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Denumirea programului de studii Metodologia Educaţiei Preşcolare 

Ciclul II 

Denumirea cursului Filosofia și axiologia educației  

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Științe ale educației și informatică 

 Pedagogie preșcolară, Educația 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 

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: filozofia- sinteza generală a 

cunoașterii, pedagogia- știința pozitivă și filosofică a educației, axiologia- știința despre valori. 

Masteranzii vor cerceta problema filosofiei analitice a educației, clasificarea valorilor (valori- scopuri, 

valori- mijloace), valorile în contextul educației permanente, necesitatea autoeducației ca valoare. 

Masteranzii vor putea valorifica potenţialul personal prin diverse activităţi educative, extracuriculare 

planificate/ organizate în grădiniţă, dar și cu părinții. Vor putea asista părinții în unele contexte 

familiale, comunitare de educație axiologică, bazându-se pe cunoștințele pedagogice și filosofice 

achiziționate, competențe personale și profesionale dezvoltate. Masteranzii se vor implica practic în 

scopul analizei sintetice a materiei de studiu 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe gnosiologice: de enumerare și  descriere  a componentelor filosofiei și axiologiei 

educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară, de utilizare a a informaţiei primare în activitatea 

didactică şi modificarea  nucleului  informaţional 

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

educației  și formării acestora în aspect etic- moral- axiologic, de corectare a/îndrumare a activității 

părinților în  acest  sens    

 Competenţe de analiză: de analiză a informației din diverse surse, de evaluare a eficacităţii 

strategiilor  didactice aplicate în procesul de educație axiologică a copiilor și realizarea 

îmbunătățirilor de rigoare 

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

şi specific în cadrul activităților și în afara acestora 

Finalităţi de studii 

mailto:ncarabet@yahoo.com
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 să perceapă  corect obiectivele procesului de educaţie globală a copiilor prin optim axiologic 

 să se documenteze / formeze permanent  pentru a realiza calitativ activităţi planificate – de 

dezvoltare a copilului, a familiei acestuia, a expertizării / consilierii părinților la nevoie în 

probleme de educație a copiilor, educație morală, educație axiologică  

 să descrie esența noțiunilor din domeniul educației axiologice a copiilor 

 să elaboreze activităţi  în  scopul cunoașterii de sine (morală, calități, potențial creativ etc.) 

 să elaboreze materialele didactice, ştiinţifice necesare în activitățile de educație axiologică a 

copiilor 

 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. 

Unități de curs 

1. Concept de filosofie, educație, axiologie. Relația: filosofia educației- educația axiologică (T. 

Vianu).  

2. Constituirea valorilor. Clasificarea valorilor. Sistemul de valori. Educație prin și pentru valori. 

3. Funcțiile valorilor. Cognitiv. Identitar. Compensator. Structurant. Reducerea anxietății 

4. Societatea modernă și valorile: etern- umane, sociale, politice, moderne, europene.  

5. Sistemul de educație și valorile etern- umane, sociale, politice, moderne, europene. Clase de 

valori.  

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

7. Perspectivele modelului educațional contemporan.  

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 la studenți dar și strategii colective de lucru .   

 Strategii de evaluare 

         Evaluare curentă 1- referat (combinat) 

         Evaluare curentă 2 – comunicare științifică tematică (la alegere), prezentare power point 

(combinat) 

         Evaluare finală-  Susținerea portofoliului structurat la curs 
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Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Carabet N. Filosofia și axiologia educației: Suport de curs (electronic). Chișinău: Tipografia 

UPS ,,Ion Creangă”, 2017. 81 p. ISBN 978-9975-46-330-0. 

2. Cuznețov Larisa. Filosofia și axiologia educației. Suport de curs. Chișinău, 2017. 

3. Cuznețov Larisa. Educația prin optim axiologic. Chișinău, 2010. 

4. Cuznețov Larisa, Banuh Nicolae. Filosofia educației. Chișinău, 2004. 

5. Cucoș Constantin, Pedagogie și axiologie. București, 2008. 

6. Călin M. Filosofia educației. București, 2001. 

7. Călin Marin. Filosofia educației. Aramis, 2001. 

8. Călin Marin. Teoria educației. Fundamentarea epistemică și metodologică a acțiunii educative. 

București, 1996. 

9. Clement E. Dicționar enciclopedic de filozofie. București, 2000. 

10. Cadru de referință asupra Curriculumului Național. Chișinău, 2017. 

11. Cadru de referință a educației timpurii. Chișinău: Liceym, 2019. 

12. Cutasevici A. Guțu V. (coord.). Curriculum pentru educația timpurie. Chișinău: Liceym, 2019. 

13.  Petre Andrei. Filosofia valorii. Iași: Polirom, 1997. 

14. Strategia de dezvoltare Moldova 2030. 

 

Selectivă: 

1. Bârlodeanu L. paradigma educațional- umanistă în contextul postmodernității. Iași: Polirom, 

2012. 

2. Cazacu A. Perspective metodologice de formare/ dezvoltare a competențelor disciplinare ale 

elevilor în context axiologic. Chișinău: IȘE, 2015. 

3. Carabet N.  Valoarea personalității umane. În: Educația din perspectiva valorilor. Materialele 

conferinței științifice internaționale, ediția X-a Alba Iulia, 10-11 octombrie, Tom 13: Summa 

Theologica/ ed.: Octavian Moșin, Ioan  Scheau, Dorin Opriș, 2018.  București: EIKON, 

2018, pp. 78-82. ISBN  978-606-711-901-5.  

4. Niskier A. Filosofia educației. Bucureşti: Economică, 2000.  

5. Pâslaru Vl. Principiul pozitiv al educaţiei. Chişinău: Civitas, 2003.  

6. Roşca S. Culegerea -Problema educaţiei în filosofie. Chişinău. 2003.  

7. Sponville A.C. Mic tratat al marilor virtuţi. Bucureşti: Editura Univers, 1998.  

8. Tănase Al. Introducere în cultură. Bucureşti: Ed. Eminescu, 1982.  

9. Toffler Alvin. Şocul viitorului. Bucureşti: Ed. Politică, 1973.  

10. Vianu T. Studii de filosofia culturii. Bucureşti: Editura Eminescu, 1982. 
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Denumirea programului de studii Metodologia Educaţiei Preşcolare 

Ciclul II 

Denumirea cursului Psihologia comunicării 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Științe ale educației și informatică 

 Pedagogie preșcolară, Educația Fizică și Dans 

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

interimar 

Cadre didactice implicate  

e-mail aliona_botan@mail.ru 

 

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 

universitare; 

mailto:aliona_botan@mail.ru
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 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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Unități 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 

Tema 5. Psihologia comunicării din perspectivă educațională 

Tema 6. Structura discursului cadrului didactic 

Tema 7. Comunicarea în managementul educațional 

Tema 8. Managementul conflictelor 

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 ( atât în format 

electronic, cât și formă tipărită), mijloace didactice corespunzătoare. Pentru facilitarea  receptăr ii  

informației în cadrul lecțiilor va fi utilizată multimedia. În cadrul lecțiilor de curs și seminarelor vor fi 

utilizate diverse forme de organizare a activității studenților: frontal, în grup și individual.  

