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SINTEZĂ 

Context 
Fiecare stat membru al UE, fără excepţie, oferă o formă de educaţie și îngrijire a copiilor 
preșcolari (EICP) copiilor cu vârsta sub cea de școlarizare obligatorie. Aceste măsuri au fost 
dezvoltate în mod tradiţional ca stimulente pentru ca femeile să intre pe piaţa muncii. Din 
ce în ce mai mult, statele membre ale UE nu sunt preocupate numai de furnizarea unei 
capacităţi suficiente pentru toţi copiii, ci sunt, de asemenea, preocupate de nivelul de 
calitate al furnizorilor de EICP. Educaţia și îngrijirea copiilor preșcolari sunt considerate din 
ce în ce mai mult o primă etapă importantă în dezvoltarea educaţională viitoare a copilului. 
În mod esenţial, calitatea vieţii copiilor înainte de începerea educaţiei obligatorii 
influenţează ce fel de cursanţi vor fi. Calitatea educaţiei în statele membre ale UE este 
esenţială pentru dezvoltarea competitivităţii economice în UE și a activităţii școlilor cu copiii 
care învaţă în acesteaComisia Europeană consideră, de asemenea, educaţia și îngrijirea 
copiilor preșcolari un temei esenţial pentru reușita procesului de învăţare pe tot parcursul 
vieţii, a integrării sociale, a dezvoltării personale și, mai târziu, a capacităţii de inserţie 
profesională. Acest studiu oferă perspective privind statutul furnizării de EICP de calitate în 
UE, de asemenea, în lumina procesului continuu al MDC (metodei deschise de coordonare) 
la nivel european, și identifică evoluţiile recente ale politicii din statele membre care pot 
servi ca măsuri exemplare care au ca obiectiv îmbunătăţirea furnizării de servicii de EICP de 
calitate. 
 
Priorităţile majore identificate de Comisia Europeană și Parlament reprezintă baza cadrului 
analitic al acestui studiu. Aceste priorităţi confirmă componentele de calitate identificate de 
literatura de specialitate internaţională și pot fi împărţite în (1) acces/participare, (2) 
structuri politice, juridice și financiare, (3) personal, (4) programă și (5) implicarea 
părinţilor. Acest studiu identifică teme și evoluţii continue ale acestor elemente constitutive 
ale calităţii. În cele din urmă, acest studiu propune anumite orientări care ar trebui luate în 
considerare pentru un proces MDC de succes, care în acest moment reprezintă punctul 
central al evoluţiilor politicii la nivelul UE. 
 
Participare 

Într-un context european, au fost stabilite obiective comune pentru rata de participare a 
copiilor preșcolari la EICP. Pentru copiii cu vârsta între patru ani și vârsta de școlarizare 
obligatorie la nivel naţional, statele membre au ca obiectiv să furnizeze servicii de EICP 
pentru cel puţin 95 % din întregul grup-ţintă. Pentru copii mai mici (sub 3 ani), ar trebui 
atinsă o participare de 33 %. În analizarea acestor obiective, conceptele de „acces” și 
„participare” trebuie diferenţiate; deși politicile pot asigura accesul universal prin creșterea 
numărului de centre de îngrijire de zi, participarea universală depinde, de fapt, de cererea 
actuală de EICP. „Simpla” adăugare de centre de îngrijire de zi nu va crește, în mod 
obligatoriu, ratele de participare ale copiilor din fiecare stat membru. 
 
În acest moment, practic toate statele membre elaborează politici pentru atingerea 
obiectivului Europa 2020 care constă într-o participare de 95 % la EICP a copiilor de 4 
ani sau mai mari; se observă o tendinţă ascendentă clară a ratelor de participare, care 
se apropie în prezent 95 %. De asemenea, este evidentă o tendinţă pozitivă pentru copiii 
cei mai mici.  
 
