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Acest produs este rezultatul unei ac3vități comune desfășurate în cadrul proiectului 
FRIENDESK. Rezultatul a fost coordonat de WUSMED - World University Services of the 
Mediterranean (Spania), cu sprijinul FISM - Federazione Italiana Scuole Materne della 
Regione Toscana (Italia), coordonatorul proiectului, Università degli Studi di Firenze 
(Italia), Direcția Regională pentru Învățământ Primar și Secundar din Tesalia și KMOP - 
Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou (Grecia), Blue Room Innova3on SL (Spania), 
Asocia3a Europanet (România), Asociația Know and Can (Bulgaria) în calitate de 
parteneri. 
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Rezultate intelectuale 2. Pachet de formare pentru profesioniș8i 
ECEC. 

Programului de formare FRIENDESK. 

§ 1. Introducere 

Obiec8vul Programului de Formare FRIENDESK este dezvoltarea unui pachet de 
formare inovator, adresat exper3lor ECEC. Aceasta instruire este conceputa pentru a 
imbunata3 calitatea sistemelor ECEC si pentru a implementa Modelul FRIENDESK in 
teritoriile europene. Pentru a a3nge acest obiec3v, scopul acestei instruiri de 
consolidare a capacita3lor este de a creste abilita3le profesionale ale educatorului prin 
metodologii incluzive și abordari prac3ce, care includ nu numai cunos3ntele, ci si 
u3lizarea acestor cunos3nte in contexte specifice. 

Impactul si transferabilitatea asteptate sunt crearea unei „Comunita3 de prac3ca” 
pentru a impartasi experiente pe tema integrarii sociale cu sistemele ECEC, dar si 
pentru a impartasi informa3i si contacte cu scopul de a construi colaborari ulterioare in 
sprijinul proiectului FRIENDESK. Ideea este sa devina unul dintre cele mai mari forumuri 
despre ECEC din Europa, s3muland interac3unile reciproce si schimbul de idei. 

Programul de formare FRIENDESK se bazeaza pe competente. Contextul a fost ECEC 
(Raportul Eurydice, 2019) si rezultatele FRIENDESK Rezultate intelectuale 1 (IO1): 
“Studii compara3ve despre sistemele ECEC si Hub&Spoke Model Guidelines” (2020). 
Mai precis, avem ca punct de plecare al designului, competentele care decurg din 
cercetarile efectuate in tarile implicate in proiectul FRIENDESK si prezentate in imaginea 
de mai jos. 

 

Exista sase domenii de competenta in plagorma si fiecare este concentrat pe doua 
componente de competenta in FRIENDESK IO1. 
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Modelul urmat pentru proiectarea instruirii este Predarea bazata pe competente (CBT). 
Acest model a fost dezvoltat si este aplicat la Universitatea din Girona si in mai multe 
scoli primare. De asemenea, a fost si este folosit in mai multe proiecte interna3onale 
dezvoltate de Wusmed. In sec3unea de referinte citam cateva lucrari si proiecte la care 
se face referire la acest model. 

Scopul modelului CBT este de a aduce mai aproape prega3rea academica de nevoile 
sociale si, mai precis, in cadrul FRIENDESK, scopul este de a proiecta o formare u3la 
pentru educatorii copiilor de zero-sase ani pentru a 3ne cont in primul rand de 
incluziunea sociala a copiilor. O propunere care ii ajuta sa-si imbunatateasca prac3cile 
educa3onale zilnice si sa lucreze alaturi de to3 actorii implica3 in acest proces: exper3, 
consilieri, familii, asisten3 sanitari si sociali etc. După cum se men3oneaza in raportul 
Eurydyce, personalul care se ocupa de educa3a si ingrijirea 3mpurie, necesita abilita3 si 
competente complexe, o cunoastere si intelegere profunda a dezvoltarii copilului si o 
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cons3en3zare a pedagogiei 3mpurii. 

 

Conceptul de competenta a fost studiat de diferi3 autori si cercetatori si exista diferite 
puncte de vedere care coexista. Modelul CBT foloseste ca referinta defini3a de la 
Agen3a Na3onala pentru Evaluarea Calita3i si Acreditare din Spania (ANECA). Ei au 
definit competentele ca fiind capacitatea de a pune in prac3ca cunos3ntele si abilita3le 
pe care elevul trebuie sa le dobandeasca si de a s3 sa le aplice, intr-o forma sau alta, in 
diferite situa3i sau sarcini care le impun. De asemenea, se intelege ca educa3a bazata 
pe competente trebuie sa defineasca rezultatele asteptate in 3mpul planificarii, ceea 
ce, la randul sau, cons3tuie un criteriu excelent pentru evaluarea rezultatelor 
procesului. Acest sens este, de asemenea, in concordanta cu abordarea conform careia 
competentele se dezvolta si se schimba de-a lungul vie3i si ca este posibil sa dobandes3 
competente pe masura ce omul imbatraneste, ca urmare a evolu3ei educa3ei, 
tehnologiei si nevoilor sociale. 
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Exista, de asemenea, diferite moduri de a intelege rolul competentelor in dezvoltarea 
curriculumului. Din modelul CBT, competentele trebuie sa fie incorporate in curriculum 
pe parcursul intregului proces de predare si invatare si trebuie definite in termeni 
specifici, ca ac3uni complexe si inten3onate care pot fi evaluate. 

