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Denumirea programului de studii Management și consiliere în educație preșcolară 

Ciclul II 

Denumirea cursului Filosofia și axiologia educației  

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Științe ale Educației și Informatică 

Pedagogia Preșcolară, Educație Fizică și Dans 

Titular de curs Carabet N. 

Cadre didactice implicate  

e-mail ncarabet@yahoo.com 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact 

direct 

Studiu 

individual 

F.01.O.001 5 I 1 150 35 115 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

În contextul cursului dat masteranzii vor studia concepte ca: filosofia educației, educația 

axiologică, să formeze atitudini/ comportamente morale, demne de profesiunea de pedagog, să 

cunoască definiția valorii, tipurile valorilor, strategii de educație și orientare axiologică a copiilor de 

vârstă timpurie, și legitățile axiologiei și filosofiei educației.  Studenţii vor putea valorifica potenţialul 

personal prin diverse activităţi educative, extracuriculare (cu impact pentru educația axiologică) 

planificate/ organizate în IET cu copiii, dar și cu părinții. Studenții vor putea asista/ consilia părinții 

(offline și online) în unele contexte familiale, comunitare de educație axiologică, bazându-se pe 

cunoștințele psihopedagogice, metodice achiziționate. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe gnosiologice: de cunoaștere/ descriere  a componentelor filosofiei și axiologiei 

educației copiilor de vârstă timpurie  

 Competenţe de aplicare: de planificare a activităților cu preșcolarii/ părinții în vederea 

educației axiologice și formării acestora în aspect etic- moral- axiologic, de orientare/ 

corectare /îndrumare a activității de formare a orientărilor axiologice la copii a părinților prin 

aplicarea strategiilor didactice moderne dar și instrumentelor digitale 

 Competenţe de analiză: de analiză a eficacităţii strategiilor  didactice aplicate în procesul de 

orientare și educație axiologică a copiilor 

 Competenţe de comunicare: de utilizare în comunicare  a unui limbaj ştiinţific corect şi 

specific în cadrul activităților de orientare și educație axiologică a copiilor și în afara acestora 

în format offline și online, prin respectarea normelor deontologice în comunicarea cu copiii și 

părinții 

Finalităţi de studii 

mailto:ncarabet@yahoo.com
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 să se documenteze/ formeze permanent în vederea activităților de formare a orientărilor axiologice 

la copii în aspect etic- moral- axiologic, prin planificarea –organizarea acestora cu preșcolarii/ 

părinții, prin  orientarea/ corectarea/ îndrumarea părinților, prin aplicarea strategiilor didactice 

moderne dar și instrumentelor digitale 

 să elaboreze/ planifice/ organizeze activităţi de cunoaștere a sinelui (moral, calități, potențial 

creativ etc.) 

 să elaboreze materialele ştiinţifice, didactice, necesare în activitatea de formare a orientărilor 

axiologice la copii în aspect etic- moral- axiologic 

 să anticipeze și să intervină cu profesionalism şi discreţie în probleme ce ţin de educaţia axiologică  

preşcolarului. 

Precondiții 

Pentru realizarea obiectivelor propuse studentul trebuie să posede cunoştinţe elementare din 

domeniile- filosofie, etică, morală, pedagogie preşcolară, psihologia preşcolară, metodicile 

particulare, metodologia cercetării psihopedagogice, docimologie, managementul educaţiei 

preşcolare, comunicarea pedagogică, consilierea educațională, etica profesională, tehnologii 

informaționale. 

Unități de curs 

Unitatea de conținut 1.Concept de filosofie, educație, axiologie. Relația: filosofia educației- 

educația axiologică (T. Vianu) 

Unitatea de conținut 2.Constituirea valorilor. Clasificarea valorilor. Sistemul de valori. Educație 

prin și pentru valori.  

Unitatea de conținut 3. Funcțiile valorilor. Cognitiv. Identitar. Compensator. Structurant. 

Reducerea anxietății 

Unitatea de conținut 4. Societatea modernă și valorile etern- umane, sociale, politice, moderne, 

europene.  

Unitatea de conținut 5. Sistemul de educație și valorile etern- umane, sociale, politice, moderne, 

europene. Clase de valori 

Unitatea de conținut 6. Valorile și necesitățile sociale. Valori de grup, de clasă, de epocă, 

ideologice.  

Unitatea de conținut 7. Perspectivele modelului educațional contemporan  

Unitatea de conținut 8. Premise pentru o nouă educație axiologică în R. Moldova 

Strategii de predare învățare 

Se vor utiliza strategii de predare- învățare centrate pe student, strategii ce pun în valoare ideile 

originale, demne, interactive, ce dezvoltă potențialul individual, formează competențe didactice, 

manageriale, digitale la studenți dar și strategii colective de lucru.   

Strategii de evaluare 
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Evaluare curentă № 1- Studiu de caz Analiza procesului de constituire a valorilor (scris) 

Evaluare curentă № 2-  comunicare tematică  structurată ”Aspecte metodologice de orientare 

axiologică a copiilor” , (combinat) 

Evaluare finală-  Portofoliul 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

1.Carabet N. Filosofia și axiologia educației: Suport de curs. Chișinău: Tipografia UPS ,,Ion Creangă, 

2017. 81 p. ISBN 978-9975-46-330-0. 

2.Cadrul de referință al educației timpurii din Republica Moldova. Aprobat la Consiliul Național 

pentru curriculum (Ordinul MECC nr. 1592 din 25.10.2018). Disponibil pe internet: 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_ed._timpurii_tipar_0.pdf 

3.Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, revizuit și dezvoltat. 

Aprobat la CNC (Ordinul MECC nr. 1592 din 25.10.2018). Disponibil pe internet: 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/standardele_de_invatare_tipar.pdf 

4.Curriculumul pentru educația timpurie, Chișinău, 2019. Aprobat la CNC (Ordinul MECC nr. 1699 

din 15.11.2018). Disponibil pe internet: 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_pentru_educatia_timpurie_tipar.pdf 

5.Călin Marin C., Filosofia educaţiei. Bucureşti: Aramis, 2001.  

6.Clement, E.,ş.a. Filosofia de la A-Z. Dicţionar enciclopedic de Filozofie. Bucureşti: All, 2000.  

7. Cuzneţov L. Etica educaţiei familial. Chişinău: CEP ASEM, 2000.  

8.Cuzneţov L., Banuh N. Filosofia educaţiei. Chişinău: CEP „UPS I. Creangă”, 2004.  

9. Cucoș C. Educația axiologică – țintă și principiu al formării, 2017. 

 

Bibliografie opțională 

1. Cucoș C. Instanțe ale formării pentru valori, 2017. 

2. Carabet  N. Nevoia de reconceptualizare a valorilor în școala modernă. În: Educația din 

perspectiva valorilor. Idei. Concepte, Modele. Culegerea de materiale ale Conferinței  

Internaționale, Alba-Iulia:  Ed. Eikon, 26-27 octombrie 2012, p. 133-141.  

3. Carabet  N. Idealul naţional şi educaţia. În: Educaţia din perspectiva valorilor. Idei, Concepte, 

Modele, Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, Cluj-Napoca: Ed. Eicon,  V. III, 2013, p. 

100-103.     

4. Carabet  N. Formarea  copilului prin valori şi pentru valori. În: Educaţia din perspectiva valorilor. 

Idei, Concepte, Modele, Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale,  Cluj-Napoca: Ed. Eicon, 

Vol. IV, 2013, p.96-72.     

5. Carabet N. Valoarea personalității umane. În Materialele Conferinței Internaționale ,,Educația din 

perspectiva valorilor”   Ediția X-a, Alba Iulia, 10-11 octombrie 2018, Cluj Napoca: Eikon, TOM 

XIII: SUMMA THEOLOGIAE, p.78-82. ISBN 978-973-757-730-6. 

 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_ed._timpurii_tipar_0.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standardele_de_invatare_tipar.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_pentru_educatia_timpurie_tipar.pdf
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Codul 

cursului 

 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul 
Total 

ore 

Total ore 

contact direct 
Studiu 

individual 

F.01.O.002 5 I 1 150 35 115 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

    Curriculum-ul disciplinei ,,Psihologia comunicării” este predestinat studenţilor pedagogi ciclul II 

de studii. ,,Psihologia comunicării” este disciplina fundamentală în pregătirea profesională a 

viitoarelor cadre didactice prin antrenarea lor în: înţelegerea semnificaţiei comunicării în activitatea 

educațională, explicarea esenţei formelor comunicării, analiza factorilor determinanţi ai comunicării, 

interpretarea comportamentului nonverbal al educabilului, identificarea barierelor în comunicare şi 

respectarea regulilor comunicării eficiente, exprimarea asertivă şi comunicarea în spiritul ascultării 

active, anihilarea comportamentelor dificile în comunicarea didactic, soluţionarea conflictelor. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe gnosiologice:  

 identificarea esenţei comunicării şi formelor comunicării; 

 utilizarea adecvată a conceptelor cod și canal de comunicare, feedback al comunicării, bariere în 

comunicare, discurs didactic, conflict, management al comunicării, comunicarea afectivă, 

exprimare asertivă, ascultare activă; 

 enumerarea metodelor şi tehnicilor de soluţionare a conflictelor în managementul comunicării 

educaționale; 

Competenţe de aplicare: 

 explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei; 

 caracterizarea elementelor  procesului de comunicare şi a triunghiului didactic din perspectiva 

specialităţii;  

 identificarea barierelor de comunicare în activitatea pedagogică şcolară şi procesul de studii 

Denumirea programului de studii Management și consiliere în educație preșcolară 

Ciclul Ciclul II: masterat 

Denumirea cursului Psihologia comunicării 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Științe ale Educației și Informatică; 

Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație fizică și Dans 

Titular de curs Ohrimenco (Boțan) Aliona, dr. în șt. ped., conferențiar 

interimar 

Cadre didactice implicate  

e-mail aliona_botan@mail.ru 

mailto:aliona_botan@mail.ru
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universitare; 

 interpretarea comportamentului nonverbal şi semnificaţia diferitor elemente nonverbale ale 

educatului; 

 ilustrarea diferenţelor specifice dintre diferite comportamente dificile în comunicare; 

 elaborarea activităţilor de învăţare în vederea comunicării mesajului didactic în cadrul diverselor 

etape ale lecţiei prin intermediul formelor comunicării;   

 proiectarea conţinuturilor comunicative ce asigură schimburile cognitiv şi afectiv-atitudinal în relaţia 

educator – copil prin discursul cadrului didactic, constituit din strategii discursive şi relaţionale;  

 interpretarea şi argumentarea modului de utilizare a metodelor şi tehnicilor de soluţionare a 

conflictelor: harta conflictului, victorie-victorie, medierea, etc.; 

Competențe atitudinale: 

 demonstrarea unei atitudini responsabile faţă de interlocutor (copilul) și mesajul educațional în 

actul comunicativ; 

 respectarea normelor etice în activitatea de pedagog; 

 conștientizarea rolului comunicării eficiente în activitatea profesională a educatorului; 

Competenţe de comunicare: 

 utilizarea în comunicare  a unui limbaj artistic și expresiv; 

 aplicarea și respectarea regulilor comunicării eficiente; 

 proiectarea activităţilor în vederea dezvoltării competenţelor comunicative prin aplicații ale 

formele comunicării. 

Finalităţi de studii 

- să definească elementele  procesului de comunicare din perspectivă psihologică şi tendinţele de 

evoluţie ale conceptului de comunicare pedagogică;  

- să identifice funcţiile limbajului verbal, nonverbal şi paraverbal în comunicarea conţinutului 

didactic, identificând bariere în transmiterea şi receptarea mesajului;  

- să descrie modelele de exprimare a atitudinii prin conţinuturile cognitiv/informtive și 

interpsersonale; 

- să distingă strategiile discursive de cele relaţionale în elaborarea discursului didactic;  

- să simuleze activităţi de comunicare a mesajului didactic prin sincronizarea formelor comunicării;  

- să creeze situaţii de învăţare în vederea dezvoltării culturii comunicării limbajului verbal, nonverbal 

şi paraverbal;  

- să elaboreze un discurs educaţional festiv în vederea sporirii încrederii și înlăturării tracului în 

comunicarea publică;  

- să proiecteze indicatori de evaluare/autoevaluare a comunicării didactice pentru cadrele didactice. 

Precondiții 

     Pentru atingerea finalităților, masterandul trebuie să posede cunoştinţe din cursurile universitare 

de  Psihologie generală, Cultura comunicării pedagogice, Etica profesională ciclul I. 
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Conținutul unităților de curs 

Tema 1. Dimensiuni psihologice ale comunicării 

Tema 2. Structura și componentele actului comunicativ 

Tema 3. Funcțiile și factorii determinanți ai comunicării 

Tema 4. Tipologia formelor de comunicare. Reguli de etică în scrierea emailurilor 

Tema 5. Psihologia comunicării din perspectivă educațională 

Tema 6. Structura discursului cadrului didactic.  