Acest studiu descrie mai ales eforturile de sporire a capacităţii EICP de către landul cel mai 
populat din Germania, Renania de Nord-Westfalia (RNW), unde a fost înfiinţat un grup 
operativ specific pentru asistenţă în depășirea obstacolelor mai practice în cooperarea 
dintre diferite niveluri ale administraţiei. 
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Cu toate acestea, criza economică și financiară actuală poate avea un efect considerabil de 
reducere asupra ratelor de participare în următorii ani. Având în vedere în special efectele 
crizei, este esenţial ca statele membre să nu se concentreze numai asupra creșterii 
participării copiilor preșcolari, ci și asupra extinderii participării. Grupurile care sunt cel mai 
dificil de atras sunt adesea copiii din medii defavorizate sau din regiuni specifice 
(defavorizate).  
 
Acești copii au nevoie de ajutor suplimentar prin intervenţia timpurie a serviciilor de EICP 
de calitate pentru a preveni problemele de dezvoltare în viaţă ulterioare. Ca bună practică, 
acest studiu se referă la Finlanda, care în prezent cartografiază populaţia care nu este 
acoperită de programul său preșcolar. Extinderea participării înseamnă, de asemenea, că 
statele membre acordă o atenţie specială diferenţelor regionale din participarea la EICP; ar 
trebui asigurate, de asemenea, oportunităţi egale pentru copiii din mai multe regiuni rurale 
ale statelor membre ale UE. 
  
Sistemele politice/juridice/financiare 
Statele membre lucrează, din ce în ce mai mult, pentru a integra structuri de guvernanţă în 
vederea furnizării de servicii de EICP pentru toate grupele de vârstă. Aceasta este o 
evoluţie pozitivă în lumina consensului internaţional conform căruia sistemele integrate 
pentru furnizarea serviciilor de EICP oferă rezultate mai bune decât sistemele divizate sau 
separate. O abordare holistică a dezvoltării copiilor în cadrul politicilor și de către furnizori 
se consideră că favorizează rezultate educaţionale mai bune. Prin urmare, se recomandă ca 
factorii de decizie responsabili pentru copiii cei mai mici să colaboreze îndeaproape cu 
colegii lor, elaborând politici pentru copiii mai mari. 
 
Adesea sistemele sunt, de asemenea, împărţite între diferitele niveluri ale administraţiei, cu 
niveluri variate de autonomie pentru autorităţile locale. Cerinţele naţionale sau locale de 
calitate pentru centrele EICP stabilesc, în general, numai limitele inferioare de calitate. Prin 
urmare, centrelor EICP nu li se oferă stimulente pentru dezvoltarea în continuare a calităţii. 
În special în cazul unor bugete mai stricte, este probabil ca furnizorii să se limiteze la 
cerinţele minime de calitate în locul dezvoltării în continuare a calităţii. Un cadru de calitate 
interesant a fost introdus în Irlanda (Síolta), care are ca obiectiv crearea în permanenţă de 
stimulente pentru ca personalul să reflecteze asupra activităţii sale și, astfel, să dezvolte 
nivelurile de calitate ale serviciilor de EICP. Cu toate acestea, pentru această iniţiativă, 
finanţarea suficientă rămâne, de asemenea, cerinţa esenţială pentru obţinerea efectelor 
sale benefice.  
 
Deși competenţele în materie de politici privind EICP pot fi împărţite între diferite niveluri 
ale administraţiei, nivelul naţional adesea deţine cel puţin unele competenţe de decizie cu 
privire la cheltuielile din domeniul EICP. La investigarea nivelurilor cheltuielilor pentru EICP 
ca procentaj din PIB, datele indică diferenţe mari între statele membre. Deși cheltuielile în 
sine pentru EICP nu vor îmbunătăţi în mod automat calitatea, există o relaţie pozitivă clară 
între statele membre care cheltuiesc în mod semnificativ mai mult pentru EICP și 
rezultatele lor educaţionale la testele internaţionale, ca de exemplu PISA. Criza economică 
și financiară actuală de la nivel mondial reprezintă, prin urmare, o provocare enormă care 
trebuie luată în considerare, deoarece are un impact semnificativ asupra bugetelor. Cu 
toate acestea, un angajament financiar solid este esenţial pentru dezvoltarea tuturor 
elementelor calităţii. 
 