 

Pentru a a3nge aceasta provocare, este foarte important ca in 8mpul planificarii predarii 
si invatarii procesul sa urmeze aces3 pasi: 
✓ Sa defineasca competentele care se asteapta sa fie a3nse de catre elevi intr-un 

The challenge

Competence

Real Curriculum 
Landing at the classroom
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mod cuprinzator, agreat de to3 formatorii. 
✓ Sa proiecteze ac3vita3 de predare si invatare avand in vedere competenta sau 

competentele pe care le dezvolta fiecare ac3vitate. 
✓ Sa defineasca rezultatele invatarii sau nivelul de competenta pe care trebuie sa-l 

a3nga elevii. 
✓ Formatorii trebuie sa decida care dintre ac3vita3le de predare si invatare vor fi 

u3lizate ca ac3vita3 de evaluare. Intrucat ac3vita3le au ca scop dezvoltarea 
uneia sau mai multor competente, putem considera ca evaluam aceste 
competente prin ac3vita3. De asemenea, este posibil sa se proiecteze un proces 
de autoevaluare. 

 

In conformitate cu cadrul descris, primul pas pentru proiectarea programului FRIENDESK a 
fost definirea rezultatelor invatarii/nivelului asteptat de competenta pentru fiecare domeniu, 
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asa cum se arata in coloana din dreapta imaginii de mai jos. 
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Prin urmare, proiectarea programului are 12 unita3, cate doua pentru fiecare 
competenta. 

Structura programului acopera doua niveluri de decizie curriculare: Primul include 
aspecte care afecteaza intregul program, componente comune. Al doilea nivel este 
legat de fiecare unitate, componente singulare pentru a defini modul de a3ngere a 
nivelului de competenta dorit. 

Componente comune de antrenament: 
✓ Metodologiile, care se bazeaza pe principiile paradigmei construc3viste si vor fi 

centrate pe sarcini pe care par3cipan3i le vor gasi pe un site web, clar explicat a fi 
auto- dezvoltate. Analiza documenta3ei, videoclipuri, prega3rea schemelor si 
ghidurilor, autoobservarea si autoreflec3a, in principal. 

✓ Procesul de evaluare care este centrat pe metode de autoevaluare, bazat pe 
ghiduri furnizate de sistem pentru a orienta par3cipan3i. 

dynamics, 
communica3ons 
and access 
strategies 

4.2. Involvement in the 
defini3on of access criteria 

C.4.2. Prepare a set of access criteria applicable 
in two opposite social contexts: one with huge 
migra8on pressure and another one without.

  
5. Teaching& 
Learning 
methods and 
techniques 

5.1. Intercultural teaching 
and learning methods

C.5.1Describe the characteris8cs of two 
different cultures and propose teaching and 
learning methods and ac8vi8es to connect 
them in the school context. Argue each 5.2. Foreign languages 

teaching and learning 
methods

Connected to C.3.1.

  
6. Management 
of educa3onal 
organiza3on

6.1. Networking C.6.1. Analyze and evaluate group ac8vi8es 
under the point of view of the contribu8on 
level of each par8cipant to group building.6.2. Leadership C.6.2. Analyze the own ac8vity connected to 
leadership under the prism of theore8cal 
models and propose how to improve him or 

 / 9 46



10

✓ Rezultatele invatarii intelese ca nivelul a3ns de insusire a competentelor dorite. 
Aceste posibile niveluri (care pot fi considerate si criterii de evaluare) trebuie sa 
fie orientate in jurul instrumentelor ce urmeaza a fi furnizate de sistem pentru a 
facilita autoevaluarea. 

Componente singulare de antrenament: 
✓  Structura pachetului de formare este formata din douasprezece unita3 de 

formare, cate una pentru fiecare unitate de competenta. Fiecare unitate cuprinde 
aria de competenta de dezvoltat, unitatea de competenta, rezultatele asteptate 
ale invatarii, ac3vita3le de invatare, con3nuturile, materialele, criteriile de 
evaluare si ac3vita3le de autoevaluare. 

✓ Fiecare unitate dureaza aproxima3v doua ore si jumatate, iar intregul program 
treizeci de ore. 

Pachetul de formare poate fi u3lizat ca formare offline, atunci când există un formator 
expert care poate oferi feedback specific, dar este conceput special pentru a fi u3lizat ca 
formare mixtă sau online legată de plagorma web FRIENDESK (IO4). 

Următoarea secțiune conține o descriere a celor douăsprezece unități proiectate. 
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§ 2. Unita8 ale trainingului 

Unitatea 1.1. 

FRIENDESK plan de training.

Titlul Unita8i DINAMICA GRUPULUI 

Area de competente 1 Cunoașterea și aplicarea teoriilor și 
modelelor educaționale. 

Focus pe 1.1. DINAMICA GRUPULUI: Modele și teorii 
despre dinamica grupului și managementul 
grupului. 

Competente (rezultatele așteptate ale 
învățării) 1.1.

Planificarea de ac3vități specifice de grup pe 
baza unor teorii concrete adresate elevilor. 

Ac8vități de învățare (număr și descriere). Ac#vitățile de învățare din această unitate 
sunt organizate în sub-unități, după cum 
urmează: 
1. Definirea grupului. A se vedea anexa 

1. 
2. Dinamică de grup și conducere. A se 

vedea anexa 2. 
3. Formarea și ges3onarea grupului. A 

se vedea anexa 3. 
4. Bune prac3ci pentru munca de grup. 

A se vedea anexa 4. 
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Con8nut Conceptul de grup. 
Dinamica grupului și munca în echipă. 
Leadership și management. 