Tema 7. Comunicarea în managementul educațional 

Tema 8. Mangementul conflictelor în comunicare 

Tema 9. Implicații ale afectivității în comunicarea educator – copil 

Tema 10: Cultura emoțională a cadrului didactic  

Metode și tehnici de predare și învățare 

Metodele și tehnicile de predare și învățare se vor selecta din perspectiva paradigmei centrării pe cel 

ce învață, reieșind din necesitățile și interesele masteranzilor. În preponderență vor fi utilizate metode 

interactive. Masteranzilor le vor fi puse la dispoziție  resurse informative, suport de curs în format 

electronic, mijloace didactice corespunzătoare. Pentru facilitarea  receptării  informației în cadrul 

lecțiilor va fi utilizată multimedia. În cadrul lecțiilor de curs vor fi utilizate strategii precum 

expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată, iar în cadrul 

seminarelor vor fi utilizate - dezbaterea, clarificarea conceptuală, activităţi de grup, descoperire 

dirijată, sinteza cunoştinţelor, joc de rol, simularea, prezentarea unui discurs. 

Strategii de evaluare: 

   Evaluare se va realiza prin diverse forme (oral, scris) și instrumente de evaluare: prezentări, referate, 

participarea la discuţii, miniportofolii, etc.  

Evaluarea curentă I. Răspunsul oral la seminarii, produsul activității de lucru individual. 

   Evaluarea curentă II. Simularea unui discurs didactic: Discursul didactic. Tipologizarea discursului 

didactic. Caracteristicile discursului didactic. Configurația conceptuală a discursului didactic. 

Competența discursivă a cadrului didactic. Etape de proiectare / elaborare a discursului didactic. 

Strategii discursive. Gestionarea emoțiilor și tracului în discursul public. 

Evaluarea sumativă: Test docimologic 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul evaluării 

finale (lucrarea finală de examen), 60 %  din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul 

semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Albulescu I. Procedee discursive didactice. 2009. 164 p. 

2. Boţan-Ohrimenco A. Discursul didactic al profesorului de la teorie la practică. Chişinău: UPS 

,,Ion Creangă”, 2015. 117 p. 
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3. Cojocaru M. Discurs didactico-ştiinţific emoţional. Suport de curs pentru studii de masterat. 

Chişinău: Tipografia centrală, 2009. 84 p. 

4. Cojocaru-Borozan M., Sadovei L., Ţărnă E. Integrare socioprofesională prin discurs didactico-

științific. Chișinău: Tipogr. UPS „Ion Creangă”. 2014. 236 p. 

5. Ohrimenco A. Psihologia comunicării. Suport de curs. Chișinău: Goromond  studio, 2019. 

6.  Ohrimenco  A.  Discursul didactic – artă a educației prin comunicare. Monografie. Chișinău: 

Garomont-Studio, 2018. 286 p. ISBN 978-9975-134-18-7.808.56:37.091O-34 

7. Prutianu Șt. Antrenamentul abilităţilor de comunicare. Iași: Polirom, 2005. 

8. Psihologia comunicării. Teorii şi metode. Iaşi: Polirom, 2002.  

9. Sadovei L., Boțan A. Dezvoltarea competenței de comunicare paraverbală la studenții pedagogi. 

Forum Pedagogic Internațional ,,Orizonturi didactice”. Chișinău-Iași: Ed. Studis, 2012. p.188-

193. 

10. Stephen E.L. Arta de a vorbi în public. Iaşi: Polirom, 2014. 405 p. 

 

Opțional: 

1. Abric J.C. Psihologia comunicării. Teorii și metode. Polirom. 2011. Disponibil pe internet: 

https://www.academia.edu/16349285/Dany_Psihologia_Comunicarii_Teorii_si_Metode_de_Jean_

Claude_Abric  

2. Balica L., Danii A. Discursul didactic între argumentare, convingere şi persuasiune. În: Incursiuni 

Didactice în Dinamica Educaţională. Conferinţa Naţională de educaţie, ediţia a III-a. Suceava, 17 

mai 2014. pp. 301- 304 

3. Enăchescu, Eugenia. Comunicarea în mediul educaţional. Bucureşti: Aramis Print, 2008. 240 p. 

ISBN 978-973-679-595-4.  

4. Hasson G. Cum să-ți dezvolți abilitățile de comunicare: ce știu, fac și spun experții în comunicare. 

Iași: Polirom, 2012. 223 p.   

5. Ionescu F.S. Elemente aplicate de pragmatică lingvistică şi de analiză automată a discursului 

didactic. Teză de doctor în pedagogie. Cluj-Napoca: Universitatea ,,Babeş-Bolyai”. 2014. 314 p. 

6. Minulescu M. Psihologia comunicării. E-book, Facultatea de Sociologie-Psihologie, Universitatea 

Spiru-Haret. 

7. Mucchielli A. Arta de a comunica. Iași: Polirom, 2005. 

8. Ohrimenco A. Configurația conceptuală a discursului didactic. În: Materialele Conferinței 

științifice naționale consacrată jubileului de  90 de ani din ziua nașterii academicianului B. Melnic,  

12 februarie 2018. Chișinău: CEP USM, 2018, pp.402-406.  ISBN 978-9975-71-971 

9. Peretti, Andre De. Tehnici de comunicare. Iaşi: Polirom, 2001. 391 p. ISBN 973-683-505-7 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/16349285/Dany_Psihologia_Comunicarii_Teorii_si_Metode_de_Jean_Claude_Abric
https://www.academia.edu/16349285/Dany_Psihologia_Comunicarii_Teorii_si_Metode_de_Jean_Claude_Abric
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Denumirea programului de studii Management şi consiliere în educaţia preşcolară  

Ciclul ciclul II, masterat 

Denumirea cursului Teoria și metodologia evaluării în educație timpurie 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Facultatea Științe ale Educației și Informatică  

Catedra de pedagogie preșcolară, Educație Fizică și Dans 

Titular de curs Efrosinia Haheu-Munteanu, dr., conferenţiar universitar 

Cadre didactice implicate Ohrimenco Aliona, dr., conf.univ.inter  

e-mail ehaheu.munteanu@gmail.com, ohrimencoaliona@upsc.md  

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact 

direct 

Studiu 

individual 

S.01.O.003 5 I Sem. I 150 35 115 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

      Cursul „Teoria și metodologia evaluării în educație timpurie” are drept obiectiv major abordarea 

problematicii evaluări în învățământul preşcolar atât din perspectiva teoretică dar mai ales practică și 

vine să completeze sistemul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi ale masteranzilor  în materie de 

evaluare, obţinute în procesul studierii altor discipline universitare la ciclul I. Asigură fundamentarea 

aspectelor teoretico-practice de proiectare şi aplicare a strategiilor didactice de evaluare  a  eficienţei 

activităţii formativ-educative în grădiniţa de copii. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 selectarea şi utilizare instrumentarului normativ (standarde, curriculum, etc.) pentru 

proiectarea şi realizarea demersurilor de evaluare; 

 definirea şi caracterizarea principalelor categorii de concepte teoretice şi metodologice 

specifice domeniului: evaluare, funcţii, operaţii, criterii, strategii, metode, tehnici, instrumente, 

sisteme de apreciere a performanţelor copilului etc.; 

 comunicarea prin utilizarea unui limbaj ştiinţific, corect și coerent specific domeniului 

evaluativ; 

 descrierea, interpretarea şi evaluarea principalelor orientări metodologice ale procesului de 

evaluare (instrumente, metode, tehnici etc.); 

 integrarea şi utilizarea efectivă în procesul instructiv educativ din grădiniţă a strategiilor,a 

metodelor, tehnicilor şi instrumentelor existente de evaluare educaţională; 

 elaborarea instrumentelor de evaluare conform specificului acestora, specificului domeniului 

de dezvoltare a copilului, tipului de strategie evaluativă etc.; 

 aprecierea rezultatelor  și interpretarea acestora în baza standardelor de învăţare şi dezvoltare a 

copiilor de 0-7 ani 

mailto:ehaheu.munteanu@gmail.com
mailto:ohrimencoaliona@upsc.md
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Finalităţi de studii  

La finele cursului masterandul va fi capabil: 

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:  

 să definească principalele concepte aferente teoriei şi practicii evaluării (evaluare, măsurare, 

apreciere, decizie, randament, performanţă, rezultat, eficacitate, eficienţă, progres etc.) 

 să relateze despre funcţiile evaluării eficienţei activităţii formativ-educative în grădiniţa de copii; 

 să descrie demersurile principalelor strategii evaluative (evaluarea iniţială, evaluarea formativă, 

evaluarea sumativă); 

 să distingă diverse metode tradiționale și alternative de evaluare; 

 să prezinte erori în practica de evaluare în grădiniţe şi modalităţile de înlăturare ale acestora. 

La nivel de aplicare: 

 să aplice metode de evaluare specifice fiecărei strategii evaluative; 

 să aplice diverse modalități de prelucrare a rezultatelor; 

 să determine relații între documente normative și procesul proiectării strategiilor de evaluare; 

să aplice modalități de prelucrare și analiză a rezultatelor. 

La nivel de integrare:  

 să elaboreze, pentru un conţinut dat, o strategie de evaluare bazată pe metode şi tehnici moderne 

(alternative sau complementare). 

 să construiască probe de evaluare pentru un anumit domeniu de dezvoltare a preşcolarului; 

 să compare rezultatele evaluării privind eficienţa diverselor forme de organizare a activităţilor 

educativ-instructive în grădiniţă în dependenţă de obiectivele urmărite; 

Precondiții 

Pentru atingerea finalităților, masterandul trebuie să posede cunoştinţe din sferele: Pedagogiei 

preşcolare, Metodicilor particulare ale ÎP, Psihopedagogiei Speciale, Psihologiei copilului, precum şi  

din activitatea profesională practică din domeniul educaţiei şi învăţământului preşcolar. 

Unități de curs 

Tema 1. Evaluarea copiilor în IET: semnificaţii şi dominante pedagogice 

Tema 2. Repere metodologice privind evaluarea în IET 

Tema 3. Studierea copilului prin metoda observării   

Tema 4. Evaluarea pregătirii copilului către şcoală 

Tema 5. Instrumente de evaluare.    

Strategiile de predare-învățare 

Strategiile de predare-învățare în cadrul programului de masterat sunt centrate pe cel ce învață. 

Forme de organizare a instruirii:  

curs (tematic, integrat, sandwich, mixt, dezbatere, problematizare); 

seminarii (seminarul - dezbatere, seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza exerciţiului). 

Metodologie: 
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   Metode, tehnici, procedee: discursul expozitiv; proiecte de grup, simulări, studii de caz 

  Mijloace didactice: suport de curs, materiale mediate; instrumente TIC (curs plasat pe platforma 

MOODLE; prezentări powerpoint, materiale video/audio, postere multimedia etc. )  

Forme de organizare a activității masteranzilor: individuală; în grupuri; frontală. 

Strategii de evaluare 

Evaluări curente: participarea la dezbateri, studii de caz, test, test docimologic  

Evaluarea sumativă: portofoliul  

Bibliografie 

Obligatorie: 

1.  Bersan O. S.  Teoria şi metodologia evaluării. Cluj-Napoca: Editura Eikon, 2016. 

1. Cadrul de referință pentru educația timpurie. Chişinău: Lyceum, 2019.  

2. Curriculum pentru educaţie timpurie. Chişinău: Lyceum, 2019.  

3. Cucoș C.  Teoria și metodologia evaluării. Iași: Editura Polirom, 2008. 

4. Haheu-Munteanu E. Teoria și metodologia  evaluării preșcolarilor. Suport de curs ciclul II, 

masterat. Chișinău: Tipografia UPS "Ion Creangă", 2016. 

5. Dima A., Pelivan V. ș.a  Metodologia de monitorizare şi evaluare a dezvoltării copilului în baza 

standardelor de învățare și dezvoltare a copilului (vârsta 1,5 – 7 ani).  Ghid pentru cadrele 

didactice din educația timpurie; Aprobată prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării nr. 1939 din 28.12.2018. 

6. Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de 0-7 ani. Chișinău: Liceum, 2019. 

7. Potolea D. Teoria și practica evaluării educaționale. București, 2005. 

8. Sarnciuc-Gordea L.,  Ursu L. Studierea copilului prin metoda observării și documentării. Suport 

de curs. Chișinău, 2015. 

9. Pîslaru V., Cabac V., Achiri I. Evaluarea în învăţămînt. Orientări conceptuale. Ghid metodologic. 

Chişinău: Institutul de ştiinţe ale educaţiei, 2002. 

Opţională: 

1. Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu dezabilităţi în grădiniţa de copii/ Ghid pentru cadrele 

didactice şi manageriale din sistemul educaţional preşcolar şi pentru specialişti din serviciile 

specializate de recuperare/reabilitare a copiilor cu dezabilităţi. AO FCPS. Aprobat la Consiliul 

Naţional pentru Curriculum, Ministerul Educaţiei Editat cu sprijinul Agenţiei de Dezvoltare din 

Cehia, 2012. 