Personalul 
Personalul competent este un factor esenţial în asigurarea EICP de calitate. Cu toate 
acestea, nu există practic niciun standard comun în UE în ceea ce privește politicile 
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referitoare la calitatea personalului. În UE, există o varietate largă de diferite cerinţe 
minime de calificare pentru personalul din domeniul EICP, mergând de la lipsa cu 
desăvârșire a cerinţelor la cerinţa deţinerii de diplome universitare. În general, s-a ajuns la 
concluzia că nu este necesar ca personalul din domeniul EICP în întregime să aibă studii 
superioare, deoarece activitatea auxiliară poate fi realizată de personal cu calificări 
profesionale. Cu toate acestea, sunt necesare unele orientări privind calificările minime 
pentru practicienii din domeniul EICP pentru a se putea asigura un nivel de calitate de bază. 
 
Majoritatea statelor membre încearcă să își profesionalizeze personalul din domeniul EICP. 
Există diferenţe considerabile în măsura în care aceste obiective sunt proiectate sau 
sprijinite financiar. Acest lucru este relevant în special pentru tipurile mai puţin formale de 
îngrijire de zi în mediu familial, prin care copiii sunt îngrijiţi în propria casă, prin urmare, 
acestea fiind scutite de la aplicarea majorităţii regulamentelor. Cu toate acestea, 
continuarea dezvoltării profesionale este, de asemenea, importantă pentru calitatea 
personalului „standard” din domeniul EICP. Ca o bună practică a unor astfel de eforturi de 
profesionalizare, acest studiu evidenţiază rolul centrelor familiale din regiunea germană 
Renania de Nord-Westfalia (RNW), unde bonelor le este pusă la dispoziţie o platformă 
pentru a face schimb de experienţă sau a urma cursuri suplimentare.  
 
Condiţiile de lucru, precum mediul de lucru, salariul și beneficiile de lucru sunt, de 
asemenea, esenţiale pentru sistemul referitor la calitatea personalului. Acestea servesc ca 
modalităţi de a atrage personalul cu studii superioare și, prin urmare, de a influenţa 
calitatea. Aceste condiţii de lucru mai cuprinzătoare influenţează satisfacţia la locul de 
muncă, ceea ce are, de asemenea, impact asupra calităţii serviciilor de EICP furnizate.  
De exemplu, acest studiu identifică diferenţe mari între cheltuielile pentru salarii și diferenţe 
modeste în ceea ce privește raportul personal-copil între statele membre. 
 

Programa 

În general, cercetătorii și factorii de decizie sunt de acord că este important pentru copiii 
preșcolari să își dezvolte numai aspectele cognitive necesare care sunt importante pentru 
intrarea în sistemul de învăţământ primar, ci și elementele necognitive. Ambele elemente 
sunt considerate la fel de importante în stabilirea temeiului pentru procesul de învăţare pe 
tot parcursul vieţii. Deși acest echilibru este în general păstrat, există o variaţie 
considerabilă în UE din punctul de vedere al gradului de detaliere a formulării orientărilor 
naţionale privind programa. Mai multe state membre au introdus de curând programe 
preșcolare pentru copiii care se apropie de vârsta obligatorie de școlarizare, ca pregătire 
pentru intrarea copiilor în sistemul de învăţământ primar. În cadrul UE, programele privind 
EICP se concentrează din ce în ce mai mult asupra consolidării mai multor aspecte 
educaţionale, precum competenţele numerice și alfabetizarea. Ca un exemplu de astfel de 
noi programe introduse, acest studiu examinează mai atent situaţia din România, unde în 
2012 s-a introdus un an preșcolar.  
 
