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Realizarea obiectivelor educaţiei preșcolare centrate pe copil, prevede 

respectarea și valorizarea unicităţii copilului, a nevoilor și intereselor fiecăruia, 

acordarea de oportunități egale de acces la educație și dezvoltare, precum și formarea 

unei personalități autonome, tolerante, cooperante, responsabile, creative și flexibile, 

capabile de a face alegeri și de a decide. Cadrul didactic este cel care orientează, 

sprijină copilul în satisfacerea necesităţilor şi intereselor lui, îi creează oportunități de 

relaţionare interpersonală, de cunoaștere de sine și a mediului înconjurător. 

Actualmente cadrul didactic – manager din instituţiile preşcolare nu mai 

reprezintă doar un transmiţător de cunoştinţe, ci şi un organizator, îndrumător şi 

evaluator al resurselor implicate în procesul educaţional preșcolar (resurse materiale, 

umane, procedurale), al condiţiilor psihologice, pedagogice necesare realizării 

obiectivelor educaţionale majore. 

Cadrul didactic - manager din instituţia preşcolară coordonează activitatea 

grupei de copii ceea ce face ca procesul educaţional să reprezinte în sine un proces 

managerial, iar principalele activităţi ale cadrului didactic - manager şi anume: 

proiectarea, organizarea, dirijarea, luarea de decizii, rezolvarea de situaţii, evaluarea, 

optimizarea procesului educaţional pot fi văzute şi prin prisma managerială [5, p.19]. 

Funcţiile manageriale ale cadrului didactic (educatorului) din instituţiile de 

educaţie preşcolară sunt: 

 modificarea modului de intervenţie în anumite situaţii pentru diversificarea 

atitudinilor sale în raport cu particularităţile şi aşteptările copiilor preşcolari; 

 înlocuirea managementului bazat pe control cu unul conceput pe afirmare, 

participare, asumarea rolurilor, implicarea educatorului şi a copiilor preşcolari în 

rezolvarea situaţiilor educaţionale; 

 susţinerea dezvoltării active a copiilor preşcolari prin motivare, comunicare, 

formare, participare; 

 înlăturarea barierelor în faţa dezvoltării copiilor preşcolari, abordarea 

constructivă a tuturor formelor de rezistenţă la schimbare [6, p. 38]. 

În procesul educaţiei preşcolare o semnificaţie majoră o au realizarea rolurilor 

manageriale ale cadrului didactic (educatorului), care coordonează, formează, 

modelează personalitatea copiilor preşcolari.  
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În acest sens, educatorul ca manager trebuie să-şi adapteze, să-şi 

îmbunătăţească rolul său tradiţional printr-o nouă viziune asupra planificării, 

organizării, asupra relaţiilor cu copiii preşcolari. 

Esenţa rolurilor manageriale ale cadrelor didactice din instituţia preşcolară 

constă în orientarea şi dirijarea resurselor umane şi materiale de care dispune în 

procesul educaţional la un moment dat, către realizarea obiectivelor proiectate, în 

condiţii de eficienţă maximă.  

Rolurile manageriale ale cadrului didactic în instituţia preşcolară pentru 

îndeplinirea activităţilor educaţionale sunt: 

 De planificare – cadrul didactic selectează activităţile cu caracter instructiv-

educativ, determină sarcinile şi obiectivele pe nivele, îşi structurează conţinuturile 

esenţiale şi alcătuieşte orarul grupei. Educatoarea este cea care îşi propune să îi 

familiarizeze pe copiii preşcolari cu aspecte din viaţa şi realitatea înconjurătoare; 

 De organizare – cadrul didactic structurează activităţile grupei de copii, 

fixează programul activităţilor educative şi formele de organizare a lor. 

