Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Operațiunea 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele
decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie

ANEXA I
Varianta I
Standard profesional
PROFESOR EDUCAŢIE TIMPURIE
LEGISLAŢIE :

















Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011;
ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
Contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor
individuale de muncă cu numărul 1/15.04.2000;
Contractul de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar
înregistrat la MMJS-DDS cu nr. 435/17.04.2019;
Standardelor specifice pentru învăţământul preşcolar, aprobate cu OMECTS 4688 din 29
iunie 2012;
OMECTS 6143/2011 privind evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi
didactic auxiliar;
OMEN 3597/2014 privind modificarea metodologiei de evaluarea anuală a activităţii
personalului didactic şi didactic auxiliar;
Legii nr. 53 actualizată- Codul muncii cu completări şi modificări ulterioare – art.39, lit.
aliniatul 2 lit.a;
Legea nr. 87/2006 cu privire la aprobarea OUG nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii
educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar;
O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităților publice;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preşcolar, aprobat
prin OM 4464/2000;
Curriculumului pentru educație timpurie, aprobat cu OMEN nr. 4694/2019;
O.M. nr. 5132/2009 şi Precizările MEN nr. 46267/28.09.2010 privind consilierea
părinților;
Precizările PRET;
Scrisorilor metodice emise de MEN.
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PROFESOR EDUCAŢIE TIMPURIE
COMPETENŢE
A. UNITATEA DE COMPETENŢĂ - COMPETENŢE DE COMUNICARE ŞI
RELAŢIONARE
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ:











Utilizarea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/verticală, complexă,
diversificată şi specifică;
Manifestarea comportamentului empatic şi a „orientarii helping”;
Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare;
Facilitarea comunicarii profesor educaţie timpurie-copii-părinţi-alte cadre didactice ;
Valorificarea metacomunicarii în optimizarea relaţiilor între cadre didactice;
Exprimarea orală cursivă, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor
verbale/orale, a semnificaţiilor mijlocite de limbajul scris;
Utilizarea creativă şi expresivă a limbajului oral;
Accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării;
Realizarea unor proiecte de parteneriat gradiniţă-familie-comunicare de probleme educative
(educaţie nonformală/informală);
Evaluarea/autoevaluarea competenţelor profesionale.

A.1.

COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA CU COPIII

CRITERII DE REALIZARE:
1. Identificarea capacităţii de comunicare, de analiză şi de implicare în sprijinirea iniţiativelor
copiilor de a desfaşura activităţi de învăţare;
2. Identificarea barierelor de comunicare şi relaţionare cu copiii de vârsta antepreşcolară/
preşcolară;
3. Stabilirea coordonatelor formării continue a subiectului evaluat în vederea desfăşurării
eficiente a activităţilor specifice descrise în standard.

A.2.

COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA CU COLEGII/ALŢI
PARTENERI EDUCAŢIONALI DIN COMUNITATE
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CRITERII DE REALIZARE:



Capacitatea de a colabora cu colegii/alţii parteneri educaţionali din comunitate, în vederea
creşterii (sporirii) randamentului profesional;
Evaluarea modului în care subiectul posedă cunoştinţe despre tehnicile de comunicare şi
de lucru în echipă.
B. UNITATEA DE COMPETENŢĂ - COMPETENŢE METODOLOGICE

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ










Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală, de psihologie şi pedagogie
preşcolară în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice cu copiii;
Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative în acord cu prevederile programei şi cu nivelul
grupei la care profesorul pentru educaţie timpurie îşi desfăşoară activitatea;
Utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiveducativ;
Proiectarea şi utilizarea de strategii didactice eficiente în procesul de predare-învăţareevaluare;
Aplicarea corectă a metodicii predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii în
procesul de predare-învăţare –evaluare;
Abordarea praxiologică a teoriilor cognitive moderne, în vederea stimulării, formării şi
dezvoltării capacităţilor de cunoaştere ale copilului;
Manifestarea unei conduite metodologice flexibile şi inovative în plan profesional;
Evaluarea/autoevaluarea competenţelor profesionale.
B.1. COMPETENŢA DE PROIECTARE A ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE
ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE
CRITERII DE REALIZARE:

1. Urmărirea rigurozităţii ştiinţifice şi didactice a proiectelor activităţilor didactice;
2. Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative în acord cu prevederile programei şi cu nivelul
grupei;
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3. Identificarea necesarului de formare în scopul ameliorării sau dezvoltării parametrilor
caracteristici activităţilor descrise.
C. UNITATEA DE COMPETENŢĂ- COMPETENŢE DE EVALUARE ŞI
AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ




Accesarea cu uşurinţă a conceptelor cu care operează evaluarea şi a teoriilor moderne în
domeniu;
Proiectarea unei evaluări eficiente;
Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare/autoevaluare individuală/de grup;

C.1.