Materiale (link-uri) Vezi anexele. 

Ac8vitate de autoevaluare (descriere) Un scurt raport care reflectă ceea ce s-a 
învățat în această unitate despre dinamica 
grupurilor, conducerea și facil itarea 
grupurilor și cum ar putea schimba sau 
îmbunătăți prac3ca. A se vedea anexa 5. 

Criterii de autoevaluare O evaluare în profunzime a nivelului de 
învățare și a schimbărilor observate care 
permit o îmbunătățire personală. Analiza 
meta-învățării. A se vedea anexa 5. 
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Unitea 1.2. 

FRIENDESK plan de training.

Titlul Unita8i DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE

Area de competente 1 Cunoașterea și aplicarea teoriilor și 
modelelor educaționale. 

Focus pe 1.2. DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE: Modele și 
abordări ale dezvoltării psihomotorii. 

Competente (rezultatele așteptate ale 
învățării) 1.2.

Analizează planificarea curriculară și modelul 
educațional sau teoriile de referință. 

Ac8vități de învățare (număr și descriere). Ac#vitățile de învățare din această unitate 
sunt organizate în subunități, după cum 
urmează: 
1. Dezvoltarea 3mpurie a copilului. A se 

vedea anexa 1. 
2. Psihomotricitate. A se vedea anexa 

2. 
3. Educație psihomotorie: Obiec3ve și 

principii. A se vedea anexa 3. 
4. De ce este importantă dezvoltarea 

psihomotorie? A se vedea anexa 4. 

Con8nut C o p i l ă r i a 3 m p u r i e ș i d e z v o l t a r e a 
psihomotorie. 
Psihomotricitate. 
Educație și prac3că psihomotorie. 
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Materiale (link-uri) Vezi anexele. 

Ac8vitate de autoevaluare (descriere) Scurt raport care reflectă ceea ce s-a învățat 
în această unitate despre dezvoltarea 
psihomotorie, psihomotricitate și educație 
psihomotorie și cum s-ar putea schimba sau 
îmbunătăți prac3ca. A se vedea anexa 5. 

Criterii de autoevaluare Evaluarea în profunzime a propriului nivel de 
învățare și a schimbărilor observate care 
permit o îmbunătățire personală. Analiza 
meta-învățării. A se vedea anexa 5. 

 / 14 46



15

 
Unitea 2.1. 

FRIENDESK plan de training.

Titlul Unita8i INVOLVEMENT OF ALL THE ACTORS 
IMPLICAREA TUTUROR ACTORILOR 

Area de competente 2 Strategii de analiză a cererii educaționale. 

Focus pe 2.1. PROIECTARE: Proiectare colabora3vă și 
implicarea părților interesate și a familiilor. 

Competente (rezultatele așteptate ale 
învățării) 2.1.

Planificați acțiuni de colaborare cu școala, 
familiile și părțile interesate. 
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Ac8vități de învățare (număr și descriere). Ac#vitățile de învățare din această unitate 
sunt organizate în sub-unități, după cum 
urmează: 
1. Faceți o listă a ac3vităților de 

comunicare între școală, familii și 
părț i le interesate pe care le 
desfășurați în școala dumneavoastră 
sau pe care le considerați necesare la 
nivelul învățământului 0-6. 

2. Comparați lista dvs. cu materialul din 
anexa 1 și realizați un raport cu 
p r i v i r e l a r e z u l t a t u l a c e s t e i 
comparații. 

3. C o n c e p e ț i u n p l a n s c u r t d e 
promovare a incluziunii sociale care 
să implice familiile. 

4. Ci3ți anexa 2 și redactați un raport în 
care să comparați acest text cu 
planul dumneavoastră de incluziune 
socială. 

5. C i 3 ț i a n e x a 3 ș i c o m e n t a ț i 
dificultățile și facilitățile de lucru cu 
copiii cu handicap. 

Con8nut Relevanța colaborării între școală, familii și 
părțile interesate. 
Diferite modalități de primire, comunicare și 
implicare a familiilor și a părților interesate 
la școala 0-6. 
Ac3vități de colaborare cu familiile sau/și 
părțile interesate și modul de planificare și 
proiectare a acestora. 
Proiectarea ac3vităților de colaborare ținând 
cont de diversitatea individuală și culturală.
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Materiale (link-uri) Vezi anexele.

Materiale complementare (link-uri) ✓ Percorsi Forma3vi 0/6 
✓ AA.VV., Linee guida per i Servizi 

educa3vi alla prima infanzia, Comune 
di Firenze, 2008. 

✓ “Leggere forte“ Regione Toscana 
✓ Anna Lia Galardini (a cura di), 

L’educazione al nido, Ed. Carocci, 
2020 

✓ Augusta Foni, La relazione con le 
famiglie al nido, Ed. Erickson, 2015. 

✓ Andrea Bobbio – Donatella Savio, 
Bambini famiglie servizi. Verso un 
s i s t e m a i n t e g r a t o 0 - 6 , E d . 
Mondadori, 2019. 

✓ Anna Bondioli, Donatella Savio, 
Barbara Gobbevo, Tra 0-6. Uno 
strumento per riflevere sul percorso 
educa3vo 0-6, Ed. Zeroseiup, 2018. 

Ac8vitate de autoevaluare (descriere) Revedeți textele pe care le-ați realizat pe 
parcursul acestei unități și explicați dacă (și 
cum) aceste ac3vități au contribuit la 
experiența dumneavoastră anterioară. 