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. Comunicare  științifică, modalitatea de susținere - prezentare PowerPoint: 

Descrierea corelației culoare vestimentații – personalitatea cadrului didactic. Interpretarea 

comportamentului nonverbal şi semnificaţia diferitor elemente nonverbale ale educatorului și 

educatului. 

   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: Realizarea și prezentarea unui proiect de grup. Produsul preconizat: prezentare 

Power Point, gazetă de perete, exerciții de antrenament, tehnici și metode de soluționare a conflictului 

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. Abric J. Psihologia comunicării. Iași: Polirom, 2002, p. 89-115. 
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2. Albulescu I. Procedee discursive didactice, 2009. 164 p. 

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

Creangă”, 2015. 117 p. 

4. Cojocaru M. Discurs didactico-ştiinţific emoţional. Suport de curs pentru studii de masterat. 

Chişinău: Tipografia centrală, 2009. 84 p. 

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

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

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

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

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

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

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

10. 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. 

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

 

Opțional: 

1. 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. p. 301- 304 

2. Bolboceanu A. Influenţa comunicării asupra dezvoltării intelectului la vârsta micii şcolarităţi. În 

culegerea „Elevul contemporan: schiţe de portret psihologic”. Chişinău: ISPP, 1999. 

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

Iași: Polirom, 2012. 223 p.   

4. 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. 

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

Spiru-Haret. 

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

7. Ohrimenco A. Configurația conceptială 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 
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Denumirea programului de studii Metodologia educației preșcolare 

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  

e-mail ehaheu.munteanu@gmail.com 

 

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 

mailto:ehaheu.munteanu@gmail.com
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copiilor de 0-7 ani 

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); 
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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; instrumente TIC (curs plasat pe platforma 

MOODLE; prezentări power-point, 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, 

Evaluarea sumativă : portofoliu  

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Cadrul de referință al Educației timpurii, 2018. 

2. Curriculumul pentru Educație Timpurie. Chișinău: Lyceum, 2019. 

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

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

4. 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. 

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

6. Ghid de aplicare a instrumentelor de monitorizare a pregătirii copilului pentru școală și a fișei de 

monitorizare a progresului preșcolarului. Chișinău, 2014. 

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

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

2015. 

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

Chișinău: Ministerul Învăţămîntului, Institutul de ştiinţe ale educaţiei, 2002. 

10. Instrucțiune de aplicare în educaţia timpurie a Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului, 

Aprobată prin ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 343 din 22 martie 2018. 

 

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 
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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. 1001 idei pentru educaţie timpurie de calitate: Ghid pentru educatori. Chișinău: Centrul 

Educaţional "Pro Didactica", 2010. 
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Denumirea programului de studii Metodologia educaţiei preşcolare 

Ciclul ciclul II, masterat 

Denumirea cursului Strategii de realizare a educaţiei incluzive la vârsta timpurie 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Facultatea Științe ale Educației și Informatică  

Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans 

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

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 

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

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Instituţia de învăţământ preşcolar constituie cadrul instituţional cu care trebuie să înceapă 

incluziunea, aducând beneficii maxime în dezvoltarea copilului pe toate aspectele personalităţii, 

beneficii cu impact major în viaţa acestuia.  

      Temele abordate reflectă necesitățile de formare a specialiștilor din domeniul educației preșcolare 

din RM și sunt complementare documentelor de politici educaţionale privind promovarea unei abordări 

incluzive, centrate pe includerea în instituţiile educative de cultură generală a copiilor cu cerinţe 

educative speciale. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

- Competenţe gnosiologice:  de  identificare a orientărilor conceptuale şi tendinţelor de educaţie 

incluzivă; de descriere a politicilor educaţionale şi legislaţia învățământului incluziv din RM; de 

caracterizare a tipurilor de servicii care pot asigura cel mai bine educarea şi dezvoltarea copilului 

cu CES; 

- Competenţe de aplicare: utilizarea efectivă în procesul instructiv – educativ din grădiniţă a 

strategiilor de integrare a copiilor cu CES; crearea unui mediu personalizat şi prietenos copilului, 

valorificarea oportunităţilor de învăţare neplanificate, administrarea educaţiei, personalul didactic, 

evaluarea, lucrul în echipă pentru îmbunătăţirea educaţiei copilului cu CES;  de elaborare a 

planurilor instituţionale a dezvoltării educației incluzive; 

- Competenţe de analiză: analizarea experienţelor de individualizare a învăţării la vârsta timpurie 

raportată la următoarele paliere: recunoaşterea impactului mediului asupra învăţării şi dezvoltării 

copilului cu CES; 

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

Finalităţi de studii 

mailto:ehaheu.munteanu@gmail.com
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La nivel de cunoaștere și înțelegere 

 Să identifice fundamentele gnoseologice şi axiologice ale educaţiei incluzive; 

 Să distingă problemele şi tendinţele dezvoltării educaţiei incluzive la vârste timpurii; 

 Să definească specificul organizării procesului educaţional pentru copiii cu CES; 

 Să relateze despre promovarea educaţiei incluzive la nivel internaţional şi naţional; 

La nivel de aplicare 

 Să conceapă strategii de intervenţie care să asigure eradicarea discriminării şi segregării copiilor 

cu CES; 

 Să prezinte situaţii educative care să ofere  valorizării diferenţelor dintre copii / dintre oameni; 

 Să determine oportunităţi copilului de a se manifesta ca şi subiect al educaţiei conform 

necesităţii lui de învăţare; 

 Să proiecteze produse curriculare, planuri educative individualizate orientate la calitatea 

educaţiei care se referă la: dimensiuni ale procesului, conţinuturi ale învăţării şi calităţi ale 

agenţilor educaţionali care să sprijine învăţarea tuturor, să asigure succesul, să facă sistemul 

deschis, flexibil, eficient şi efectiv; 

La nivel de integrare 

 Să realizeze investigaţii aplicative privind problematica Educaţiei incluzive în grădiniţă; 

 Să realizeze educaţia incluzivă atât pentru politicile cât şi pentru practicile educaţionale, pe 

fundalul înţelegerii şi valorizării dimensiunilor culturale; 

 Să aplice strategii pentru dezvoltarea culturii incluzive la nivel de instituţie şi comunitate; 

 Să conştientizeze necesitatea perfecţionării continue a competenţelor profesionale; 

 Să propună noi modele de implicare a părinţilor în dezvoltarea calităţii educaţiei copilului cu 

CES. 

Precondiții 

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

fiziologia copilului; metodele de evaluare a dezvoltării psihofizice a preşcolarului; strategiile didactice 

de abordare globală a copilului; rolul educaţiei şi dezvoltării timpurii; unicitatea şi drepturile copilului. 