2. Cutasevici A. (coord national); Vrânceanu M. (coord. Expert) Mocanu L. Ghid de implementare 

a Curriculumului pentru Educație Timpurie, a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului 

de la naștere până la 7 ani din perspectiva Cadrului de referință pentru educație timpurie. 

Chișinău: Liceym, 2019. 

3. Manolescu M., Frunzeanu M. Perspective inovative ale evaluării în învățământul primar. 

București: Editura Universitară, 2016. 
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  Denumirea programului de studii Management și consiliere în educație preșcolară 

Ciclul II masterat 

Denumirea cursului 
Teorii și metodologii avansate în didactici particulare 

(științe și tehnologii) 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Științe ale Educației și Informatică;  

Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans 

Titular de curs dr., conferențiar universitar Gînju Stela 

Cadre didactice implicate  

e-mail stelaginju@gmail.com 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul 
Total 

ore 

Total ore 

contact direct 
Studiu 

individual 

S.01.O.004 5 I 1 150 35 115 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Teorii și metodologii avansate în didactici particulare (științe și tehnologii) 

contribuie la formarea competenţelor gnosiologice şi praxiologice cu referinţă la metodele didactice 

avansate, care pot fi aplicate pentru eficientizarea  predării-învățării -evaluării Domeniului de 

activitate ”Științe și tehnologii” din Curriculum-ul pentru educația timpurie.  Este o disciplină 

integrată, care constă din următoarele componente: Educația pentru mediu; Formarea reprezentărilor 

elementare matematice; Educația digitală, care corelează cu dimensiunile cu același nume din 

Curriculumul pentru educația timpurie.  Componenta Teorii și metodologii avansate în didactici 

particulare, educația pentru mediu  conduce la eficientizarea educației pentru mediu a copiilor de 0-7 

ani din perspectiva unui management calitativ din partea administrației instituției de educație 

timpurie, prin analiza mediului de învățare, ecologizarea procesului de predare-învățare-evaluare în 

grădiniță, analiza proiectelor didactice, elaborarea scenariilor pentru sărbători ecologice, proiectelor 

ecologice pentru  întreaga instituție de educație timpurie.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe gnosiologice: de descriere,  de adaptare de elaborare şi proiectare a metodelor 

didactice avansate în cadrul procesului de educație pentru mediu a copiilor de 0-7 ani în cadrul 

instituției de educație timpurie 

 Competenţe de învăţare: de autoevaluare/evaluare a competenței de educație pentru mediu 

personale și ale cadrelor didactice din subordine;  

 Competenţe de aplicare: de aplicare a metodelor didactice avansate în procesul de educație 

pentru mediu a copiilor de 0-7 ani 

 Competenţe de analiză: de evaluare a eficacităţii metodelor didactice avansate în educația 

mailto:stelaginju@gmail.com
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pentru mediu a copiilor de 0-7 ani; de constatare a corectitudinii amenajării terenului grădiniței 

de copii, a mediului de învățare a grupei de copii; de proiectarea a activităților cu conținut 

ecologic; diagnosticare a nivelului educației pentru mediu a copiilor de 0-7 ani. 

 Competenţe de comunicare: de utilizare în comunicare  a unui limbaj ştiinţific corect şi specific 

didacticilor particulare și educației pentru mediu. 

Finalităţi de studii 

 să utilizeze corect limbajul șiintifico- profesional în diverse  contexte; 

  să repereze fundamentele psihopedagogice ale proceselor şi fenomenelor educației pentru mediu 

în instituțiile preșcolare, din perspectiva teoriilor şi metodologiilor avansate; 

 să estimeze  potenţialul copiilor în vederea selectării/aplicării unor metodologii avansate de 

educație pentru mediu pentru optimizarea procesului didactic;  

 să proiecteze activităţi eficiente cu referință la educația pentru mediu, care presupun promovarea 

creativităţii şi educaţiei metacognitive la preșcolari;  

 să analizeze proiectele didactice, activitățile organizate, mediul de învățare, propunând soluții de 

eficientizare cu scopul îmbunătățirii educației pentru mediu a copiilor de 0-7 ani; 

 să aplice metodologii avansate în vederea educației pentru mediu în cadrul activităților în 

instituțiile preșcolare și amenajării mediului de învățare; 

 să integreze cunoştinţele teoretico-metodologice în contexte metodologice diverse;  

 să valorizeze valenţe integralizatoare şi ale deschiderilor inter- şi transdisciplinare în educația 

pentru mediu a copiilor de 0-7 ani; 

 să conştientizeze necesitatea sporirii cunoştinţelor şi formării continue a competenţelor 

profesionale aferente educației pentru mediu a copiilor de 0-7 ani. 

Precondiţii 

Pentru  atingerea finalităților, masterandul trebuie să posede cunoştinţe din disciplinele 

universitare: pentru ciclul I: Metodologia educației pentru mediu   din  disciplinele opţionale Educaţia 

ecologică, Praxiologia științelor. 

Unități de curs 

Tema 1. Repere teoretice despre educaţia pentru mediu a copiilor de 0-7 ani. 

Tema 2. Metodologia diagnosticării nivelului educației pentru mediu a  copiilor de 0-7 ani 

Tema 3. Educația pentru mediu prin activități integrate. 

Tema 4.Teoria şi metodologia explorării directe a mediului.  

Tema 5. Educația pentru mediu a copiilor de 0-7 ani  prin intermediul semnalelor –reper.  

Tema 6. Metodologia utilizării aparatelor de mărit în cadrul educației pentru mediu 

Tema 7.Metodologia organizării unui terrarium. 

Tema 8. Metodologia elaborării proiectelor ecologice în instituțiile de educație timpurie 

Metode și tehnici de predare și învăţare 

În cadrul cursului se vor utiliza metode centrate pe cel ce învață, metode de explorare directă, se 
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va utiliza multimedia. Masteranzilor se oferă suport de curs  format tipărit pe hârtie și electronic. 

Suportul de curs este plasat în Repozitoriul universității și pe paltforma MOODLE. 

Strategii de evaluare 

Evaluarea formativă  este  realizată prin diverse forme: oral,  scris, combinat  și metode: 

prezentări, rapoarte,  discuţii, portofolii, etc.  

Evaluarea curentă:  forma de evaluare- combinat; Metoda de evaluare -Proiectare zilnică pe 

tematica unei sărbători ecologice pentru întreaga institute de educație timpurie 

Evaluarea  finală de examen:  forma de evaluare -combinat; Metoda de evaluare – Portofoliu ( 

diagnosticarea educației pentru mediu a 5 copii; Fișă de analiză a Terenului grădiniței de copii și a 

Ungherașului Naturii; Scenariu al unui proiect ecologic)  

Nota finală se constituie din următoarele componente: 

40% din notă constituie rezultatul evaluării finale ( lucrarea finală de examen), 60 %  din notă 

constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive; 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Andon C.  Haheu E. Gînju S. Teoria și metodologia familiarizării copiilor cu natura. Chișinău: 

UPS ”I. Creangă”, 2014. 

2. Cadru de referință asupra curriculumului pentru educația timpurie. Chișinău: Lyceum, 2019. 

3. Curriculum-ul pentru educația timpurie. Chișinău: Lyceum, 2019. 

4. Şapiro S. Manual de ecologie, New York,1995. 

5. Gînju S., Carabet N., Haheu E. Activități investigațional-practice de cunoaștere a mediului. 

Chișinău: UPS ”I. Creangă”, 2013. 

6. Ghid de implementarea a curriculumului pentru educația timpurie. Chișinău: Liceum, 2019. 

7. Gînju  S. Teorii și metodologii avansate în didacticile particluare ale învățămîntului preșcolar 

(cunoașterea mediului și cultură ecologică). Chișinău: UPS ”I. Creangă”, 2016. 

8. Managementul educaţiei ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinţi şi bunici / Zalău, Sălaj, 

România, 2012. 

9. Standarde de învățare și dezvoltare a copiilor de la naștere până la 7 ani. Chișinău: Lyceum, 

2019. 

10. Metodologia de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de 1,5-7 ani în baza Standardele 

de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de 0-7 ani. Aprobat la CNC  (Ordinul MECC nr.1939 

din 28.12.2018). Disponibil pe internet: 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologia_me_sidc_2018.pdf 

11. Standarde minime de dotare a instituției de educație timpurie (aprobat prin Ordinul MECC nr. 

253 din 11.10.2017). Disponibil pe internet: https://mecc.gov.md/sites/default/files/smdiet_-

_08.02.2018.pdf 

12. Regulamentul sanitar a instituțiilor de educație timpurie, 2016. 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologia_me_sidc_2018.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/smdiet_-_08.02.2018.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/smdiet_-_08.02.2018.pdf
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Opţională: 

1.Gînju S., Carabet N., Haheu E. Didactica educației preșcolare. Sinteze. Chișinău: Tipografia 

UPS I. Creangă, 2012. 221p.  

2.Gînju S., Cojocari L. Tipuri de învățare eficientă în educația pentru mediu a copiilor. În: 

„Educaţia din perspectiva valorilor”, materialele conferinţei  internaţionale, Ediţia a XI-a 

Chişinău, 24-25.septembrie 2019. 

3. Gînju S., Iftimia B. Impactul mediului de învățare asupra dezvoltării holistice a copilului. În: 

Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului, materialele conferinței 

științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor  UPS „Ion Creangă”, Seria XXI, Volumul II. 

Chişinău: UPS "Ion Creangă", 2019, pp. 3-10. ISBN 978-9975-3370-3-8.082:378.637(478-

25)=135.1=161.1  

4.Malancea L., Gînju S. Ecologizarea procesului de instruire și educație a preșcolarilor în 

instituțiile de educație timpurie În: Management și consiliere în educație preșcolară. Culegere 

de rezumate ale tezelor de master, Volulmul VI, Chișinău: Garomont-Studio, 2019, pp. 4-9. 

ISBN 978-9975-115-96-4; Vol. 6-ISBN-978-9975-134-39-2 

5.Standarde profesionale naționale ale cadrului didactic pentru educația timpurie, 2008. 

6.Бондаренко Т.Экологические занятия с детьми 6-7 лет. ТЦ Учитель, 2009. 

7.Гончарова, Е.В., Теория и Методика Экологического Образования Детей Дошкольного 

Возраста, Издательство Нижневартовского государственного гуманитарного 

университета, 2008. 

7.Киреева Л. Формирование экологическоц культуры дошкольников. Волгоград: изд. 

Учитель. 
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Denumirea programului de studii Management și Consiliere în Educația Preșcolară 

Ciclul II 

Denumirea cursului 
Teorii și metodologii avansate în didactici particulare 

(științe și tehnologii) 

Facultatea/ Catedra responsabilă de curs 
Științe ale Educație și Informatică 

Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans 

Titular de curs M.Pavlenco, dr. lector universitar 

Cadre didactice implicate  

e-mail pavlencomihaela@mail.ru 

Codul 

cursului 

 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul 
Total 

ore 

Total ore 

contact direct 
Studiu 

individual 

S.01.O.004 5 I 1 150 35 115 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

În cadrul cursului, studenții vor studia modalitățile de utilizare a strategiilor didactice, mijloacelor 

tehnice, a SOFT-ul educațional, precum și a jocurilor matematice asistate la calculator în procesul de 

formare a reprezentărilor matematice la preșcolari; modalitățile de corelare a documentelor reglatorii 

în formarea competențelor matematice la copiii de vârstă antepreșcolară și preșcolară.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

o Identificarea bazei psihopedagogice de formare a reprezentărilor matematice la copiii de 1,5 - 7 

ani în activitățile integrate; 

o Corelarea conținuturilor curriculare în proiectarea integrată a activităților de formare a 

reprezentărilor elementare matematice; 

o Determinarea modalităților de utilizare a metodelor didactice în procesul de formare a 

reprezentărilor matematice la nivelul Educației Timpurii; 

o Proiectarea activităților integrate prin utilizarea TIC, a softurilor educaționale și a jocurilor pe 

calculator. 

o Utilizare limbajului ştiinţific specific activităților de formare a reprezentărilor matematice.  

Finalităţi de studii 

 Să distingă caracteristicile componentelor procesului de formare a reprezentărilor matematice 

la nivelul Educație Timpurie; 

 Să identifice problemele procesului de formare a reprezentărilor matematice și a căilor de 

soluționare; 

 Să determine modalitățile de corelare a conținuturilor curriculare în proiectarea integrată a 
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activităților de formare a reprezentărilor elementare matematice; 

 Să distingă rolul jocului matematic pe calculator în formarea reprezentărilor matematice la 

vârsta preșcolară; 

 Să proiecteze  activități integrate abordând diverse metode didactice și TIC; 

 Să creeze softuri educaționale pentru formarea reprezentărilor elementare matematice; 

 Să utilizeze un limbaj matematic în activitățile educaționale. 

Precondiții 

Pentru realizarea finalităților cursului studenții vor utiliza cunoștințe din disciplinele 

universitare Didactica preșcolară, Psihologia vârstei, TIC, Formarea reprezentărilor elementare 

matematice la preșcolari. 