COMPETENŢE DE EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE

CRITERII DE REALIZARE:
1. Identificarea capacităţii de proiectare a evaluării copiilor;
2. Evidenţierea competenţelor educatoarei de a proiecta probele şi itemii de evaluare, aplicare şi
corectare a cestora;
3. Identificarea competenţelor educatoarei/institutorului de valorificare a rezultatelor evaluării în
atingerea obiectivelor procesului instructiv-educativ.
D. UNITATEA DE COMPETENŢĂ- COMPETENŢE PSIHO-SOCIALE
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ






Aplicarea normelor general-valabile (de igienă, de circulaţie, de estetică, ecologie etc.) de
comportament civic, pro social, în vederea transmiterii acestora persoanelor cu care intră în
contact (copii, părinţi, colege, alţi membrii ai comunităţii);
Selectarea şi aplicarea unor componente adecvate, de adaptare eficientă şi rapidă la
schimbările de natură socială;
Evaluarea și realizarea unui prim screening a nevoilor speciale ale copiilor (acolo unde este
cazul), cât și comunicarea permanentă cu familiile copiilor cu cerințe educaționale speciale.
Operarea cu metode şi tehnici eficiente de cunoştere a naturii umane, în vederea unei
comunicări eficiente cu toţi partenerii;
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Identificarea şi aplicarea unor metode şi mijloace eficiente de lucru cu copiii, în vederea
stimulării şi facilitării procesului de socializare a acestora;
Identificarea situaţiilor conflictuale într-o relaţie, analizarea acestora şi rezolvarea optimă a
conflictului;
Asumarea rolului social pentru care a optat, în contextul unei imagini de sine adecvată propriei
personalităţi.

CRITERII DE REALIZARE:
1. Identificarea capacităţii de adaptare rapidă la schimbările de natură socială prin modificarea
comportamentului de tip tradiţional;
2. Evidenţierea capacităţii de a-şi asuma răspunderea pentru formarea unor trăsături socio-morale
ale copiilor, în noul context educaţional;
3. Selectarea metodelor noi de organizare a activităţiilor didactice curriculare şi extracurriculare;
4. Identificarea disponibilăţii de a coopera cu părinţii/comunitatea în scopul realizării unui
parteneriat autentic în educaţie.
E. UNITATEA DE COMPETENŢĂ- COMPETENŢE TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ:




Adoptarea unei conduite psihopedagogice inovatoare în plan profesional;
Selectarea metodelor optime în vederea asigurării formării deprinderilor practice.
Utilizarea instrumentelor elementelor de tehnice/IT în raportarea activităților.

CRITERII DE REALIZARE:
1. Utilizarea eficientă a mijloacelor şi tehnicilor multimedia în procesul instructiv-educativ.
2. Aplicarea şi exersarea, într-o manieră creativă, a schemelor de acţiune în vederea
dobândirii/perfecţionării deprinderilor practice.

F. UNITATEA DE COMPETENŢĂ- COMPETENŢE DE MANAGEMENT AL
CARIEREI
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ:

5

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Operațiunea 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele
decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie








Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental;
Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea „situaţiilor de criză”;
Manifestarea unor conduite (auto) reflexive;
Formarea la copii a deprinderii pentru elaborarea unui plan de acţiune eficientă în
pregătirea examenelor, concursurilor, competiţiilor etc.;
Deschiderea faţă de schimbările care au loc în situaţiile de competiţie, examen, concurs
etc.;
Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicaţii docimologice (examinator / examinat
/ concurent / supraveghetor).

CRITERII DE REALIZARE:
1. Manifestarea unor conduite autoreflexive, eficiente de către cadrul didactic;
2. Identificarea aspectelor din propria activitate care necesită modificări adaptive la
orientările educaţionale moderne;
3. Integrarea şi operaţionalizarea cunoştinţelor de tip organizaţional.

