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INTRODUCERE 

Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului Erasmus+ F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster 

Recep=on for Inclusive Educa=onal Needs: Development of Educa=onal Support for 

Kids. 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. este un proiect care vizează reducerea excluziunii sociale a copiilor cu 

vârste cuprinse între 0 și 6 ani care provin din contexte marginalizate prin 

implementarea unui model inovator de ECEC (Early Childhood Educa>on and Care). 

Mai exact, proiectul vizează crearea și testarea unui sistem integrat în care profesorii, 

educatorii, asistenţii medicali și voluntarii ar putea lucra împreună pentru a oferi 

familiilor cu copii un serviciu incluziv și cuprinzător. 

Obiec>vele specifice sunt: 

● să intervină asupra deprivării culturale și sociale a copiilor și familiilor care 

trăiesc în condiţii de precaritate mai mare din cauza veniturilor scăzute, a 

imigraţiei recente, a pierderii locului de muncă, a analfabe>smului, a fragilităţii 

psihice, a marginalităţii geografice. Copiii și familiile lor sunt principalii 

beneficiari ai acestui proiect; 

● creșterea competenţelor profesionale ale profesorilor și educatorilor, ale 

experţilor și ale personalului din școli, prin metodologii și abordări pedagogice 

incluzive; 

● să creeze o "comunitate educa>onala" formată din grădiniţe și școli primare, 

servicii de asistenţă medicală, spitale și asociaţii și toţi ceilalţi actori care se 

ocupă de drepturile copilului, educaţie și incluziune socială. 

Proiectul reunește 8 organizaţii partenere cu experienţă îndelungată în domeniul 

incluziunii sociale și al educaţiei copiilor, cu scopul de a crea și testa un sistem integrat 

în care profesorii și experţii implicaţi în sistemele ECEC ar putea colabora pentru a oferi 

gospodăriilor copiilor un serviciu incluziv și cuprinzător. 
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PARTEA I - RAPORT DE ȚARĂ 

În ul>mii ani, educaţia și îngrijirea copiilor preșcolari (ECEC) a dobândit un rol cheie în 

poli>cile europene și naţionale. 

Toate documentele europene subliniază importanţa de a considera ECEC drept 

"fundamentul pentru învăţarea și dezvoltarea pe tot parcursul vieţii" (EuCom/EACEA/

Eurydice, 2019, p. 9). 

Comisia Europeană ne reamintește că "a asigura fiecărui copil cel mai bun start posibil 

reprezintă una dintre cele mai prevăzătoare și eficiente poli>ci pe care le poate adopta 

un guvern sau o administraţie locală. Inves>ţiile în sănătate și în dezvoltarea cogni>vă, 

emoţională și socială în primii ani de viaţă sunt cele care garantează cel mai mare 

randament economic pentru indivizi și pentru societate" (EuCom, 2011). De asemenea, 

Pilonul european al drepturilor sociale din 2017 declară că "copiii au dreptul la 

educaţie și îngrijire a copiilor în primii ani de viaţă la preţuri accesibile și de bună 

calitate", iar Consiliul, pentru a oferi un cadru comun pe tema ECEC pentru toate ţările 

europene, a adoptat în mai 2019 o Recomandare privind sistemele de educaţie și 

îngrijire a copiilor de înaltă calitate în primii ani de viaţă. 

Acest capitol prezintă rezultatele analizei datelor privind ECEC în ţările europene 

partenere (Italia, Spania, Bulgaria, România, Grecia), iar scopul său este de a prezenta 

situaţia actuală privind ECEC în ţările menţionate. Partenerii spanioli și greci, câte doi 

pentru fiecare ţară, au colaborat împreună pentru a realiza un singur raport naţional. 

Datele au fost colectate datorită raportului de ţară, pe care fiecare partener l-a 

redactat pentru a prezenta sistemul ECEC la nivel naţional. 

Acest capitol include cinci subcapitole, fiecare subcapitol fiind legat de una dintre cele 

cinci dimensiuni ale calităţii evidenţiate în Recomandarea privind un sistem de înaltă 

calitate în domeniul educaţiei și îngrijirii >mpurii a copiilor (2019) și în raportul 

Eurydice "Date-cheie în domeniul educaţiei și îngrijirii >mpurii a copiilor în 

Europa" (2019). 

Cele cinci dimensiuni ale calităţii sunt: guvernanţa, accesul, personalul, orientările 

educaţionale și evaluarea și monitorizarea. 

 / 8 87



Prezentare generală a analizei raportului de ţară 
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1. Guvernanța 
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Dimensiunea guvernanţei este un criteriu fundamental pentru înţelegerea importanţei 

ECEC la nivel naţional și a gradului de integrare a ECEC în poli>ci și reglementări.  

Dimensiunile integrării poli0cilor ECEC  

În ceea ce privește dimensiunea integrării poli>cilor ECEC, diferenţele se înregistrează 

doar în prevederea pentru copii sub 3 ani, așa cum este ilustrat în figura următoare: 

 

Dimensiunea integrării poli>cii ECEC în prestarea copiilor sub 3 ani 

În >mp ce sunt oferite copiilor peste 3 ani, toate ţările au un nivel egal de integrare, 

care concepe ECEC ca un „serviciu cu o componentă educaţională intenţionată pentru a 

sprijini dezvoltarea copilului și a pregă> pentru școala primară (EuCom/EACEA/

Eurydice, 2019, p. 12)». 

Organizarea furnizării în centre 

Figura prezintă modelele actuale de ECEC în centru. În toate ţările partenere, ECEC 

centrul de baza este oferit în două >puri separate de setari dependente de vârstă. În 

Italia, Bulgaria și Spania coexistă un cadru separat și un cadru unitar pentru întreaga 

categorie de vârstă. 

 / 11 87



 

Organizarea furnizării în centre 

În Sistemele ECEC cu setare separată, trecerea între cele două >puri diferite de setări 

are loc la vârsta de 3 ani. Doar în Grecia tranziţia are loc mai târziu, la vârsta de 4 ani.  

Model de autoritate 

Figura arată modelul de autoritate responsabilă cu furnizarea ECEC în centre. În ţările în 

care există două autorităţi (model dublu), autorităţile locale sunt competente pentru 

furnizarea ECEC pentru copiii sub 3 ani, iar Ministerul Educaţiei este responsabil pentru 

furnizarea ECEC pentru copiii cu vârsta de 3 ani și peste. În >mp ce în ţările în care 

modelul este unic, Ministerul Educaţiei este responsabil pentru toate serviciile ECEC în 

centre (0-3 și 3-6). 

Model de autoritate responsabilă pentru furnizarea ECEC în centre 
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1.2 Accesul 
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Dimensiunea de acces este o dimensiune foarte importantă atunci când am vorbit 

despre ECEC și cons>tuie un indicator fundamental în înţelegerea nivelului de calitate a 

serviciilor educaţionale pentru copiii de la zero-șase ani. Conform Cadrului de calitate 

al UE pentru educaţia și îngrijirea >mpurie a copilăriei, asigurarea „accesului la ECEC 

reprezintă un factor de protecţie pentru copii și contribuie la dezvoltarea lor sănătoasă 

și la succesul educaţional” (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 43). 

Structura  

Figura arată organizarea și structura furnizării ECEC în centru. 

 

Structura ECEC a serviciilor din centre 

Furnizarea de servicii la domiciliu și asistenţii maternali sprijină oferta de servicii ECEC 

în centre pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani, în special în ţările în care nu 

există locuri garantate și în care par>ciparea la ECEC nu este obligatorie. 
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Par0cipare 

 
Vârsta de la care este garantat un loc în ECEC 

Pentru a garanta accesul universal la ECEC, Bulgaria și Grecia fac obligatorie 

par>ciparea la ECEC, în >mp ce Spania oferă un drept legal la un loc în ECEC. 

Accesul copiilor defavorizaţi și al familiei 

Toate ţările prevăd măsuri specifice pentru a facilita accesul familiilor și al copiilor aflaţi 

în situaţii dezavantajate, fie că este vorba de situaţii legate de un handicap, dar și de 

situaţii de dificultate economică și socială. 

Principalele măsuri comune tuturor ţărilor care vizează facilitarea integrării în sistemul 

ECEC a copiilor aflaţi în situaţii defavorizate sunt: 

1. reduceri de taxe, 

2. admiterea prioritară, 

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

a înscrierii în sistemul ECEC , 

4. Planul naţional de integrare a preșcolarilor minoritari și a refugiaţilo 
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1.3 Personal 
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Recomandarea Consiliului din 2019 privind sistemele ECEC de înaltă calitate afirmă că 

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

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

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

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

personalului sunt esenţiale pentru un serviciu ECEC de calitate.  

Cerinţe de calificare 

Următoarele cifre evidenţiază nivelurile minime de calificare necesare în ECEC (sau 

educaţie) pentru a deveni un prac>cian de bază în mediile ECEC în centre, în mediile 

pentru copiii sub trei ani și în mediile pentru copiii peste trei ani. 