Unități de curs 

Tema 1.Bazele normative și metodologice în educația incluzivă  

  Tema 2.Strategii  incluzive la nivel de instituție 

  Tema 3. Asistența psihopedagogică a copiilor cu CES 

Tema 4. Strategii didactice de lucru cu copiii cu CES 

 Tema5. Parteneriate în educația incluzivă 

Strategiile de predare-învățare 

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

Forme de organizare a instruirii: 
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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; instrumente TIC (curs plasat pe platforma 

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

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

Strategii de evaluare 

Evaluări curente: aplicații practice, proiect individual 

Evaluarea sumativă:  portofoliu 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Bucun N., Paladi O., Rusnac V., Metodologia de evaluare complexă a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale. Chişinău: Î.S.F.E.-P. „Tipogr.Centrală”, 2012. 

2. Bodorin C. et al. Educaţie incluzivă. Chișinău: Cetatea de Sus, 2012. 100 p. 

3. Vrasmaş T.,  Vrasmaş  E. Educaţia incluzivă în grădiniţă: dimensiuni, provocări şi soluţii / 

UNICEF România. Buzău: Alpha MDN, 2012. 

4. Bucun N., Paladi O., Rusnac V. Evaluarea pentru educaţia incluzivă a copiilor de vîrstă 

preşcolară şi şcolară mică. Chişinău: Sirus, 2013. 372 p. 

5. Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu dezabilități 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 dezabilități. AO FCPS. Aprobat la 

Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ministerul Educaţiei Editat cu sprijinul Agenţiei de 

Dezvoltare din Cehia.2012. 

6. Gherguţ A. Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională. Terapii educaţionale, recuperatorii şi 

compensatorii. Iaşi: Editura Polirom, 2011. 

7. Haheu-Munteanu E. Strategii de realizare a educaţiei incluzive la vîrsta timpurie: Suport de 

curs. Chişinău: Tipogr. UPS "Ion Creangă", 2017. 93 p 

Opţională: 

1. Strategia naţională „Educaţie pentru toţi” pe anii 2004-2015. HG nr.410 din 04.05.03.  

2. Startegia națională de dezvoltare ”Moldova 2030” 

3. Metodologia de implementare a educaţiei incluzive (Ordinul ME nr. 735 din 15 august 2011) 

4.  Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în RM pentru anii 2011-2020.  

5. Haheu-Munteanu E., Nenov I. Oportunităţi de recuperare a copiilor cu CES  prin muzică şi 

dans. În: materialele  Conferinţei ştiinţifico-practice internațională Educaţia incluzivă: 

dimensiuni, provocări, soluţii. Ediţia a IV-a 19 octombrie 2018, Bălți  

6. Haheu-Munteanu E., Jorovlea N. Strategii de elaborare şi design-ul proiectelor educaţionale 
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incluzive la nivel de grădiniță. În: Management  și consiliere în educația preșcolară: Culegere 

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

2018,  pp. 39-49.  ISBN 978-9975-136-65-5 

7. Vrasmaş Traian, Învăţământul integrat şi/sau incluziv. Bucureşti: Ed. Aramis, 2001. 
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Denumirea programului de studii Metodologia educației preșcolare  

Ciclul Ciclul II, masterat 

Denumirea cursului 
  Teorii și metodologii avansate în didactici (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, conferențiar 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 

mailto:mocanu.liuba@mail.ru
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 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; 

 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, Teoría şi 

metodología dezvoltării limbajului şi comunicării. 

Unități de curs 

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

comunicare) și corelarea ei cu Curriculumul pentru educația timpurie 

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

optimizării dezvoltării limbajului şi a comunicării.  

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

Tema 4. Dezvoltarea proceselor psihice la copiii de vârsta timpurie  prin limbaj. 

Tema 5. Teorii privind ontogeneza limbajului 

Tema 6.  Cultura sonoră. 

Tema 7. Aspectul lexical 

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

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

Tema 10. Formarea competențelor de exprimare orală la copiii de vârsta timpurie   

Tema 11. Strategii de evoluare a creativității verbale la copiii de vârsta timpurie.  

Metode şi tehnici de predare şi învăţare  

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

Strategii de evaluare 
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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 

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. Gârboveanu M., Negoescu, V. Stimularea creativităţii în procesul de învăţământ. Bucureşti: 

Did. şi Ped.,1981, 231 p.  

3. Rafailă Elena. Educarea creativităţii la vârsta preşcolară”. Bucureşti: Editura Aramis, 2002. 145 

p.  

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

5. Lavric M. Metodica dezvoltării vorbirii preşcolarilor. Chişinău, 1995. 

6. Cerghit I. Metode de învăţămînt. Iaşi: Ed. Polirom, 2006. 

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

8. Cadru de referință a educației timpurii. Chișinău: Lyceum, 2019. 

9. Curriculumul pentru Educație Timpurie. Chișinău: Lyceum, 2019. 

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

11. Strategia de dezvoltare Moldova 2030. 

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

Психотерапии, 2001. 

 Opţională: 

1. 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. 

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

Bucureşti,1979. 

3. 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 

4. 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 
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master, volumul V. Chișinău: S.n., (Tipogr. Garomont-Studio”), 2018,  pp. 110-116.  ISBN 

978-9975-136-65-5 

5. 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 

6. 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: S.n., (Tipogr. Garomont-Studio”), 2018,  pp. 125-131.  ISBN 

978-9975-136-65-5 

7. Красильникова, И. Обучение чтению и развитие речи дошкольников, Пермь, 1997. 

8.  Умственное воспитание детей дошкольного возраста, М., 1999. 
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Denumirea programului de studii Management Educația Preșcolară 

Ciclul II 

Denumirea cursului 

Teorii și metodologii avansate în didactici particulare 

(formarea reprezentărilor elementare matematice și educația 

digitală) 

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.006 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; 
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 Să determine modalitățile de corelare a conținuturilor curriculare în proiectarea integrată a 

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 

antepreșcolară și preșcolară 

Tema 4.  Strategii de formare a reprezentărilor despre formele geometrice la nivelul Educației 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. 
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3. Câmpanu C. A. Metode active de predare a matematicii în grădiniță și clasele primare. Iași: 

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. [accesat: 23 februarie 2019]. 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. 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 

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

[accesat: 23 februarie 2019]. Disponibil pe Internet: 

http://infomate.ro/revista/imt77892014.pdf. 

5. 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 Metodologia educației preșcolare  

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.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 învăţământ 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 învăţământul preşcolar; 

 Experimentarea de soluţii alternative eficiente în rezolvarea  problemei de cercetare; 

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

conştientizând 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


 

 

 

 

 

 

 

25 

 

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 învăţământului 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; instrumente TIC (curs  plasat pe platforma 
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MOODLE; prezentări Power Point, materiale video/audio, postere multimedia etc. )  

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

Strategii de evaluare 

Evaluări curente: referat, test. 

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: Editura Polirom, 2004. 

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

de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, aprobat în ședința Senatului din 30.03.2017. 

7. Ghid pentru elaborarea și susținerea tezelor de master în cadrul Universității Pedagogice de Stat 

„Ion Creangă” din Chișinău, aprobat în ședința Senatului din 29.05.2014. 