În toate statele membre, sunt elaborate iniţiative politice pentru atragerea copiilor expuși 
riscurilor și includerea lor în activităţile curriculare existente pentru copiii preșcolari. Cu 
toate acestea, obiectivul și, prin urmare, rezultatele unor astfel de activităţi de comunicare 
sunt adesea foarte diferite în rândul furnizorilor individuali și între diferite regiuni. Sunt 
necesare mai multe date concrete pentru a face alegeri politice în cunoștinţă de cauză și 
inteligente cu privire la reușita acestor încercări în viitor. Studiul indică faptul că rolul 
specialiștilor din domeniul EICP cu înalte calificări este esenţial pentru atragerea cu succes 
a copiilor expuși riscurilor. 
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Implicarea părinţilor 
Implicarea părinţilor este o necesitate absolută pentru furnizarea de servicii de EICP de 
înaltă calitate; aceștia sunt principalele părţi interesate în dezvoltarea copiilor. Deși este 
întotdeauna importantă, implicarea părinţilor este chiar mai esenţială pentru grupurile 
minoritare sau copiii din medii defavorizate. Aceasta contribuie la reducerea diferenţelor 
dintre mediile domestice și mediile școlare și, în acest fel, poate consolida realizările 
educaţionale ale copiilor și poate reduce ratele de abandon școlar ulterior pe parcursul 
școlar. Deși implicarea părinţilor poate primi o oarecare atenţie prin legi, norme și 
regulamente, în general implicarea părinţilor este lăsată la latitudinea furnizorilor individuali 
din UE. 
 
Acest studiu face distincţia între implicarea părinţilor concentrată asupra copilului și cea 
concentrată asupra centrului, deoarece au obiective de bază diferite. Implicarea părinţilor 
concentrată asupra copilului contribuie la dezvoltarea copilului, în timp ce implicarea 
părinţilor concentrată asupra centrului se concentrează mai mult asupra posibilităţii 
părinţilor de a discuta activităţile cu furnizorii de EICP. Deși măsura în care părinţii sunt 
implicaţi poate depinde în mare măsură de contextul cultural, mai multe bune practici 
concentrate asupra copilului sunt identificate în Finlanda, Irlanda și Ţările de Jos, unde au 
fost elaborate strategii de comunicare foarte concrete pentru angajarea părinţilor și copiilor 
din grupurile defavorizate. În combinaţie cu standardele de calitate existente stabilite de 
guvern, implicarea părinţilor concentrată asupra centrului poate fi un instrument eficace de 
asigurare a calităţii. Atunci când părinţii critici se comportă asemeni consumatorilor 
constructivi, aceștia au posibilitatea de a influenţa calitatea furnizorilor de servicii de EICP. 
Specialiștii din domeniul EICP cu înalte calificări au, prin urmare, un rol important în 
interacţionarea eficace cu părinţi, concentrându-se atât asupra copilului, cât și asupra 
centrului de EICP.  
 

Provocări în furnizarea de servicii de EICP de calitate 
Unele provocări și recomandări pentru calitate în domeniul EICP sunt mai extinse decât 
aceste elemente specifice ale calităţii și sunt relevante pentru factorii de decizie la nivel 
naţional și european. Aceste provocări extinse pentru UE privind îmbunătăţirea calităţii în 
domeniul EICP sunt identificate, iar prezentul studiu propune în consecinţă o recomandare 
pentru a le depăși. În primul rând, lipsa de date concrete empirice care să sprijine noile 
evoluţii și iniţiative politice este o problemă pentru factorii de decizie. În acest moment, 
iniţiativele politice sunt luate, în general, fără a se baza pe date concrete empirice conform 
cărora acestea contribuie efectiv la rezultate pozitive, precum rate scăzute ale abandonului 
școlar timpuriu sau performanţe educaţionale mai bune la evaluările comparative 
internaţionale, ca de exemplu PISA. OCDE pledează în mod constant pentru necesitatea de 
a elabora politici bazate pe date concrete în toate studiile sale privind EICP, iar această 
prioritate este repetată în acest studiu, atât pentru UE, cât și pentru statele membre 
individuale.  
  