 

Pentru copii sub 3 ani 

 

Pentru copii de 3 ani si peste 
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Propor0a Copil/Personal 

 

Numărul minim și maxim de copii per grup și în cadrul unui centru ECEC pentru copiii sub 3 ani 

 

Numărul minim și maxim de copii per grup și în cadrul unui centru ECEC pentru copiii peste 3 ani 

Italy Romania Bulgaria Greece Spain

20

25

18
15

10

8
12

54

min max

Italy Romania Bulgaria Greece Spain

252223

20

26

10
18

min max
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1.4 Orientări educa=onale 
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Plan Pedagogic 

Domenii de învăţare și dezvoltare în cadrul serviciilor de ECEC 
(pe baza (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 157) 

Domenii de învăţare şi 
dezvoltare în cadrul 
ECEC

Italia R o m a
nia

Bulga
ria

G re c i
a

Spania

Invatarea >mpurie a 
limbilor straine

X X X 

Cons>en>zarea digitala X X X X 

Alfabe>zare prin lectura X X X X 

Ra>onament numeric 
si logic

X X X X X 

Competente civice si 
democra>ce

X X X X

Invata sa inve> X X X X

Educa>e sanitara X X X X X 

Abilita> de cooperare X X X X

Intelegerea lumii X X X X X 

Abilita> lingvis>ce si de 
comunicare

X X X X X 

Arte express ive s i 
d e z v o l t a r e a 
crea>vita>i

X X X X X

Dezvoltare fizi 
ca si miscare

X X X X X

Dezvoltare emo>onala, 
sociala si personala

X X X X X
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1.5 Evaluare si monitorizare 
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Pentru a înţelege mai bine dimensiunea bicalita>vă, structurală și de proces, sunt 

raportate definiţiile lui Eurydice (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 121): „Calitatea 

structurală, care se referă la condiţiile-cadru care susţin ac>vitatea - prac>ca zilnică în 

cadrul setărilor este evaluată prin verificarea conformităţii la nivel de setare cu 

reglementările sistemului ECEC sau ghidurile privind: 

● sanatate si siguranta 

● calificarea personalului  

● mărimea grupului sau raportul copil/personal.  

Calitatea procesului se referă la cât de bine susţine setarea, procesul de învăţare. 

Principalele domenii evaluate sunt:  

● modul în care este implementată curriculumul (calitatea și varietatea 

ac>vităţilor)  

● calitatea interacţiunilor și relaţiilor dintre personal și copii (modul în care 

prac>cienii încurajează dezvoltarea copiilor)  

● cât de bine interacţionează copiii între ei”. 
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PARTEA II - ORIENTĂRI PRIVIND SONDAJUL DE PRIETENIE ȘI MODELUL HUB&SPOKE  

1. O abordare bazată pe metode mixte: faza calita=vă 
Rezultatul intelectual 1 își propune să analizeze situaţia excluderii copiilor și calitatea 

sistemelor ECEC la nivel european, naţional și local. După o analiză compara>vă care a 

explicat diferenţele dintre sistemele ECEC din Ţările partenere, Rezultatul intelectual 1 a 

con>nuat cu o fază calita>vă axată pe colectarea de bune prac>ci naţionale și locale. 

După cum subliniază Raportul Eurydice (2019) privind sistemele de educaţie și îngrijire 

>mpurie din Europa, analiza dimensiunilor cheie ale sistemelor ECEC explorate în 38 de 

ţări europene – guvernanţă, acces, personal, orientări educaţionale, evaluare și 

monitorizare – arată că >purile de servicii ECEC și calitatea acestora diferă în 

majoritatea părţilor Europei (Eurydice, 2019).  

În plus, în ciuda faptului că personalul ECEC necesită abilităţi și competenţe complexe, 

în multe ţări profesia are încă un profil și un statut destul de scăzut (Consiliul Uniunii 

Europene, 2019). Conform designului proiectului, a fost urmată o abordare cu metode 

mixte (Creswell, 2008; Ellinger, Watkins, Marsick, 2009; Teddlie & Tashakkori, 2009), 

inclusiv o strategie de explorare secvenţială (QUAL-quant). Pentru a colecta date 

calita>ve, s-a ajuns la un eșan>on convenabil de educatori pentru a aprofunda cazurile 

de ru>nă și incidentele cri>ce legate de serviciile ECEC. Focus-grupurile și interviurile 

semi-structurate acordate martorilor privilegiaţi în legătură cu bunele prac>ci naţionale 

și regionale au permis colectarea de date calita>ve despre domeniile de ac>vitate 

zilnică ale personalului ECEC.  

1.1. Iden(ficarea eșan(onului transnaţional de convenienţă 

Un eșan>on de convenienţă de educatori și coordonatori aparţinând sistemului italian 

ECEC a fost iden>ficat pentru a testa protocolul de interviu. Versiunea sa finalizată (vezi 

anexa 4) a fost propusă educatorilor și/sau coordonatorilor care aparţin a 4 servicii 

educaţionale pe ţară, conform propunerii de proiect (Figura 1). Protocolul de interviu 

era de așteptat să colecteze date primare legate de raportul Eurydice (Figura 2), 

precum și să adune o primă bază de date pentru a ghida definirea fazei can>ta>ve 

ulterioare. Un eșan>on de convenienţă de 35 de educatori/coordonatori – adică un 

eșan>on de educatori/coordonatori respondenţi la criteriile proiectului, dispuși să 
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par>cipe la studiu ca cazuri instrumentale (Stake, 1995; Yin, 2009), cum ar fi cazurile 

selectate pentru a înţelege mai bine problema - a fost implicată în administrarea focus-

grupurilor/interviurilor (Figura 3). 

Figura 1 - Criterii de iden>ficare a bunelor prac>ci 

Figura 2 - Zonele din protocolul de focus grup/interviu 

Tabelul urmator, reprezintă componenţa eșan>onului transnaţional de convenienţă 

care a par>cipat la focus grupuri (desfășurate exclusiv în Italia) și la interviuri 

(desfășurate în toate ţările). În total, 24 de educatoare și 10 coordonatori, care lucrează 

în centre 0-6, grădiniţe și grădiniţe, au par>cipat la focus grupuri și interviuri. Bulgaria, 

Grecia, Spania și România au colectat câte 4 interviuri. În Italia, totuși, au fost 

organizate 3 focus grupuri, cu 17 par>cipanţi și 2 interviuri. Pentru fiecare ţară, tabelul 

indică: Metodele (Focus group/Interviu), Genul (Femeie/Bărbat), Rolul par>cipanţilor 

(Educator/Coordonator), Tipul de Serviciu Educaţional (Grădiniţă/Preșcolar/0-6) , Ţinta 

Serviciului Educaţional (0-3/3-6/0-6). 

Criteriul de iden=ficare a bunelor prac=ci

4 servicii educaţionale adresate copiilor 0-6, dacă există, în 
caz contrar adresate copiilor 0-3 și/sau 3-6

2 situate în aceeași zonă/regiune a partenerului 
2 situate într-o zonă/regiune diferită

Public si/sau privat

Domeniile de focus grupuri/interviuri

Orientare educaţională (teorii și modele, rezultate ale 
învăţării și dezvoltării)

Criteriul de acces

Monitorizarea si evaluarea metodelor si instrumentelor

Dezvoltarea personalului

Accent transversal pe incluziunea socială
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Figura 3 - Eșan>on de convenienţă implicat în focus grupuri și interviuri 

1.2. Procesele de analiză calita(vă 

Textele colectate prin intermediul focus-grupurilor și interviurilor au fost analizate 

u>lizând analiza calita>vă a datelor și so}ware-ul de cercetare Atlas.> 8.0. Textele au 

fost încărcate în so}ware sub formă de documente primare (PDocs) alcătuite dintr-o 

Unitate Hermeneu>că unică, un fel de container de PDocs, citate și coduri. Procesul de 

codificare a fost realizat prin atribuirea de coduri textelor și, mai departe, prin 

agregarea în grupuri de coduri pentru a agrega codurile care ar explica și reprezenta cel 

mai bine dimensiunile inves>gate. 

Prin acest proces, Unitatea Hermeneu>că a generat 117 coduri, agregate în 11 grupuri 

de coduri din totalul de 611 citate, după cum urmează. 

Prima fază a analizei calita>ve a servit la iden>ficarea grupurilor de coduri referitoare la 

competenţele profesionale ale educatorilor (Abilităţi, A>tudine, Cunoș>nţe, Modele, 

Teorii, Formare con>nuă și instruire) și la instrumentele pe care le u>lizează pentru a 

promova incluziunea școlară a copiilor (Acces, Proiectare, Metode de predare și 

învăţare incluzive, Obiec>ve de învăţare și dezvoltare, Strategii de monitorizare și 

evaluare). Ulterior, au fost iden>ficate coduri specifice pentru fiecare grup de coduri. În 

coloana din stânga a figurii 4, sunt raportate apariţiile. 
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Figura 4 conţine lista grupurilor care au reieșit din analiza calita>vă (coloana n.1) și 

numărul de coduri iden>ficate pentru fiecare grup (coloana n. 2). Numărul de coduri se 

modifică de la un grup la altul. Grupul cu cele mai multe coduri este cel al metodelor 

de predare și învăţare incluzivă (cu 24 de coduri), urmat de grupul Design (cu 19 

coduri). Grupurile cu cel mai mic număr de coduri (4 coduri) sunt: Acces, Cunoș>nţe, 

Strategii de monitorizare și evaluare. 

 
Figura 4. Grupuri de coduri 

În tabelele următoare sunt prezentate codurile agregate în cele 11 grupe de coduri și 

apariţiile pentru fiecare cod. 