Criterii de autoevaluare Ac3vități de care am profitat (am învățat 
ceva nou). 
Toate - unele dintre ele - niciuna. 
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Unitea 2.2. 

FRIENDESK plan de training.

Titlul Unita8i EVALUARE GLOBALA 

Area de competente 2 Strategies of Analysis of educa3onal 
demand. 
Strategii de analiză a cererii educaționale. 

Focus pe 2.2. EVALUARE: Strategii și instrumente de 
monitorizare și evaluare a serviciilor 
educaționale și a intervențiilor educaționale. 

Competente (rezultatele așteptate ale 
învățării) 2.2.

Iden3ficarea și u3lizarea metodelor și 
instrumentelor de monitorizare și evaluare a 
intervenției unui serviciu educațional. 
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Ac8vități de învățare (număr și descriere). Ac#vitățile de învățare din această unitate 
sunt organizate în sub-unități, după cum 
urmează: 
1. Înainte de a ci3 materialele din 

anexa 1, faceți o listă cu acțiunile pe 
care serviciul dumneavoastră de 
î n v ă ț ă m â n t l e f a c e p e n t r u 
p l a n i fi c a r e a , p r o g r a m a r e a , 
observarea, verificarea și evaluarea 
experiențelor. În cazul în care nu 
lucrați în acest moment, vă rugăm să 
vă gândiți la ceea ce ar trebui făcut 
(în opinia dumneavoastră). Apoi, 
ci3ți anexa 1 și adăugați sau 
m o d i fi c a ț i l u c r u r i î n l i s t a 
dumneavoastră. 

2. Înainte de a ci3 materialele din 
anexa 2, scrieți două liste, prima cu 
instrumentele pe care le folosiți 
frecvent pentru a evalua și a doua cu 
instrumentele pe care le cunoașteți 
sau pe care credeți că ar fi interesant 
să le folosiți. În cazul în care nu 
lucrați în acest moment, vă rugăm să 
scrieți despre opinia dumneavoastră. 
Apoi, ci3ți anexa 2 și adăugați sau 
modificaț i lucrur i în raportul 
dumneavoastră. 
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Con8nut Metodolog i i de lucru educaț iona l : 
p lanificare, programare, observare, 
verificare și evaluare a experiențelor. 
Instrumente pentru evaluarea calității 
obținute, pentru documentarea procesului și 
pentru documentarea comunicării. 

Materiale (link-uri) Vezi anexele. 

Materiale complementare (link-uri) ✓ AA.VV., Cap. 4: La progevualità 
educa3ve, in AA.VV., La Carta dei 
servizi educa3vi 0-3, Comune di 
Firenze, 2014. 

✓ La qualità dei servizi educa3vi per la 
prima infanzia in Toscana. 

Ac8vitate de autoevaluare (descriere) Revizuiți listele pe care le-ați făcut în 3mpul 
acestei unități și explicați dacă (și cum) 
listele s-au schimbat după ce ați ci3t 
materialele din anexe și dacă această unitate 
a contribuit la îmbunătățirea experienței 
dumneavoastră profesionale. 

Criterii de autoevaluare Propuneri care au profitat de (au învățat 
ceva nou). 
Toate - unele dintre ele - niciuna. 
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Unitatea 3.1. 

FRIENDESK plan de training.

Titlul Unita8i A DOUA LIMBĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREȘCOLAR 

Area de competente 3 Proiectarea intervenției pe baza unor 
rezultate specifice de învățare și dezvoltare. 

Focus pe 3.1. REZULTATELE DE ÎNVĂȚARE ȘI DEZVOLTARE 
(pentru copii). 
Competențe mul3lingvis3ce. 

Competente (rezultatele așteptate ale 
învățării) 3.1.

Conceperea unui program de introducere a 
unei a doua limbi străine pentru copii (bază 
generală pentru a planifica ac3vități 
concrete). 
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Ac8vități de învățare (număr și descriere). Pentru fiecare sub-secțiune va exista o 
anumită regină a următoarelor ac#vități: 
1. Urmăriți mai multe prezentări 

interac3ve PPT în care vor exista 
subdiviziuni cu întrebări pentru a 
înțelege și a con3nua. A se vedea 
anexele 1 - 5. 

2. Ci3ți un anumit document din 
depozitul existent al unității. A se 
vedea anexa 6. 

3. Urmăriți anumite videoclipuri în 
legătură cu o anumită subsecțiune. A 
se vedea anexa 7. 

4. Răspundeți la întrebările de reflecție 
rela3ve. A se vedea ul5mele 
diapozi5ve din anexele 1-5. 

Con8nut Introducere. 
Semnificația dezvoltării limbajului. 
Teorii ale învățării și stăpânirii celei de-a 
doua limbi străine. 
Abordări moderne ale predării celei de-a 
doua limbi străine/străine. 
Cum să abordăm limba a doua/limba 
străină. 
Rolul grădiniței în dezvoltarea limbajului 
copilului. 
Rezultatele pozi3ve ale introducerii limbii 
străine la vârsta preșcolară. 
Planificarea unei lecții pentru dobândirea 
limbii a doua  
Bune prac3ci în dobândirea limbii a doua. 
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Materiale (link-uri) Vezi anexele 8 si 12. 

Ac8vitate de autoevaluare (descriere) Realizați propriul scenariu didac3c al unei 
lecții pentru a doua limba. 

Criterii de autoevaluare Completați un ches3onar de autoevaluare a 
scenariului didac3c conform suges3ilor din 
unitate. 
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Unitatea 3.2. 

