“Educație de calitate în creșe”
Linie de finanțare dedicată prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii
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Ce este “Educație de calitate în creșe”?
• Este un apel de proiecte destinat susținerii preocupării Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de a
dezvolta unui cadru instituțional coerent pentru educația și îngrijirea copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani.
• Alocarea totală este de 13.5 milioane de euro împărțiți astfel:
• 1,35 mil. euro – pentru formarea profesională inițială și/sau continuă a personalului didactic;
• 6,75 mil. euro – pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu pentru
învățământul ante preșcolar în creșe pilot;
• 5,40 mil. euro – pentru dezvoltare curriculum-ului național obligatoriu pentru învățământul antepreșcolar.

• Destinația fondurilor europene:
• Facilitează accesul la educație (rezolvă problema lipsei cadrului metodologic și a personalului didactic
specializat);
• Îmbunătățesc serviciile (ex: moduri creative de predare-învăţare şi evaluare, centrate pe nevoile de învățare
ale copiilor) și spațiile educaționale (dotări, echipamente, mici amenajări de spații pentru creșe sau grupe de
educație înființate în cadrul grădinițelor);
• Pregătesc cadrele didactice și personalului de îngrijire și dezvoltă managementul școlar (sprijin de mobilitate,
instruire, mentorat etc.)
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Impactul la care ne uităm
• peste 7.200 de ante preșcolari intrați în sistemul de educație;
• peste 2.500 de părinți/tutori ai antepreșcolarilor sprijiniţi;
• peste 2.200 de cadre didactice, personal de îngrijire și manageri școlari pregătiți să lucreze mai bine cu copiii cu
vârstă de la 0 la 3 ani.

Cui se adresează?
• Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și agenții, structuri/alte organisme aflate în
subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educației şi formării
profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar
 Beneficiarii finali :
• Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani, copiii aparținând minorității Roma și din mediul rural/din
comunități dezavantajate;
• Profesorii și alți specialiști în educație care lucrează în creșe și grupe de educație timpurie înființate în
cadrul grădinițelor.
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Educație de calitate în creșe
Măsuri sprijinite în vederea dezvoltării unui cadru instituțional coerent pentru educația și îngrijirea copiilor
antepreșcolari:

1. Realizarea și validarea mecanismelor instituționale și de
curriculum național obligatoriu

2. Formarea inițială și/sau continuă a cadrelor didactice
(educatori puericultori)

3 Pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu
pentru învățământul antepreșcolar

CADRU INSTITUȚIONAL coerent pentru educația și îngrijirea
copiilor antepreșcolari (0-3 ani)
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Educație de calitate în creșe
Activităţi sprijinite în cadrul măsurilor pentru educaţie de calitate în creşe:
1. Realizarea și validarea
mecanismelor instituționale
și de curriculum național
obligatoriu

2. Formarea profesională
specializată unitară, inițială
și/sau continuă a unui
număr suficient de cadre
didactice calificate
(educatori puericultori)

Elaborarea de seturi de materiale curriculare auxiliare pentru învățământul
antepreșcolar, inclusiv pentru învățământul special.

Introducerea unor moduri creative de predare-evaluare, centrate pe nevoile de
învățare ale copiilor.

Formare personal didactic și de sprijin (educație parentală, educație incluzivă,
prevenire absenteism și abandon, non-discriminare, școala comunității, strategii
inovative etc.).
Introducerea unui mix de scheme de mobilitate și stimulente financiare pentru
a încuraja cadrele didactice să ocupe posturile din învățământul antepreșcolar .

Educație de calitate în creșe

Înființarea/funcționarea/susținerea financiară a unor creșe pilot (în cadrul creșelor
existente) sau a unor grupe de educație și îngrijire antepreșcolari pilot (în cadrul
grădinițelor existente).

3. Pilotarea resurselor
didactice aferente
curriculum-ului național
obligatoriu pentru
învățământul
antepreșcolar

Sprijinirea familiilor în îndeplinirea rolului de parteneri în experiența educațională
timpurie a copiilor lor, în special în cazul familiilor cu dificultăți economice, domiciliul
în comunități izolate fără servicii și resurse adecvate, marginalizare din cauza culturii
sau a religiei sau a lipsei de educație sau experiență a părinților.

Pilotarea de seturi de materiale curriculare auxiliare pentru învățământul antepreșcolar,
inclusiv pentru învățământul special.

Pentru mai multe informații, accesați Ghidul Solicitantului,
publicat pe site-ul MFE:
www.fonduri-ue.ro
Pentru propuneri, vă rugăm să ne scrieţi la adresa:

ghid.crese@fonduri-ue.ro
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