Unități de curs 

Tema 1. Baza psihopedagogice de formare a reprezentărilor matematice la copiii de 1,5 - 7 ani în 

activitățile integrate 

Tema 2. Corelarea documentelor reglatorii în formarea competențelor matematice la copiii de vârstă 

antepreșcolară și preșcolară 

Tema 3. Strategii de formare a reprezentărilor despre mulțime, număr și numerație la vârsta 

antipreșcolară și preșcolară 

Tema 4.  Strategii de formare a reprezentărilor despre formele geometrice la nivelul Ed. Timpurii 

Tema 5.  Strategii de formare a reprezentărilor despre timp și spațiu la copiii de 1,5-7 ani 

Tema 6.  Strategii de formare a reprezentărilor despre unitățile de măsură la preșcolari 

Tema 7.  Utilizarea TIC în formarea reprezentărilor matematice la vârsta preșcolară 

Tema 8.  Utilizarea softurilor educaționale în procesul de formare a reprezentărilor matematice la 

nivelul Educației Timpurii 

Tema 9.  Jocul matematic pe calculator 

Metode și tehnici de predare și învăţare 

Analiza SWOT, prelegere interactivă, studiul de caz, exerciţiul, modelarea, învăţarea prin 

cooperare etc. 

Strategii de evaluare 

Evaluări curente (60 % din nota finală) realizate prin diverse metode: proiecte didactice, analiza 

documentelor de politică educațională și a unor activități, prezentări de softuri, portofoliu, etc.  

Evaluarea la examen (40 % din nota finală) prevede susţinerea unui examen oral.  

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Antonovici Ș. Matematica în grădiniță. Ghid pentru educatori. București: Didactica Publishing 

House, 2016. 140 p. 

2. Cadrul de referință a Educației Timpurii al Republicii Moldova. Chișinău: Lyceum, 2019. 76 p. 

3. Câmpanu C. A. Metode active de predare a matematicii în grădiniță și clasele primare. Iași: 
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Rovimed, 2010. 80 p. 

4. Corlat S., Karlsson G., Braicov A. ș.a. Metodologia utilizării Tehnologiilor Informaționale și de 

Comunicație în învățământul superior. Chișinău: UST, 2011. 204 p.  

5. Curriculum pentru Educație Timpurie. Chișinău: Lyceum. 2019. 128 p. 

6. Pavlenco M. Abordarea integrată a conținuturilor matematice în activitățile din instituțiile 

preșcolare de învățământ. În: Revista de ştiinţe socioumane a UPS „Ion Creangă”, nr. 3 (37), 

2017. p. 31-40.   

7. Pavlenco M. Modalități de utilizare a fișelor matematice la dezvoltarea reprezentărilor 

geometrice la copiii de 6-8 ani. În: Materialele conferinței științifice anuale ale profesorilor și 

cercetătorilor UPS „Ion Creangă”, 2017, Seria XIX, Vol. II, p. 50-58.  

8. Pereteatcu M. Strategii de stimulare a abilităților matematice la vârsta timpurie. Bălți: 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2017. 265 p. 

9. Petrovici C. Didactica activităților matematice în grădiniță. Iași: Polirom, 2014. 246 p. 

10. Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani. Chişinău: Lyceum, 

2019. 170 p.  

11. Visoiu F. Metode activ - participative de predare a matematicii în clasele primare. Iași: 

Rovimed, 2013. 90 p. 

12. Vlădoiu D. Instruire asistată de calculator. Disponibil pe Internet: 

hiphi.ubbcluj.ro/studii/Public/File/cursuri/.../IAC.pdf. 

13.  Zoltan B. Utilizarea softwarelor educaționale ca metodă modernă în predarea matematicii. 

[Disponibil pe Internet: https://ru.scribd.com/document/289738136/Software-Educational. 

14. Габдулинна З.М. Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет. 

Планирование занятий, рекомендации, дидактический материал, консультации для 

родителей. Волгоград: Учитель, 2010. 139 с. 

Opţională: 

1. Noveanu G. N., Vlădoiu D. Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare. Bucureşti: 

Educaţia 2000+, 2009. 62 p. 

2. Oboroceanu (Timuș) V. Formarea competențelor profesionale ale studenților pedagogi în 

baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale. Teză de doctor în științe pedagogice. 

Chişinău: UPS Ion Creangă, 2016. 180 p. 

3. Piajet J., Inhelder B. (tradus din l. franceza de Papuc L.) Psihologia copilului. Chișinău: 

Cartier Polivalent, 2005. 160 p. 

4. Solomon I., Petre D. Softurile educaţionale în învăţământul preşcolar. Disponibil pe Internet: 

http://red.isjarges.ro/wp-content/uploads/2019/01/Softurile-educationale-in-invatamantul-

prescolar_profesori_-Petre-Daniela_Solomon-Irena_aprilie-2018.pdf 

5. Tuduran F. Tehnologii informaționale în domeniul educațional, avantaje și dezavantaje. 

Disponibil pe Internet: http://infomate.ro/revista/imt77892014.pdf. 

6. Verza E., Verza F. E. Psihologia copilului. București: Trei, 2017. 560 p. 

http://hiphi.ubbcluj.ro/studii/Public/File/cursuri/suporturi_conversie/IAC.pdf
http://hiphi.ubbcluj.ro/studii/Public/File/cursuri/suporturi_conversie/IAC.pdf
https://ru.scribd.com/document/289738136/Software-Educational
http://red.isjarges.ro/wp-content/uploads/2019/01/Softurile-educationale-in-invatamantul-prescolar_profesori_-Petre-Daniela_Solomon-Irena_aprilie-2018.pdf
http://red.isjarges.ro/wp-content/uploads/2019/01/Softurile-educationale-in-invatamantul-prescolar_profesori_-Petre-Daniela_Solomon-Irena_aprilie-2018.pdf
http://infomate.ro/revista/imt77892014.pdf
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Denumirea programului de studii Management și Consiliere în Educație Preșcolară  

Ciclul Ciclul II, masterat 

Denumirea cursului 
  Teorii și metodologii avansate în didactici particulare 

(limbaj și comunicare)  

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

 Facultatea Științe ale Educației și Informatică,  

Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans 

Titular de curs doctor, conferiențiar universitar Liuba Mocanu 

Cadre didactice implicate   

e-mail mocanu.liuba@mail.ru 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact 

direct 

Studiu 

individual 

S.01.O.005 5 1 1 150 35 115 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul Teorii și metodologii avansate în didactice particulare (dezvoltarea limbajului și 

comunicare) contribuie la cunoaşterea teoriilor ce vizează dezvoltarea limbajului, formarea 

competenţelor gnosiologice şi praxiologice cu referinţă la dezvoltarea limbajului şi comunicării 

preşcolarilor vizând aspectele fonetic, lexical, gramatical, vorbirea coerentă etc. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe gnosiologice: de definire, enumerare, descriere, a strategiilor didactice avansate în 

cadrul formării și dezvoltării competențelor de comunicare a copiilor de vârsta timpurie 

   Competenţe de aplicare: de selectare, de adaptare, de proiectare, de aplicare a strategiilor 

didactice avansate în cadrul formării și dezvoltării competențelor de comunicare a copiilor de 

vârsta timpurie  

 Competenţe de analiză: de evaluare a eficacităţii strategiilor didactice aplicate în procesul de 

formare și dezvoltare a  competențelor de comunicare a copiilor de vârsta timpurie 

 Competenţe de comunicare: de utilizare în comunicare  a unui limbaj ştiinţific corect, fluent şi 

specific disciplinei date; dar și adaptat vârstei timpurii în cadrul activităților desfășurate 

Finalităţi de studii 

 să repereze fundamentele psihopedagogice ale proceselor şi fenomenelor dezvoltării limbajului şi 

a comunicării în educația timpurie, din perspectiva teoriilor şi metodologiilor avansate;  

 să distingă direcţiile şi acţiunile de investigare a procesului dezvoltării limbajului şi a 

comunicării în educația timpurie, cu scopuri ameliorative; 

  să identifice modalităţi de realizare a transferurilor de competenţe, în vederea optimizării 

procesului educaţional; 
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 să utilizeze corect limbajul știintifico- profesional în diverse contexte;  

 să estimeze potenţialul copiilor în vederea selectării/aplicării unor metodologii avansate, în 

funcţie de aspecte, pentru optimizarea procesului dezvoltării limbajului şi a comunicării; 

  să proiecteze activităţi eficiente de dezvoltare a limbajului şi a comunicării în cadrul grupelor de 

vârstă, cu aplicarea metodologiilor avansate; 

 să integreze cunoştinţele teoretico-metodologice în contexte metodologice diverse; 

  să valorizeze valenţe integralizatoare şi ale deschiderilor inter- şi transdisciplinare în dezvoltarea 

limbajului şi a comunicării în educația timpurie;  

 să conştientizeze necesitate sporirii cunoştinţelor şi formării continui a competenţelor 

profesionale. 

Precondiții 

Pentru atingerea finalităţilor, masterandul trebuie să posede cunoştinţe din cursurile universitare 

de Pedagogie,  Psihologie, Anatomia, fiziologia și igiena copilului, Praxiologia limbii române, Teoria 

şi metodologia dezvoltării limbajului şi comunicării 

Unităţi de curs 

1. Concepția disciplinei Teorii și metodologii avansate în didactici particulare (limbaj și 

comunicare) și corelarea ei cu Curriculumul pentru educația timpurie      2  

2. Realizarea şi valorificarea conexiunilor intra-, inter- şi transdisciplinare, în vederea optimizării 

dezvoltării limbajului şi a comunicării.  

3. Mecanismele neuro- anatomo fiziologice, psihologice ale limbajului.   

4. Teorii privind ontogeneza limbajului   

5. Dezvoltarea proceselor psihice la copiii de vârstă timpurie prin limbaj.  

6. Cultura sonoră.   

7. Aspectul lexical    

8. Modalități de dezvoltare a limbajului plastic (expresiv) la copiii de vârstă timpurie   

9. Formarea vorbirii corecte d.p.d.v. gramatical la copiii de vârstă timpurie   

10. Formarea competențelor de exprimare orală la copiii de vârstă timpurie   

11. Strategii de evoluare a creativității verbale la copiii de vârstă timpurie   

Metode şi tehnici de predare şi învăţare 

Prelegerea, Dialogul , Conversaţia euristică, Problematizarea, Simularea, Experimentul 

Strategii de evaluare 

Evaluarea formativă se va realiza prin diverse metode: 

 Evaluarea curenta I: Metoda-conversație în baza subiectelor. Forma de evaluare -orală 

Evaluarea curenta II: Metoda-  referat. Forma de evaluare- mixtă 

 Evaluarea sumativă de examen se va executa în scris, metoda de evaluare- portofoliu. 

 Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul evaluării 

finale (lucrarea finală de examen), 60 % din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul 
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semestrului, prin verificări succesive ( cel puţin 2 evaluări). 

Bibliografie 

Obligatorie:  

1. Balint M. Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar. Cluj-

Napoca, 2008. 

2. Rafailă E. Educarea creativităţii la vârsta preşcolară. Bucureşti: Editura Aramis, 2002. 145 p.  

3. Cemortan S. Dezvoltarea vorbirii la preşcolari. Chişinău, 1998. 

4. Colceriu L. Metodica predării activității instructiv educative în grădinițe. București, 2010. 

5. Cadru de referință a educației timpurii. Chișinău: Liceum, 2019. 

6. Curriculumul pentru Educație Timpurie. Chișinău: Liceum, 2019. 

7. Mocanu L. Teoria și metodologii avansate în didactici particulare (limbaj și comunicare). 

Suport de curs. Chișinău: UPS ”Ion Creangă”, 2020. 

8. Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de 0-7 ani. Chișinău: Liceum, 2019. 

9. Startegia de dezvoltare Moldova 2030. 

10. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. М.: Издательствово Института 

Психотерапии, 2001. 

Opţională: 

2. Cutasevici A. (coord national); Vrânceanu M. (coord. Expert) Mocanu L. Ghid de 

implementare a Curriculumului pentru Educație Timpurie, a Standardelor de învățare și 

dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani din perspectiva Cadrului de referință pentru 

educație timpurie. Chișinău: Liceym, 2019. 

3. Bădică T., Marinescu E., Duţu O. Exerciţii pentru dezvoltarea vorbirii preşcolarilor. 

Bucureşti, 1979. 