Figura 5 reprezintă grupul de abilităţi cu codurile aferente. În conformitate cu 

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 2006 și cu Cadrul european 

al calificărilor, competenţele indică abilitatea de a aplica cunoș>nţele și de a u>liza 

know-how-ul pentru a îndeplini sarcini și a rezolva probleme. Abilităţile sunt descrise ca 

fiind cogni>ve (u>lizarea gândirii logice, intui>ve și crea>ve) și prac>ce (care implică 

GRUPURI DE CODURI CODURI

Abilita> 13

Acces 4

A>tudine 14

Educa>e si prega>re con>nua 4

Design 19

Metode inclusive de predare si invatare 24

Cunos>nte 4

Obiec>ve de invatare si dezvoltare 11

Modele 7

Strategii de monitorizare si evaluare 4

Teorii 13

Tot. 117
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dexteritate manuală și u>lizarea materialelor și instrumentelor). Coloana Coduri 

enumeră codurile care au reieșit din analiza calita>vă, aranjate în ordine 

descrescătoare. Competenţele cel mai des menţionate în >mpul interviurilor și focus-

grupurilor sunt Competenţele relaţionale, precum și Competenţele de observare, care 

au obţinut 32 și, respec>v, 30 de citate. Abilităţile mai puţin menţionate sunt: Abilităţile 

de comunicare: Abilităţile administra>ve, cu 2 citate, Abilităţile organizatorice și 

Abilităţile de rezolvare a problemelor, ambele cu doar 1 citat. 

Figura 5. Grupa Abilităţi și codurile aferente 

Figura 6 descrie grupul Acces. Conform Cadrului de calitate al UE pentru educaţia și 

îngrijirea copiilor preșcolari, asigurarea "accesului la ECEC reprezintă un factor de 

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

educaţional" (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 43). În cadrul acestui grup, au fost 

iden>ficate doar 4 coduri. Codul cu cel mai mare număr de citate este Acţiuni de 

sprijinire a familiei (12 citate). 

GRUPURI DE CODURI CODURI

ABILITATI

Abilita> rela>onale (32)

Abilita> de observa>e (30)

Abilita> de comunicare (13)

Abilita> de lucru in grup (13)

Networking lucru (11)

Management (9)

Abilita> reflec>ve (8)

Crea>vitate (5)

Abilita> mo>va>onale (5)

Abilita> de conducere / lidership (4)

Abilita> administra>ve (2)

 Abilita> organiza>onale (1)

Abilita> de rezolvare a problemelor (1)
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Figura 6. Accesul la grup și codurile aferente 

Figura 7 prezintă grupul de coduri A>tudini. Ap>tudinea este predispoziţia sau 

capacitatea potenţială de a desfășura o anumită ac>vitate care se realizează numai 

dacă găsește condiţii externe și interne favorabile pentru apariţia ei. Acest grup conţine 

14 coduri. Codul care are cele mai multe citate este Educaţie con>nuă și dezvoltare 

profesională (19 citate). Cu excepţia codului Fii empa>c (cu 9 citări) și a celui Fii flexibil 

(cu 7 citări), celelalte coduri au obţinut un număr de citări cuprins între 3 și 1. 

Figura 7. A>tudinea grupului și codurile aferente 

GRUPURI DE CODURI CODURI

ACCES 
Ac>uni de support a familiei (12)

Criteriul accesului: municipalitate (4)

 Criteriul accesului (3)

Incluziune sociala: dezvoltare de poli>ci (2)

GRUPURI DE CODURI CODURI

ATITUDINI

Dezvoltare educa>onala si profesionala 
con>nua(19)

Fii empa>c(9)

Fii flexibil (7)

Fii pasionat(3)

Fii calm (3)

Fii proac>v(3)

Fii pozi>v (2)

Perspec>va sistemica (2)

Fii agentul schimbarii (1)

Fii responsabil (1)

Diploma>e (1)

Dezvoltare personala (1)

E>ca profesionala (1)

Fii rezilient (1)
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Figura 8 descrie grupul de educaţie și formare con>nuă care a apărut în urma analizei 

calita>ve a datelor referitoare la grupul dedicat dezvoltării personalului. Acest grup are 

doar 4 coduri. Codul cu cele mai multe citate este cel de Formare con>nuă obligatorie 

(16 citate), în >mp ce codul cu cel mai mic număr de citate este Învăţare prin 

experienţă profesională (1 citat). 

Figura 8. Grupuri de educaţie și formare con>nuă și coduri conexe 

Grupul Design, reprezentat în figura 9, este unul dintre grupurile la care par>cipanţii au 

făcut mai multe referiri pe baza experienţelor lor profesionale. Din acest grup fac parte 

19 coduri. Codurile cu cele mai multe citate sunt: "Grupul de lucru": Implicarea familiei 

(30), Instrumente de evaluare a dezvoltării copiilor (23), Organizarea grupului (20). 

GUPURI DE CODURI CODURI

E D U C AT I E S I P R E G AT I R E 
CONTINUA

Educa>e con>nua obligatorie (16)

Autoinstruire (3)

Invata din experienta muncii (2)

Invata din experienta muncii (1)
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Figura 9. Proiectarea grupului și codurile aferente 

În >mpul grupurilor de discuţii și al interviurilor, par>cipanţii au menţionat multe 

exemple și situaţii legate de grupul de coduri numit Metode incluzive de predare și 

învăţare. Acest grup reunește cel mai mare număr de coduri (24 de coduri în total) care 

descriu metodele și abordările pe care educatorii le folosesc pentru a încuraja 

incluziunea copiilor și a familiilor acestora în cadrul serviciilor educaţionale. Codurile cu 

cele mai multe citate sunt: Coduri de educaţie și metode de învăţare și de învăţare a 

metodelor de incluziune: Învăţarea bazată pe experienţe (11), Strategii de acomodare și 

GRUPURI DE CODURI CODURI

 DESIGN

Implicarea familiei(30)

Implicarea familiei (23)

Setarea grupului (20)

Designul mediului (13)

Abordarea centrata pe copil (8)

Colectarea de nevoi familiale: (8)

Copilul ca individ (7)

Instrumente de documentare (6)

Orientări educaţionale furnizate de municipalitate 
(6)

Design si ac>vita> incluzive (5)

Copilul ca membru al comunita>i (4)

Design bazat pe experienta (4)

Colectarea de nevoi familiale: absent (3)

Metode de evaluare non-formală (3)

Copiii ca și co-proiectanţi ai învăţării bazate pe 
experienţă (2)

Implicarea copiilor în procesul de documentare (2)

Instrumente de design (2)

Managementul învăţământului special (1)

Dimensiunea contextuală a serviciilor și metodelor
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de tranziţie (9), Învăţarea bazată pe joc (8), Atenţie scăzută acordată incluziunii sociale 

(7), Profesorul ca facilitator al învăţării (7). 

Figura 10. Grupul Metode incluzive de predare și învăţare și codurile aferente 

GRUP DE CODURI CODURI

METODE INCLUZIVE 
D E P R E DA R E S I 
INVATARE

Experiente bazate pe invatare (11)

Strategii de lucru bine structurat (9)

 Experiente de invatare bazate pe joc (8)

Pu>na aten>e catre incluziunea sociala (7)

Cadru didac>c ca si mentor in dezvoltare (7)

Aten>e la incluziunea sociala (6)

Ac>vita> psihomotorii (5)

Abordare de învăţare bazată pe inves>gaţie (4)

Abordare interculturală (4)

Strategii de întărire pozi>vă (4)

Educa>e este>ca (3)

Lucru individualizat (3)

 Cadru didac>c ca si designer de mmediu de invatare 
(3)

Metode de invatare adaptata (2)

Incluziunea ca si baza in procesul de invatare (2)

Metode de predare interac>ve (2)

Metode Non-formale (2)

Ac>vita> support de tranzi>e (2)

3-6 învăţare bazată pe transmisie (1)

Drama ac>vita> (1)

 Metode de predare in limba engleza (1)

Metode de predare a limbilor străine prin abordare 
naturală (1)

Învăţarea bazată pe proiecte (1)

Metode de învăţare a muzicii Suzuki (1)
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Grupul de coduri "Cunoaștere" (Figura 11) reunește doar 4 coduri, toate cu citate între 

2 și 1. Grupul "Cunoaștere" este unul dintre grupurile la care par>cipanţii fac rareori 

referire. 

Figura 11. Cunoș>nţe de grup și coduri aferente 

Grupul Obiec>ve de învăţare și dezvoltare colectează rezultatele învăţării și dezvoltării 

copiilor menţionate de educatori. Obiec>vele de învăţare și dezvoltare care primesc 

cea mai mare atenţie sunt: Dezvoltarea social-relaţională (25), Competenţe lingvis>ce 

și de comunicare (14) și Autonomie și abilităţi de bază (12). 

Figura 12. Obiec>ve de învăţare și dezvoltare a grupului și codurile aferente 

Figura 13 conţine grupul de modele pe care educatorii și coordonatorii declară că le 

cunosc și la care se referă în desfășurarea ac>vităţilor cu copiii, cu referire la modele și 

abordări educaţionale.  Modelul Montessori (15), Educaţie în aer liber (7). Alte modele 

GRUPURI DE CODURI CODURI

CUNOASTERE

Cunos>nte de baza in domeniul psihologiei 
(2)

Cunos>nte pedagogice (2)

Tehnici de predare si invatare (2)

Dinamica grupului (1)

GRUPURI DE CODURI CODURI

OBIECTIVE DE ÎNVĂŢARE ȘI 
DEZVOLTARE

Abilita> de baza si de autonomie (12)

Dezvoltare psihica si motorie (5)

Abilita> de ci>re (5)

Dezvoltare senzoriala (4)

Abilita> de folosire a limbilor straine (3)

Obiec>ve Cogni>ve (2)

Rezolvarea problemelor: copii (2)

Siguranta (2)

Abilita> s>in>fice (1)
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menţionate cu citate mai puţine sunt: Coduri de educaţie și educaţie: Modelul de 

crea>vitate Munari (2), Modelul de psihomotricitate (2), Modele de crea>vitate (1), 

Modelul lui Froebel (1) și Modelul Walford (1). 