 

Opţională: 

1. Ionescu M., Bocoş M. Cercetarea pedagogică şi inovaţia în învăţământ. În "Pedagogie. 

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

2001. 

2. Văideanu G. Educaţia la frontiera dintre milenii. Bucureşti: Editura Politică, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/11/univ_doc_intern_org_reg_tez_master_30_03_17_2.pdf
https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/11/univ_doc_intern_org_reg_tez_master_30_03_17_2.pdf
https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/11/univ_doc_intern_org_ghid_teza_master_29_05_14_2.pdf
https://upsc.md/wp-content/uploads/2018/11/univ_doc_intern_org_ghid_teza_master_29_05_14_2.pdf
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Denumirea programului de studii Metodologia educației preșcolare 

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., 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 

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, management de curriculum, deciziei, conflictului, etc.). Masteranzii vor analiza 

mediul intern- extern al IET, misiunea și viziunea IET, documente instituționale, strategiile de 

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

marketing pentru promovarea imaginii pozitive a IET, se vor antrena în procesul de luare a deciziilor, 

de selectare/ aplicare  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/ relaționare al managerului cu  angajații. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe gnosiologice: de studiere 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 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 evaluare/ măsurare a performanțelor 

managerilor/ cadrelor didactice din IET 

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

managementului educațional, deschis și echitabil 
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Finalităţi de studii 

 Să definească noţiunile de bază ce ţin de managementul IET 

 Să realizeze analiza SWOT a organizaţiei şcolare, 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  

 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 în cadrul 

disciplinei de evaluare a resursei umane (performanță), 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 

Tema 1-Concept de management educaţional. Managementul- artă şi ştiinţă. Management şi 

conducere. Dimensiunile procesului de conducere.  

Tema 2- Managementul tranzacţional şi transformaţional. Schimbarea managerială. Rolul managerului 

în schimbare. (Simionescu). 

Tema 3- Decizia managerială. Funcțiile deciziei. Tipurile deciziei manageriale.  

Tema 4- Concept de mentorat. Mentoratul în instituția preșcolară de educație. Tipul activităților de 

mentorat în relația educator- educator.  

Tema 5- Managementul resurselor umane. Politici cu privire la resursele umane. Strategii de selectare- 

recrutare- organizare- formare continuă/ dezvoltare a cadrelor didactice (Likert).  

Tema 6- Managementul timpului. Planificarea şi gestiunea timpului personal şi de serviciu. Şedinţa de 

lucru. 

Tema 7- Documentația instituției. Regulamentul de ordine internă. Structură și conținut. 

Tema 8- Eficienţă, eficacitate, economicitate managerială.  

Tema 9- Managementul performanţei şi calităţii educaţiei. Strategii de asigurare a calităţii educaţiei. 

Metode de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

Tema 10- Management de buget. Gestiunea resurselor. Păstrarea şi atragerea fondurilor/ resurselor- 

sponsorilor. Lucrul cu asociaţiile părinteşti. Management de proiect. 
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Tema 11-  Cultura organizaţiei şcolare. Elementele culturii organizaţiei şcolare.   

Tema 12- Motivația, demotivația. Strategii de motivație a cadrelor didactice. 

Tema 13- Motivația și succesul.  

Tema 14 - Teoriile nevoilor.  

Tema 15- Codul deontologic al managerului, al angajaților.  

Strategii de evaluare 

Strategii de evaluare 

Evaluare curentă 1 - analiza SWOT a IET (combinat) 

Evaluare curentă 2 – analiza documentelor din IET (combinat) 

Evaluare finală- studiu de caz  (combinat) 

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

6. Cojocaru V. Gh.Schimbarea în educație și Schimbarea managerială.  Chiş inău:  

Lumina, 2004.  

7.  Covey S. R. Etica liderului eficient sau Conducerea bazată pe principii. Bucureşt i:  Allfa, 

2000. 

8. Cristea S. Managementul organizaţiei şcolare. Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 1996. 

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

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

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

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

13. Startegia de dezvoltare ”Moldova 2030”. 

14. Cadru de referință asupra Curriculumului Național, 2017. 

15. Cadrul de referință asupra educației timpurii. Chișinău: Lyceum, 2019. 

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

17.  Andrițchi V. ș.a Standarde de competenţă profesională ale cadrelor manageriale din 

învățământul general, 2016. 
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18. Bolboceanu A. (expert național) Standarde profesionale naţionale pentru cadrele didactice din 

instituţiile de educaţie timpurie, 2010. 

Bibliografie opțională 

1. 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. 

2. Carabet  N. Cultura profesională şi cultura organizaţională. În: Cultura profesorului, a cadrului 

didactic.  Exigenţe actuale. Materialele Simpozionului Știinţific Internaţional,  Chişinău: UPS 

”I. Creangă”, 2013, p. 93-97. 

3. Carabet  N., Stresul organizațional, În Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării 

învățământului, pag 3-12, Conferința științifică a profesorilor și cercetătorilor UPS ,,Ion 

Creangă,,  Chișinău 2017, ISBN 978-9975-46-333-1 

4. Carabet N., Actualitatea strategiilor de promovare a imaginii instituției de educație, publicat în 

materialele Conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS ,,Ion Creangă,, - 

Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului, Seria XX, Volumul II, 

Chișinău, 2018, Tipografia UPS ,,Ion Creangă” ISBN 978-9975-46-376-8, pag 101- 109 

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

6. Nicolescu, O., Verboncu, M. Fundamentele managementului organizaţional. București, 2009. 

7. Nicolescu, O.,Verboncu, M. Management şi eficienţă. Bucureşti: Editura Nora, 2004. 

8. Nicolescu, O.,Verboncu, M. Metodologii manageriale. Bucureşti: Editura Tribuna, 2001. 

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.  

14. Reaboi V. Managementul timpului în teoria și practica educațională. În Studia Universitas 

Moldaviae, nr.9 (109), p. 179-184. 
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Denumirea programului de studii Metodologia educației preșcolare  

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 Sem. II 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 învăţământ 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 învăţământ unde activează 

Finalităţi de studii  

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 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; 

La nivel de aplicare: să argumenteze propuneri de proiect, de implicare la programele existente 

din ţară şi de peste 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;  

mailto:ehaheu.munteanu@gmail.com
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La nivel de integrare: 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 principali  (APL, ONG, beneficiari,instituţii de învăţământ); 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); 

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; instrumente TIC (curs  plasat pe 

platforma MOODLE; prezentări Power Point, materiale video/audio, postere multimedia etc. )  

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

Strategii de evaluare 

Evaluări curente : participarea la dezbateri, portofoliu, aplicaţii practice. 

Evaluarea sumativă : proiect individual.   

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Alois Gherguţ, Ciprian Ceobanu. 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. Soroceanu Chiril. Managementul proiectelor. Chişinău, 2004. 

4. Haheu-Munteanu E. Elaborarea proiectelor educaționale. Suport de curs pentru ciclul II, 
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masterat. Chișinău: Tipografia UPS ”I. Creangă”,  2016. 

