
Gradinita SMART CLUB isi propune sa insoteasca copilul in procesul de crestere si 

implinire personala, pentru atingerea intregului potential, prin combinarea lucrului individual 

axat pe nevoile fiecarui copil cu activitatile de grup centrate pe joc, poveste, exprimare artistica 

si comunicare. Fiecare copil are propriile interese si nevoi pe care si le poate urmari in mod 

competent. Noi suntem langa el pentru a-i prezenta posibilitatile si directiile din care poate sa 

aleaga. Prin metode si practici moderne de comunicare, prin crearea unui mediu sigur si 

stimulant, urmarim sa dezvoltam in copil increderea in sine, independenta si placerea de a invata 

care sa il insoteasca intreaga viata. 

Cerinte: 

•    studii absolvite:  profil pedagogic – specializarea educatoare / Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar  

•    cunostinte obligatorii de limba engleza 

•    cunostinte de psihologie a copilului /comunicare constituie un avantaj 

•    capacitati adecvate de lucru cu copiii (atentie distributiva, capacitatea de a asculta, de a 

intelege si a oferi suport) 

•    capacitate de organizare/ planificare si structurare a programului educational intr-un mod 

creativ 

•    capacitatea de a urmari indeplinirea obiectivelor educationale stabilite anterior 

•    capacitatea de a organiza activitati creative cu copiii 

•    interesata de dezvoltarea personala si a copiilor 

•    abilitati de lucru in echipa 

•    dispozitia de a invata (prin observare si studiu individual) 

Atributiuni: 

•    organizeaza/ planifica si structureaza programul educational intr-un mod creativ 

•    colaboreaza cu educatoarea de pe tura opusa in ceea ce priveste planificarea si structurarea 

programul educational din timpul dupa – amiezei  

•    comunica in limba engleza cu copiii pe parcursul activităților opționale 

•    supravegheaza, asista, indrumă și coordonează copiii pe intreaga perioada a programului de 

lucru 

•    rearanjeaza spatiul de lucru/ sala de clasa, la finalul zilei 

•    vegheaza la siguranta si confortul copiiilor in perioada in care acestia se afla in incinta 

institutiei 

Experienta anterioara pe o pozitie similara sau in alte domenii relevant prezinta avantaj. 

 

La SMART CLUB ne propunem să însoțim copilul în procesul de creștere și împlinire personală, 

pentru a își atinge întregul potențial. Prin metode și practici moderne de comunicare, prin crearea 

unui mediu sigur și stimulant, urmărim să dezvoltăm în copil încrederea în sine, independența și 

plăcerea de a învăța care să îl însoțească întreaga viață. 

SMART CLUB înseamnă în primul rând oamenii, echipa care ajută la construirea 

comunităţii noastre. Succesul activităţii noastre depinde de calitatea şi implicarea echipei 

noastre. Îi vedem pe angajaţii noştri ca pe nişte parteneri de lungă durată, responsabili şi dedicaţi, 

conştienţi de importanţa misiunii ce le revine aici la SMART CLUB. Credem că pentru a creşte 

şi educa generația de mâine e nevoie ca fiecare dintre noi să fim implicaţi într-un proces de 

creştere şi dezvoltare personală. De aceea investim în pregătirea profesională a echipei noastre, 



dând fiecaruia posibilitatea de a îşi folosi în mod constructiv abilităţile. Ne angajăm să oferim un 

mediu de lucru prietenos şi relaxat, un cadru de desfăşurare a activităţii predictibil şi organizat, 

oportunităţi de creştere, training şi învăţare permanente, programe de fidelizare şi răsplătire a 

rezultatelor muncii. 