Figura 13. Modele de grup și coduri aferente 

Grupul Strategii de monitorizare și evaluare se numără printre grupurile pe care 

educatorii și coordonatorii le menţionează cel mai puţin în >mpul grupurilor de discuţii 

și al interviurilor. Au fost iden>ficate doar 4 coduri cu citate între 12 și 1. Codul care a 

obţinut cele mai multe citate este Monitorizare internă. Un cod raportează că 

Strategiile de monitorizare și evaluare reprezintă un domeniu cri>c. 

Figura 14. Strategii de monitorizare și evaluare a grupului și codurile aferente 

Figura 15 prezintă grupul de teorii menţionate de educatori și coordonatori ca fiind un 

pilon al ac>vităţii lor și u>lizate pentru a ghida și planifica ac>vităţile cu copiii. Codul cu 

cel mai mare număr de citări este teoria dezvoltării lui Piaget (6). Teoriile care primesc 

GRUP DE CODURI CODURI

MODELE

Montessori model (15)

Outdoor Educa>e (7)

Munari Model (2)

Psychomotricity Model (2)

Crea>vity Models (1)

Froebel's Model (1)

Walford Model (1)

GRUP DE CODURI CODURI

STRATEGII DE MONITORIZARE 
SI EVALUARE

Internal monitoring and evalua>on tools 
(12)

External monitoring and evalua>on (5)

Staff self-evalua>on tools (3)

Monitoring and evalua>on as a cri>cal area 
(1)
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doar o singură citare sunt: Teoriile Teoria lui Bowlby (1), Teorii de dezvoltare a copiilor 

(1), Teoria experienţei lui Dewey (1), Teoria lui Freud (1), Teoria nevoilor lui Maslow (1), 

Necorelărirea teore>că universitară fond-prac>că (1). 

Figura 15. Teorii de grup și coduri aferente 

GRUPURI DE CODURI CODURI

 TEORII

Piaget's development theory (6)

Vygotskji's development theory (4)

Bruner's educa>onal theory (3)

Construc>ve social learning theories (3)

Difficul>es in reminding theories (3)

Erikson's development theory (2)

Gardner's mul>ple intelligences theory (2)

Bowlby's theory (1)

Children development theories (1)

Dewey experience theory (1)

Freud's theory (1)

Maslow's needs theory (1)

M i s m a t c h t h e o r e > c a l u n i v e r s i t y 
background-prac>ce (1)
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2. O abordare bazată pe metode mixte: faza can=ta=vă 

Datele can>ta>ve au fost colectate prin intermediul unui ches>onar structurat. Scopul 

ches>onarului a fost acela de a explora cunoș>nţele și competenţele necesare 

profesioniș>lor din domeniul educaţiei și îngrijirii copiilor preșcolari (ECEC) pe baza 

prac>cii lor zilnice, în vederea implementării unui model inovator de ECEC pentru a 

reduce excluziunea socială a copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani care provin din 

contexte marginalizate. 

Ches>onarul s-a bazat pe analiza datelor calita>ve, care a permis iden>ficarea 

competenţelor de bază și definirea itemilor ches>onarului. Într-adevăr, ches>onarul 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. a cuprins toate cunoș>nţele și competenţele menţionate de cei 35 de 

educatori/coordonatori implicaţi în faza de focus-grupuri și interviuri (a se vedea figura 

1). Scopul instrumentului a fost acela de a iden>fica relevanţa teoriilor și modelelor, 

metodelor, strategiilor și a tuturor domeniilor de cunoș>nţe și competenţe menţionate, 

în prac>cile zilnice ale educatorilor și a explorat, de asemenea, nivelul de competenţă 

perceput în aceleași domenii. 

Instrumentul a fost finalizat în luna octombrie 2020, iar la sfârșitul lunii octombrie 2020 

a fost efectuat un pre-test, înainte de lansarea administrării instrumentului. Echipa 

Universităţii din Florenţa a cerut partenerilor să completeze ches>onarul și să noteze 

notele și observaţiile pentru a-l finaliza. 

Întreaga lună noiembrie a fost dedicată administrării ches>onarului. Echipa Unifi a 

realizat o versiune generală în limba engleză, iar fiecare partener a fost invitat să 

furnizeze o traducere a introducerii ches>onarului în limba naţională. Pentru a ajunge 

la un număr mai mare de educatori, ches>onarele au fost traduse și în catalană și 

greacă. 

Fiecare partener trebuia să implice cel puţin 30 de educatori aparţinând serviciilor 

educaţionale 0-6 (sau 3-6 și 0-3). Din nefericire, urgenţa pandemică și dinamica stop-

and-go care a afectat deschiderea normală a serviciilor educaţionale au influenţat 

procesul de administrare. Cu toate acestea, ches>onarul a fost completat de 152 de 

educatori, iar procesul de administrare este încă în curs de desfășurare. 
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Figura 1 - Domenii ale ches>onarului 

2.1 Rezultate 

2.1.1 Descrierea eșan>onului 

 

Figura 2 - Ches>onare pe ţară 

Domeniile ches=onarului

În ceea ce privește prac>ca 
dumneavoastră profes ională 
z i ln ică , cât de des ap l icaţ i 
următoarele...? 
Niciodată - Rareori - 

  De obicei – Deseori 

În ce măsură vă simţiţi competent 
în ceea ce privește următoarele...? 
0 (deloc) - 1 
2 - 3 (pe deplin) 

Theories and models

Strategies and ac>vites (needs 
collec>on, design, monitoring and 
evalua>on)

Learning and development outcomes

Te a c h i n g & L e a r n i n g 
m e t h o d s , t e c h n i q u e s , 
ac>vi>es

Access strategies

Generic skills

A�tudes
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Figura 3 - Ches>onare pe ţară 

 

Figura 4 - Genul respondenţilor 
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Figura 5 - Genul responden>lor pe tara 

 

Figura 6 - Prega>re Educa>onala 
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Figura 7 - Prega>re educa>onala pe tari 

 

Figura 8a - Servicii educaţionale reprezentate 
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Figura 8b - Servicii educaţionale reprezentate pe ţară 
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2.1.2 Teorii și modele 

 

Figura 9 – Nivelul de aplicare a teoriilor si modelelor 

 

 / 41 87



Figura 10 – Nivelul de competenţă percepută a teoriilor și modelelor 

 

Figura 11 – Nivelul mediu de competenţă percepută cu privire la teorii și modele 

 / 42 87



2.1.3. Strategii 

 

Figura 12 – Nivelul de implicare în proiectare și strategiile didac>ce 

 

Figura 13 – Nivelul de competenţă percepută în legătură cu strategiile de proiectare și educaţionale 
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Figura 14 – Nivelul mediu de competenţă percepută în ceea ce privește proiectarea 
și strategiile educaţionale 
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2.1.4. Rezultatele învăţării și dezvoltării 

 

Figura 15 – Nivelul de implicare în realizarea rezultatelor învăţării și dezvoltării 

 

Figura 16 – Nivelul de competenţă percepută în realizarea rezultatelor învăţării și dezvoltării 
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Figura 17 – Nivelul mediu de competenţă percepută în realizarea rezultatelor învăţării și dezvoltării 
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2.1.5. Metode și ac>vităţi 

 

Figura 18– Nivelul de aplicare a metodelor și ac>vităţilor 

 

Figura 19 – Nivelul de competenţă percepută în ceea ce privește metodele și ac>vităţile 
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Figura 20 – Nivelul de competenţă percepută în ceea ce privește metodele și ac>vităţile 
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2.1.6 Educa>e si formare con>nua 

 

Figura 21 – Nivelul de implicare în educaţia și formarea con>nuă 

 

Figura 22 – Nivelul de importanţă recunoscută educaţiei și formării con>nue 
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Figura 23 – Nivel mediu de recunoastere a importantei si recunoasterii trainingului si educa>ei con>nue 
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2.1.7. Accesul 

 

Figura 24 – Nivelul de implicare în procesul de definire a strategiilor de acces 

 

Figura 25 – Nivelul de competenţă percepută în procesul de definire a strategiilor de acces 
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Figura 26 – Nivelul mediu de competenţă percepută în procesul de definire a strategiilor de acces 
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2.1.8. Competente 

 

Figura 27 Nivelul de aplicare a unei varietăţi de competenţe 

 

Figura 28 – Nivelul de competenţă percepută a unei varietăţi de abilităţi 
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Figura 29 – Nivelul mediu de competenţă percepută a unei varietăţi de abilităţi 
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2.1.9. A>tudini 

 

Figura 30 – Nivelul de aplicare a unei varietăţi de a>tudini 

 

Figura 31 – Nivelul de competenţă percepută a unei varietăţi de a>tudini 
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Figura 32 – Nivelul mediu de competenţă percepută a unei varietăţi de abilităţi 
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2.2. Spre IO2: domenii de competenţă asupra cărora trebuie să se lucreze 

Analiza datelor can>ta>ve și a nivelului mediu de competenţă percepută pe domenii a 

evidenţiat domeniile, cunoș>nţele, abilităţile și a>tudinile cu un scor scăzut (' 2) (a se 

vedea figurile 33 și 34). Aceste domenii trebuie să ghideze conceperea IO2. 