VARIANTA II
Standard profesional
PROFESOR EDUCAŢIE TIMPURIE
LEGISLAŢIE :









Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011;
ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
Contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor
individuale de muncă cu numărul 1/15.04.2000;
Contractul de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar
înregistrat la MMJS-DDS cu nr. 435/17.04.2019;
Standardelor specifice pentru învăţământul preşcolar, aprobate cu OMECTS 4688 din 29
iunie 2012;
OMECTS 6143/2011 privind evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi
didactic auxiliar;
OMEN 3597/2014 privind modificarea metodologiei de evaluarea anuală a activităţii
personalului didactic şi didactic auxiliar;
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Legii nr. 53 actualizată- Codul muncii cu completări şi modificări ulterioare – art.39, lit.
aliniatul 2 lit.a;
Legea nr. 87/2006 cu privire la aprobarea OUG nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii
educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar;
O.S.G.G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităților publice;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preşcolar, aprobat
prin OM 4464/2000;
Curriculumului pentru educație timpurie, aprobat cu OMEN nr. 4694/2019;
O.M. nr. 5132/2009 şi Precizările MEN nr. 46267/28.09.2010 privind consilierea
părinților;
Precizările PRET;
Scrisorilor metodice emise de MEN

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ
1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII
2.

REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII
4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
6. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA
IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE
7. CONDUITA PROFESIONALĂ

UNITATEA/ ELEMENTE DE
COMPETENȚĂ

CRITERII DE REALIZARE:
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1.PROIECTAREA ACTIVITĂȚII
1.1 Respectarea Curriculumului pentru
educație timpurie, aprobat cu nr.
4694/2019, a Reperelor fundamentale
pentru educație timpurie, a normelor de
elaborare a documentelor de proiectare,
precum și adaptarea acestora la
particularitățile grupei/clasei.

1. Studierea noului Curriculum pentru educație
timpurie, 2019, a Reperelor fundamentale
pentru educație timpurie;
2. Studierea/ aprofundarea metodologiei de
aplicare a planului de învăţământ pentru copiii
cu vârsta cuprinsă între 2/3-5/6 ani;
3. Studierea scrisorilor metodice emise de MEN
ca repere pentru aplicarea curriculumului
naţional pentru educație timpurie;
a. Corelarea conţinutului disciplinelor de
învăţământ şi a activităţilor de învăţare
cu obiectivele urmărite, prevederile
noului curriculum şi timpul de
învăţare;
b. Elaborarea proiectării anuale şi
semestriale
conform precizărilor
Curriculumului
pentru
educație
timpurie;
c. Elaborarea proiectării curriculare a
conţinuturilor învăţării prin corelarea
cu temele anuale de studiu, cu
competențele vizate la nivelul unui
domeniu de dezvoltare, cu perioada din
anul şcolar, cu evenimente în
desfăşurare etc.
d. Elaborarea programului zilnic de
activitate în funcţie de criteriile/
cerinţele pedagogice şi igienice (curba
de efort, vârsta copiilor);
e. Implicarea beneficiarilor, copiilor şi a
părinţilor în proiectarea activităţilor de
predare, învăţare, evaluare prin
alegerea temelor proiectelor, alegerea
temelor săptămânale;
f. Colaborarea cadrelor didactice pentru
elaborarea
proiectărilor
anuale,
semestriale, săptămânale (se face în
echipă, profesorii aceleiaşi grupe, de la
acelaşi nivel de vârstă, din aceeaşi tură
etc. şi ţine cont de prevederile
metodologiei specifice de aplicare a
planului de învăţământ);
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4. Prezentarea, spre avizare, a proiectării
curriculare,
comisiei
de
curriculum,
directorului;
5. Elaborarea proiectelor didactice ţinând cont de
respectarea cerinţelor metodice, rigoarea
conţinuturilor ştiinţifice;
6. Corelarea proiectării didactice cu:
- evaluarea iniţială a preşcolarilor;
- particularităţile de vârstă şi individuale ale
preşcolarilor;
- obiectivele propuse în conformitate cu
prevederile “Curriculum-lui pentru educație
timpurie”;