În al doilea rând, o dilemă constantă pentru administraţiile naţionale (sau locale) este 
descoperirea unor modalităţi de a asigura calitatea pentru fiecare elemente constitutiv al 
EICP de calitate. În general, cerinţele minime nu oferă furnizorilor de servicii de EICP niciun 
stimulent de îmbunătăţire a nivelului de calitate. În continuare, majoritatea statelor 
membre stabilesc astfel de cerinţe minime, pentru care inspecţiile monitorizează ulterior 
conformitatea. Prin urmare, o provocare principală în ceea ce privește îmbunătăţirea 
calităţii este proiectarea unor sisteme de evaluare eficace care furnizează stimulente clare 
pentru furnizori nu doar pentru a îndeplini cerinţele minime, dar pentru a încerca să 
exceleze în furnizarea de servicii de EICP de calitate. 
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În al treilea rând, este esenţial ca factorii de decizie să urmeze o linie constantă în 
politică, sprijiniţi prin finanţarea necesară, dar și de alte autorităţi relevante. Toate statele 
membre au numeroase documente și propuneri de politică privind creșterea participării, 
integrarea serviciilor, dezvoltarea calificărilor personalului, echilibrarea programelor sau 
implicarea părinţilor. Cu toate acestea, pe lângă aceste planuri, este importantă atragerea 
tuturor părţilor interesate cheie implicate și asigurarea faptului că politicile propuse pot 
fi într-adevăr puse în aplicare.  
 
În cele din urmă, criza economică și financiară exercită un impact semnificativ asupra 
politicilor privind EICP în UE. Diferite exemple din studiu arată modul în care au fost 
stabilite și introduse obiective de calitate naţionale ambiţioase sau cadre de calitate 
naţionale pentru participare, personal, programă sau implicarea părinţilor, numai pentru a 
fi trecute pe plan secundar din prima rundă de reduceri bugetare. Deși de obicei ambiţiile 
se păstrează, administraţiile naţionale pur și simplu nu alocă fonduri suficiente pentru 
punerea în aplicare a ambiţiilor lor. În același timp cetăţenii pot contribui mai puţin la 
serviciile de îngrijire de zi, ca urmare a creșterii șomajului. Cetăţenii fără loc de muncă nu 
au nici necesitatea directă de a-și trimite copiii la serviciile de îngrijire de zi, nici mijloacele 
financiare, adesea necesare, pentru a face acest lucru. Prin urmare, acești copii riscă să 
rămână în urmă și să nu primească baza de dezvoltare esenţială de care aceștia pot avea 
nevoie în mod specific. În aceste timpuri, pentru administraţiile naţionale nu este 
importantă numai menţinerea nivelurilor de cheltuieli pentru EICP pentru a asigura 
furnizarea de servicii de EICP de calitate pentru diferitele elemente ale calităţii, ci este mai 
important să fie dezvoltate iniţiative pentru a asigura faptul că grupurile care au 
nevoie cel mai mult de EICP să fie atrase de iniţiative în domeniul EICP, astfel încât să 
se ofere șanse egale pentru toţi copiii. EICP ar trebui incluse în agenda educaţională mai 
extinsă;  EICP de calitate asigură temeiul ferm pentru educaţia ulterioară și reprezintă un 
instrument important pentru a reduce inegalităţile sociale prezente și viitoare dintre copiii 
care provin din medii diferite.  
 
Recomandări 
Recomandări la nivelul UE: Sprijinirea procesului MDC 
Acest studiu a identificat evoluţiile la nivel european și în state membre individuale. În 
acest moment, dezvoltarea unui cadru de calitate al UE pentru EICP la nivelul UE se află în 
continuare într-o etapă prematură; prin urmare este prea devreme pentru o evaluare 
completă. În prezent, procesul de definire a unui cadru de calitate pentru EICP a fost iniţiat 
de către Comisie, prin Grupul de lucru tematic care și-a început activitatea în 2012, ca 
parte a procesului continuu al metodei deschise de coordonare (MDC).  
Pentru că este în continuare prea devreme pentru o evaluare a procesului, acest studiu 
identifică unele recomandări pentru Parlamentul European, Comisia Europeană și unele 
state membre individuale care pot sprijini activitatea continuă pentru dezvoltarea unui 
cadru european de calitate în educaţia și îngrijirea copiilor preșcolari.  
 Implicarea politică pregătitoare ar trebui să fie stimulată pentru a se asigura 