4. Mocanu L., Postu A. Însușirea structurii gramaticale a limbii în instituția preșcolară prin 

intermediul jocului didactic. În: Management și consiliere în educația preșcolară: Culegere de 

rezumate ale tezelor de master, volumul V. Chișinău: S.n., (Tipogr. Garomont-Studio”), 2018,  

pp. 103-110.  ISBN 978-9975-136-65-5 

5. Mocanu L.,Vameșu R. Aspecte metodologice privind evoluția limbajului cursiv al 

preșcolarilor. În: Management și consiliere în educația preșcolară: Culegere de rezumate ale 

tezelor de master, volumul V. Chișinău: S.n., (Tipogr. Garomont-Studio”), 2018,  pp. 110-

116.  ISBN 978-9975-136-65-5 

6. Mocanu L., Znacovanu T. Valențele formative ale culturii sonore în dezvoltarea limbajului 

preșcolarilor. În: Management și consiliere în educația preșcolară: Culegere de rezumate ale 

tezelor de master, volumul V. Chișinău: S.n., (Tipogr. Garomont-Studio”), 2018,  pp. 116-

125.  ISBN 978-9975-136-65-5 

7. Mocanu L.,Verlan I. Formarea competențelor de comunicare ale preșcolarilor mari prin 

diverse strategii. În: Management și consiliere în educația preșcolară: Culegere de rezumate 

ale tezelor de master, volumul V. Chișinău: Tipogr. Garomont-Studio”, 2018,  pp. 125-131.   



 

 

 

 

 

 

 

22 

 

Denumirea programului de studii Management și consiliere în educația preșcolară  

Ciclul ciclul II, masterat 

Denumirea cursului Metodologia investigației pedagogice 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Facultatea Științe ale Educației  și Informatică /  

Catedra de Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans 

Titular de curs Efrosinia Haheu-Munteanu, dr., conferenţiar universitar 

Cadre didactice implicate  

e-mail ehaheu.munteanu@gmail.com 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact 

direct 

Studiu 

individual 

F.02.O.006 

F.02.O.007 

5 I Sem. II 150 35 115 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina îşi propune să contribuie la pregătirea masteranzilor pentru: asimilarea unor noțiuni, 

teorii, tendințe în cercetarea educațională; familiarizarea cu diverse tipuri de cercetare; însușirea unei 

terminologii de specialitate; ilustrarea unor  metodele și tehnici de cercetare cantitativă și calitativă, 

critică, a fenomenului educațional concret; asumarea responsabilității de  implicare într-un proiect de 

cercetare și/sau într-o echipă de proiect; formarea unor competenţe reflexive, critice (metacognitive) 

și de inovare a practicilor educaţionale. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Identificarea situaţiilor-problemă din sistemul de învățământ naţional preşcolar, care pot servi 

ca obiect al cercetării psihopedagogice; 

 Identificarea surselor de informare şi a metodelor de cercetare adecvate domeniului preşcolar; 

 Definirea reperelor conceptuale de bază şi a structurii activităţii de cercetare caracteristice  

anumitor ramuri din învățământul preşcolar; 

 Experimentarea de soluţii alternative eficiente în rezolvarea  problemei de cercetare; 

 Elaborarea diverselor tipuri de cercetare, respectând exigenţele faţă de teza de master şi  

conștientizând importanţa şi necesitatea realizării cercetărilor pedagogice de diferite anverguri 

în asigurarea progresului educaţional la vârsta timpurie; 

 Interpretarea rezultatelor obţinute în urma cercetării psihopedagogice; 

 Argumentarea logicii cercetării psihopedagogice cu privire la problema de cercetare; 

 Aplicarea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare şi creaţie în practica educaţională din 

grădiniţă. 

Finalităţi de studii  

mailto:ehaheu.munteanu@gmail.com
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La nivel de cunoaştere şi înţelegere:  

 să definească tipuri şi metode de cercetare ştiinţifică; 

 să relateze despre valoarea problemelor de cercetare; 

 să descrie demersurile principalelor etape ale investigaţiei; 

 să distingă modalități eficiente de realizare a cercetării. 

La nivel de aplicare: 

 să explice conținutul metodelor de cercetare specifice unei probleme de cercetare; 

 să ilustreze diverse modalități de prelucrare şi interpretare a rezultatelor cercetării; 

 să demonstreze eficienţa rezultatelor experimentale; 

 să interpreteze erorile depistate  în procesul instructiv educativ la problema de cercetare şi să 

proiecteze strategiile de înlăturare ale acestora; 

La nivel de integrare:  

 să elaboreze obiective şi ipoteze de cercetare la una din metodicile învățământului preşcolar  

 să realizeze independent pentru o anumită problemă educaţională concretă, o strategie de 

cercetare (proiect de cercetare) bazată pe metode ştiinţifice de cercetare şi tehnici moderne 

(alternative sau complementare); 

 să construiască probe de evaluare a problemei de cercetare; 

 să-și asume responsabilități de a integra rezultatele căpătate prin cercetare în contexte diverse de 

învățare 

Precondiții 

Pentru atingerea finalităților, masterandul trebuie să posede cunoştinţe din  sferele: Pedagogiei 

preşcolare, Metodicilor particulare ale ÎP, Psihopedagogiei Speciale, Psihologiei copilului, precum şi  

din activitatea profesională practică din domeniul educaţiei şi învăţământului preşcolar. 

Unități de curs 

Tema 1. Demersul ştiinţific şi metodologia cercetării în didacticele particulare  

Tema 2.Metodologia cercetării pedagogice 

Tema 3.Designul cercetării 

Tema 4.Prezentarea şi analiza rezultatelor cercetării 

Tema 5. Profilul de competență al cercetătorului 

Strategiile de predare-învățare 

Strategiile de predare-învățare în cadrul programului de masterat sunt centrate pe cel ce învață. 

Forme de organizare a instruirii: 

curs (tematic, integrat, sandwich, mixt, dezbatere, problematizare); 

seminarii ( seminarul - dezbatere, seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza exerciţiului). 

Metodologie: 

Metode, tehnici, procedee: discursul expozitiv; proiecte de grup, simulări, studii de caz 

Mijloace didactice: suport de curs,  materiale mediate,  
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Forme de organizare a activității masteranzilor: individuală; în grupuri; frontală. 

Strategii de evaluare 

Evaluarea formativă este realizată prin diverse forme oral, scris și  combinat, aplicând metode 

variate: prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, miniportofolii, probe scrise, demonstrări, simulări 

etc. 

Evaluări curente: participarea la dezbateri, referate,teste, aplicaţii practice stocate într-un portofoliu   

Evaluarea sumativă: proiect individual.   

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Băban, A. Metodologia cercetării calitative. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară 

Clujeană, 2002. 

2. Drăgan I., Nicola I. Cercetarea psihopedagogică. Târgu-Mureş: Editura Tipomur, 1995. 

3. Haheu-Munteanu E., Metodologia şi etica cercetării în didactici particulare ale învățământului 

preșcolar. Suport de curs ciclul II, masterat. Chișinău: Tipografia UPS "Ion Creangă", 2016. 

ISBN 978-9975-46-279-2 

4. Patraşcu D., Patraşcu L., Mocreac A. Metodologia cercetării şi creativităţii psihopedagogice. 

Chişinău: Ştiinţa, 2003.  

5. Rateau P. Metodele şi statisticile experimentale în ştiinţele umane. Iaşi: Polirom, 2004. 

6. Regulament cu privire la teza de master. Chişinău: U.P.S. „I. Creangă”, 2014. 

 

Opţională: 

1.HAHEU E. Practica Pedagogică din perspectiva abordării pe bază de competenţe a procesului de 

formare iniţială a cadrelor didactice. Constatări şi soluţii. În: Culegere de materiale a Conferinţei 

de totalizare a muncii ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a corpului profesoral-didactic pentru anul 

2010 a UPS ”I. Creangă” „Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învățământului”, 

2011, Volumul I, p. 135-141., ISBN 978-9975-46-094-1 

2. HAHEU E.,  GÎNJU S.  Utilizarea modelelor ca sursă pentru dobândirea noilor cunoștințe în 

familiarizarea preșcolarilor cu natura. În: Revista Grădinița Modernă nr. 3 (10) septembrie-

octombrie 2014, p.8-10. ISSN 1857-4610 

3.HAHEU E., RUSULEAC T. Evaluarea atitudinii ecologice în procesul pregătiri inițiale a cadrelor 

didactice pentru învățămîntul preșcolar și primar în Republica Moldova. In: Materialele conferinței 

științifice cu participare internațională „Sociologia: Interferențe Naționale și Internaționale” 

Chișinău: USM, 14-15 noiembrie, 2012. ISBN 978-9975-71-311-5. 

4.GÎNJU S. HAHEU E. Dezvoltarea competenței de comunicare științifică la elevii claselor primare 

la Științe. În: Materialele conferinței științifice internaționale ”Optimizarea învățămîntului în 

contextul societății bazate pe cunoaștere”. Chișinău: IȘE,  2-3 noiembrie, 2012, p. 59-61. ISBN 

978-9975-56-072-6  
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5.Ionescu M., Bocoş M., Cercetarea pedagogică şi inovaţia în învăţământ. în "Pedagogie. Suporturi 

pentru formarea profesorilor". Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană, 2001. 

6.Văideanu G. Educaţia la frontiera dintre milenii. Bucureşti: Editura Politică, 2004. 
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Denumirea programului de studii Management şi consiliere în educaţia preşcolară 

Ciclul II 

Denumirea cursului Managementul instituției de educație timpurie 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Științe ale Educației și Informatică/  

Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans 

Titular de curs Carabet N. 

Cadre didactice implicate  

e-mail ncarabet@yahoo.com 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact 

direct 

Studiu 

individual 

S.02.O.008 

S.02.O.007 

5 I 2 
150 35 115 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

În cadrul acestui curs, masteranzii se vor familiariza cu bazele managementului educaţional, 

dimensiunile managementului educațional (managementul calităţii, resurselor umane, timpului, 

stresului, deciziei, curricula, motivației conflictului, etc.). Masteranzii vor analiza mediul intern- 

extern al IET, misiunea și viziunea IET, nomenclatorul documentelor instituționale, strategiile de 

monitorizare a oportunităţilor de dezvoltare a IET (documente strategice), analiza rolului strategiilor 

de marketing pentru promovarea imaginii pozitive a IET, strategiilor media, online, se vor antrena în 

procesul de luare a deciziilor, de selectare a stilului de lucru cu resursa umană, de negociere a 

conflictelor, de elaborare a politicilor antistres la locul de muncă, de motivare a cadrelor didactice, de 

eliminare a discriminării la locul de muncă etc. Masteranzii vor aprecia rolul (de inovator, negociator, 

gestionar,…) al managerului în organizație și stilul de lucru/ comunicare (inclusiv online)/ relaționare 

al managerului cu  angajații. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe gnosiologice: de studiere/ cunoaștere și identificare a importanței, caracteristicilor  și 

diversității managementului educațional ca artă și știință 

 Competenţe de aplicare: de determinare și aplicare a strategiilor manageriale de motivare, 

decizie, gestiune a resurselor, negociere, dar și de evaluare a performanței cadrelor didactice, de 

elaborare a documentelor manageriale instituționale  (IET) de gestiune a resurselor (umane, 

financiare, materiale), de management de curriculum, de monitorizare a copiilor, elaborarea- 

perfecționarea documentelor de dezvoltare strategică a instituției, documente interne ale instituției 

 Competenţe de analiză: de analiză a strategiilor de comunicare, planificare, organizare a 

procesului managerial și educațional din IET, de evaluare/ măsurare a performanțelor managerilor/ 

mailto:ncarabet@yahoo.com
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cadrelor didactice din IET 

 Competenţe de comunicare: de utilizare în comunicare a unui limbaj corect şi specific  

managementului educațional, deschis și echitabil, inclusiv prin rețelele de socializare 

Finalităţi de studii 

 Să definească noţiunile de bază ce ţin de managementul IET 

  Să realizeze analiza SWOT a IET, a mediului intern/ extern  IET   

 Să elaboreze misiunea și viziunea IET moderne, proiecte anuale/ de perspectivă (5 – 10 ani), 

proiecte de parteneriat, de dezvoltare a IET , de dezvoltare a resursei umane 

 Să propună acţiuni de îmbunătăţire a managementului deciziilor, resurselor umane, timpului, 

managementul bugetului/ proiectului, motivației/ demotivației 

 Să proiecteze activități manageriale, administrative, de mentorat și  probe de evaluare a resursei 

umane (performanță)în cadrul disciplinei, a documentelor instituționale (calitate) 

 Să argumenteze impactul alegerii strategiilor, metodelor, mijloacelor, formelor  şi activităţilor 

manageriale în procesul de predare – învăţare- evaluare    

 Să manifeste atitudine pozitivă faţă de problemele contemporane ale managementului educaţional 

(studiind, implementând în practică noutățile științei), față de schimbările din educație, societate    

Precondiții 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, studenţii trebuie  să posede cunoştinţe de la disciplinele 

universitare- pedagogie, psihologie, etica profesională, comunicare, filosofie, politici educaționale, 

managementul grupului de copii. 

Metode și tehnici de predare și învăţare 

Prelegere, dezbatere, simulare, studiu de caz, portofoliu, susținere publică 

Unități de curs 

Unitatea de conținut 1. Concept de management educaţional. Managementul ca artă şi ştiinţă. 

Management şi conducere.  

Unitatea de conținut 2. Managementul tranzacţional şi transformaţional. Schimbarea managerială. 

Rolul managerului în schimbare. (Simionescu).  