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

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

2000. 

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

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

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

Bucureşti: All Beck, 2005. 
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Denumirea programului de studii Metodologia educației preșcolare 

Ciclul ciclul II, masterat 

Denumirea cursului 
Teorii și metodologii avansate în didactici particulare 

(educație pentru mediu) 

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.02.O.011 5 I II 150 35 115 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Teorii și metodologii avansate în didactici particulare (educație pentru mediu) 

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

avansate, care pot fi aplicate pentru eficientizarea  predării-învățării -evaluării dimensiunii Educație 

pentru mediu din Domeniului de activitate ”Științe și tehnologii” din Curriculum-ul pentru educația 

timpurie.  Disciplina dată  conduce la eficientizarea educației pentru mediu a copiilor de 0-7 ani din 

perspectiva  aplicarea unor metode didactice avansate, elaborarea și a analiza proiectelor didactice, a 

activităților;  elaborarea scenariilor pentru sărbători ecologice, proiectelor ecologice pentru  întreaga 

instituție de educație timpurie. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

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

didactice avansate în cadrul educației pentru mediu a copiilor de 0-7 ani; 

  Competenţe de învăţare: de autoevaluare/evaluare a performanţelor profesionale cu referință 

la educație pentru mediu a copiilor de 0-7 ani şi de formulare de obiective cognitive şi de 

alegere a modalităţilor/căilor de atingere a lor, printr-un proiect individual sau colectiv de 

perfecţionare profesională. 

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

pentru mediu a copiilor de 0-7 ani 

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

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

a copiilor de 0-7 ani; de analiză a proiectelor didactice/activităților integrate; a amenajării 

terenului grădiniței de copii; a ungherașului naturii. 
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   Competenţe de comunicare: de utilizare în comunicare  a unui limbaj ştiinţific corect şi 

specific didacticilor particulare și a educației pentru mediu. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

 să utilizeze corect limbajul știintifico- profesional în diverse  contexte;  

 să repereze fundamentele psihopedagogice ale proceselor şi fenomenelor predării-învăţării-

evaluării  educației pentru mediu în instituțiile de educație timpurie , din perspectiva teoriilor şi 

metodologiilor avansate;  

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

optimizarea procesului didactic cu referință la educația pentru mediu a copiilor de 0-7 ani;  

 să proiecteze activităţi eficiente de învăţare, 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 cadrul activităților  în instituțiile de educație timpurie; 

 să integreze cunoştinţele teoretico-metodologice în contexte metodologice diverse;  

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

pentru mediu a preșcolarilor 

 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 cursurile universitare 

ale ciclului I, licență Metodologia educației pentru mediu , Praxiologia științelor; din cursul opţional 

Educaţia ecologică 

Unități de curs 

Tema 1. Concepția didactică a educației pentru mediu a copiilor de 0-7 ani 

Tema 2. Probleme teoretice dificile în educația pentru mediu a copiilor de 0-7 ani. Soluții metodologice 

Tema 3. Metodologia diagnosticării nivelului educației pentru mediu a copiilor de 0-7 ani. 

Tema 4. Terenul grădiniței de copii  și Ungherașul Naturii- mijloace de realizare a educației pentru 

mediu a copiilor de 0-7 ani  

Tema 5. Educația pentru mediu a copiilor  de 0-7 ani prin activități integrate. 

Tema 6. Teoria şi metodologia explorării directe a mediului. 

Tema 7. Metodologia realizării observărilor  cu copiii de 0-7 ani 

Tema 8. Activități practice de cunoaștere a mediului în timpul plimbărilor și  excursiilor în natură.   

Tema 9. Eficientizarea  educației pentru mediu prin intermediul semnelor –reper  

Tema 10. Metodologia utilizării aparatelor de mărit la activitățile  de cunoaștere a mediului și educație 

pentru mediu 

Tema 11. Metodologia organizării unui terrarium. 
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Tema 12. Metodologia elaborării proiectelor ecologice în instituțiile de educație timpurie 

Metode și tehnici de predare și învățare 

În cadrul cursului se vor utiliza metode centrate pe cel ce învață, metode de explorare directă, se 

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 Platforma MOODLE. 

Strategii de evaluare 

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

rapoarte,  discuţii, portofolii, etc.  

Evaluarea curentă:  

I. Forma de evaluare- combinat; Metoda de evaluare - Proiectare zilnică pe tematica unei 

sărbători ecologice pentru întreaga institute de educație timpurie 

 II. Forma de evaluare- scris. Metoda de evaluare- analiza produselor activității didactice (proiect 

didactic integrat) 

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

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

Chișinău: UPS ”I. Creangă”, 2013. 

4. Gînju  S. Teorii și metodologii avansate în didacticile particulare ale învățămîntului preșcolar 

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

5. Guțu V. (coord). Cadru de referință a educației timpurii, Chișinău: Liceum, 2019. 

6. Guțu V. (coord. național), Pavlenco M. (coord). Curriculum-ul pentru educația timpurie, Chișinău: 

ed. Lyceum, 2019. 

7. Guțu V. (coord. național),  Pavlenco M. (coord.). Standarde de învățare și dezvoltare a copiilor de la 

naștere până la 7 ani, Chișinău: ed. Lyceum, 2019. 

8. Munteanu C. Ghid pentru învățămîntul preșcolar. O abordare din perspectiva noului curriculum. Iași: 

ed.Polirom, 2009. 

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

2012. 
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10. Startegia de dezvoltare ”Moldova 2030”. 

11. Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, 

HG Nr. 301 din  24.04.2014. 

 

Opţională: 

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

I. Creangă, 2012.221 p.  

2.Gînju S., Carabet N., Haheu E. Educația preșcolară-concept și metodologie. Chișinău: Goromont –

studio, 2011 (publicație electronică). 

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

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

Возраста, Издательство Нижневартовского государственного гуманитарного университета, 

2008. 

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

Учитель. 
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Denumirea programului de studii Metodologia educației preșcolare 

Ciclul II 

Denumirea cursului Produse curriculare în educația timpurie  

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 
Științe ale Educației și Informatică/ PPEFD 

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.012 5 I II 150 35 115 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

În contextul cursului dat masteranzii vor studia documentele  de politici educaționale naționale, 

reglatorii pentru nivelul educației timpurii, IET,  în baza cărora vor putea elabora/ moderniza/ 

individualiza curricula de educație pentru vârsta timpurie, vor putea operaționaliza obiectivele 

educaționale, vor elabora și analiza proiecte didactice de lunga si de scurtă durată; vor analiza (critic și 

constructiv) activități educaționale planificate și realizate  de cadrele didactice, elabora/ planifica/ 

organiza  activități cu preșcolarii, vor selecta conținuturi interesante pentru preșcolari, vor utiliza 

strategii moderne de predare/ învățare/ evaluare a copiilor, demarând activitatea educațională cu 

elaborarea planificării tematice,  zilnice și a activităților integrate în IET. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe gnosiologice: de  studiere, cunoaștere, descriere  a elementelor structurale ale unui 

curricula modern, calitativ, de descriere a documentelor de politici naționale  pentru educația 

timpurie și activitatea educatorului în contextul acestora, de cunoaștere a metodologiei de 

proiectare- dezvoltare a curicula 

 Competenţe de aplicare: de proiectare- dezvoltare a curricula, de planificare a activității cu 

preșcolarii/ părinții în baza unităților de competență prin elaborarea obiectivelor operaționale,  

selectarea conținuturilor curriculare, expertiza unui curricula, îmbunătățirea curicula, elaborarea 

curricula/activităților cu /pentru copiii cu CES, aptitudini academice, tehnice, manageriale, sociale, 

dotați etc. 