 
Figura 33 - Domenii de cunoș>nţe sau competenţe cu scor ' 2 

 
Figura 34 - Domenii de cunoș>nţe sau competenţe cu scor ' 2 pentru a informa IO2 
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3. Modelul Hub&Spoke al orientărilor (primul proiect) 

După cum subliniază Raportul Eurydice Key Data on Early Childhood Educa>on and 

Care in Europe (Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, 2019), educaţia și îngrijirea în 

primii ani de viaţă sunt din ce în ce mai mult recunoscute ca un pilon al procesului de 

învăţare pe tot parcursul vieţii. Cu toate acestea, analiza dimensiunilor-cheie ale 

sistemelor ECEC explorate de raport în 38 de ţări - guvernanţă, acces, personal, 

orientări educaţionale, evaluare și monitorizare - arată că nivelul de calitate al 

serviciilor diferă extrem de mult, la fel ca și nivelul de formare și calificare a 

personalului educaţional. Într-adevăr, doar o treime dintre sistemele educaţionale 

europene impun ca cel puţin unul dintre membrii serviciilor să aibă un profil înalt. În 

plus, după cum subliniază raportul din 2019, analizat, un nivel ridicat de calificare este 

considerat esenţial în etapa preșcolară doar într-o treime din sistemele ECEC. Prin 

urmare, problema calificării personalului con>nuă să se afle în centrul studiilor și 

dezbaterilor privind calitatea sistemelor ECEC, precum și subiectul cerinţelor minime, al 

standardelor și al strategiilor de dezvoltare profesională con>nuă (DPC) care vizează 

asigurarea unor profesioniș> bine calificaţi (Boffo & Frison, 2021). Modelul Hub&Spoke 

(H&S) are ca scop crearea unui model de servicii integrate care ar putea acţiona ca 

centru al iniţia>velor și serviciilor comune adresate familiilor de copii aflaţi în risc de 

excluziune socială. H&S va fi localizat într-un loc fizic strategic pentru a ajunge la o 

reţea de servicii, profesioniș>, familii și copii într-un cadru de oportunităţi de învăţare 

ex>nse și o metodologie comună bazată pe studiul F.R.I.E.N.D.E.S.K.. 

Designul modelului H&S a fost gândit, încă de la începutul proiectului F.R.I.E.N.D.E.S.K., 

spre un sistem de educaţie și îngrijire a copiilor de vârstă mică bazat pe comunitate și 

familie, pentru a: 

● să contribuie la dezvoltarea unui Sistem Integrat de Servicii 0-6; 

● să sprijine strategiile și oportunităţile de dezvoltare profesională con>nuă (DPC) 

adresate educatorilor/coordonatorilor; 

● să ofere oportunităţi de reţele, întâlniri și servicii pentru familii. 

H&S își propune să:  

● Încurajeze o cultură comună și răspândită a educaţiei și îngrijirii >mpurii în 

rândul comunităţii, familiilor, serviciilor educaţionale și educatorilor (Jensen & 
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Iannone, 2018);  

● Să exploreze abordări inovatoare pentru dezvoltarea profesională con>nuă în 

domeniul educaţiei și îngrijirii >mpurii prin intermediul cercetării-acţiune 

par>cipa>ve și al abordării bazate pe comunitate (Kelemen, 2020; Lazzari, 

Picchio, & Balduzzi, 2015);  

● Promovarea unor trasee incluzive pentru copiii 0-6 ani, îmbunătăţind 

cunoș>nţele, abilităţile și a>tudinile educatorilor (Bartolo, 2016; Fukkink, 2020; 

Van Laere, et al., 2019). 

Din cauza urgenţei sanitare Covid-19, structura de pornire a modelului H&S a fost 

revizuită pentru a permite educatorilor și familiilor să ajungă la oferta F.R.I.E.N.D.E.S.K.. 

Focus-grupurile și interviurile (a se vedea IO1) s-au referit frecvent la conceptul de 

implicare a familiei, axat pe dimensiunea metodologică (de exemplu, împărtășirea 

ac>vităţilor propuse, a metodelor adoptate, discutarea și împărtășirea documentaţiei 

colectate), pentru ca familiile să se simtă implicate ca par>cipanţi ac>vi la procesul de 

învăţare și dezvoltare și la progresele copiilor 0-6 ani. În plus, acţiunile de sprijinire a 

familiilor - denumite în general forme de sprijin pentru educaţie parentală sau, mai 

precis, forme de sprijin financiar (de exemplu, reducerea taxelor de înscriere) - au fost 

menţionate frecvent de educatori și coordonatori, cu referire, de asemenea, la 

strategiile pentru "a nu lăsa pe nimeni în urmă", precum și la adoptarea de indicatori 

de asigurare a calităţii și la referinţa la standarde profesionale pentru a asigura servicii 

de înaltă calitate și pentru a măsura și monitoriza nivelurile de excluziune socială a 

copiilor. 

H&S se va concentra pe (a se vedea figura 1): 

● Ac>vităţi integrate de dezvoltare profesională adresate educatorilor/

coordonatorilor care îmbunătăţesc cunoș>nţele și domeniile de competenţă 

evidenţiate de studiul F.R.I.E.N.D.E.S.K. (proiectarea colabora>vă și implicarea 

părţilor interesate și a familiilor; strategii și instrumente de monitorizare și 

evaluare a serviciilor educaţionale și a intervenţiilor educaţionale; metode 

interculturale de predare și învăţare) 

● laboratoare pentru familii și comunităţi pentru a spori a>tudinile pozi>ve ale 

părinţilor faţă de: 

o Aspecte educaţionale și organizatorice ale ru>nelor din grădiniţă și de 
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acasă 

o Metode incluzive și adapta>ve 

o Interacţiunile familie-serviciu educaţional-comunitate 

o Educaţia digitală și a>tudinea și abordarea părinţilor faţă de aceasta. 

 

Figura 1: Acţiuni de formare 0-6 

Formarea profesioniș(lor ECEC 

Ac>vităţile de dezvoltare profesională prevăzute de modelul H&S vizează creșterea și 

consolidarea în rândul educatorilor/coordonatorilor de servicii 0-6 a acelor domenii de 

cunoș>nţe și competenţe pe care studiile sectoriale și principalele documente 

internaţionale și naţionale privind ECEC le consideră fundamentale pentru a garanta 

prezenţa unor sisteme de îngrijire și procese educaţionale de înaltă calitate des>nate 

copilăriei >mpurii, capabile să promoveze, încă din primii ani de viaţă, o creștere 

proac>vă și incluzivă a copiilor. 
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Analiza calita>vă a datelor, referitoare la focus-grupurile și interviurile menţionate mai 

sus, a ghidat elaborarea ches>onarului F.R.I.E.N.D.E.S.K. care a cuprins toate 

cunoș>nţele și competenţele menţionate de cei 35 de educatori/coordonatori implicaţi 

în faza anterioară. Scopul instrumentului a fost de a iden>fica relevanţa teoriilor și 

modelelor, metodelor, strategiilor și a tuturor domeniilor de cunoș>nţe și competenţe 

în prac>cile zilnice ale educatorilor și a explorat, de asemenea, nivelul de competenţă 

perceput în aceleași domenii. Ţinând cont de rezultatele cercetării cu metode mixte 

realizate în faza IO1 a proiectului F.R.I.E.N.D.E.S.K., Spoke-ul dedicat "Formării 

profesioniș>lor ECEC" are ca scop promovarea unui program de formare în serviciu (a 

se vedea figura 2) care să implementeze cunoș>nţele și competenţele considerate 

deosebit de cri>ce în >mpul analizei datelor cercetării (coloana "Accent pe domeniile 

de cunoș>nţe sau competenţe cu scor < 2"), insistând asupra celor șase domenii de 

dezvoltare profesională iden>ficate de matricea "TECO-D Pedagogie" (coloana 

"Domenii de competenţă"). 

 

Figura 2 - Domenii de competenţă F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

În special, formarea vizează: 

● formarea profesioniș>lor din domeniul ECEC pentru a le permite să fie capabili 

să găsească indicii de disconfort în familii 

● încurajarea difuzării unei culturi europene de formare a profesioniș>lor din 
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domeniul ECEC 

● să s>muleze potenţialul de învăţare al școlilor ca și contexte de lucru (slide 

FISM, 31/01/2022).  

Formarea profesională este un curs online disponibil pe pla�orma F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

(h�ps://pla�orm.friendesk.eu/course/friendesk-course/units) și constă în 6 unităţi de 

învăţare împărţite în 2 subunităţi de învăţare: 

Unitatea 1 - 1.1 Dinamică de grup; 1.2 Dezvoltare psihomotorie 

Unitatea 2 - 2.1 Implicarea tuturor actorilor; 2.2 Evaluarea globală 

Unitatea 3 - 3.1 A doua limbă în educaţia preșcolară; Abilităţi de ges>onare a 

riscurilor 

Unitatea 4 - 4.1 Bine aţi venit în ECEC!; 4.2 Reţeaua ECEC! 

Unitatea 5 - 5.1 Înţelegerea culturilor celorlalţi; 5.2 Metode educaţionale non-

formale pentru predarea limbilor străine 

Unitatea 6 - 6.1 Managementul organizaţiilor educaţionale 1; 6.2 

Managementul organizaţiilor educaţionale 2. 

Fiecare subunitate este structurată după cum urmează: 1) competenţa de dezvoltat; 2) 

ac>vităţi de învăţare centrate pe competenţe; 3) materiale didac>ce pentru susţinerea 

ac>vităţilor de învăţare; 4) ac>vitate și criterii de autoevaluare. În cadrul fiecărei 

subunităţi, există diverse ac>vităţi de învăţare, atât teore>ce (ar>cole, eseuri, 

documente, ...), cât și operaţionale (exerciţii de scriere reflexivă, studii de caz, 

ches>onare, ...), strâns legate de profilul profesional și de ac>vităţile de lucru ale 

par>cipanţilor. 