1.2. Implicarea în activitățile de
proiectare a ofertei educaționale la
nivelul unității.

1.3. Folosirea tehnologiei informării și
comunicării (TIC) în activitatea de
proiectare.

7. Valorificarea achiziţiilor anterioare dobândite
prin educaţia formală, nonformală şi informală;
8. Proiectarea
activităţilor
pe
domenii
experienţiale/ activităţi integrate, a jocurilor şi
activităţilor alese, a activităţilor de dezvoltare
personală (rutine, tranziţii, activităţi de
dezvoltare personală) astfel încât să asigure
centrarea pe copil, dezvoltarea competențelor
generale și a competențelor specifice.
1. Respectarea noilor reglementări legale privind
dezvoltarea și proiectarea CDŞ, în conformitate
cu OM MEN nr. 4694/02.08.2019 cu privire la
organizarea activităților opționale;
2. Implicarea în proiectarea ofertei educaționale
pentru personalizarea acesteia şi pentru a
diversifica modalităţile prin care se realizează
diferenţierea în învăţare.
1. Proiectarea învăţării prin alegerea cu
discernământ a materialelor didactice adaptate
cu situaţiile concrete din grupă, în vederea
asigurării unei instruiri eficiente (tabla
interactivă, laptop, soft-uri educaționale,
platforme educative, etc.);
2. Utilizarea TIC în elaborarea proiectărilor
curriculare;
3. Proiectarea activităţilor de predare-învăţare
care presupun utilizarea TIC;
4. Proiectarea/identificarea
soft-urilor
educaţionale avizate de MEN pentru toate
domeniile
experienţiale/categoriile
de
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1.4.
Proiectarea
unor
activități
extracurriculare corelate cu obiectivele
curriculare, nevoile și interesele
educabililor, planul managerial al
unității.

2. REALIZAREA
DIDACTICE

activităţi/reactualizarea
listei
soft-urilor
utilizate.
1. Elaborarea planului managerial al activităţilor
extracurriculare/calendarului
activităților
extracurriculare la nivelul grupei, prezentarea
acestuia, spre avizare, consilierului educativ/
directorului;
2. Proiectarea activităţilor extracurriculare în
strânsă corelaţie cu proiectul de dezvoltare
instituțională/ planul operaţional/ planul
managerial şi cu oferta educaţională;
3. Proiectarea activităţilor extracurriculare în
acord cu interesele beneficiarilor, structura
etnică a populaţiei şcolare şi cu cerinţele
educaţiei
interculturale/
pentru
diversitate.Activităţile extraşcolare se vor
planifica şi desfăşura lunar, cu participarea
părinţilor şi a altor parteneri educaţionali din
comunitate (autorităţi locale, biserică, poliție,
agenţi economici, ONG-uri etc.).

ACTIVITĂȚILOR

2.1. Utilizarea unor strategii didactice
care asigură caracterul aplicativ al
învățării și formarea competențelor
specifice.

1. Utilizarea strategiilor didactice de predare –
învăţare – evaluare respectând particularităţile
individuale şi de vârstă ale preşcolarilor;
2. Utilizarea strategiilor didactice în funcţie de
caracteristicile specifice ale fiecărui copil, de stilul
de învăţare, profilul inteligenţelor multiple, de
tipul de învăţare adecvat;
3. Utilizarea metodologiilor specifice care răspund
nevoilor afective, de cunoaştere, de acţiune şi de
afirmare a individualităţii copilului;
4. Utilizarea metodelor activ – participative care
valorifică potenţialul fiecărui copil în contexte
interactive reale;
5. Utilizarea
strategiilor
educaţionale
care
promovează conştientizarea şi formarea la copii a
unor comportamente în direcţia toleranţei şi
nondiscriminării, acceptării copiilor cu CES, a
copiilor cu dizabilităţi, a copiilor supradotaţi, a
copiilor de diferite etnii, a copiilor cu boli cronice,
a copiilor cu situaţie socio-economică deficitară.
6. Utilizarea strategiilor educaționale însușite la
cursurile de formare, a activităților derulate în
cadrul proiectului Proiectelor Erasmus+.
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1. Utilizarea materialelor didactice în conformitate cu
„Standardele privind materialele de predare învăţare în
educaţia timpurie” aprobate prin OM nr. 3850/2010;
2. Selectarea materialelor şi a auxiliarelor curriculare
avizate de MEN;
3. 3. Selectarea resurselor materiale în funcţie de
specificul unităţii şcolare, particularităţile de vârstă şi
de achiziţiile anterioare de învăţare ale preşcolarilor;
4. 4. Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul activităţilor de
predare-învăţare –evaluare/la cel puțin 90% dintre
activitățile planificate;
5. 5. Integrarea soft-urilor educaţionale avizate de MEN în
diferite tipuri şi momente ale activităţii.