 De comunicare – selectează informaţiile ştiinţifice, axiologice sub forma 

mesajelor, stabileşte codurile şi canalele de comunicare. Activitatea educaţională 

implică un dialog permanent cu copiii preşcolari, reprezentat prin arta formulării 

întrebărilor dar şi prin libertatea acordată copiilor preşcolari în structurarea 

răspunsurilor; 

 De conducere - cadrul didactic este artizanul activităţii desfăşurate cu grupa 

de copii preşcolari, direcţionând procesul asimilării dar şi al formării copiilor prin 

apelul la normativitatea educaţională. 

 De coordonare - urmăreşte acţiunile didactice în realizarea unei sincronizări 

între obiectivele individuale ale copiilor şi cele comune grupei, evitând suprapunerile 

ori risipa de timp, contribuind astfel la întărirea coeziunea şi unitatea grupului. 

 De motivare - stimulează activitatea copiilor preşcolari în scopul consolidării 

comportamentelor pozitive; reduce tendinţele negative identificate în conduitele 

copiilor preşcolari. 

 De consiliere - asigură atitudine suportivă faţă de copii preşcolari în 

activităţile educaţionale prin ajutorare, sfaturi. Un rol important îl are intervenţia 

educatorului în orientarea şcolară, dar şi în cazurile de devieri comportamentale 

(negativismul, încăpăținarea, egoismul, probleme de natură afectivă, relaţională). 

 De control – verifică stadiul în care se află activitatea de realizare a 

obiectivelor precum şi nivelele de performanţă atinse de copiii preşcolari. 

 De evaluare – măsoară prin instrumente de evaluare formativă şi sumativă, 

prin prelucrări statistice ale datelor recoltate şi prin elaborarea sintezei aprecierilor 

finale, calitatea transferului obiectivelor în comportamente durabile [8, p. 29]. 
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Toate aceste roluri manageriale ale cadrelor didactice cer implicarea în 

întregime a personalităţii lor, formarea continuă, deschiderea spre nou. 

Distribuirea rolurilor manageriale se bazează pe capacităţile dovedite şi pe 

competenţele obţinute, iar îndeplinirea lor depinde de afirmarea şi perfecţionarea 

competenţelor, evidenţiindu-se o strânsă relaţie între obiective, capacităţi, 

competenţe, realizări, evaluare pe criterii de reuşită, succes, eficienţă, calitate etc. 

 Raportat la aceste criterii, copii preşcolari au o serie de aşteptări faţă de care 

cadrul didactic manager proiectează şi îndeplineşte comportamentul efectiv de rol. 

 Dacă copiii preşcolari primesc sarcini, atribuţii, atunci sunt necesare şi alte 

roluri ale cadrului didactic, precum: stimularea, încurajarea, consilierea, ghidarea, 

ajutorarea. 

În procesul educaţional preşcolar, cadrul didactic este figura centrală pentru 

copii. Influența educativă exercitată de către cadrul didactic asupra grupei de copii 

este determinată de modul în care acesta își îndeplinește rolurile manageriale [9]. 

Managementul grupei de preşcolari se referă la un ansamblu de activităţi şi 

comportamente ale educatorului, care urmăresc să întreţină o atmosferă de cooperare 

şi de implicare a copiilor preşcolari în realizarea sarcinilor educaţionale ce le revin. 

Rolul de manager al grupei de preşcolari - vizează administrarea eficientă a 

relaţiilor interpersonale ce se stabilesc între copiii preşcolari, a rezolvării conflictelor 

între ei, organizarea resurselor necesare atingerii finalităţilor educaţionale, 

promovarea culturii de grup, stimularea dezvoltării particularităţilor individuale ale 

copiilor, distribuirea şi rezolvarea raţională a sarcinilor educaţionale şi a 

responsabilităţilor copiilor în cadrul grupei, orientarea corectă a copiilor preşcolari în 

luarea deciziilor, indicarea normelor, regulilor, cerinţelor care stau la baza grupului şi 

a activităţilor educaţionale [1]. 