La finalul subunităţilor, există două teste de autoevaluare: Ac>vitatea de autoevaluare, 

legată de conţinuturile învăţate și de modul de aplicare a acestora la locul de muncă; 

Criteriile de autoevaluare, care vizează evaluarea cunoș>nţelor și competenţelor 

dezvoltate. 

Laboratoare de familie 

În cadrul menţionat mai sus, modelul H&S se concentrează pe dezvoltarea de măsuri, 

ac>vităţi și resurse adresate educatorilor, familiilor și comunităţii locale. 
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Pentru a crea o comunitate educaţională care poate genera incluziune și grijă pentru 

copii și familiile acestora, Modelul H&S își concentrează atenţia asupra altor 4 

dimensiuni: 

● Aspecte educaţionale și organizaţionale ale ru>nelor din grădiniţă și de acasă 

● Metode incluzive și adapta>ve 

● Interacţiunile familie-serviciu educaţional-comunitate 

● Educaţia digitală și a>tudinea și abordarea părinţilor faţă de aceasta. 

Aceste dimensiuni pot fi dezvoltate în mod transversal și sinergic în cadrul 

următoarelor Spoke-uri. Spiţele modelului F.R.I.E.N.D.E.S.K. reprezintă centrele de 

competenţă de care pot beneficia familiile și copiii aflaţi în risc de excluziune socio-

educaţională. 

1. Sănătate 

Scopul: 1) susţinerea educatorilor și a familiilor în iden>ficarea problemelor la vârsta 

dezvoltării; în iden>ficarea strategiilor de comunicare/pedagogice/relaţionale cu copiii, 

în funcţie de disconfortul acestora 2) prevenirea dependenţelor la părinţi și 

colaborarea pentru susţinerea copiilor ai căror părinţi suferă de disconfort sau 

dependenţe. 

Grup ţintă: familii și educatori. 

Personal: coordonatori și educatori. Patru specialiș> psihopedagogi cu +5 ani de 

experienţă în context școlar (0-6 ani.); acreditaţi și înscriși în registrul local al 

profesioniș>lor; studii de nivel universitar sau experienţă profesională relevantă. 

Ac>vităţi: 1) ascultarea familiilor pentru a înţelege problemele legate de copii; 2) 

oferirea unui serviciu psihologic iniţial părinţilor; 3) iden>ficarea problemelor de 

dezvoltare la copiii de 0-6 ani; 3) sprijinirea părinţilor pentru a reflecta asupra modului 

de a vorbi/relaţiona cu copiii A) susţinerea educatorilor cu copii cu nevoi speciale 

asupra modului de cooperare cu aceș>a B)oferirea de instrumente educatorilor pentru 

a construi un mediu pozi>v în clasă C) evaluarea cazurilor în care este necesară 

implicarea serviciilor de sănătate. 
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2. Muncă și capacitatea de inserție profesională 

Obiec>v: munca ca instrument de incluziune socială prin care familiile pot găsi 

resursele necesare pentru a trăi și a prospera; munca ca loc de învăţare și de 

autodezvoltare și autodeterminare. 

Grup ţintă: familii. 

Personal: agenţii de muncă (1) și agenţii de formare (1), publice și private, acreditate și 

recunoscute de legiuitorii locali. Acestea ar trebui să ofere cursuri de formare orientate 

spre angajare și servicii de plasament.  

Ac>vităţi: familiile sunt informate de către agenţiile de muncă/formare care sprijină și 

colaborează cu F.R.I.E.N.D.E.S.K. cu privire la oportunităţile de muncă și de formare 

care le pot ajuta să își sa>sfacă nevoile profesionale. Agenţiile sunt prezente fizic în 

cadrul HUB cu unul dintre reprezentanţii lor în mod regulat și pot primi CV-urile 

părinţilor (a se vedea anexa). 

3. Artă și cultură 

Obiec>v: educarea unuia sau mai multor limbaje expresive universale (muzică, ...) 

pentru a le oferi copiilor și familiilor acestora instrumentele necesare pentru a înţelege 

frumuseţea 2) apropierea familiilor și a copiilor de ins>tuţiile culturale în cadrul unor 

proiecte de educaţie pentru crea>vitate și artă. 

Grup ţintă: copii și familii. 

Personal: educatori, coordonatori, personal din ins>tuţiile colaboratoare cu rol 

managerial pentru a putea decide asupra aspectelor administra>ve (preţuri) și rol 

administra>v-organizatoric pentru a putea decide asupra organizării vizitei de grup 

(dacă este cazul). 

Ac>vităţi: 1) educatorii și coordonatorii convin cu familiile vizite și ac>vităţi de grup sau 

laboratoare culturale cu copii sau cu familii și copii; 2) muzeele oferă preţuri speciale 

familiilor cu copii care fac parte din F.R.I.E.N.D.E.S.K.. 

4. Limbă și comunicare 

Obiec>v: rezolvarea conflictelor legate de lipsa de educaţie, lipsa de alfabe>zare și de 

diferitele medii culturale între educatori și familii și copii. 

Grup ţintă: familii. 
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Personal: educatori, coordonatori și mediatori lingvis>ci și culturali (+1). Un mediator 

cultural este o persoană cu un background mul>cultural care a dezvoltat abilităţi 

educaţionale sau o persoană cu studii lingvis>ce și culturale specifice la nivel 

universitar. 

Ac>vităţi: întâlniri ad-hoc între educatori, mediatori lingvis>ci și familie. 

5. Locuințe sociale 

Obiec>v: oferirea de informaţii privind opţiunile de locuire atunci când familiile nu pot 

cumpăra o locuinţă sau nu o pot închiria la preţul pieţei. Să ofere condiţii bune de trai 

copiilor (încălzire, hrană...). 

Grup ţintă: familii sărace sau din clasa de mijloc atunci când veniturile nu le permit să 

închirieze sau să cumpere o locuinţă la preţul pieţei. 

Personal: specialist în recepţie (1) și municipalităţi (+1). Municipalităţile sunt 

reprezentate de persoana de contact care are sarcini administra>ve în cadrul funcţiei 

de finanţare pentru școli și locuinţe. 

Ac>vităţi: Informare: specialistul de la recepţie actualizează periodic informaţiile 

privind fondurile pentru locuinţe sociale și pentru educaţia copiilor. Informaţiile privind 

licitaţiile și fondurile, de asemenea pentru școlarizare, sunt colectate din contactele 

regulate cu municipalităţile. 

În concluzie, modelul Hub & Spoke intenţionează să valorifice ceea ce a reieșit din 

focus-grupurile iniţiale, interviurile și ches>onarele (IO1), proiectând o propunere 

bazată pe dovezi pentru a îmbogăţi competenţele educatorilor și coordonatorilor, 

precum și ofertele de servicii pentru comunitate, familii și copii. Chiar dacă urgenţa 

sanitară Covid-19 a impus o schimbare relevantă asupra propunerii concepute iniţial, 

aceasta a forţat proiectul F.R.I.E.N.D.E.S.K. să abordeze noi provocări și probleme, cu 

care se confruntă familiile și copiii, iar propunerea revizuită descrisă aici a urmat 

acestei schimbări necesare. 

Pentru mai multe informaţii și detalii, IO1 oferă prezentarea generală a datelor 

colectate și a rezultatelor cercetării. 
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Anexa 1 - Consimțământul de par=cipare la studiul F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Cercetătorii vă solicită consimţământul pentru par>ciparea la studiul din cadrul 
proiectului F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Recep0on for Inclusive Educa0onal Needs: 
Development of Educa0onal Support for Kids. 
Acest formular de consimţământ vă solicită să permiteţi cercetătorilor să înregistreze 
interviul și să u>lizeze comentariile dumneavoastră pentru a îmbunătăţi înţelegerea 
subiectului. 
Inves>gatori: Îndrumătorul este un cercetător: Prof. Vanna Boffo, Prof. Daniela Frison, 
Prof. Francesca Dello Preite, Dr. Le>zia Gamberi, Universitatea din Florenţa. 
Par>ciparea la acest studiu este complet voluntară. Vă rugăm să fiţi conș>enţi de faptul 
că, dacă decideţi să par>cipaţi, puteţi decide să nu răspundeţi la o anumită întrebare. 
Cercetătorii vor păstra confidenţialitatea înregistrărilor sau a datelor cercetării. 
Prin trimiterea acestui formular, indicaţi că sunteţi de acord cu termenii descriși. Dacă 
aveţi întrebări sau dacă doriţi o copie a acestei scrisori de consimţământ, vă rugăm să 
contactaţi daniela.frison@unifi.it și francesca.dellopreite@unifi.it. 
Vă mulţumim în avans pentru par>cipare! 

Acord permisiunea ca datele generate de acest interviu să fie u>lizate în publicaţiile 
cercetătorilor. 

• Da 
• Nu 

Acord permisiunea ca sesiunea de interviu să fie înregistrată și salvată în scopul 
revizuirii de către cercetători. 

• Da 
• Nu 

Acord permisiunea cercetătorilor de a u>liza citate anonime din interviul meu. 
• Da 
• Nu 

Vă rugăm să introduceţi numele dumneavoastră pentru a indica acordul de a par>cipa 
la acest studiu: 
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Data ________________  Semnătura ___________________ 

[Declaraţie de confidenţialitate] 

Data ________________  Semnătura ___________________ 

Sex

Mediul educaţional

Afilierea/rolul

Ţinta serviciului 
educaţional

Ţinta serviciului 
educaţional

N. de copii  

N. de resurse umane
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Anexa 2 - Protocolul de interviu 

Propunere de protocol de interviu 

Țintă: 4 educatoare aparținând la 4 servicii educaționale (0-3 și/sau 3-6 și/sau 0-6), 2 
la nivel local, 2 la nivel naţional care pot fi recunoscute/explorate ca bune prac>ci. 