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

lucru cu curricula, alte documente de Stat și de politici educaționale în vederea educației copiilor 

de vârstă timpurie 

 Competenţe de comunicare: de utilizare în comunicare  a unui limbaj ştiinţific corect şi specific 
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în cadrul activităților de educație, proiectare și dezvoltare curriculară 

Finalităţi de studii 

 să utilizeze corect limbajul știintifico- profesional în diverse  contexte; 

 să enumere produsele curriculare ale educației timpurii  

 să estimeze  potenţialul copiilor în vederea selectării/aplicării unor  produse curriculare specifice 

procesului didactic în instituțiile de educație timpurie 

 să proiecteze unele produse curriculare, care presupun promovarea creativităţii şi educaţiei 

metacognitive la preșcolari;  

 să analizeze critic  anumite produse  curriculare (proiectele didactice, lucrări metodice, planșe, 

ș.a.) propunând soluții de eficientizare cu scopul îmbunătățirii educației copiilor de 0-7 ani; 

 să aplice  eficient produsele curriculare ale educației timpurii în cadrul activităților  cu copiii de 

0-7 ani 

 să elaboreze anumite produse curriculare specifice pentru educația timpurie 

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

preșcolarilor 

Precondiții 

Pentru realizarea obiectivelor propuse studentul trebuie să posede cunoştinţe elementare din 

domeniile- pedagogie preşcolară, psihologia preşcolară, metodicile particulare educaţiei preşcolare, 

comunicarea pedagogică, teoria curiculară, teoria educației și instruirii., metodologia cercetării 

psihopedagogice, docimologie, managementul educațional, management de curriculum  

Unități de curs 

1. Concept de  produs curricular.  Tipologia produselor curriculare: Documente de politici 

curriculare (conceptuale; documente de tip proiectiv; Documente de tip metodologic)  

2. Produse curriculare de tip conceptual/Documente de politici educaționale: Cadrul de referință al 

educației timpurii; Curriculumul pentru educație timpurie; Standarde de învățare și dezvoltare a 

copilului de la naștere până la vârsta de 7 ani. Standardele naționale profesionale a cadrelor 

didactice în educația timpurie; Standarde profesionale manageriale. 

3. Produse curriculare de tip proiectiv:  Scrisori metodice/ Repere metodologice cu privire la 

organizarea procesului educaţional în instituţiile de educaţie timpurie; Regulamente, 

instrucțiuni, circulare. 

4. Proiectarea curriculară în Educația timpurie. Tipurile de proiectări/planificări în instituţia de 

educaţie timpurie. Proiectarea globală; Proiectarea tematică; Proiectarea zilnică; Proiectarea 

unei activități integrate.  

5. Produse curriculare de tip metodologic: Ghiduri metodologice pentru cadrele didactice și 

manageriale; Caiete pe domenii de activitate pentru toate vârstele de copii; Materiale didactice 

distributive și demonstrative pentru copii; Lucrări didactico-metodice; Materiale de suport 

pentru părinţi  

6. Management de curriculum. Deciziile globale la nivel de curricula. Decizii macristructurale 

filosofice, pedagogice, didactice 
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7. Dezvoltarea curriculară  în educația timpurie. Dezvoltarea structurală a curricula 

  

Metode și tehnici de predare și învăţare 

Prelegere, dezbatere, portofoliu, susținere publică, analiza SWOT 

Strategii de evaluare 

 Evaluarea curentă-  

Evaluarea I – realizarea unui proiect didactic   

Evaluarea II – analiza (scris)  unui proiect didactic al activității integrate, realizarea analizei SWOT a 

proiectului, argumentarea orală a opiniilor 

Evaluarea finală- eseu nestructurat la una din temele propuse, susținere publică (combinat) 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

1. Carabet N., Proiectare și dezvoltare curriculară: Note de curs, Ciclul II masterat, Tipografia UPS 

,,Ion Creangă,,    ISBN 978-9975-46-380-5, 37.091(075.8) ,  Chișinău, 2019 

2. Curriculumul pentru Educație Timpurie (CET), Chișinău, 2019 

3. Cadrul de referință al Educației Timpurii în Republica Moldova, Chișinău, 2019 

4. Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la vârsta de 7 ani, Chișinău, 

2019 

5. Legea Republicii Moldova cu privire la Drepturile Copilului, nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 

6. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020  ,,Educația 2020” 

7. Startegia de dezvoltare ”Moldova 2030” 

8. Regulamentul cu privire la organizarea obligatorie a pregătirii copiilor pentru şcoală de la vârsta 

de 5 ani, aprobat prin decizia Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 6.3 din 27 

aprilie 2006, Buletin informativ, nr. 3/2006 

9. Regulamentul instituţiei de educaţie preşcolară, aprobat prin decizia Ministerului Educaţiei şi 

Tineretului nr. 6.3 din 27 aprilie 2006, Buletin informativ, nr. 3/2006 

10. Regulamentul  de organizare și funcționare a Centrului comunitar de educaţie timpurie a 

copiilor de 3-6(7) ani, aprobat prin Hotărâre de Guvern  nr.1211 din 04.11.2016 

11. Regulamentul sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie, aprobat prin Hotărâre de Guvern  

nr.1211 din 04.11.2016, Publicat : 11.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 388-398     art Nr : 1310 

12. Hotărârea Guvernului nr.933 din 31.12.2009 cu privire la „Aprobarea programului de 

dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 

13. Ghidul cadrelor didactice pentru educația timpurie și preșcolară, UNICEF, 2010 

14. Ghid pentru cadrele didactice de la grupele de creșă, Chișinău, 2017 

15. Ghid pentru educația timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naștere și 3 ani, Banca 

Mondială, București, 2008 

16. Ghid pentru educatori- 1001 idei pentru o educație timpurie de calitate, Chișinău, 2010 
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17. Ghid metodologic pentru formarea iniţială a cadrelor didactice în domeniul educaţiei timpurii, 

Ministerul Educaţiei, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Chişinău, 2010. 

18. Ghid metodologic pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei 

timpurii, Ministerul Educaţiei, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Chişinău, 2010. 

19. Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi preşcolară, Ministerul Educaţiei şi 

Tineretului, UNICEF, Chișinău,2008. Ghidul viitoarei mame, UNICEF-ICŞOMC-SPFM-

CNETIF, Ed. ARC, Chişinău, 2001. 

