În multe cazuri accesul copiilor la o unitate de specialitate care asigură asistență este
restricționat.
Copiii pot fi înregistrați numai după o evaluare medicală. Educația pentru copiii cu nevoi
speciale (copii în situații de risc), are ca principal criteriu de clasificare tipul de deficit, de
exemplu deficit intelectual, deficiențe senzoriale, psihomotorie deficit neuromotor. Deficiența
poate fi minoră, moderată, severă și multiplă / asociată. În funcție de tipul deficit, copiii sunt
direcționați către un tip special de școală (pentru moderată / severă / multiplă / asociată), sau
la o scoala normală (în cazul deficiențelor minore sau moderate).
Centre de zi sunt instituții pentru educația preșcolară finanțate de diferite ONG-uri și alte
inițiative private, cum ar fi fundații caritabile, biserici și persoane fizice. Ele oferă educație și
îngrijire pentru copii, inclusiv copiilor care sunt înscriși în programe sociale sau care sunt în
situații de risc. Numărul de instituții publice este insuficient pentru numărul de copii și
încearcă să acopere atât de ingrijire si educatie.
Un număr limitat de școli au devenit școli incluzive pentru copii în situație de risc. Educația
pentru acești copii este organizată în școli speciale, grădinițe și centre.
În zona cercetată avem 20 de școli speciale pentru diferite dizabilități și o grădiniță pentru
copiii care sunt surzi. Există, de asemenea, 10 de instituții private (școli, grădinițe și centre),
care oferă învățământ special pentru copii cu autism, tulburare de comportament, surditate și
orbire, și copiii cu dizabilități fizice.
Mai multe proiecte europene au fost realizate de către organisme non-guvernamentale, cu
scopul de a crea școli incluzive din România.
Instituțiile care asigură o protecție socială pentru copii în situații de risc sunt obligați să
colaboreze și să lucreze împreună începând cu identificarea, până când cazul este transferat
sau integrat în instituții speciale. Nu există nici o graniță clară între acțiunile acestor instituții
care duce la o serie de avantaje, dar și dezavantaje.
Educația specială este o formă de învățământ adaptată copiilor cu nevoi educaționale
speciale, care nu sunt capabili de a primi un nivel de educație în funcție de vârsta lor și de a
răspunde cererilor societății pentru o persoană activă, autonomă și independentă. În aceste
instituții sunt furnizate serviciile de specialitate care se concentrează pe copiii cu nevoi
educaționale speciale.
Integrarea școlară a copiilor cu nevoi educaționale speciale și a copiilor din grupurile
defavorizate se efectuează în unități de învățământ pentru învățământul de masă și prin
intermediul unităților de învățământ special. Una dintre cele mai importante cerințe pentru
integrarea eficientă a acestor copii este de a avea sau de a crea servicii de sprijin, specializate
în asistență educațională, atât pentru copiii cu risc
și, de asemenea, pentru personalul didactic.
Personalul trebuie să aibă calificare în diferite
domenii de handicap sau să fie pregătiți să lucreze
cu copiii în dificultate. Educatori, profesori, au
responsabilități în domeniul educației și
promovarea protecției copilului. Ei trebuie să aibă o
diplomă universitară în psihopedagogie specială,
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pedagogie, psihologie și beneficiază de cursuri de formare în domeniul educației incluzive,
organizat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Cadrele didactice care
lucrează în școli cu copii integrați sunt recompensate financiar de către stat.
Un logoped este o un specialist care nu există în toate grădinițele, dar a cărui prezență este
necesară. În prezent există unul pentru 800 de copii, în conformitate cu reglementările în
vigoare. Este același raport indiferent dacă se află în mediul urban sau rural. În București și
Ilfov, în 2010 au fost 5063 copii asistați de aproximativ 43 de logopezi.
Psihologii nu există în toate grădinițele / școlile. Psihologul identifică și dezvoltă profilul
socio-afectiv al copiilor ca membri ai grupului, sfatuieste grupuri de copii, părinți, dacă este
necesar, poate cere o evaluare psiho-pedagogică, în scopul de a preveni criza de identitate,
propune o intervenție și evaluează eficiența intervenției. Este necesară o diplomă universitară.
Scopul asistenței sociale este de a oferi un traseu educativ, moral, civic și social pentru orice
copil înregistrat într-un program de protecție socială.

4.8 Irlanda de Nord
Toate centrele de îngrijire a copilului în Irlanda de Nord sprijină copiii cu nevoi educaționale
speciale. Există, de asemenea, facilități speciale pentru cei bolnavi fizic și psihic, în centre
speciale. Aceste centre pot ajuta copiii și tinerii de până la 21 de ani.
În fiecare grup există 2 antrenori și un profesor de educație specială pentru 8 copii. În plus,
diverși specialiști (logopezi, kinetoterapeuți, psihologi) lucrează cu copiii. Îngrijirea și
suportul copiilor sunte gratuite.
Sure Start este un proiect care ofera programe de dezvoltare pentru copiii de doi-trei ani cu
scopul de a spori dezvoltarea socială și emoțională, se bazează pe comunicare și competențe
lingvistice și de încurajare a imaginației prin joc. Acest lucru poate ajuta unii copii să fie
pregătiți pentru a începe învățământul preșcolar. Programul este creat în primul rând pentru
acei copii care sunt susceptibili de a fi în situații de risc. Programele se concentrează pe jocul
constructiv în grup pentru a spori dezvoltarea socială și emoțională a copiilor, încurajându-i
să se bazeze pe limba lor și abilitățile de comunicare. Se încurajează imaginația prin joc.
Programul trebuie să pună accent pe implicarea părinților, oferind un sprijin comun și un
mediu propice de învățare, și sprijină o tranziție lină de la domiciliu la școală. Programul
oferă aceste servicii copiilor și părinților în zonele cele mai defavorizate.