Componentele managementului grupei de preşcolari sunt: 

 Managementul conținuturilor - reprezintă capacitatea de a forma deprinderi 

aplicabile tuturor activităţilor, educatorul coordonează spaţiul, materialele, mişcarea 

şi aşezarea copiilor dar şi materialul de studiu, promovează activităţile de grup, 

managementul atenţiei, evitarea saturaţiei, plictiselii, prezentarea progresivă a 

conţinuturilor, varietatea, provocarea, coordonarea discuţiilor în grupa de copii 

preşcolari. 

Managementul problemelor disciplinare - controlul eficient al problemelor 

disciplinare, recompensarea comportamentului responsabil, corectarea 

comportamentului iresponsabil și inadecvat, ignorarea, controlul consecvent, mustrări 

verbale ușoare, așezarea preferențială la mesele de lucru etc. 

 Managementul relațiilor interpersonale se focalizează asupra grupei de 

preşcolari ca microsistem social, antrenează comunicarea, stimulează colaborarea în 
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cadrul grupului de copii preşcolari, formează responsabilitatea colectivă, asigură un 

climat binevoitor şi cooperant etc. 

Rolurile manageriale ale cadrului didactic din instituţiile preşcolare în timpul 

activităţilor se bazează pe acţiuni manageriale bine fundamentate şi finalizate de 

informare, evaluare şi comunicare pedagogică. 

 Informarea managerială: cadrul didactic colectează, stochează, procesează, 

accesează date semnificative în realizarea activităţilor, în cele mai bune condiţii. 

Aceste date constituie un flux informaţional continuu care trebuie controlat pe tot 

parcursul activităţii şi după terminarea acesteia, în perspectiva îmbunătăţirii 

procesului educaţional. 

 Evaluarea managerială: cadrul didactic evaluează situaţia grupei de copii în 

ansamblu / a unui copil în parte. Evaluarea este acţiunea care precede operaţia finală 

de decizie pe care o ia cadrul didactic şi se bazează pe operaţii de control (dar nu ca 

un scop în sine), măsurare, cântărire, apreciere calitativă, decizie iniţială sau parţială.  

 Comunicarea managerială: cadrul didactic intervine pe tot parcursul 

activităţii după unele decizii iniţiale şi parţiale, dar şi la sfârşitul activităţii, când 

comunică deciziile finale. Comunicarea în cadrul activităţii se bazează pe îndrumări, 

care au ca scop stimularea / motivarea copiilor preşcolari pentru activitate.  

Pentru a-şi valorifica eficient rolurile şi competenţa managerială în activităţile 

cu copii preşcolari, cadrul didactic din instituţiile preşcolare va ţine cont de: 

 organizarea managerială - implică valorificarea unor structuri care sânt 

propuse la nivel oficial sau care pot fi construite de el în contextul concret al grupei 

de copii preşcolari. 

 planificarea managerială - prevede respectarea cerinţelor de proiectare 

curriculară a activităţii; asigură conceperea activităţii ca activitate didactică, bazată şi 

construită în sens curricular pe interdependenţa permanentă dintre predare – învăţare 

- evaluare;  

 orientarea managerială - completează funcţiile de organizare şi planificare 

managerială a activităţii. Menirea acestei funcţii constă în îndrumarea metodologică.  

 perfecţionarea managerială - invită cadrul didactic la o activitate de 

cercetare pedagogică a produsului muncii sale – activitatea proiectată şi realizată într-

un context mai larg, privită ca microsistem sau unitate educaţională. 

Pentru a fi un manager eficient în instituţiile preşcolare, cadrul didactic 

(educatorul) trebuie să aibă o concepţie largă asupra educaţiei şi instruirii, o 

înţelegere clară a funcţiei şi rolurilor manageriale derivate, a punerilor în aplicare 

pentru variatele situaţii educaţionale. 

Cadrul didactic manager poate deveni astfel profesionist în educaţie, conducerea 

ei fiind o atribuţie intrinsecă, o condiţie fundamentală. Astfel se diferenţiază de alte 

domenii unde profesiunea de manager este complementară pentru un specialist. 
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