1.
2.2. Utilizarea eficientă a resurselor
materiale din unitatea de învățământ în
vederea
optimizării
activităților
2.
didactice-inclusiv a resurselor TIC.

2.3.
Diseminarea,
evaluarea
valorizarea activităților realizate.

și

2.4. Organizarea și desfășurarea
activităților
extracurriculare,
participarea la acțiuni de voluntariat.

1. Produsele activităţii copiilor (desene, picturi,
lucrări plastice, fişe de muncă individuală ş.a.)
sunt expuse zilnic în spaţii special amenajate,
vestiare, săli de grupă;
2. Periodic sunt expuse portofoliile proiectelor
tematice care cuprind produsele activităţii
copiilor pe durata derulării proiectului
(începând cu scrisoarea către părinți...);
3. În institutie se organizează expoziţii tematice
cu lucrări executate de copii cu prilejul
diferitelor evenimente, sărbători naţionale sau/
şi religioase, târguri educaţionale ş.a.;
4. Produsele activităţii copiilor sunt prezentate pe
site-ul instituţiei/topicul grupei.
1.

2.

3.

Organizarea și desfășurarea activităților
extracurriculare cuprinse în calendarul
activităților pe grupă/unitate;
Participarea directă la organizarea și
desfășurarea activităților de voluntariat în
cadrul SNAC, a proiectelor educaționale, în
colaborare cu ONG-uri, fundații ș.a.;
Contribuția efectivă la organizarea și
desfășurarea activităților extracurriculare
cuprinse în CAEN, CAERI, CAEJ în care
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2.5. Formarea deprinderilor de studiu
individual și în echipă în vederea
formării/dezvoltării competenței de ,,a
învăța să înveți”.

este implicată instituția și/sau în parteneriat
cu alte instituții.
1. Formarea deprinderilor de a învăţa prin
activităţi specifice, în care copilul este autor al
propriei învăţări, prin implicarea sa activă şi
prin interacţiunea cu mediul, în contexte
semnificative pentru vârsta şi particularităţile
sale individuale;
2. Formarea/dezvoltarea competenței de “ a învăța
să înveți” bazându-se pe achizițiile/experiențele
de viață anterioare, astfel încât să poată utiliza
cunoștințele în contexte variate, în grădiniță, la
școală și pe tot parcursul vieții.

3.
EVALUAREA
REZULTATELOR
ÎNVĂȚĂRII

3.1. Asigurarea transparenței criteriilor,
a procedurilor de evaluare și a
rezultatelor activităților de evaluare.

3.2. Aplicarea
interpretarea
rezultatelor.

testelor predictive,
și
comunicarea

1. Informarea beneficiarilor indirecți/părinților
privind procedurile de evaluare și rezultatele
obținute la evaluările iniţiale (la începutul
anului şcolar), formativ-continue (pe toată
durata semestrelor), sumative/ finale (la
sfârşitul semestrelor), perioadele de desfășurare
a evaluărilor;
2. Informarea părinților cu privire la formele de
evaluare, obiectivele, instrumentele şi criteriile
de evaluare utilizate în cadrul unor mese
rotunde, a şedinţelor cu părinţii, ș.a.;
3. Informarea sistematică a părinților cu privire la
progresul (regresul) înregistrat de preşcolari,
competențele atinse/în curs de dezvoltare, a
comportamentelor observate şi înregistrate în
listele de comportamente;
4. Întocmirea listei de comportamente, raportată
la domeniul de dezvoltare, competențele
generale și competențele specifice, la norme de
grup și la progresul copilului în raport cu el
însuşi.
1. Informarea permanentă a părinților privind
rezultatele şcolare, inclusiv la evaluările
inițiale, formativ-continue și sumative ;
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3.3. Utilizarea diverselor instrumente de
evaluare, inclusiv a celor din banca de
instrumente de evaluare unică.