5.

Concluzii

Educația timpurie și preșcolară reprezintă un domeniu vast care implică diferite prevederi,
practici, abordări și inovații.
Scopul este de a colecta și compara aceste prevederi, practici, abordări și inovații din
regiunile aflate în cercetare din Spania, Italia, Turcia, Anglia, Germania, Polonia, România și
Irlanda de Nord. Abordările și metodele vor fi avute în vedere cu scopul de a îmbunătăți
calitatea educației preșcolare în regiunile din Europa care fac obiectul studiului. Regiunile
selectate au forme de organizare comparabile pentru educația copiilor între 0 și 6 ani, pe o
scală diferită. Există atât elemente de similaritate cât și diferențe.
În privința caracteristicilor structurale, condițiile de acces la educație pentru copiii între 0 și 6
ani acestea sunt similare în regiunile cercetate. De exemplu, dacă numărul de locuri din creșe,
gradinițe sau alte forme de organizare a educației preșcolare este limitat, prioritate copiii care:
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• Au părinți angajați, parinți singuri, dezavantajați sau cu orice tip de dizabilitate;
• Au dizabilitati, sunt dezavantajați si/sau cu cerințe educaționale speciale;
• Au frați deja înregistrați în instituția respectivă;
• Locuiesc în aceeași zonă în care este localizată gradinița.
Calificările pe care cadrele didactice din creșe sau din gradinițe trebuie să le aibă sunt de
asemenea similare în regiunile aflate în studiu. Asistentele medicale de la creșe trebuie să fi
absolvit un curs de pregătire profesională sau să dețină o diplomă de licență sau calificare
similară pentru un curs de aproximativ trei ani. Ambele cursuri trebuie să includă o parte
teoretică și una practică. Educatorii trebuie să fie absolvenții unei universități. Cei care au în
grijă copii la domiciliu sau îngrijitoarele trebuie să treacă printr-un curs de pregătire sau nu
există cerințe speciale în acest sens.
Există însă și diferențe care sunt specific unei anumite regiuni. Acestea reprezintă câteodată
puncte forte ale regiunilor.
Polonia de exemplu, nu are o ofertă largă de instituții, dar sistemul lor de creșe și grădinițe
este foarte bine organizat și structurat. Fiecare copil este inclus în sistemul educațional cât
mai devreme posibil, este controlat instituțional și prin urmare dezvoltarea completă a fiecărui
copil este asigurat în special deoarece dezvoltarea individuală este observată. Acest sistem de
exemplu poate fi util în Anglia unde parinții preiau foarte multe din responsabilități. Alt
exemplu pozitiv vine din Turcia cu clasele mobile. Scopul acestor clase mobile este de a
ajunge la fiecare copil și le oferă oportunitatea de a se alătura educației preșcolare pentru un
start bun spre școală. Aceasta este o metodă educațională, un model care poate fi transferat în
fiecare regiune deoarece sugerăm ca în fiecare țară unde copiii nu pot fi incluși în educația
preșcolară din diferite motive cum ar fi infrastructura slabă, dezavantaje sociale, boală sau
poate părinți cărora nu le pasă de educația propriilor copii.
Anglia deține o serie largă de instituții în comparație cu multe alte regiuni aflate în cercetare.
Dar în sistemul acesta, părinții au un rol important și trebuie să coopereze destul de mult cu
instituțiile. Aceasta este o alta caracteristică particulară a unui sistem educațional care trebuie
discutată în profunzime atât cât este necesar și în idea de a fi utilă fiecărei regiuni în care
experții și părinții lucrează împreună pentru succesul educației copiilor.
Aceste exemple au fost introduse pentru a încuraja idea asupra posibilității că poate nu este
necesar să inventam noi abordări și metode ci poate ar fi de ajutor să se combine câteva
metode din cele existente pentru a îmbunătăți calitatea educației preșcolare.
Am identificat mai multe elemente similare decât diferențe între regiunile cercetate. Cea mai
mare similaritate este cea cu privire la personalul didactic.
Regiunile aflate în studiu au ca principal criteriu lucrul practic cu copiii între 0 și 6 ani și
acoperă domeniile educaționale cum ar fi, de exemplu igiena, dezvoltarea fizică, mentală și
emoțională, dezvoltarea cognitivă, abilități de comunicare, medii de învățare, învățare
integrativă. Unele dintre aceste criterii sunt importante pentru educație în zonele aflate în
cercetare și bazate pe elemente similare.
Educația ar trebui să sprijine dezvoltarea copiilor într-un mod integrativ iar aceasta înseamnă
orice tip de dezvoltare fizică, mentală, emoțională și socială. Mai departe copiii ar trebui
sprijiniți într-un mod cuprinzător pentru a-și dezvolta limbajul în țara în care trăiesc. Educația
preșcolară trebuie să privească nevoile și abilitățile individuale ale copiilor și să îi încurajeze
în gândirea creativă și critică. Una din ideile principale este că tot timpul, copii înșiși își
croiesc cele mai bune căi urmând o curriculă în care jocul este elemental principal, și când
familiile, experții și educatorii interacționează și cooperează.
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Aceste similarități în sistemul educațional timpuriu și preșcolar ale regiunilor aflate în studiu
ar trebui văzute ca un avantaj important și ca o bază pentru munca viitoare, inovativă. Este
ușor să transferăm noi practici și abordări dacă partea teoretică și fundamentul practic sunt
similare.
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