FRIENDESK plan de training.

Titlul Unita8i C O M P E T E N Ț E D E G E S T I O N A R E A 
RISCURILOR 

Area de competente 3 Proiectarea intervenției pe baza unor 
rezultate specifice de învățare și dezvoltare. 

Focus pe 3.2. REZULTATE DE ÎNVĂȚARE ȘI DEZVOLTARE 
(pentru copii): Competențe de ges3onare a 
riscurilor. 

Competente (rezultatele așteptate ale 
învățării)

Pregă3ți o listă de riscuri care trebuie evitate 
de către copii. 
Conectați fiecare dintre ele la ac3vitățile 
școlare obișnuite în 3mpul cărora pot fi 
tratate. 
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Ac8vități de învățare (număr și descriere). Pentru fiecare sub-secțiune va exista o 
anumită cheie a următoarelor ac#vități: 
1. Urmăriți două prezentări interac3ve 

PPT în care vor fi glisări cu întrebări 
pentru a înțelege și a con3nua. A se 
vedea anexele 1 și 2. 

2. Ci3ți un anumit document din 
depozitul unității existente. A se 
vedea anexa 3. 

3. Urmăriți anumite videoclipuri în 
legătură cu o anumită subsecțiune. A 
se vedea anexa 4. 

4. Completați ches3onarul de evaluare 
rela3vă. A se vedea anexa 5. 

Con8nut Semnificația riscului la școală. 
Resursele de risc în educația școlară. 
Managementul riscului în școală. 
Planul de management al riscurilor în școală. 
Lista riscurilor care trebuie evitate la vârsta 
preșcolară. 

Materiale (link-uri) Vezi anexa 6. 

Ac8vitate de autoevaluare (descriere) Elaborați propriul proiect plan de ges3onare 
a riscurilor pe care îl puteți adapta într-o 
clasă preșcolară. 

Criterii de autoevaluare Verificați ac3vitatea de autoevaluare 
propusă cu ajutorul ches3onarului de 
autoevaluare pe care l-ați completat în 
anexa 5. 
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Unitatea 4.1. 

FRIENDESK plan de training.

Titlul Unita8i BINE AȚI VENIT ÎN ECEC! 

Area de competente 4 Dinamică relațională, comunicare și strategii 
de acces. 

Focus pe 4.1. Implicarea în definirea criteriilor de acces. 

Competente (rezultatele așteptate ale 
învățării) 4.1.

Elaborarea unui set de criterii de acces 
aplicabile în contexte sociale complexe și 
mul3dimensionale. 
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Ac8vități de învățare (număr și descriere). Ac#vitățile de învățare din această unitate 
sunt organizate în sub-unități, după cum 
urmează: 
1. Unde ne aflăm. 

Scriere autobiografică și reflecție: 
regândirea contextului. 
Exercițiu autobiografic menit să 
faciliteze analiza contextului/zonei în 
care se află serviciul educațional - din 
care face parte educatorul). A se 
vedea anexa 1 diapozi8vele 1 - 4. 

2. Ce putem îmbunătăți. 
Analiza domeniilor/dimensiunilor 
cri3ce. Exercițiu de analiză menit să 
iden3fice domeniile cri3ce de 
îmbunătățit. A se vedea anexa 1 
diapozi5vele 5-7. 

3. Cum ne putem îmbunătăți. 
Definirea indicatorilor de primire a 
avut ca scop iden3ficarea unei liste 
de indicatori pentru o primire 
pozi3vă și deschisă, bazată pe 
nevoile și solicitările familiilor și ale 
comunității. A se vedea anexa 1 
diapozi5vul 8. 

4. R e g â n d i r e a a c c e s u l u i ș i a 
întâmpinării. 
Reformularea conceptului de acces și 
de primire: ce este nou? A se vedea 
diapozi5vul 9 din anexa 1. 
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Con8nut Îndrumare pentru sistemul ECEC și serviciile 
ECEC. 
Analiza nevoilor familiilor și ale comunității. 
Strategii de primire și instalare. 

Materiale (link-uri) Rapoarte europene privind sistemul ECEC. 
Rapoarte naționale privind sistemul ECEC. 
Documente de cercetare. 
A se vedea anexa 1 diapozi5vul 10. 

Ac8vitate de autoevaluare (descriere) Întrebări deschise și închise legate de 
criteriile de autoevaluare. 
A se vedea anexa 2. 

Criterii de autoevaluare Scriere autobiografică (reflecție eficientă 
asupra subiectului propus, iden3ficarea 
zonelor cri3ce). 
Analiza nevoilor (formularea coerentă a 
indicatorilor). 
Acces și întâmpinare deschisă (reformularea 
criteriilor cu referire la domeniile cri3ce). 
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Unitatea 4.2. 

FRIENDESK plan de training.

Titlul Unita8i Reteaua ECEC! 

Area de competente 4 Dinamica relațională, comunicare și strategii 
de acces. 

Focus pe 4.2. I m p l i c a r e a p ă r ț i l o r i n t e r e s a t e î n 
managementul serviciului educațional. 

Competente (rezultatele așteptate ale 
învățării) 4.2.

Definiți ac3vitățile de management școlar 
care trebuie realizate și rolul care trebuie 
asumat de către familii și alți factori 
interesați. 
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Ac8vități de învățare (număr și descriere). Ac#vitățile de învățare ale acestei unități 
sunt organizate în subunități asEel:  
1. Evidențierea listei părților interesate 

(pe baza serviciului educațional din 
care face parte educatorul). A se 
vedea anexa 1 diapozi5vele de la 1 
la 4.  