3.4. Promovarea
interevaluării.

autoevaluării

și

3.5. Evaluarea satisfacției beneficiarilor
educaționali.

3.6.
Coordonarea
elaborării
portofoliului educațional ca element
central
al
evaluării
rezultatelor
învățării.

2. Posibilitatea de a evalua necesitățile
educaționale a unui copil cu cerințe
educaționale speciale, acolo unde este cazul.
3. Comunicarea rezultatelor activității copilului în
afara grupei (participarea la concursuri,
prezentarea unor dovezi/materiale din care
rezultă preocuparea copilului pentru dans,
pictură, gimnastică etc.);
4. Interpretarea rezultatelor (diagrame, grafice,
informaţii asupra percepţiei de către copil
asupra
propriei
prestaţii,
comentarii
suplimentare,
planuri
de
intervenţie
personalizate, corespondenţa/comunicarea cu
părinţii).
1. Utilizarea instrumentelor specifice de evaluare,
a indicatorilor comportamentali pentru
înregistrarea competențelor raportate la
comportamentele aşteptate, (cum ar fi utilizarea
codurilor specifice pentru fiecare categorie de
activitate
/domeniu)
şi
înregistrarea
comportamentului în lista de comportamente
(„A – comportament atins, D – comportament
în dezvoltare, NS – comportament care necesită
sprijin).
1. Utilizarea sistematică a autoevaluării și
interevaluării (la sfârşitul fiecărei activităţi/
zile) cu privire la conţinutul învăţării,
rezultatele obţinute în activităţile individuale
sau comune, în termeni de reuşite şi dificultăţi
întâmpinate.
1. Aplicarea de chestionare pentru măsurarea
gradului de satisfacție a beneficiarilor privind
evaluarea rezultatelor școlare;
2. Interpretarea rezultatelor și luarea unor măsuri
ameliorative, dacă este cazul;
1. Elaborarea portofoliului educațional al copiiilor
care cuprinde:
- lista cu indicatorii comportamentali pe domenii
de dezvoltare (cf. noului curriculum);
- observații asupra evoluției copilului/după caz,
la grupa mare, fișa de apreciere a progresului
individual a copilului înainte de înscrierea în
clasa pregătitoare;
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-

lucrări de-ale copilului;
poze cu sarcini/activități pe care acesta le-a dus
la bun sfârșit pe parcursul anului școlar.

4.MANAGEMENTUL CLASEI DE
ELEVI

4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli
de conduită, atitudini, ambient) pentru
desfășurarea
activităților
în
conformitate cu particularitățile clasei
de elevi.

1. Amenajarea
spațiului educațional în
conformitate cu particularitățile grupei:
centrele
de
interes
sistematic
îmbunătățite/reamenajate;
2. Utilizarea instrumentelor de lucru cu copiii:
harta prezenței (catalogul în imagini), a
aniversărilor,
a
evenimentelor,
tabela
responsabilităților, calendarul naturii, un ceas,
jurnalul grupei, regulile grupei;
3. Stabilirea unui cadru adecvat care să asigure
siguranța copiilor și starea de bine;
4. Stabilirea unor situaţii de comunicare care să
faciliteze schimbul de informaţii educatoare copil, copil - copil, cooperarea şi interacţiunea
eficientă;
5. Utilizarea feedback-ului bidirecţional în
comunicare.

1. Observarea, înregistrarea
/monitorizarea
comportamentului,
consemnarea
observaţiilor asupra copiilor în Caietul de
4.2. Monitorizarea comportamentului observații/Observator şi a progresului individual al
elevilor și gestionarea situațiilor copiilor în Fişele de apreciere a progresului individual
conflictuale.
al copilului înainte de intrarea în clasa pregătitoare
(Anexele 3 și 4) sau în alte instrumente de
monitorizare/înregistrare avizate de MEN ;
2. Utilizarea unor strategii adecvate de prevenire
și reducere a situaţiilor conflictuale între copii,
cât şi de rezolvare a acestora, descoperirea
cauzelor care duc la apariția unor stări
conflictuale;
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4.3. Cunoașterea, consilierea și tratarea
diferențiată a elevilor.

4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea
exemplelor de bună practică.