20. Ghid metodologic- Educația copiilor pentru jocuri, ghid pentru cadrele didactice din 

instituțiile preșcolare și clasele primare, părinți, Chișinău, 2008 

21. Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, București, 2018 

 

Bibliografie selectivă: 

1.Cojocaru, V., Gh., Calitatea în educație. Managementul calității, Chișinău, 2007  

3. Gherștega, N., interconexiunea domeniilor: Managementul calității și managementul 

curriculumului, în Univers pedagogic, nr.1 (49), 2016, pag 34-40 

4.Pogolșa, L., Teoria și praxiologia managementului curriculumului, Chișinău, 2013 

5.Ionescu, M.; Radu, I. (coord.), Didactica modernă, ediţia a II-a, revizuită, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 2001 

 

Lista scrisorilor metodice: 

1. Ordinul nr.561 din 15.05.2019 "Cu privire la monitorizarea desfășurării probelor de aptitudini 

pentru înscrierea copiilor în clasa întâi cu profil în anul de studii 2019-2020" 

(ordinul_nr.561_din_15.05.2019) 

2. Ordinul nr.533 din 07.05.2019 "Cu privire la totalurile seminarului teoretico-practic pentru 

logopezii din instituţiile de învăţământ general (şcoala naţională)" 

(ordinul_nr.533_din_07.05.2019.pdf) 

3. Ordinul nr.524 din 02.05.2019 "Cu privire la totalurile mesei rotunde organizate în comun cu 

partenerii sociali" (ordinul_nr.524_din_02.05.2019.pdf) 

4. Ordinul nr.484 din 15.04.2019 "Cu privire la totalurile seminarului teoretico-practic pentru 

logopezii din instituţiile de educaţie timpurie" (ordinul_nr.484_din_15.04.2019.pdf) 

5. Ordinul nr.499 din 17.04.2019 "Cu privire la securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor în perioada 

vacanţei de Paşti" (ordinul_nr.499_din_17.04.2019.pdf) 

6. Scrisoarea nr.935 din 03.04.2019 cu referire la desfăşurarea Festivalului Internaţional al 

Teatrelor de Păpuşi "Sub căciula lui Guguţă" (scrisoarea_nr.935_din_03.04.2019.pdf) 

7. Ordinul nr.399 din 28.03.2019 "Cu privire la organizarea înscrierii copiilor în clasa I în 

instituţiile de învăţământ pentru anul de studii 2019-2020" 

(ordinul_nr.399_din_28.03.2019.pdf) 

8. Ordinul nr.361 din 20.03.2019 "Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului 

https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.561_din_15.05.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.533_din_07.05.2019_0.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.524_din_02.05.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.484_din_15.04.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.499_din_17.04.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/scrisoarea_nr.935_din_03.04.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.399_din_28.03.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.399_din_28.03.2019.pdf
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colectivelor teatrale de copii cu genericul "Trăieşte-ţi clipa" (ediţia a XVII-a)" 

(ordinul_nr.361_din_20.03.2019.pdf) 

9. Scrisoarea nr.795 din 21.03.2019 cu referire la desfăşurarea activităţilor cu tematica "Fiecare 

faptă îşi are consecinţa sa!" (scrisoarea_nr.795_din_21.03.2019.pdf) 

10. Ordinul nr.343 din 15.03.2019 "Cu privire la organizarea şi desfăşurarea campaniei municipale 

"Curăţenia generală de primăvară" (ordinul_nr.343_din_15.03.2019.pdf) 

11. Ordinul nr.302 din 11.03.2019 "Cu  privire la organizarea şi desfăşurarea concursului municipal 

"Salvaţi plantele vernale incluse în Cartea Roşie" (ordinul_nr.302_din_11.03.2019.pdf) 

12. Ordinul nr.298 din 11.03.2019 "Cu privire la totalurile seminarului teoretico-practic pentru 

cadrele didactice de sprijinl" 

(ordinul_nr.298_din_11.03.2019.pdf, anexe_la_ordinul_nr.298_din_11.03.2019.pdf) 

13. Ordinul nr.281 din 06.03.2019 "cu referire la organizarea şi desfăşurarea concursului municipal 

de educaţie muzicală, categoria interpretare vocală" (ordinul_nr.281_06.03.2019.PDF, anexa 

nr.1.PDF, anexa nr.2.docx) 

14. Scrisoarea nr.539 din 27.02.2019 cu referire la desfăşurarea Festivalului-concurs naţional de 

dans folcloric pentru copii "Hai la joacă pe toloacă" (scrisoarea_nr.539_din_27.02.2019.pdf) 

15. Ordinul nr.252 din 26.02.2019 "Cu privire la completarea Ordinului nr.221 din 19.02.2019 "Cu 

privire la interzicerea colectărilor ilicite de bani în instituţiile de învăţământ 

general" (ordinul_nr.252_din_26.02.2019.pdf) 

16. Ordinul nr.114 din 31.01.2019 "Cu privire la organizarea şi desfăşurarea seminarului Şcoala 

părinţilor "Arta de a deveni părinte" (ordinul_nr.114_din_31.01.2019.pdf) 

17. Ordinul nr.108 din 29.01.2019 "Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului municipal 

"Pedagogul Anului", ediţia a XV-a"(ordinul_nr.108_din_29.01.2019.pdf) 

18. Ordinul nr.18 din 09.01.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

stabilire a sporului pentru performanţă personalului din cadrul Direcţiei generale educaţie, 

tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău" 

(ordinul_nr.18_din_09.01.2019.pdf, criterii_de_evaluare.pdf) 

19. Scrisoarea nr.4544 din 17.12.2018 cu referire la solicitarea informaţiei în regim de 

urgenţă (scrisoare_4544_din_17.12.2018.pdf) 

20. Ordinul nr.1799 din 08.12.2018 "Cu privire la totalurile seminarului teoretico-practic pentru 

logopezii din instituţiile de educaţie timpurie, municipiul Chişinău" 

(ordinul_nr.1799_din_08.12.2018.pdf) 

21. Scrisoarea nr.4500 din 13.12.2018 cu referire la acordul MECC al Republicii Moldova de a 

include Pachetul Educaţional privind educaţia rutieră  a 

copiilor" (scrisoarea_nr.4500_din_13.12.2018.pdf) 

22. Ordinul nr.1556 din 30.10.2018 "Cu privire la organizarea şi desfăşurarea seminarului 

teoretico-practic cu genericul "Jocul în dezvoltarea, corectarea vorbirii şi pronunţiei sunetelor 

limbii materne la copiii cu tulburări de limbaj şi comunicare de vârsta 

https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.361_din_20.03.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.361_din_20.03.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/scrisoarea_nr.795_din_21.03.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.343_din_15.03.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.343_din_15.03.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.302_din_11.03.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.302_din_11.03.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.298_din_11.03.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/anexe_la_ordinul_nr.298_din_11.03.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.281_06.03.2019.PDF
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/anexa%20nr.1.PDF
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/anexa%20nr.1.PDF
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/anexa%20nr.2.docx
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/anexa%20nr.2.docx
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/scrisoarea_nr.539_din_27.02.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.252_din_26.02.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.252_din_26.02.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.114_din_31.01.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.108_din_29.01.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.18_din_09.01.2019.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/criterii_de_evaluare.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/scrisoare_4544_din_17.12.2018.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.1799_din_08.12.2018.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/scrisoarea_nr.4500_din_13.12.2018.pdf
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preşcolară" (ordin_nr_1556_dIn_30.10.2018.pdf) 