faptul că se acordă suficientă atenţie domeniului politic, în prezent și în viitorul 
apropiat; dacă EICP de calitate nu reprezintă o preocupare pentru cetăţeni sau părţile 
interesate naţionale, este probabil ca procesul MDC să nu aibă succes. Dezvoltarea unui 
cadru de calitate în domeniul EICP ar trebui să însemne mai mult decât dezvoltarea unei 
casete de selectare tehnice. Procesul are, de asemenea, o componentă politică clară, 
care necesită o implicare politică suficientă pentru a avea succes.  
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 În al doilea rând, o preocupare comună ar trebui semnalată în rândul statelor 
membre cu privire la importanţa îmbunătăţirii calităţii în domeniul EICP. Dacă statele 
membre nu remarcă valoarea adăugată a cooperării pentru atingerea obiectivelor 
comune, este foarte puţin probabil ca MDC să aibă succes. Pentru a se asigura 
sprijinirea deplină a cadrului de calitate pentru EICP, statele membre ar trebui să plece 
împreună de la obiective comune.  

 În al treilea rând, este important ca structurile instituţionale să fie obișnuite să 
sprijine procesul MDC, astfel cum a procedat Comisia în prezent prin înfiinţarea grupului 
de lucru tematic și a grupului părţilor interesate.  

 Disponibilitatea obiectivelor, a parametrilor și a indicatorilor este, de asemenea, 
o componentă importantă pentru un proces MDC de succes. Acestea sunt în prezent 
dezvoltate de grupul de lucru tematic și sunt esenţiale pentru a compara evoluţia 
cadrului de calitate pentru EICP. Obiective, parametri și indicatori clari și comparabili 
sunt necesari pentru toate elementele individuale care sunt identificate în acest studiu: 
(1) participarea/accesul (2) structurile politice, juridice și financiare, (3) personalul, (4) 
programa și (5) implicarea părinţilor. Astfel de date comparabile sunt esenţiale pentru a 
creare stimulente pentru ca statele membre să coopereze în vederea realizării unui 
obiectiv comun. Sunt necesare studii empirice noi la nivelul UE pentru a dezvolta în 
continuare astfel de obiective sau parametri bazaţi pe date concrete și, prin urmare, 
acestea trebuie și sprijinite.  

 Factorii de decizie europeni ar trebui să asigure implicarea părţilor interesate și să 
stabilească o relaţie de cooperare semnificativă cu acestea. Acest lucru este esenţial 
pentru succesul procesului MDC, deoarece reprezintă un proces ascendent. Dezvoltarea 
unui cadru de calitate pentru EICP ar trebui să constituie mai mult decât un proiect 
politic la nivel înalt, dar în schimb trebuie să aibă rădăcini evidente în practicile actuale 
din domeniul EICP. Acest lucru este important în special pentru un cadru de calitate în 
domeniul EICP, deoarece politicile privind EICP sunt adesea delegate nivelurilor 
inferioare ale administraţiei și micilor furnizori.  

 În cele din urmă, poziţiile conflictuale (din punctul de vedere al direcţiei politicii sau 
al ideologiei) dintre statele membre ajută, în general, procesul MDC să înainteze și, prin 
urmare, nu ar trebui înlăturate în mod necesar de factorii de decizie europeni. Atunci 
când acest lucru se întâmplă, statele membre cu o agendă clară vor încerca să convingă 
statele membre ezitante să coopereze pentru atingerea obiectivului comun; deoarece 
iniţiativa trebuie să vină de la statele membre, această condiţie este foarte relevantă 
pentru succesul procesului MDC.  