Unitatea de conținut 3. Decizia managerială. Funcțiile deciziei. Tipurile deciziei manageriale 

Unitatea de conținut 4. Concept de mentorat. Mentoratul în instituția preșcolară de educație. Tipul 

activităților de mentorat în relația educator- educator.  

Unitatea de conținut 5. Managementul resurselor umane. Politici cu privire la resursele umane. 

Strategii de selectare- recrutare- organizare- formare continuă a cadrelor 

didactice (Likert).   

Unitatea de conținut 6. Managementul timpului. Planificarea şi gestiunea timpului personal şi de 

serviciu. Şedinţa de lucru.  

Unitatea de conținut 7. Documentația instituției. Regulamentul de ordine internă. Structură și conținut 

Unitatea de conținut 8. Eficienţă, eficacitate, economicitate. 
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Unitatea de conținut 9. Managementul performanţei şi calităţii educaţiei. Strategii de asigurare a 

calităţii educaţiei. Metode de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.  

Unitatea de conținut 10. Management de buget. Gestiunea resurselor. Păstrarea şi atragerea 

resurselor- sponsorilor. Lucrul cu asociaţiile părinteşti. Management de 

proiect.  

Unitatea de conținut 11. Cultura organizaţiei şcolare. Elementele culturii organizaţiei şcolare.    

Unitatea de conținut 12. Motivația, demotivația. Strategii de motivație a cadrelor didactice. 

Unitatea de conținut 13. Motivația și succesul.  

Unitatea de conținut 14. Teoriile nevoilor  

Unitatea de conținut 15.Codul deontologic al managerului, al angajaților.  

Strategii de evaluare 

Evaluare curentă 1 – eseu  Codul deontologic al angajatului IET 

Evaluare curentă 2 – analiza SWOT a IET (combinat) 

Evaluare finală- portofoliul digital 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

1. Carabet N. Managementul organizației preșcolare. Suport de curs (electronic). Ciclul II masterat. 

Chișinău: Tipografia UPS ,,Ion Creangă”, 2018, 137 p. ISBN 978-9975-46-379-9, 373.2.07 

(075.8). 

2. Carabet N. Repere teoretico-practice ale managementului instituției preșcolare. Chișinău: 

Tipografia Garomond- Studio, 2014. 178 p. ISBN 978-9975-115-48-3 

3. Carabet N. Asigurarea parteneriatului grădiniță- familie prin ședințele tematice cu părinții. 

Chișinău: Tipografia Pulsul pieței, 2017. 104 p. ISBN 978-9975-3053-8-9,   373.2.018.1 

4. Carabet N. Managementul  grupului de copii. Chișinău: Tipografia Artpoligraf, 2016, 134 p. 

ISBN 978-9975-3129-1-2 

5. Carabet N. Valențele formative ale parteneriatelor educaționale, articol/ comunicare la Conferința 

Științifică Internațională- Curriculum școlar-Provocări și oportunități de dezvoltare, Chișinău, 

IȘE, 7-8 decembrie 2018, Secțiunea V- Parteneriate educaționale. 

 

Bibliografie opțională: 

1. Cojocaru V. Gh. Calitatea în educaţie. Managementul calităţii. Chiş inău, 2007.  

2.  Iosifescu  Ş. Calitatea educației. Concept, principii, metodologii. București: Editura 2000, 2008. 

3. Joiţă E. Management educaţional. Bucureşti: Polirom, 2000. 

4. Nicolescu O., (coord.). Management. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2002. 

5. Nicolescu O., (coord.). Ghidul managerului eficient, Vol. L. Bucureşti, Editura Tehnică, 2003. 

6. Nicolescu O., Verboncu M. Management, Ediţia a-III-a. Bucureşti: Editura Economică, 2009. 

7. Nicolescu O., Verboncu M. Fundamentele managementului  organizaţional. București, 2009.  
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8. Nicolescu O.,Verboncu M. Management şi eficienţă.  Bucureşti: Editura Nora, 2004. 

9. Petrescu  I. Management european. București: Editura Expert, 2004, p 57. 

10. Petrescu I. Management. Braşov: Editura Tipocart Braşovia, 2003, p.72. 

11. Pitariu O.,  Budean M. Cultura organizaţională. Cluj-Napoca: Editura de ştiinte cognitive, 

2007. 

12. Preda M. Comportament organizaţional. Teorii, exerciţii şi studii de caz. Iaşi: Editura 

Polirom, 2005. 

13. Profiroiu M. Managementul organizaţiilor publice. Bucureşti: Editura Economică, 2001, p.8.  
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Denumirea programului de studii Management şi consiliere în educaţia preşcolară 

Ciclul II 

Denumirea cursului Consiliere în instituțiile de educație timpurie 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Științe ale Educației și Informatică/ Pedagogia Preșcolară, 

Educație Fizică și Dans 

Titular de curs Carabet N., dr. conf. univ. 

Cadre didactice implicate  

e-mail ncarabet@yahoo.com 

 

Codul 

cursului 

 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact direct 
Studiu 

individual 

S.02.O.008 5 I II 150 35 115 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

În contextul cursului dat masteranzii vor studia următoarele concepte: consiliere, intervenție, empatie, 

gestiune. În cadrul acestui curs masteranzii vor învăța să aplice competențe de consilier, bazate pe 

achizițiile teoretice și competențele psihologice, manageriale și pedagogice. Masteranzii vor face 

deosebirile dintre consilier-psiholog-psihoterapeut, vor cunoaște și aplica metode psihoterapeutice de 

consiliere în activitatea cu preșcolarii, părinții., cadrele didactice la nivelul IET  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe gnosiologice: de cunoaștere/ descriere  a conceptului, principiilor, obiectivelor și 

metodelor de consiliere educațională  

 Competenţe de aplicare: de determinare și aplicare a metodelor eficiente de consiliere 

individuală și de grup a părinților și copiilor, a consilierii educaționale- personale, de utilizare 

a textelor literare în procesul de consiliere, a metodelor psihoterapeutice de consiliere a 

părinților și copiilor, de prevenire și depășire a barierelor în procesul de consiliere 

educațională 

  Competenţe de analiză: de evaluare și analiză a stării emotive a copiilor/părinților pentru a 

realiza activitatea de consiliere prin metodele și formele cele mai eficiente  

 Competenţe de comunicare: de utilizare în comunicare  a unui  limbaj corect, discret, 

tacticos, științific în contextul ședințelor de consiliere educațională a copiilor și părinților, dar 

accesibil beneficiarilor 

Finalităţi de studii 

 să se documenteze / formeze permanent  în vederea intervențiilor competente cu scopul 

consilierii educaționale a copiilor și părinților 
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 Să descrie esenţa  și etapele actului de consiliere educațională 

 Să interpreteze corect rolul de consilier al familiei, manifestând o serie de calităţi şi 

competenţe necesare pentru acesta 

 Să aplice strategii de consiliere în activitatea sa de educator/metodist/manager 

 Să manifeste dorinţă de a fi consilier pentru părinţi şi copii, să dorească să colaboreze cu 

familia în vederea eficientizării procesului de educație- dezvoltare a copiilor 

Precondiții 

Pentru studiul cursul dat masteranzii vor utiliza cunoștințele din: psihologie, pedagogie, etica 

profesională, psihologia vârstelor, educația incluzivă, filosofie, anatomie, pediatrie, comunicare, 

management educațional, negociere, motivație, etc. 

Unități de curs 

Unitatea de conținut 1. Concept de consiliere, consiliere educațională.  

Unitatea de conținut 2. Tipuri și scopul procesului de consiliere educațională.  

Unitatea de conținut 3. Componentele –cheie ale procesului de consiliere – diagnoza, profilaxia, 

reabilitarea, controlul.  

Unitatea de conținut 4. Formele de organizare a consilierii educaționale- individuală, frontală, de 

grup.  

Unitatea de conținut 5. Metode de consiliere educațională. Metode individuale, colective și 

comunitare.  

Unitatea de conținut 6. Metode psihoterapeutice de consiliere.  

Unitatea de conținut 7. Educatorul- consilier. Calități și competențe.  

Unitatea de conținut 8. Documentația educatorului- consilier  

Unitatea de conținut 9. Consilierea copilului și a familiei. Comunicarea cu familia.  

Unitatea de conținut 10. Problemele procesului de consiliere educațională.  

Unitatea de conținut 11. Consilierea prin texte literare, texte creștine.  

Unitatea de conținut 12. Parteneriatul cu familia în problemele de consiliere educațională a copiilor. 

Unitatea de conținut 13. Competențele educatorului- consilier  

Unitatea de conținut 14. Valorile promovate de 1educatorul- consilier  

Unitatea de conținut 15.Formarea comportamentului social  la copii prin activități de consiliere  

Unitatea de conținut 16.Educarea comportamentului moral prin activități de consiliere  

Unitatea de conținut 17.Managementul consilierii educaționale 

Unitatea de conținut 18.Vocație, talent, măiestrie în activitățile de consiliere  

Unitatea de conținut 19.Tactul pedagogic al consilierului  

Unitatea de conținut 20.Stilul de comunicare al educatorului- consilier  

Metode și tehnici de predare și învăţare 

Prelegere, dezbatere, portofoliu, studiu de caz, susținere publică 

Strategii de evaluare 
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Evaluare curentă 1- referat (scris) 

Evaluare curentă 2-Analiza SWOT a procesului de consiliere a familiei (oral) 

Evaluare finală- portofoliul digital (combinat) 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

1. Baban A., Consiliere educațională. Ghid metodologic pentru ore de dirigenție și consiliere. 

Cluj, 2017. ISBN 973-0-02400-6 

2. Carabet N. Consiliere educațională. Suport de curs: Ciclul 2 –masterat. Chișinău: UPS ”Ion 

Creangă”, 2016. 108 p.  ISBN 978-9975-46-272-3 

3. Cadrul de referință al educației timpurii din Republica Moldova. Aprobat la Consiliul 

Național pentru curriculum (Ordinul MECC nr. 1592 din 25.10.2018). Disponibil pe internet: 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_ed._timpurii_tipar_0.pdf 

4. Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, revizuit și 

dezvoltat. Aprobat la CNC (Ordinul MECC nr. 1592 din 25.10.2018). Disponibil pe internet: 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/standardele_de_invatare_tipar.pdf 

5. Curriculumul pentru educația timpurie, Chișinău, 2019. Aprobat la CNC (Ordinul MECC nr. 

1699 din 15.11.2018). Disponibil pe internet: 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_pentru_educatia_timpurie_tipar.pdf 

6. Cuzneţov L. Dimensiuni psihopedagogice şi etice ale parteneriatului educaţional. Chişinău, 

2000. 

7. Dumitru A. Consiliere educațională, Modulul V, Fondul social european, București, 2011. 

8. Lisevici P. Teoria și practica consilierii. Buurești: Editura Universității, 2008. 

9. Marcinschii C. Consiliere și orientare școlară. Suport de curs, Proiectul Educație, 2003. 

10. https://www.creeaza.com/didactica/didactica-pedagogie/TEHNICI-DE-CONSILIERE533.php 

11. https://clicpsihologic.ro/consilierea-educationala 

 

Bibliografie opțională 

12. Carabet  N. (COORD.),  Novac, L. Metodologia procesului de consiliere educațională a 

familiei în instituția preșcolară. În Management și Consiliere în educație preșcolară. Culegere 

de rezumate ale tezelor de master. Chișinău: Garomond Studio, 2017, p. 109-116.  ISBN 978-

9975-136-27-3 

13. Carabet  N. (COORD.),  Olevschii, L. Managementul parteneriatului educațional grădiniță- 

familie în instituțiile preșcolare de educație. În: Management și Consiliere în educație 

preșcolară. Culegere de rezumate ale tezelor de master. Chișinău: Pulsul Pieții, 2014, p. 63-69. 