Durata: aproxima>v 45 de minute. 

Procedură: dacă este posibil, înregistraţi interviul după colectarea formularului de 
consimţământ. Vă sugerăm să evitaţi an>ciparea protocolului către persoanele 
intervievate pentru a încuraja reflecţia în >mpul interviului și pentru a valorifica 
răspunsurile auten>ce legate de prac>cile educaţionale. După încheierea interviului, vă 
mulţumim să îl transcrieţi în limba engleză și să îl trimiteţi echipei Unifi [până la 10 
iulie]. Vă mulţumim pentru colaborare! 

Scurtă prezentare a proiectului F.R.I.E.N.D.E.S.K.  și o scurtă prezentare personală 
(cine sunt, =pul de serviciu în care lucrez, ținta) 

Întrebare de deschidere 
Gândindu-vă la prac>cile dumneavoastră zilnice în cadrul serviciului educaţional în care 
lucraţi, aţi putea iden>fica punctele cheie ale muncii dumneavoastră legate de 
cunoș>nţele și competenţele care o caracterizează? (de exemplu, cu referiri la relaţia 
educaţională cu copiii, la monitorizare și evaluare și așa mai departe). 

Accent pe orientările educaţionale 
În ceea ce privește orientările educaţionale, iden>ficaţi un set de domenii de obiec>ve 
de învăţare și dezvoltare la care lucraţi cu copiii? Aţi putea să ne oferiţi exemple? (De 
exemplu, abilităţi de comunicare și limbaj, abilităţi de ci>re, dezvoltare fizică...) 

Criteriile de iden=ficare a bunelor prac=ci

Tinta
4 educa>onal services addressed to children 0-6, if 
any, Altelewise addressed to children 0-3 and/or 
3-6

Loca=a
2 located in the same area/region of the 
partner 2 located in a different area/
region

Tipul ins=tu=ei Public and/or private
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Cum rămâne cu domeniile specifice de învăţare și dezvoltare care se adresează copiilor 
și familiilor care suferă de venituri mici, handicap, clasă socială sau statut de minoritate 
etnică sau, în general, de excluziune socială, care au un impact direct asupra realizărilor 
în materie de învăţare și dezvoltare personală? 
Subîntrebări 

a. Vă referiţi la metode și tehnici sau strategii educaţionale specifice? Aţi 
putea să ne oferiţi exemple? 

b. Furnizaţi sau elaboraţi documente care rezumă/explică orientările 
educaţionale? Documente interne (pentru dvs. ca personal) sau externe 
(pentru părinţi sau comunitate)? 

Aţi putea să menţionaţi, vă rog, orice dificultăţi cu care vă confruntaţi în cadrul acestui 
domeniu al orientărilor/abordării educaţionale mai ales pe tema incluziunii sociale? 

Accent pe acces 
Pe baza criteriilor de acces la sistemul ECEC din ţara dumneavoastră, cum colectaţi 
nevoile comunităţii/familiilor/copiilor? Mai ales pentru a sprijini incluziunea socială? 
Urmaţi vreo strategie sau vreun instrument? 
Cum răspunde serviciul educaţional în care lucraţi la aceste nevoi/solicitări? Puteţi să 
ne oferiţi câteva exemple? 
Urmaţi vreo regulă/principiu privind accesul, nevoile comunităţii și incluziunea socială 
(de exemplu, furnizate de municipalitate sau de orice altă organizaţie "principală")? Aţi 
putea să ne oferiţi exemple? 
Aţi putea să menţionaţi dificultăţile cu care vă confruntaţi în acest domeniu al 
accesului, mai ales în ceea ce privește incluziunea socială? 

Accent pe evaluare și monitorizare 
Urmaţi metode sau/și instrumente de evaluare și/sau instrumente de evaluare și 
monitorizare a calităţii procesului (de exemplu, verificaţi modul în care este 
implementată propunerea educaţională, verificaţi eficacitatea intervenţiilor 
educaţionale, ...)? Aţi putea să ne oferiţi câteva exemple? 
Urmaţi metode sau/și instrumente de evaluare și/sau instrumente pentru a evalua și 
monitoriza calitatea structurii (de exemplu, sănătatea și siguranţa, calificările 
personalului, mărimea grupurilor)? Aţi putea să ne oferiţi exemple? 
Aţi putea menţiona dificultăţile cu care vă confruntaţi în acest domeniu de acces, mai 
ales în ceea ce privește incluziunea socială? 

Accent pe dezvoltarea personalului 
Se așteaptă de la dumneavoastră să par>cipaţi la programe de învăţare și de formare 
pentru educaţia con>nuă și dezvoltarea profesională? Sunt acestea obligatorii? Cine se 
ocupă de această ofertă? Puteţi să ne oferiţi exemple? 
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Accent pe pregă(rea educaţională 
În ceea ce privește subiectele despre care am discutat, vă amin>ţi de teorii sau modele 
legate de trecutul dumneavoastră educaţional (de exemplu, pe care le-aţi studiat în 
>mpul studiilor liceale sau universitare)? 

Întrebare de încheiere 
La finalul acestui interviu și referindu-vă la cunoș>nţele și competenţele pe care le-aţi 
menţionat la început, aţi putea să încercaţi să faceţi un fel de listă de cunoș>nţe și 
competenţe pe care, în opinia dumneavoastră, le "folosiţi" în ac>vitatea 
dumneavoastră zilnică. 
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Anexa 3 - Teco-D Matrix 
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Anexa 4 - Ches=onarul F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Dragă educatorule, dragă profesore, 
În cadrul proiectului Erasmus+ F.R.I.E.N.D.E.S.K., desfășurăm un proiect de cercetare 
pentru a explora cunoș>nţele și competenţele necesare profesioniș>lor din domeniul 
educaţiei și îngrijirii copiilor preșcolari (ECEC), pe baza prac>cii lor zilnice, în vederea 
implementării unui model inovator de ECEC pentru a reduce excluziunea socială a 
copiilor de 0-6 ani care provin din contexte marginalizate. 
F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Recep0on for Inclusive Educa0onal Needs: Development of 
Educa0onal Support for Kids este un parteneriat strategic Erasmus+ care include 
cercetători și profesioniș> din domeniul educaţiei și îngrijirii >mpurii a copiilor 
aparţinând la cinci ţări: Italia, Spania, Grecia, România și Bulgaria. Pentru a afla mai 
multe despre proiect, vă rugăm să vizitaţi site-ul proiectului h�ps://www.friendesk.eu/. 
Vă mulţumim foarte mult că aţi acceptat să par>cipaţi la acest sondaj. Informaţiile 
furnizate de dvs. în acest ches>onar vor fi folosite în scopuri de cercetare. Ele nu vor fi 
u>lizate într-un mod care să permită iden>ficarea răspunsurilor dumneavoastră 
individuale. Datele de cercetare anonimizate vor fi tratate de către echipa de cercetare 
a Universităţii din Florenţa care conduce sondajul. 
Sondajul ar trebui să dureze aproxima>v 15 minute. 
Dacă aveţi întrebări legate de sondaj, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la: 
daniela.frison@unifi.it și francesca.dellopreite@unifi.it. Apreciem foarte mult 
contribuţia dumneavoastră. 
Vă mulţumim în avans pentru par>cipare! Echipa proiectului F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Gen • Masculin 
• Feminin

Studii 
(vă rugăm să indicaţi cel 
mai înalt >tlu) 

• Liceu 
• Studii Universitare 
•  Doctorat  
•   Altele 

Vă rugăm să indicaţi 
domeniul în care aţi 
obţinut cel mai înalt 
>tlu de studii (es. 
educaţie)
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Serviciul educaţional în 
care lucraţi

• Servicii educa>onale Publice pentru copii cu 
varsta de 0-3 

• Servicii educa>onale Private pentru copii cu 
varsta de 0-3 

• Servicii Private & Publice Educa>onals pentru 
copii cu varsta de 0-6  

• Servicii educa>onale Publice pentru copii cu 
varsta de 3-6 

• Servicii educa>onale Private & Publice pentru 
copii cu varsta de 3-6 

• Servicii educa>onale Private pentru copiii cu 
varsta de 0-6 ani 

• Servicii educa>onale Private pentru copii cu 
varsta de 3-6 

• Servicii educa>onale Publice pentru copiii cu 
varsta de 0-6 ani 

• Altele

Obiec>vul serviciului 
educaţional în care 
lucraţi

• Copii cu varsta de 0-3 ani  
• Copii cu varsta de 3-6 ani 
• Copii cu varsta de 0-6 ani 
• Copii mai mari de 6 ani  
• Altele

Numarul de copii (vă 
rugăm să precizaţi 
numărul global de copii 
care aparţin serviciului 
educaţional pe care îl 
în care lucraţi)

Numarul de copii cărora 
le predaţi (vă rugăm să 
precizaţi numărul total 
de copii 
cărora le predaţi)

Numarul de copii cărora 
le predaţi (vă rugăm să 
precizaţi numărul total 
de copii 
cărora le predaţi)

Ani de experienţă în 
domeniu
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Numarul de resurse 
umane angajate în 
cadrul 
serviciul educaţional în 
care lucraţi

În ceea ce privește prac=ca profesională zilnică, cât de des aplicați 
următoarele teorii și modele?

Teorii și modele de dezvoltare (Piaget, 
Vygotskij, Bruner, Erikson...)