 

Recomandările la nivelul statelor membre: îmbunătăţirea calităţii în domeniul 
EICP 
Pe lângă coordonarea politică în cadrul procesului MDC, statele membre sunt în principal 
responsabile pentru îmbunătăţirea calităţii. Acest studiu subliniază importanţa acordată 
problemei serviciilor de EICP de calitate în agenda educaţională mai largă, deoarece EICP 
de calitate asigură baza solidă pentru educaţia viitoare și învăţarea pe parcursul vieţii. 
Astfel, aceasta reprezintă o parte integrantă a politicilor mai largi privind egalitatea de 
șanse și cetăţenia și ar trebui tratată, de asemenea, ca atare. Acest studiu descrie și 
analizează bunele practici din diferite contexte instituţionale în UE, iar observaţiile sale 
servesc la informarea factorilor de decizie cu privire la probleme legate de serviciile de EICP 
de calitate, care au fost definite în ceea ce privește participarea, sistemele de administrare, 
personalul, programa și implicarea părinţilor. În cele ce urmează, sunt rezumate, pentru 
factorii de decizie naţionali, principalele lecţii învăţate din aceste bune practici.  
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 Elaborarea de politici bazată pe date concrete: Este absolut vital ca factorii de 
decizie să își bazeze noile iniţiative politice pe fundamente empirice reale. Foarte des, 
evoluţiile politice sunt iniţiate și apărate fără o justificare a datelor concrete empirice. 
Prin urmare, este nevoie să se acorde mai multă atenţie caracterului empiric a 
„ceea ce funcţionează” în domeniul EICP, de exemplu prin sprijinirea unor studii de 
cohortă longitudinale într-un context european.  

 Participarea: În locul preocupării exclusive pentru creșterea participării, o mai mare 
atenţie este necesară pentru extinderea participării. Statele membre ar trebui să 
acorde o atenţie suplimentară participării grupurilor specifice și diferenţelor regionale 
din participarea la EICP, ceea ce poate reprezenta o problemă de acces. Ar trebui să 
devină o prioritate extinderea participării la EICP și în afara zonelor metropolitane și, de 
asemenea, asigurarea de oportunităţi egale pentru părinţi și copiii lor din mai multe 
zone rurale ale ţării. 

 Sisteme de integrare: Se recomandă ca factorii de decizie responsabili pentru copiii 
cei mai mici să lucreze îndeaproape cu colegii lor, elaborând politici pentru copiii mai 
mari. Integrarea EICP în sistemele educaţionale mai largi ajută la crearea unui teren 
fertil pentru furnizorii de servicii de EICP pe motivul unificării, de asemenea, a abordării 
dezvoltării copiilor. 

 Personalul: Statele membre ar trebui să aibă cel puţin unele orientări privind 
calificarea minimă pentru tot personalul EICP la nivel naţional pentru a putea 
asigura un nivel de calitate de bază. 

 Programa: Având în vedere datele concrete empirice care impun programe echilibrată, 
este relevant să se asigure că echilibrul dintre aspectele cognitive și necognitive 
este menţinut în abordarea copiilor cu vârste mai mici decât vârsta de școlarizare 
obligatorie, chiar dacă obiectivele educaţionale, precum competenţele numerice și 
alfabetizarea, sunt poziţionate mai central în conţinutul programelor.  

 Implicarea părinţilor: Deși implicarea părinţilor în EICP este relativ mai puţin 
reglementată, acest studiu subliniază în continuare importanţa sa. Se recomandă ca 
statele membre să asiste în continuare furnizorii de servicii de EICP în încurajarea 
implicării semnificative a părinţilor, în același timp ţinând cont de diferenţele 
culturale care pot exista în diferite regiuni sau pentru diferite grupuri. 

 Nivelul de cheltuieli pentru EICP: Criza economică și financiară actuală de la nivel 
mondial reprezintă, prin urmare, o provocare enormă care trebuie luată în considerare, 
deoarece are un impact semnificativ asupra bugetelor. Cu toate acestea, un 
angajament financiar solid este esenţial pentru îmbunătăţirea calităţii elementelor 
sus-menţionate. Pentru a garanta acest angajament financiar, se recomandă ca statele 
membre să coopereze pentru a face cheltuielile naţionale pentru politicile 
privind EICP mai comparabile în diferite state membre, astfel încât performanţa să 
poată fi comparată la nivelul UE. 

 


