
 
 

 
 
 

Peste 35.000 de preșcolari din Botoșani, Galați, Olt și Vaslui 
au beneficiat de sesiuni de lectură și cărți de la  

Asociația OvidiuRO și UiPath Foundation 
 
 

Asociația OvidiuRO, UiPath Foundation și Inspectoratele Școlare Județene din Botoșani, Galați, 
Olt și Vaslui au implementat în anul școlar 2021-2022 proiectul Fiecare Copil Merită o Poveste. 
În cel de-al treilea an consecutiv al proiectului, peste 24.000 de cărți ilustrate au fost oferite 
copiilor atât din zona rurală, cât și din zona urbană săracă, dar și profesorilor și unităților școlare, 
pentru a fi folosite ca materiale didactice. 

Totodată, în acest an școlar, proiectul a fost extins și în județul Olt, unde aproximativ 600 de 
profesori au primit materiale educaționale, iar 4500 de copii au primit cărți pentru acasă. 

Profesorii înscriși în proiect au primit kit-uri de cărți ilustrate adecvate vârstei preșcolare, de la 
cele clasice până la cele fără text, romane grafice sau benzi desenate, astfel încât în grădinițe 
să existe o diversitate de materiale care să contribuie la creșterea calității actului educațional. 
Pe lângă cărțile propriu-zise, profesorii au avut acces și la ghiduri pedagogice cu fișe și sugestii 
de activități pre și post lectură, iar copiii au primit fișe de lucru pentru acasă, unde să poată 
continua învățarea alături de părinți. 

În  cadrul proiectului Fiecare Copil Merită o Poveste au fost organizate 10 sesiuni online de 
formare centrate pe literație pentru toate educatoarele din cele patru județe. După ridicarea 
restricțiilor, reprezentanții OvidiuRO au organizat și întâlniri față în față atât cu scop de instruire 
a cadrelor didactice, cât și pentru evaluarea implementării proiectului la nivelul fiecărui județ. La 
aceste întâlniri au participat peste 120 de profesori. 
 
„Încă din 2019 lucrăm alături de Asociația OvidiuRO pentru a facilita accesul la educație 
timpurie de calitate pentru copiii din comunități vulnerabile. Parteneriatul pe care l-am 
dezvoltat împreună cu OvidiuRO face parte din programul nostru Early Education Forward, 
gândit pentru a preveni decalajele educaționale pentru copiii din comunitățile vulnerabile 
care, din păcate, nu au acces la educație timpurie de calitate. Încercăm astfel să contribuim 
la reducerea ratei de analfabetism funcțional și să le oferim un start în viață mai bun copiilor 
care provin din medii dezavantajate”, a declarat Raluca Negulescu-Balaci, Directoare 
Executivă, UiPath Foundation. 
  
„După experiența a peste 20 de ani de lucru în teritoriu, știm că pentru a reduce rata 
analfabetismului funcțional este nevoie de intervenții integrate, pe mai multe paliere, de aceea 
lucrăm cu educatoarele, directorii de unități de învățământ, părinții și copiii deopotrivă. Un 
parteneriat multianual, așa cum avem cu UiPath Foundation, are capacitatea extraordinară de 
a ne da posibilitatea să lucrăm mult mai concret cu profesorii din comunitățile cele mai 
vulnerabile, și totodată să le urmărim evoluția, oferindu-le mai multe resurse și suport pentru a 
lucra cu cei mici”, a declarat Maria Gheorghiu, Președinte Asociația OvidiuRO. 
  
  
 
 
 
 
 



 
 

Despre Asociația OvidiuRO 
  
Din 2004, misiunea Asociației OvidiuRO este de a facilita accesul la educație timpurie de calitate pentru 
toți copiii din România și în special pentru cei proveniți din grupuri vulnerabile. Asociația mobilizează 
resurse publice și private pentru a asigura materiale educaționale de calitate și formarea profesorilor și 
părinților pentru a le valorifica în activități cu copiii. 
  
Află mai multe pe www.ovid.ro  
  
Despre UiPath Foundation 

UiPath Foundation este o organizație non-guvernamentală, non-profit, apolitică și fără orientare 
religioasă, care susține copiii din medii vulnerabile să-și atingă potențialul și să se dezvolte alături de 
comunitățile lor, prin accesul egal la educație și prin dezvoltarea competențelor secolului al 21-lea. UiPath 
Foundation a fost  fondată de compania UiPath în ianuarie 2019 și acționează ca o organizație 
independentă. 

Începând cu România (București și județele Cluj, Vaslui, Galați, Botoșani, Olt) și India (Bangalore), UiPath 
Foundation derulează, în parteneriat cu organizații non-profit cu impact la nivel local, programe 
educaționale care răspund multiplelor nevoi ale copiilor care se confruntă cu sărăcia.  

Din 2019 până în prezent, UiPath Foundation a susținut peste 40.000 de copii care provin din familii 
vulnerabile din România și India să aibă acces la educație de calitate și peste 3.000 de profesori din 
România care au beneficiat de activități de formare care vizează îmbunătățirea competențelor digitale, a 
leadership-ului în școlile vulnerabile, precum și a competențelor secolului al XXI-lea. 

 
Persoane de Contact 
  
Asociația OvidiuRO 
Oana Vasiliu 
oana.vasiliu@ovid.ro 
www.ovid.ro 
  

UiPath Foundation 
Denisa Coltea 
denisa.coltea@uipathfoundation.com 
www.uipathfoundation.com 
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