2. Iden3ficarea 3pului de relație dintre 
părțile interesate iden3ficate și 
serviciul educațional. A se vedea 
anexa 1 diapozi5vul 5.  

3. Refl e c ț i e a s u p ra m o d u l u i d e 
implicare a părților interesate și a 
contribuției posibile și durabile pe 
care aceș3a o pot oferi în vederea 
îmbunătățirii serviciilor educaționale 
(acest punct este legat de 4.1). A se 
vedea anexa 1 diapozi5vul 6. 

Con8nut Definirea, iden3ficarea și contribuția părților 
interesate. 

Materiale (link-uri) Rapoarte europene privind sistemul ECEC. 
Vezi anexa 1 diapozi5vul 7. 

Ac8vitate de autoevaluare (descriere) Întrebări deschise și închise legate de 
criteriile de autoevaluare. A se vedea anexa 
2. 
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Criterii de autoevaluare Părți interesate contextuale (definiție clară 
și eficientă a părților interesate și a relației). 
Analiza nevoilor (formulare coerentă). 
Implicarea părților interesate (formularea 
clară și eficientă a strategiilor de implicare). 
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Unitatea 5.1. 

FRIENDESK plan de training.

Titlul Unita8i ÎNȚELEGEREA CULTURILOR DIFERITE  

Area de competente 5 Metode și tehnici de predare și învățare. 

Focus pe 5.1. M e t o d e d e p r e d a r e ș i î n v ă ț a r e 
interculturală. 

Competente (rezultatele așteptate ale 
învățării) 5.1.

Descrieți caracteris3cile a două culturi 
diferite și propuneți metode și ac3vități de 
predare și învățare pentru a le conecta în 
contextul școlar. Argumentați fiecare 
ac3vitate propusă.

Ac8vități de învățare (număr și descriere). Vezi Anexa 1 (pentru toate ac3vitățile de 
învățare):  
1. Introducerea ac3vității.  
2. Vizionarea videoclipurilor scurte în 

domeniul problemelor culturale și 
problemelor interculturale.  

3. Discutarea diferitelor probleme 
interculturale.  

4. Prezentarea diferitelor teorii privind 
cultura și problemele culturale.  

5. J o c u r i o n l i n e î n d o m e n i u l 
p r o b l e m e l o r ș i p r o b l e m e l o r 
interculturale.  

6. Discuție despre aplicarea diferitelor 
metode în rândul copiilor  

7. Feedback și închiderea sesiunilor. 
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Con8nut Definiția culturii si interculturalita3i. Abilități 
de comunicare în domeniul relațiilor 
interculturale. Rolul profesorului în procesul 
de învățare interculturală pentru copii. 
Stereo3puri și e3chete: 3puri, de unde 
provin, cum să le depășeș3. 

Materiale (link-uri) Materiale ș3ințifice, videoclipuri. 

Ac8vitate de autoevaluare (descriere) Pregă3ți o scurtă ac3vitate pentru studenții 
din domeniu despre predarea și învățarea 
interculturală. 

Criterii de autoevaluare Dacă este posibil, testați ac3vitatea în 
rândul celorlalți oameni de la antrenament 
și cereți-le feedback. Dacă nu, completați 
un ches3onar de autoevaluare. 
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Unitatea 5.2. 

FRIENDESK plan de training.

Titlul Unita8i METODE EDUCAȚIONALE NONFORMALE DE 
PREDARE A LIMBILOR STRĂINE 

Area de competente 5 Metode și tehnici de predare și învățare. 

Focus pe 5.2. Metode de predare și învățare a limbilor străine. 

Competente (rezultatele așteptate 
ale învățării) 5.2.

Proiectați un program de introducere a unei a doua 
limbi copiilor (bază generală pentru planificarea 
ac3vităților concrete). 
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Ac8vități de învățare (număr și 
descriere). 

A se vedea anexele 1 și 2 (pentru toate ac#vitățile de 
învățare):  
1. Introducere în ac3vitate  
2. Prezentarea power point a principalelor teorii 

pentru învățarea limbilor străine.  
3. Exemple online de ac3vități de încălzire, 

exemple sub formă de prezentare power point 
și videoclipuri, urmate de discuții și exemple 
despre cum poate fi implementată în rândul 
elevilor.  

4. Jocuri de vocabular online- exemple sub 
formă de prezentare power point și 
videoclipuri urmate de discuții și exemple 
despre cum poate fi implementat în rândul 
elevilor.  

5. Jocuri cu numere online- exemple sub formă 
de prezentare power point și videoclipuri 
urmate de discuții și exemple despre cum 
poate fi implementat în rândul elevilor. 

6. Jocuri de ortografie online- exemple sub 
formă de prezentare power point și 
videoclipuri urmate de discuții și exemple 
despre cum poate fi implementat în rândul 
elevilor.  

7. Jocuri de scriere online – exemple sub formă 
de prezentare power point și videoclipuri 
urmate de discuții și exemple despre cum 
poate fi implementat în rândul elevilor.  

8. Discuție finală, feedback și închiderea sesiunii. 

Con8nut Diferite metode de predare a unei limbi străine. 
Metode de învățare non-formală și game-ificare în 
predarea limbilor străine. 
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Materiale (link-uri) Vezi Anexa 3.  
Teorii educaționale pentru metode non-formale în 
predarea limbilor străine:  
Metoda Suzuki: hvps://en.wikipedia.org/wiki/
Suzuki_method ⎫  Metoda Montessori: hvps://
www.fundacionmontessori.org/the- montessori-
method.htm 
Metode de game-ificare.  
Metode propuse de par3cipanţi. 
Videoclipuri cu exemple. 