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Teorii și modele de învăţare 
(Behaviorism, cogni>vism, 
construc>vism, învăţare socială 
Teoria învăţării sociale...).

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Modele pedagogice și didac>ce (Frobel, 
Mon-tessori, Walford, Outdoor 
Educa>on...).

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Modele de dinamică de grup (Freud, 
Bion, Lewin, Rogers...)

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Modele de dezvoltare psiho-motorie 
(Aucouturier...)

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Altele 

Mai sunt și alte teorii sau modele de menționat? Vă rugăm să specificați: 

În ce măsură vă simțiți competent cu privire la următoarele teorii și modele?

Teorii și modele de dezvoltare (Piaget, 
Vygotskij, Bruner, Erikson...)

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Teorii și modele de învăţare 
(Behaviorism, cogni>vism, 
construc>vism, învăţare socială 
Teoria învăţării sociale...).

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Modele pedagogice și didac>ce (Frobel, 
Mon-tessori, Walford, Outdoor 
Educa>on...).

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)
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Modele de dinamică de grup (Freud, 
Bion, Lewin, Rogers...)

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Modele de dezvoltare psiho-motorie 
(Aucouturier...)

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Altele 

Referitor la prac=ca profesională zilnică, cât de des sunteți implicat în 
definirea:

Strategii de colectare a nevoilor 
comunităţii

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Strategii de colectare a nevoilor familiei
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Strategii de colectare a nevoilor 
copiilor 

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Co-proiectarea intervenţiilor și 
ac>vităţilor împreună cu părţile 
interesate

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Conceperea în comun a intervenţiilor și 
ac>vităţilor cu familia

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Conceperea în comun a intervenţiilor și 
ac>vităţilor cu copiii

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Proiectarea de metode și instrumente 
de monitorizare și evaluare internă a 
serviciilor

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

U>lizarea metodelor și instrumentelor 
de monitorizare internă a serviciilor 
de evaluare a serviciilor interne și a 
instrumentelor de evaluare

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

U>lizarea metodelor externe de 
monitorizare și de evaluare a serviciilor 
externe (de ex. furnizate de 
municipalitate)

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Conceperea de metode și instrumente 
de autoevaluare și de evaluare inter 
pares a personalului

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des
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U>lizarea autoevaluării și a evaluării 
inter pares a personalului metode și 
instrumente

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Proiectarea de metode și instrumente 
de documentare pedagogică

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

U>lizarea documentaţiei pedagogice 
metode și instrumente

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Elaborarea de strategii de tranziţie
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Altele 

Alte ac=vita= ? Va rugam men=ona=. 

În ce măsură vă simțiți competent în ceea ce privește următoarele strategii/
acțiuni?

Strategii de colectare a nevoilor 
comunităţii

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Strategii de colectare a nevoilor familiei • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Strategii de colectare a nevoilor copiilor • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Co-proiectarea intervenţiilor și 
ac>vităţilor împreună cu părţile 
interesate

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Conceperea în comun a intervenţiilor și 
ac>vităţilor cu familia

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Conceperea în comun a intervenţiilor și 
ac>vităţilor cu copiii

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Proiectarea de metode și instrumente 
de monitorizare și evaluare internă a 
serviciilor

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

U>lizarea metodelor și instrumentelor 
de monitorizare internă a serviciilor 
de evaluare a serviciilor interne și a 
instrumentelor de evaluare

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)
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U>lizarea metodelor externe de 
monitorizare și de evaluare a serviciilor 
externe (de ex. furnizate de 
municipalitate)

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Conceperea de metode și instrumente 
de autoevaluare și de evaluare inter 
pares a personalului

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

U>lizarea autoevaluării și a evaluării 
inter pares a personalului metode și 
instrumente

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Proiectarea de metode și instrumente 
de documentare pedagogică

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

U>lizarea documentaţiei pedagogice 
metode și instrumente

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Elaborarea de strategii de tranziţie • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Altele 

În ceea ce privește prac=ca profesională zilnică cu copiii, cât de des vă 
lucrați pentru a obține următoarele rezultate de învățare și dezvoltare?

Abilita> socio-comunicare
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Limbi si comunicarea intr-o limba
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Abilita> de a lucre autonom
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Numere si abilita> s>in>fice
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Literatura
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Dezvoltare senzo-motorie
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Abilita> mul>-lingvis>ce
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Abilita> psiho-cogni>ve
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des
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Abilita> de management al riscului
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Abilita> de rezolvare a problemelor
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Altele

Alte rezultate de învățare și dezvoltare pe care să le menționați? Vă rugăm să 
precizați: 

În ce măsură vă simțiți competent pentru a a=nge următoarele rezultate de 
învățare și dezvoltare?

Abilita> socio-comunicare • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Limbi si comunicarea intr-o limba • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Abilita> de a lucre autonom • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Numere si abilita> s>in>fice • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Literatura • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Dezvoltare senzo-motorie • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Abilita> mul>-lingvis>ce • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Abilita> psiho-cogni>ve • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Abilita> de management al riscului • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Abilita> de rezolvare a problemelor • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Altele

În ceea ce privește prac=ca profesională zilnică, cât de des vă concentrați 
asupra următoarelor metode și ac=vități?

Metode bazate pe joc
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Art-based methods
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Metode de animaţie socioculturală
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Metode bazate pe transmitere 
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des
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Metode bazate pe descoperire
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Metode de predare adap>ve
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Metode de dezvoltare a crea>vităţii
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Metode de predare a limbilor străine
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Metode bazate pe grupuri
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Metode de învăţare interculturală
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Metode incluzive
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Metode de învăţare psihomotorie
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Proiectarea mediului de învăţare
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Învăţarea și dezvoltarea copiilor 
instrumente de evaluare a rezultatelor

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Altele

Daca a= ales altele va rugam sa specifica=: 

În ce măsură vă simțiți competent în ceea ce privește următoarele metode și 
ac=vități?

Metode bazate pe joc • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Art-based methods • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Metode de animaţie socioculturală • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Transmission-based methods • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Metode bazate pe descoperire

Metode de predare adap>ve • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Metode de dezvoltare a crea>vităţii • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Metode de predare a limbilor străine • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)
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Metode bazate pe grupuri • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Metode de învăţare interculturală • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Metode incluzive • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Metode de învăţare psihomotorie • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Proiectarea mediului de învăţare • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Învăţarea și dezvoltarea copiilor 
instrumente de evaluare a rezultatelor

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Altele

În ceea ce privește locul de muncă, cât de des vă implicați în:

Educaţie con>nuă obligatorie
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Posibilităţi de autoformare
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Oportunităţi de învăţare la locul de 
muncă

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Altele

Alte ac=vități de menționat? Vă rugăm să specificați:

În ce măsură credeți că următoarele ac=vități sunt importante pentru munca 
dumneavoastră?

Educaţie con>nuă obligatorie • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Posibilităţi de autoformare • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Oportunităţi de învăţare la locul de 
muncă

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Altele

În ceea ce privește locul de muncă, cât de des sunteți implicat în:

Definirea strategiilor de sprijin familial 
împotriva excluziunii sociale

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Definirea criteriilor de acces
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

 / 83 87



Implicarea familiei în ges>onarea 
serviciului

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Implicarea părţilor interesate în cadrul 
serviciului 
management

• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Altele

Alte ac=vități de menționat? Vă rugăm să specificați: 

În ce măsură vă simțiți competent în ceea ce privește următoarele strategii/
acțiuni?

Definirea strategiilor de sprijin familial 
împotriva excluziunii sociale

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Definirea criteriilor de acces • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Implicarea familiei în ges>onarea 
serviciului

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Implicarea părţilor interesate în cadrul 
serviciului 
management

• 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Altele

În ceea ce privește prac=ca dumneavoastră profesională zilnică, cât de des 
acționați cu următoarele abilități? (Trasversale)

Abilita> de rela>onare sociala
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Abilita> de lucru in grup
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Abilita> de Networking
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Abilita> de conducere/ Liedership
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Abilita> organiza>onale
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

  Abilita> de rezolvare a problemelor
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des
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Abilita> de observare
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Abilita> de reflec>e
• Niciodata    • Rar     • Deobicei  
• Des

Altele

Sunt alte abilita= care ar trebui men=onate? Va rog specifica=: 

Cat de mult consideri ca ai dezvoltate aceste abilita=?

Abilita> de rela>onare sociala • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Abilita> de lucru in grup • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Abilita> de Networking • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Abilita> de conducere/ Liedership • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Abilita> organiza>onale • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

  Abilita> de rezolvare a problemelor • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Abilita> de observare • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Abilita> de reflec>e • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Altele

Cu referire la munca ta profesionala, cat de des iai urmatoarele a=tudini 
( transversale)

A invata sa inve> • Niciodata    • Rar     • Deobicei • Des

Empa>e • Niciodata    • Rar     • Deobicei • Des

Sa fii rabdator • Niciodata    • Rar     • Deobicei • Des

Sa fii flexibil • Niciodata    • Rar     • Deobicei • Des

Sa fii pasionat • Niciodata    • Rar     • Deobicei • Des

Sa fii proac>v • Niciodata    • Rar     • Deobicei • Des

Altele

Dori= sa men=ona= o alta a=tudine? Va rugam specifica=: 
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Vă mulţumim pentru cooperare! 

Cum te sim= sa posezi aceste  a=tudini?

A invata sa inve> • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Empa>e • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Sa fii rabdator • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Sa fii flexibil • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Sa fii pasionat • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Sa fii proac>v • 0 (deloc)    • 1     • 2    • 3 (total)

Altele
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