14. Carabet  N. (COORD.),  Gori M. Managementul situațiilor de stres în instituția preșcolară. În: 

Management și Consiliere în educație preșcolară. Culegere de rezumate ale tezelor de master, 

Chișinău: Garomond Studio, 2017, p.85-97. ISBN 978-9975-136-27-3 

15. Boboc Tatiana, Carabet Natalia (COORD.). Metodologia activităților de formare/ dezvoltare a 

http://www.wall-street.ro/articol/Marketing-PR/14687/Cum-se-face-o-analiza-SWOT.html
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_ed._timpurii_tipar_0.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standardele_de_invatare_tipar.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_pentru_educatia_timpurie_tipar.pdf
https://www.creeaza.com/didactica/didactica-pedagogie/TEHNICI-DE-CONSILIERE533.php
https://clicpsihologic.ro/consilierea-educationala
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colectivului de părinți în instituția preșcolară. În: Culegerea de rezumate ale tezelor de master 

la specializarea Management și consiliere în educație preșcolară. Vol. III. Chișinău: 

Goromond-studio SRL, 2016, pp. 59-73. ISBN 978-9975-115-96-4  

16. Carabet  N. (COORD.), Verdeș T. Specificul consilierii educaționale individuale a familiilor 

cu copii de vârstă preșcolară. În Management și consiliere în educația preșcolară. Culegere de 

rezumate ale tezelor de master. Chișinău: Tipogr. Garomond Studio, 2019, p. 68-77. ISBN 

978-9975-115-96-4. 
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Denumirea programului de studii Management și consiliere educație preșcolară 

Ciclul ciclul II, masterat 

Denumirea cursului Elaborarea proiectelor educaționale 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Științe ale Educației și Informatică  

Catedra Pedagogie  Preşcolară, Educație Fizică și Dans 

Titular de curs 
Efrosinia Haheu-Munteanu, dr., conferenţiar 

universitar 

Cadre didactice implicate  

e-mail ehaheu.munteanu@gmail.com 
 

Codul cursului 

 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact 

direct 

Studiu 

individual 

F.02.A.009/ 

F.02.A.010 
5 I 2 150         35 115 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul „Elaborarea proiectelor educaționale” contribuie la formarea unui orizont larg de cultură 

juridică, filozofică, politologică, sociologică, psihologică şi economică, care i-ar permite viitorului 

cadru didactic din instituţiile de educaţie să îşi asume responsabilităţile vieţii într-o societate liberă şi 

să se poată adapta operativ şi eficient la modificările societăţii în tranziţie. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Identificarea situaţiilor-problemă din sistemul de învățământ naţional, care pot servi ca obiect 

al diverselor proiecte educaţionale; 

 Argumentarea de soluţii alternative şi eficiente în rezolvarea anumitor probleme din sistem; 

 Identificarea surselor de finanţare în domeniul educaţional şi a donatorilor locali şi străini; 

 Definirea conceptului de proiect educaţional de investiţii; 

 Nominalizarea ciclului unui proiect educaţional de investiţii; 

 Elaborarea diverselor tipuri de proiecte, conform algoritmului dat; 

 Iniţierea de programe educaţionale de investiţii în instituţia de învăţămînt unde activează 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 să definească principiile de organizare a proiectelor educaţionale; să identifice sursele de 

finanţare pentru proiecte educaţionale, să explice fundamentul legal pentru proiecte 

educaţionale, să enumere tipurile de documente pentru obţinerea proiectelor din investiţii 

străine; 

 să argumenteze propuneri de proiect, de implicare la programele existente din ţară şi de peste 
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hotare; să întocmească documentaţia aferentă conform cerinţelor faţă de concurs; să propună 

modalităţi de învingere a criteriilor de selectare; să exerseze în metodologia elaborării unei 

propuneri de proiect; să exerseze în întreţinerea unui dialog cu finanţatorii;  

 să-şi formeze o viziune corectă asupra analizei problemelor existente şi identificării unei soluţii, 

elaborării participative a proiectelor, cu implicarea cât mai mult posibilă a deţinătorilor de 

interese (APL,ONG, beneficiari, instituţii de învățământ);  

 să conştientizeze necesitatea de sporire a capacităţilor şi responsabilităţilor autorităţilor locale şi 

comunităţilor implicate în procesul de creare a sistemelor sociale, educaţionale de calitate, 

pentru soluţionarea problemelor ce ţin de grupurile social vulnerabile la nivel comunitar, prin 

participarea activă la instruire. 

Precondiții 

Pentru atingerea finalităților, masterandul trebuie să posede cunoştinţe din  sferele: Pedagogiei, 

Psihopedagogiei Speciale, Psihologiei, precum şi  activitatea profesională practică din domeniul 

educaţiei şi învăţământului. 

Unități de curs 

Tema 1.Introducere în managementul proiectelor  educaționale 

Tema 2.Analiza problemelor existente în sistemul educaţional din ţară.  

Tema 3. Conceptul de proiect educațional de investiții. Tipuri. Etape.  

Tema 4. Elaborarea propunerii de proiect  

Tema 5. Managementul proiectelor  

Strategiile de predare-învățare 

Strategiile de predare-învățare în cadrul programului de masterat sunt centrate pe cel ce învață. 

Forme de organizare a instruirii: 

- curs (tematic, integrat, sandwich, mixt, dezbatere, problematizare); 

- seminar  ( seminarul - dezbatere, seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza exerciţiului). 

Metodologie: 

- metode, tehnici, procedee: discursul expozitiv; proiecte de grup, simulări, studii de caz 

Mijloace didactice: suport de curs, materiale mediate;  

Forme de organizare a activității masteranzilor: individuală; în grupuri; frontală. 

Strategii de evaluare 

Evaluarea formativă este realizată prin diverse forme oral, scris și  combinat, aplicând metode 

variate: prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, miniportofolii, probe scrise, demonstrări, simulări 

etc. 

Evaluări curente: participarea la dezbateri, aplicaţii practice stocate într-un portofoliu   

Evaluarea sumativă : proiect individual.   

Bibliografie 

Obligatorie: 
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1. Gherguţ Alois, Ceobanu Ciprian. Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile 

educaţionale. Ghid practic. Iași: Polirom, 2009. 

2. Centrul Naţional de Asistenţă si Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale CONTACT. 

Ghidul liderului comunitar – Chişinău, 2004. 

3. Haheu-Munteanu E., Elaborarea proiectelor educaționale. Suport de curs pentru ciclul II, 

masterat. Chișinău: Tipografia UPS ”I. Creangă”,  2016. 

4. Horning Marian. Managementul proiectelor. Support Centers of America,1993. 

5. Soroceanu Ch. Managementul proiectelor. Chişinău, 2004. 

6. Gherguţ Alois. Management general şi strategie în educaţie. Iași: Polirom, 2007. 

7. Goraș-Postică V. Teoria și metodologia proiectelor educaționale. Chișinău, 2013.                                        

 

Opţională: 

1. HAHEU E. Mobilizarea comunităţii în susţinerea serviciilor educaţionale prin proiecte de 

investiţii În: Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European: materialele conferinței  

științifico-practice internaționale, consacrate aniversării a 15 ani de la fondarea Universității de 

Stat din Cahul, vol .I, 5 iunie 2014. Cahul: tipografia Centrografic, 2014, pp. 75-81. ISBN 978-

9975-914-90-1. 

2. HAHEU E. Rolul parteneriatelor comunitare în dezvoltarea educației timpurii în localitățile 

rurale. În: Materialele conferinței Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizarea 

învăţămîntului. V I Chișinău: UPS ,,Ion Creangă” , 2012, p. 75-79.  ISBN 978-9975-46-093-4 

3. HAHEU E. Parteneriate comunitare în susţinerea educaţiei timpurii.  În: Probleme ale ştiinţelor 

socio-umane şi modernizării învăţămîntului, Materialele  Conferinţei de totalizare a muncii 

ştiinţifice  şi ştiinţifico-didactice a corpului profesoral –didactic pentru anul 2012; V II. S. n., 

2013 (Tipografia UPS ”I. Creangă),  p. 154-159.  ISBN 978-9975-46-146-7. 

4. HAHEU-MUNTEANU  E. (COORD.) BANCIU D. Aspecte metodologice privind proiectele de 

educaţie permanentă în context european În: Culegere de rezumate ale tezelor de master 

”Management și Consiliere în educație preșcolară”, Chișinău: ed. Pulsul Pieții. pp. 59-63, 

2014. ISBN 978-9975-4010-6-7 

5. Joiţa E. Management educaţional. Profesorul-manager: roluri şi metodologie. Iaşi: Polirom, 2000. 

6. Ionescu, M. Pedagogia învăţământului superior în faţa unor noi solicitări. A.(Ed.). Câmpul 

universitar şi actorii săi. Iaşi: Editura Polirom, 2007. 

7. Mocanu M., Schuster C. Management de proiect: calea spre creşterea competivităţii. Bucureşti: 

All Beck, 2005. 
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Denumirea programului de studii Management și consiliere în educație preșcolară  

Ciclul II 

Denumirea cursului Stagiu de practică profesională  

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Științe ale Educației și Informatică/ 

Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans 

Coordonatorul stagiului de practică Carabet N., dr. conf.univ. 

Cadre didactice implicate Mentori din cadrul bazelor de practică 

e-mail 
carabet.natalia@upsc.md;   ginju.stela@upsc.md 

 

 

Codul 

cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 

Anu

l 
Semestrul Total ore 

Total ore 

contact 

direct 

Studiu 

individual 

- 10 I 2 300 - 300 

 

Descriere succintă a integrării  stagiului de practică în programul de studii 

Stagiul practicii profesionale de master este activitatea prin care masterandul-stagiar are 

posibilitatea să manifeste competențele profesionale, personale și manageriale formate în ciclul II, dar 

și să observe, analizeze activitățile de management, control și îmbunătățire întreprinse de echipele 

manageriale în format real de activitate. Masteranzii vor avea posibilități de a manifesta competențe 

decizionale, de gestiune, comunicare, analiză, măsurând rolul de manager în instituțiile de educație 

timpurie. Stagiul de practică profesională constituie o parte componentă a procesului instructiv-

educativ, care asigură corelaţia dintre pregătirea teoretică a viitorilor manageri şi activitatea lor 

practică în instituţiile de educație timpurie, fiind totodată şi veriga principală de finisare a pregătirii 

lor profesionale. Obiectivul principal al stagiului de practică profesională este pregătirea 

masterandului pentru îndeplinirea funcţiei de director,  metodist  în instituția de educație timpurie. 

Competenţe dezvoltate în cadrul  stagiului de practică 

 Competenţe gnosiologice: de enumerare și  descriere a documentelor normative ale instituției 

de educație timpurie, de identificare a etapelor unui seminar metodologic cu cadrele didactice, 

unei ședințe manageriale, de descriere a metodei SWOT 

 Competenţe de aplicare: de aplicare a metodei SWOT în identificarea punctelor tari și slabe 

ale instituției de educație timpurie; de elaborare a scenariului unui seminar metodologic, a 

unei ședințe manageriale, de aplicare a fișei de analiză a activităților integrate desfășurate de 

cadrele didactice; desfășurarea unui seminar metodologic cu cadrele didactice și a unei ședințe 

manageriale 

 Competenţe de analiză: de evaluare a eficacităţii strategiilor  didactice și manageriale 

aplicate în procesul desfășurării activităților, de analiză a activităților desfășurate de către  

mailto:carabet.natalia@upsc.md
mailto:ginju.stela@upsc.md
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cadrele didactice, de analiză a proiectelor didactice realizate de cadrele didactice;  

 Competenţe de comunicare: de utilizare în comunicare  a unui limbaj ştiinţific corect şi 

specific domeniului educației timpurii. 

Finalităţi de studii realizate la finele stagiului de practică 

- Să valorifice prevederilor cadrului normativ- reglatoriu și a  politicilor educaţionale, din 

perspectiva asigurării calității managementului educației, implicit a educației timpurii în diverse 

contexte educaționale 

- Să monitorizeze respectarea cadrului normativ- reglatoriu  de către cadrele didactice din instituția 

de educație timpurie   în vederea realizării produselor activității pedagogice, a activităților cu 

copiii 

- Să implementeze în procesul instructiv-educativ și managerial al nivelului educației timpurii a  

inovațiilor pentru asigurarea condițiilor motivaționale și metodologice de implementare și 

dezvoltare a politicilor educaționale 

- Să proiecteze  activități  instructiv-educative,  metodologice, manageriale  și de consiliere  în  

educația timpurie, utilizând creativ teorii și metodologii avansate în contextul politicilor și 

strategiilor de modernizare a educației 

- Să participe la consilierea metodologică a cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie 

în corespundere cu dificultățile intervenite 

Precondiții 

La stagiul de practică sunt admiși masteranzii care au realizat Planul de studii până la momentul  

începerii stagiului  

Conținutul stagiului de practică 

Familiarizarea cu  instituţia de educație timpurie . Realizarea Analizei SWOT. 

Descrierea activității zilnice în cadrul practicii de master, după model. Completarea agendei 

Asistarea împreună cu metodistul, directorul instituţiei  la  activitățile  didactice realizate de cadrele 

didactice.  

Participarea în analizarea şi evaluarea activităţii asistate Analiza produselor activității pedagogice.  

Studierea  documentelor  de administrare a IET; a  documentelor  ce reglementează activitatea 

didactică din IET 

Studierea documentelor ce reglementează asistenta medicală din IET, a documentelor ce 

reglementează activitatea administrativ - gospodărească din IET. 

Studierea  documentelor  ce reglementează activitatea organizației sindicale din IET 

Pregătirea și desfășurarea activității integrate model pentru cadrele didactice din instituție. Realizarea 

proiectului didactic. 

Pregătirea și organizarea unei ședințe metodice cu educatorii din instituţia de educație timpurie. 

Elaborarea scenariului 

Organizarea   activității  manageriale în instituţia de educație timpurie. Elaborarea scenariului 
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Autoanaliza activităţii profesionale în cadrul stagiului de practică. Reflecții asupra practicii 

Pregătirea Raportului practicii de profesionalizare și prezentarea acestuia în cadrul Consiliului 

metodic al IET și în cadrul conferinței de totalizare a practicii. 

Metode de lucrul individual al stagiarului 

Analiza documentelor reglatorii; observarea sistematică; analiza produselor activității pedagogice ș.a. 