3. Gestionarea eficientă, sub semnul valorilor
moral-civice, a situaţiilor conflictuale.
1. Acordarea de sprijin copiilor în funcţie de
particularităţile psihofizice ale acestora,
dovedind o foarte bună cunoaştere a copilului
în ceea ce priveşte temperamentul, priceperile
şi
deprinderile,
interesele,
potenţialul
intelectual, trăsăturile de personalitate;
2. Desfăşurarea
educaţiei
individualizate/
diferenţiate, adaptate nevoilor specifice şi
personalităţii copilului, respectând ritmul
propriu al acestuia.
1. Oferirea ocaziilor favorabile pentru a trezi în
copil bucuria de a învăța;
2. Valorizarea exemplelor de bună practică pentru
a stimula copiii în activitate/joc.

5.MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI
AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
1. Valorificarea competențelor științifice și
5.1.
Valorificarea
competențelor
metodice dobândite prin:
științifice,
didactice
și
metodice
dobândite
prin
participarea
la - participarea la programe de formare/cursuri de
programele
de
formare perfecţionare acreditate conform legislaţiei în vigoare,
prin CCD şi ISJ, la nivel de judeţ, cursuri organizate la
continuă/perfecționare.
nivel naţional de MEN;
- participarea periodică la programe de formare
continuă astfel încât să acumuleze, la fiecare interval
consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării
examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90
de credite profesionale transferabile;
- grade didactice/evoluţia în carieră: prin gradul didactic
II şi gradul didactic I;
- manifestări ştiinţifice: participarea la sesiuni de
comunicări ştiinţifice şi metodice, simpozioane,
conferinţe ş.a., la nivel local, judeţean, naţional şi
internaţional.
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5.2.
Implicarea
în
organizarea 1. Implicarea în organizarea activităţii metodice şi
activităților metodice la nivelul comisiei psihopedagogice:
metodice/cercului
pedagogic
de
- la nivelul unităţii de învăţământ/comisiei metodice
specialitate.
(cf. precizărilor legale din Curriculum pentru educație
timpurie, 2018;

5.3.
Realizarea/actualizarea
portofoliului profesional și dosarului
personal.

5.4.
Dezvoltarea
capacității
de
comunicare și relaționare în interiorul și
în afara unității (cu elevii, personalul
școlii, echipa managerială și cu
beneficiarii din cadrul comunitățiifamiliile elevilor).

5.5. Manifestarea atitudinii morale şi
civice
(limbaj,
ţinută,
respect,
comportament),
respectarea
şi
promovarea deontologiei profesionale

1. Realizarea/ actualizarea dosarului personal,
prezentarea la secretariatul grădiniței a
documentelor solicitate pentru încadrare,
salarizare/ SIIIR;
2. Realizarea portofoliului profesional cf.
ROFUIP.
1. Respectarea procedurii de comunicare internă,
externă și instituțională:
2. Comunicarea formală internă: cu preșcolarii,
personalul instituţiei, echipa managerială;
3. Comunicare externă cu părinții prin
modalitățile specifice cunoscute;
4. Comunicare instituțională cu reprezentanții
comunității locale, partenerii educaționali.

1. Manifestarea atitudinii morale și civice: Limbaj
îngrijit/elevat, ținută decentă, ireproșabilă,
respect pentru copiii și adulții cu care lucrează,
punctualitate,
maximă
responsabilitate,
implicare și dedicație pentru respectarea
culturii organizaționale;
2. Folosirea serviciilor instituţiei numai în scopuri
educaţionale;
3. Promovarea deontologiei profesionale.

6.CONTRIBUȚIA LA
DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ
ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII
UNITĂȚII ȘCOLARE
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6.1. Dezvoltarea de parteneriate și
proiecte educaționale în vederea
dezvoltării instituționale.

6.2.Promovarea ofertei educaționale.

6.3 Promovarea imaginii școlii în
comunitate
prin
participarea
și
rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri,
competiții,
activități
extracurriculare și extrașcolare.

6.4.Realizarea/participarea
la
programe/activități de prevenire și
combatere
a
violenței
și
comportamentelor
nesănătoase
în
mediul școlar, familie și societate.

