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Introducere 

 Prezenta lucrare are rol de consultant în procesul de realizare 

a cercetărilor în domeniul educaţiei timpurii, cu destinaţie de suport 

cadrelor didactice universitare şi din învăţămîntul preşcolar, 

cercetătorilor, inclusiv masteranzilor, studenţilor în intenţiile 

acestora de a fi iniţiatori activi ai schimbărilor la nivelul instituţiilor 

preşcolare prin creşterea calităţii educaţiei timpurii în baza cercetării 

acţiune. Elaborat în cadrul proiectului Parteneriatului Global pentru 

Educaţie implementat de către Ministerului Educaţiei, ghidul reflectă 

rezultatele a trei cercetări-acţiune în educaţia timpurie,  componentă 

ce prevede armonizarea teoriei cu practica în procesul de inestigaţie. 

Cercetările acţiune au fost axate pe problemele identificate de 

echipele de cercetare:  

1. organizarea eficientă a activităţilor educaţionale în centre de 

interes; 

2. dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din educaţia 

timpurie în baza standardelor profesionale naţionale; 

3. incluziunea în educaţia timpurie a copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale. 

Autorii ghidului şi-au propus:  

- să ajute studenţii să proiecteze şi să desfăşoare cercetări acţiune; 

- să stimuleze demersurile de cercetare acţiune şi identificare a 

unor soluţii pentru problemele existente în procesul educaţional; 

- să contribuie la dezvoltarea gîndirii critic-reflexive şi a 

competenţelor investigaţionale prin modelul de cerectare la 

nivelul unei teze de licenţă; 

Intenţia noastră este ca cercetarea să fie abordată ca o activitate 

firească a studenţilor şi a cadrelor didactice motivate să lucreze 

calitativ şi să contribuie la formarea şi dezvoltarea unor profesionişti 

în domeniu.  

Implicarea studenţilor şi masteranzilor în cercetări de acest tip 

generează configuraţii motivaţionale de durată, deoarece lucrările de 

licenţă şi cele de masterat sunt utile pentru practicieni, iar elaborarea 

lor implică mult mai multă responsabilitate şi stimulează cooperarea 

profesională. 
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