Forme de organizare a lucrului individual 

Conferință de inițiere, conferință de totalizare, consultații. 

Strategii de evaluare 

   Evaluarea curentă se va efectua pe durata practicii,  de către metodist şi mentor, luînd în 

consideraţie participarea masterandului  la activitățile  programate: forma de evaluare- combinat; 

Metoda de evaluare: analiza activităților și a produselor activității manageriale și metodologice 

realizate 

  Evaluarea finală se va efectua în cadrul conferinței de totalizare și verificării portofoliului: forma de 

evaluare- combinat; metoda de evaluare: Portofoliu; prezentarea Raportului  

 Portofoliul va conține:  agenda practicii completată; material factologic (poze, materiale, imagini), 

un proiect al unei activități integrate, un proiect al şedinţei metodice, organizate cu educatorii, un 

proiect al activităţii manageriale organizate în instituţia de învăţământ, o fișă de evaluare a unei 

activități asistate.  

Agenda practicii va conține: Planul individual al masterandului cu referință la practica profesională 

de master,  descrierea activității zilnice personale,  descrierea nomenclatorul de documente, analiza 

funcționalului educatorului, metodistului, directorului, o fișă de evaluare a activității didactice a 

unui educator; analiza SWOT a instituției de învățămînt, proiectul didactic al activității integrate; 

proiectul didactic al activității metodice; proiectul didactic al activității manageriale, reflecția asupra 

practicii de master, referința dată  masterandului stagiar și  de către managerul instituției preșcolare.   

Nota finală reprezintă suma ponderii notelor metodistului (60%) şi mentorului (40%).     

Bibliografie 

Obligatorie:  

1. Andrițchii V., Bucun N. Standarde de competență profesională ale cadrelor manageriale din 

învățământ general. Chișinău, 2016. 

2. Carabet N., Haheu E. Gînju S. Ghid pentru practica profesională de master. Program de studiu 

Management și consiliere în educație preșcolară. Chișinău: UPS ”Ion Creangă”, 2015. 

3. Guțu V. (coord), Mocanu L. Cadrul de referință a educației timpurii. Chișinău: Lyceum, 2019. 

4. Guțu V. (coord), Pavlenco M., Mocanu L. Curriculum pentru educația timpurie. Chișinău: 

Lyceum, 2019. 

5. Guțu V. (coord), Mocanu L. Ghidul de implementarea a curriculumului pentru educația timpurie. 

Chișinău: Lyceum, 2019. 

6. Vrânceanu M. (coord.) Standarde profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile 
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de educație timpurie, 2008. 

 

Opțională:  

1. Carabet N. Promovarea imaginii instituției preșcolare prin strategii de marketing. În: 

„Interdisciplinaritate și dialog multicultural”. Materialele conferinței științifice internaționale, 

UPSC- Universitatea Dunărea de Jos, Galați, 26-28 septembrie 2019. 

2. Carabet N. Consilierea educațională a familiilor cu preșcolari. În: Revistă de Știinţe 

Socioumane Nr. 1 (38), 2018, nr. 1(38), Chișinău: UPS ”I. Creangă”, pp. 42-33. ISSN 1857-

0119  

3. Carabet N. Dezvoltarea personală – un obiectiv prioritar pe parcursul vieții. În: Probleme ale 

ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului, materialele conferinței științifice 

anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă” , Seria XXI , Volumul II. Chişinău: 

UPS "Ion Creangă", 2019, pp.10-19. ISBN 978-9975-3370-3-8.082:378.637(478-

25)=135.1=161.1  

4. Carabet N., Chirilov V. Activități extracurriculare în grădiniță (idei, modele, scenarii). Ghid, 

Chișinău: UPS ”I. Creangă”, 2019, 173 p. ISBN 978-9975-108-79-9 

5. Carabet  N. Ludoterapie pentru părinți. metode alternative și jocuri de educație a copiilor și 

părinților. Ghid pentru cadrele didactice din IET și părinți. Chișinău: Tipografia Biotehdesign, 

2019. 185 p. ISBN 978-9975-108-74-4 

6. Carabet  N.  Modele de proiectare zilnică în instituția de educație timpurie. Ghid de inspirație în 

planificare. Chișinău:  Artpoligraf, 2019.  268 p.  ISBN 978-9975-3278-5-5 

7. Cojocari L., Bordei M. Unele aspecte ale comunicării manageriale în instituțiile preșcolare de 

învățământ în raport cu inteligența  emoțională. În: Management și consiliere în educația 

preșcolară: Culegere de rezumate ale tezelor de master, volumul V. Chișinău: S.n., (Tipogr. 

Garomont-Studio”), 2018,  pp. 68-77.  ISBN 978-9975-136-65 

8. Gînju S., Iftimia B. Impactul mediului de învățare asupra dezvoltării holistice a copilului. În: 

Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului, materialele conferinței 

științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor  UPS „Ion Creangă” , Seria XXI , Volumul II. 

Chişinău: UPS "Ion Creangă", 2019, pp. 3-10. ISBN 978-9975-3370-3-8.082:378.637(478-

25)=135.1=161.1  

9. Haheu-Munteanu E. Politici Educaționale. Suport de curs. Chişinău: Garomont-Studio, 2019, 

120 p. ISBN 978-0075-134-57-6 
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Denumirea programului de studii Management și consiliere în educație preșcolară  

Ciclul II 

Denumirea cursului Practica de cercetare/elaborarea tezei de master 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Științe ale Educației și Informatică/Pedagogie 

Preșcolară, Educație Fizică și Dans 

Coordonatorul stagiului de practică Gînju Stela, dr., conf, șef catedră 

Cadre didactice implicate Coordonatorii tezelor de master 

e-mail carabet.natalia@upsc.md;   ginju.stela@upsc.md 

 

Codul 

cursului 

 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact 

direct 

Studiu 

individual 

- 30 II 3 900 - 900 

 

Descriere succintă a integrării stagiului de practică în programul de studii 

Practica de cercetare/de elaborare a tezei de master are drept scop consolidarea competenţelor 

obţinute pe parcursul studiilor de master şi selectarea bazei informaţionale, efectuarea cercetărilor, 

experimentarea ipotezelor ştiinţifice necesare pentru elaborarea tezei de master cu respectarea 

specificului domeniului şi profilului - master de profesionalizare. Pe parcursul stagiului de practică, 

masterandul lucrează individual, fiind ghidat de către coordonatorul tezei de master, îndeplinind 

programul de activitate elaborat în comun.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Explicarea conceptelor fundamentale din domeniul managementului și consilierii educației 

timpurii   

 Corelarea aspectelor teoretico-praxiologice ale managementului și consilierii în educația 

timpurie cu politicile educaționale contemporane naționale și internaționale 

 Transpunerea cunoștințelor teoretice achiziționate în activități manageriale și de consiliere din 

domeniul educației timpurii 

 Constatarea unor probleme dificile în domeniul managementului și consilierii educației timpurii 

 Elaborarea și aplicarea unor recomandări  de soluționare a problemelor depistate în domeniul 

managementului și consilierii educației timpurii 

 Formularea concluziilor argumentate în domeniul managementului și consilierii educației 

timpurii 

 Susținerea unei comunicări referitoare la rezultatele cercetărilor obținute în fața unui auditoriu  

 Planificarea traseului propriu de dezvoltarea profesională, în urma investigațiilor realizate 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

mailto:carabet.natalia@upsc.md
mailto:ginju.stela@upsc.md
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La finele stagiului de practică, masterandul va fi capabil:  

 Să explice conceptele fundamentale din domeniul managementului și consilierii educației 

timpurii 

 Să valorifice prevederile cadrului normativ- reglatoriu și a politicilor educaţionale, din 

perspectiva asigurării calității managementului în domeniul educației timpurii 

 Să transpună  în practică a prevederile de reformă  pentru nivelul educației timpurii în vederea 

eficientizării managementului educațional 

 Să constate și să cosemneze diverse situații, probleme în domeniul managementului și 

consilierii educației timpurii 

 Să implementeze  în procesul instructiv-educativ și managerial al nivelului educației timpurii 

a  cercetărilor  proprii  pentru asigurarea condițiilor motivaționale de implementare și 

dezvoltare a Curriculumului pentru educație timpurie și a altor documente de politici 

educaționale 

 Să elaboreze un produs propriu al cercetării, respectând etica investigațiilor 

 Să comunice rezultatele propriei cercetări în fața unui auditoriu, manifestând coerență și 

corectitudine în exprimare 

 Să planifice traseul propriu de dezvoltare profesională, în baza nevoilor proprii, depistate în 

cadrul investigațiilor realizate 

Precondiții 

    La stagiul de practică vor fi admiși doar masteranzii care au realizat integral Planul de 

învățământ  

 Activități/sarcini de lucru:  

1. Întocmirea planului calendaristic al realizării activităților 

 2. Stabilirea obiectivelor şi aprobarea planului provizoriu al tezei de master  

3. Studierea surselor bibliografice  

4. Aprobarea planului tezei  

5. Elaborarea aparatului categorial  

6. Elaborarea şi prezentarea compartimentului teoretic al tezei 

 7. Realizarea experimentului de constatare  

8. Realizarea experimentului de formare  

9. Elaborarea şi prezentarea compartimentului aplicativ al tezei (capitolul II/II-III) 

 10. Elaborarea concluziilor generale și a recomandărilor  

11. Perfectarea listei bibliografice și a citărilor bibliografice în textul tezei 

 12. Întocmirea primei variante integrale a tezei 

 13. Susţinerea prealabilă a tezei de master  

14. Redactarea finala a tezei  

Metode de lucru individual: 
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metoda bibliografică; analiza  documentelor; testarea; chestionarea;  observarea; convorbirea; analiza 

produselor activităţii pedagogice; studiul de caz; analiza matematică a datelor; reflecția;  

Strategii de evaluare 

Evaluarea formativă: analiza lucrului individual al studentului.  

Evaluarea finală:  susținerea prealabilă a tezei de master 

Bibliografie 

Obligatorie:  

1. Regulament privind elaborarea și susținerea tezelor de master în cadrul Universității 

Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, 2017. 20 p. Disponibil pe Internet: 

https://upsc.md/wpcontent/uploads/2018/11/univ_doc_intern_org_reg_tez_master_30_03_17_

2.pdf 

2.  Ghid pentru elaborarea și susținerea tezelor de master, 2014. 38 p. Disponibil pe Internet: 

https://upsc.md/wpcontent/uploads/2018/11/univ_doc_intern_org_ghid_teza_master_29_05_1

4_2.pdf  

3. Regulament privind prevenirea plagiatului în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă” din Chișinău, 2018. 7 p. Disponibil pe Internet: 

https://upsc.md/wpcontent/uploads/2018/11/univ_doc_intern_org_reg_antiplagiat_25_10_201

8-1.pdf 

4. Cadrul de referință al educației timpurii din Republica Moldova. Chișinău: Lyceum, 2019.  

5. Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, revizuit și 

dezvoltat. Chișinău: Lyceum, 2019.  

6. Curriculumul pentru educația timpurie. Chișinău: Lyceum, 2019.  

7. Metodologia de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de 1,5-7 ani în baza 

Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de 0-7 ani. Aprobat la CNC  (Ordinul 

MECC nr.1939 din 28.12.2018); 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologia_me_sidc_2018.pdf 

8. Standarde minime de dotare a instituției de educație timpurie  (aprobat prin Ordinul MECC nr. 

253 din 11.10.2017). https://mecc.gov.md/sites/default/files/smdiet_-_08.02.2018.pdf 

9. Standarde de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general, 

aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 623 din 28.06.2016. Disponibil pe Internet: 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_manageriale.pdf 

10. Standarde profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie, 

2008. 

 

Opțională:  

1. Haheu-Munteanu E. Metodologia şi etica cercetării în didactici particulare ale învățământului 

preșcolar. Suport de curs ciclul II, masterat. Chișinău: Tipografia UPS "Ion Creangă", 2016. 

https://upsc.md/wpcontent/uploads/2018/11/univ_doc_intern_org_reg_tez_master_30_03_17_2.pdf
https://upsc.md/wpcontent/uploads/2018/11/univ_doc_intern_org_reg_tez_master_30_03_17_2.pdf
https://upsc.md/wpcontent/uploads/2018/11/univ_doc_intern_org_reg_antiplagiat_25_10_2018-1.pdf
https://upsc.md/wpcontent/uploads/2018/11/univ_doc_intern_org_reg_antiplagiat_25_10_2018-1.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodologia_me_sidc_2018.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/smdiet_-_08.02.2018.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_manageriale.pdf
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ISBN 978-9975-46-279-2 

2. Patraşcu D., Patraşcu L., Mocreac A. Metodologia cercetării şi creativităţii psihopedagogice.  

Chişinău: Ştiinţa, 2003.  

3. Rateau P. Metodele şi statisticile experimentale în ştiinţele umane. Iaşi: Editura „Polirom”, 

2004. 

4. Regulament cu privire la teza de master. Chişinău: U.P.S. „I. Creangă”, 2014. 

 

 

 

 