6.5 Respectarea normelor, procedurilor
de sănătate și securitate a muncii și de
PSI și ISU pentru toate tipurile de
activități desfășurate în cadrul unității

1. Iniţierea de noi parteneriate educaţionale;
2. Implicarea în organizarea şi derularea
proiectelor şi parteneriatelor educaţionale;
3. Implicarea
în
elaborarea
proiectelor
educaționale în vederea cuprinderii în CAEN,
CAERI,
CAEJ;
Inițierea, implicarea în derularea proiectelor
Erasmus+ .
1. Utilizarea sistematică a modalităţilor de
promovare a ofertei educaţionale a instituţiei
(postarea exemplelor de bună practică,
organizarea de expoziţii cu produsele activităţii
copiilor, contribuţie la editarea pliantelor,
broşurilor educative, flyerelor, afişelor de
promovare
a
proiectelor/activităţilor
desfăşurate);
2. Respectarea procedurii de promovare a ofertei
educaționale.
1. Afișarea rezultatelor școlare și extrașcolare
(diplome, adeverințe, atestate) în instituţiei.
2. Promovarea imaginii instituţiei prin: broşuri,
pliante, flyere, afișe publicitare, pagina web,
articole în presa, bloguri etc.

1. Promovarea nondiscriminării şi egalităţii de
şanse, respectarea structurii etnice a populaţiei
şcolare şi a cerinţelor educaţiei interculturale/
pentru diversitate;
2. Asumarea răspunderii pentru formarea unor
trăsături socio-morale ale copiilor în noul
context educaţional;
3. Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de
prevenire şi combatere a violenţei şi de
prevenire şi combatere a comportamentelor
negative.
1. Participarea la instruirile PSI și SSM;
2. Respectarea normelor și a procedurilor
specifice pentru toate tipurile de activități
desfășurate în instituţiei.
3. Implicarea copiilor în activități specifice de
educație PSI și SSM.
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de învățământ precum și a sarcinilor
suplimentare.

6.6. Implicarea activă în crearea unei
culturi a calității la nivelul organizației.

4. Organizarea
și
desfășurarea
activităților/campaniilor de prevenire a
comportamentelor dăunătoare sănătăţii.

1. Participarea activă la crearea unei culturi a
calității la nivelul instituţiei, cooperare cu
CEAC pentru asigurarea calității, orientare spre
obţinerea de rezultate superioare, raportate la
standarde şi spre satisfacerea nevoilor şi
aşteptărilor beneficiarilor educaţiei.

7.CONDUITA PROFESIONALĂ
7.1. Manifestarea atitudinii morale și
civice
(limbaj,
ținută,
respect,
comportament).

7.2.
Respectarea
și
deontologiei profesionale.

promovarea

1. Manifestarea atitudinii de respect pentru toţi
partenerii educaţionali;
2. Respectarea RI, ROF și a Codului etic al
instituţiei.
1. Respectarea și promovarea normelor de
conduită și a obligațiilor etice specifice
profesorului pentru rducaţia timpurie.

*Proces de consultare
Popuneri de Competențe și aptitudini pentru profesorul în educație timpurie1
Conform specialiștilor în domeniu care au fost consultanți privind propunerea de politică publică2, un
profesor educație timpurie, trebuie să aibă următoarele competențe, cunoștințe, aptitudini și
caracteristici:
 Cunoștințe necesare interacțiunii și educației copiilor 0-3 ani;
 Competențe educaționale, comunicare, relaționare, capicitatea de a lucra cu copiii de 0-3 ani,
ceea ce necesită o atenție deosebită;
 Aptitudini și competențe pedagogice;
 Metodologii de intervenție și suport în situații de criză generate de copiii cu CES;
 Competențe de comunicare, inclusiv pentru relaționarea cu părinții;
 Competențe de socializere;
 Cunoștințe de psihologia copilului;
 Analiza nivelului de dezvoltare al copilului;
1

Descrierea detaliată a listei de competențe pe care trebuie să le aibă un profesor în educație timpurie se
regăsesc în Anexa I la prezenta propunere de politică publică.
2
Pe baza răspunsurilor la chestionarele oferite specialiștilor în educație timpurie în cadrul grupului de lucru de
la București, 26.09.2019, care a avut loc la Ministerul Educației Naționale (detalii în Anexa III la prezenta
propunere de politică publică)
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 Proiectarea, realizarea și evaluarea activităților de învățare adecvate fiecărui nivel de vârstă,
Consilierea părinților;
 Competențe privind educația pentru pentru sănătate
 Aptitudini verbale, creativitate, motivație.
 Empatie, răbdare.
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