A c 8 v i tate d e a u to e va l u a re 
(descriere)

Pregă3ți o scurtă ac3vitate pentru studenții din 
domeniu despre predarea limbilor străine. 

Criterii de autoevaluare Dacă este posibil, testați ac3vitatea în rândul 
celorlalți oameni de la antrenament și cereți-le 
feedback. Dacă nu, completați un ches3onar de 
autoevaluare. 
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Unitatea 6.1. 

FRIENDESK plan de training.

Titlul Unita8i MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR 
DE ÎNVĂŢĂMÂNT - 1 

Area de competente 6 Managementul organizației educaționale cu 
accent pe incluziunea socială. 

Focus pe 6.1. Rețele pentru incluziune socială. 

Competente (rezultatele așteptate ale 
învățării) 6.1.

Analizați și evaluați ac3vitățile de grup din 
punctul de vedere al nivelului de contribuție 
al fiecărui par3cipant la formarea grupului. 

Ac8vități de învățare (număr și descriere). Ac#vitățile de învățare ale acestei unități 
sunt organizate în sub-unități asEel:  
1. „Ce este rețeaua (pentru incluziune 

socială)?”. A se vedea anexa 1.  
2. „De ce este importantă rețeaua 

pentru incluziunea socială?”. A se 
vedea anexa 2.  

3. „Cum să îmbunătățeș3 abilitățile de 
rețea? A se vedea anexa 3.  

4. „C e l e m a i b u n e a b i l i tă ț i d e 
networking pe care ar trebui să le 
aveți (și cum să le îmbunătățiți)”. A 
se vedea anexa 4.  

5. Când să lucrezi in rețea ?. A se vedea 
anexa 5.  

6. „Sfaturi de top pentru o rețea 
eficientă”. A se vedea anexa 6. 
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Con8nut Introducere în termenii și definițiile de rețea. 
Cuvinte cheie.  
E xe m p l e d e r e ț e l e p e n t r u l i d e r i i 
educaționali.  
Importanța creării de rețele pentru 
incluziunea socială a beneficiarilor direcți 
(de ce este important ca lider educațional să 
faceți rețea în comunitate?).  
Unsprezece exemple de ac3vități diferite 
care pot dezvolta o rețea de organizare 
educațională pentru incluziunea socială a 
beneficiarilor direcți.  
Abilități de networking.  
Zece abilități importante de networking pe 
care trebuie să le aveți ca lider educațional 
Modul în care un lider educațional trebuie 
să facă ac3vități de networking.  
Sfaturi pentru dezvoltarea ac3vităților de 
rețea ale organizației tale educaționale 
(pentru acțiuni individuale și comunitare). 

Materiale (link-uri) Vezi anexele. 
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Ac8vitate de autoevaluare (descriere) Deschideți materialul Imagini Anexa 2 și 
alegeți/selectați o singură imagine care vă 
definește ideea de „Rețea educațională 
pentru incluziunea socială”.  
Scrieți un scurt eseu despre de ce este 
important să dezvoltați o rețea comunitară 
pentru organizația dvs. educațională având 
ca prim criteriu „incluziunea socială a 
beneficiarilor organizației dvs.)/încercați să 
iden3ficați grupuri țintă care vor fi implicate 
în această ac3vitate de rețele sociale și 3 
ac3vități care pot fi făcute pentru a vă 
dezvolta rețeaua organizației educaționale. 

Criterii de autoevaluare În eseul meu scris având ca prim început o 
imagine din „Imagini Anexa 2” am putut 
iden3fica cel puțin trei grupuri țintă care 
vor fi implicate în ac3vități de rețele sociale 
legate de ins3tuțiile mele de învățământ și 
am găsit și descris 3 ac3vități diferite care 
pot fi realizate pentru a-mi crește rețeaua 
de organizații educaționale. 
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Unitatea 6.2. 

FRIENDESK plan de training.

Titlul Unita8i MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT - 2 

Area de competente 6 Managementul organizației educaționale cu 
accent pe incluziunea socială. 

Focus pe 6.2. Leadership și incluziune socială. 

Competente (rezultatele așteptate ale 
învățării) 6.2.

Analizați propria ac3vitate legată de 
leadership sub prisma modelelor teore3ce 
și propuneți cum să se perfecționeze. 

Ac8vități de învățare (număr și descriere). Ac#vitățile de învățare ale acestei unități 
sunt organizate în sub-unități asEel:  
1. „Trei termeni interdependenți”. A se 

vedea anexa 1.  
2. „Nouă pași de leadership într-o ins3tuție 

de învățământ”. A se vedea anexa 2/
anexa 2 a desenului.  

3. „Trei caracteris3ci ale unui l ider 
educațional”. A se vedea anexa 3.  

4. „Rolul liderului și al liderului-manager”. 
Vezi anexa 4/ Exercițiu anexa 4. 

5. „Treizeci și cinci de sfaturi pentru 
menținerea angajaților mo3vați”. 
Vezi anexa 5/Anexa 5 a desenului. 

 / 41 46

https://platform.friendesk.eu/course/friendesk-course/unit/62-management-of-educational-organisations-2?t=afc249ad-a5a0-4923-b387-fed4bccdcb2a
https://platform.friendesk.eu/course/friendesk-course/unit/62-management-of-educational-organisations-2?t=afc249ad-a5a0-4923-b387-fed4bccdcb2a
https://platform.friendesk.eu/course/friendesk-course/unit/62-management-of-educational-organisations-2?t=afc249ad-a5a0-4923-b387-fed4bccdcb2a
https://platform.friendesk.eu/course/friendesk-course/unit/62-management-of-educational-organisations-2?t=afc249ad-a5a0-4923-b387-fed4bccdcb2a


42

Con8nut Introducere.  
Defin i rea termeni l or : management 
educațional, administrare educațională și 
conducere educațională; interdependența 
termenilor pentru incluziunea socială 
(asemănări și diferențe).  
Prezentarea a nouă s3luri de conducere 
(autoritar; democrat; afilia3v; coaching; 
vizionar; laissez-faire; stabilire de ritm; 
comandant; tranzacțional).  
Ce „funcționează cel mai bine”.  
Care sunt „aver3smentele”.  
Definiția primelor trei caracteris3ci esențiale 
ale unui Lider Educațional:  
- Dorinta de a conduce;  
- Angajamentul asumat față de misiunea și 
viziunea organizației educaționale;  
- Integritate.  
Funcțiile esențiale ale liderului educațional- 
în raport cu grupul condus (direcție, 
mo3vare, reprezentare).  
Roluri jucate de lideri (Producătorul; 
Directorul; Brokerul; Inovatorul; Facilitatorul; 
Monitorul; Coordonatorul). Descrierea a 35 
de sfaturi pentru menținerea angajaților 
mo3vați. 

Materiale (link-uri) Vezi anexele. 
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Ac8vitate de autoevaluare (descriere) Completați exercițiul anexa 4 cu cel puțin 
3 + (puncte forte) și cel puțin 1- 
(slăbiciune). 
Găsiți din desenele din anexa 2 o imagine 
care se potrivește cu fiecare „rol” descris 
în exercițiul anexa 4. 

Criterii de autoevaluare Am putut completa Exercițiul anexa 4 cu 
cel puțin 3+ (puncte forte) și 1-(slăbiciune) 
și am iden3ficat pentru fiecare „Rol” descris 
în Exercițiul anexa 4 câte o imagine (din 
Desene anexa 2) care se potrivește cu 
acesta. 
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§ 3. Referinte 

ECECE (Raportul Eurydice, 2019). 

Intellectual Output 1: “Compara3ve Studies on ECEC systems and Hub&Spoke Model 
Guidelines” of the Erasmus+ Project F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Recep3on for Inclusive 
Educa3onal Needs: Development of Educa3onal Support for Kids. Grant Agreement N. 
2019-1-IT02-KA201-062355. hvps://www.friendesk.eu/  

Cateva referinte despre predarea bazata pe competente (CBT). 
Jurnalele: 

BIKFALVI, A.; MARQUES, P.; PÉREZ-CABANÍ, M.L.; JUANDÓ BOSCH, J.; RODRIGUEZRODA, I. 
(2018) Bridging academia and water-related business through competence development: 
Evidence from a pan-European project. Journal of Cleaner Produc3on. Volume 171, 
Supplement, 10 January 2018, Pages S20-S33 hvp://dx.doi.org/10.1016/
j.jclepro.2016.12.135 

JUANDÓ, J.; PÉREZ CABANÍ, M.L. (2014). Competence-based teaching: Building a model 
and some tools. En R. Beinhauer, I. Suh and L. Tahiri (coord.) Competence based teaching 
and research in higher educa3on (37 - 56). Tempus Publica3ons. 

PALMA, M.; PÉREZ-CABANÍ, M. L; TRESSERRAS, J.; JULIÁN, F.; ESPINACH, X.; ALCALÀ, M. 
(2020) Competences recogni3on and assessment in a cross-border context. Proceedings 
of INTED2020 Conference. 2nd-4th March 2020, Valencia, Spain ISBN: 978- 
84-09-17939-8. 

PÉREZ-CABANÍ, M.L.; JUANDÓ-BOSCH, J.; ARGELAGÓS, E. (2015). Analysing a Management 
Model for Competence-based university teaching: the lecturer's perspec3ve / Análisis de 
un modelo de ges3ón de la docencia en base a competencias en la universidad: la 
p e r s p e c 3 v a d e l p r o f e s o r. I n f a n c i a y A p r e n d i z a j e . h v p s : / / d o i . o r g /
10.1080/02103702.2015.1076270  
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Proiecte europene: 

MEDIS. Mediterranean Inclusive Schools Programme. Erasmus+, Social Inclusion. P. 
Number: 592206-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN European Comission. 
www.medisinclusiveschools.eu 

MUININ Confidence.Building Ins3tu3onal Confidence in Work/life learning and 
Experience RPL EQUAL Ireland. Erasmus+, Strategic partnership. P. Number: 2016-1-IE01-
KA204- 0016921 European Comission. hvps://wusmed.org/porgolio/muinin-confidence/ 

EAR. Forming ac3ve European Ci3zens through the dialec3cal method and theater. 
Erasmus+, Social inclusion. 604699-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN. European 
Comission. 
hvps://wusmed.org/porgolio/ear/ 
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FISM 
Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana 
Viale Europa, 206, 50126 Firenze – Italy 
www.fismservizi.net 
Telefon: +39 055-6821526 
E-mail: info@fismservizi.net 

Site web: 
www.friendesk.eu 
 

Această lucrare este licențiată sub licență  
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
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