23. Scrisoarea nr.3988 din 30.10.2018 cu referire la organizarea activităţilor de prevenire a 

abuzului, neglijării, exploatării şi traficului de copii (scrisoare_nr_3988_din_30.10.2018.pdf) 

24. Ordinul nr.1534 din 25.10.2018 "Cu privire la modificarea Ordinului DGETS nr.1197 din 

06.09.2018 cu referire la organizarea unor măsuri suplimentare de ameliorare a situaţiei 

epidemiologice privind rujeola" (ordinul_nr.1534_25.10.2018.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordin_nr_1556_dIn_30.10.2018.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/scrisoare_nr_3988_din_30.10.2018.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.1534_25.10.2018.pdf
https://chisinauedu.md/sites/default/files/files/ordinul_nr.1534_25.10.2018.pdf
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Denumirea programului de studii Metodologia educaţiei preşcolare 

Ciclul ciclul II, masterat 

Denumirea cursului Politici educaționale  

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea științe ale educației și informatică 

Catedra Pedagogie  Preşcolară, Educație Fizică și Dans  

Titular de curs 
dr., conferenţiar universitar Efrosinia Haheu-

Munteanu 

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.013 5 I II 150 35 115 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul „Politici 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 preşcolară 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 

Dezvoltarea competenţelor în domeniul metodologiei de analiză a politicilor educaţionale: 

 identificarea orientărilor şi tendinţelor în reformele de învățământ contemporane;  

 descrierea politicilor educaţionale şi legislaţia învățământului din Republica Moldova; 

 caracterizarea orientărilor de politică educaţională din învățământul european; 

 analizarea politicii educaţionale şi legislaţia educației timpurii din Republica Moldova raportată 

la următoarele paliere: reformele principale şi actele legislative, organizarea generală şi structura 

sistemului educaţional preşcolar, administrarea educaţiei, personalul didactic, evaluarea;  

 identificarea unor dimensiuni referenţiale de analiză comparativă a politicilor educaţionale 

timpurii la nivelele instituţionale, naţionale şi internaţionale; 

 înţelegerea culturilor şi  tradiţiilor altor ţări și sisteme de alternativă.  

Finalităţi de studii 

La nivel de cunoaștere și înțelegere 

 să definească etapele elaborării politicilor în stat 

 să descrie politicile educaţionale ale statului 

 să descrie specificul actelor normative în activitatea profesională; 
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 să distingă diverse abateri de la aplicarea legilor la nivel de sistem; 

 să prezinte încălcări a drepturilor copiilor la educaţie şi să propună modalităţi de prevenire a 

lor; 

 să distingă situaţii de încălcare a legislaţiei în activitatea profesională. 

La nivel de aplicare 

 să aplice corect actele normative în activitatea profesională;  

 să determine relații între documente normative (curriculum,standarde,regulament de 

funcţionare a instituţiei) și corectitudinea organizării procesului instructiv-educativ în 

instituţia preşcolară; 

 să estimeze dimensiunea europeană a procesului de instructiv educativ pentru vârsta timpurie;  

 să prezinte exemple de sisteme educaţionale de alternativă sistemului naţional; 

 să aplice modalități de optimizare a implementării politicilor educaţionale la nivel de ţară. 

La nivel de integrare 

 să elaboreze activităţi care ar contribui la implementarea eficientă a politicilor educaţionale;  

  să proiecteze şi să aplice strategii de reglementare şi eficientizare a educaţiei timpurii oferite 

de noile strategii educaţionale cu referire la domeniul preșcolar;  

 să integreze cunoştinţele specifice domeniului educației preșcolare din sisteme de alternativă 

din Europa şi lume (conținuturi, metodologie etc.) în activitatea profesională; 

 să valorizeze valenţe specifice educaţiei incluzive,interculturale, nondiscriminatorii;  

 să conştientizeze necesitatea sporirii cunoştinţelor şi formării continue a competenţelor 

profesionale, legătura dintre contextul european şi cel local în activitatea profesionala; 

 să promoveze creativitatea educaţională prin formularea de ipoteze, întrebări, sugestii; 

cooperarea în vederea rezolvării unor aspecte problematice specifice educaţiei preşcolare;  

să participe activ la dezbateri si elaborări de strategii educaţionale la nivel de sistem. 

Precondiții 

          Pentru atingerea finalităților, masterandul trebuie să posede cunoştinţe din sferele 

pedagogiei,filosofiei, istoriei, sociologiei şi politologiei. 

Unități de curs 

Tema 1. Delimitări conceptuale privind politicile educaţionale 

Tema 2. Aspecte epistemologice a politicii  educaționale europene 

Tema 3. Politici privind dreptul la educație și egalitatea în educație 

Tema 4. Reforma educației timpurii 

Tema 5. Monitorizarea implementării politicilor la nivel de educație timpurie 

Strategiile de predare-învățare 

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

Forme de organizare a instruirii: 
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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; ; utilizarea instrumentelor digitale  

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, studii de caz, aplicaţii practice stocate într-un portofoliu  

digital în classroom 

Evaluarea sumativă : proiect individual   

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Aspecte ale politicilor educaționale în educația timpurie. Studiu analitic realizat în cadrul 

Proiectului instituţional: Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a calităţii şi eficienţei 

procesului de educaţie timpurie. IȘE, Tatiana Vasian, (Coord.). Chișinău 2018 

2. Bucun N., Pogolşa L., Bolboceanu A. et al. Standarde de competenţă – instrument de realizare a 

politicilor educaţionale. Chişinău: „Print-Caro” SRL, 2010. 

3. Cadrul de referință al Educației timpurii. Chișinău: Lyceum, 2019 

4. Codul Educaţiei al R. Moldova Nr. 152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 24.10.2014, Nr. 319-324/634. 

5. Educaţia preşcolară. http://www.statistica.md. 

6. Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 944 din 14.11.2014 pentru aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”. În: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 21.11.2014, Nr. 345-351 (1014). 

7. Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului (Ordinul ME nr. 99 din 26. 02. 2015). http://edu. 

gov. md/sites/default/files/ordin_me_nr_99_26_02_2015. pdf 

8. Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. În: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15. 07. 2011, Nr. 114-116 (589). 

9. Strategia naţională „Educaţie pentru toţi” pe anii 2004-2015. Hotărârea Guvernului nr.410 din 

04.05.03. 2004 

 

Opțională: 

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 

http://www.statistica.md/
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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 învăţămîntului”, 2011, Volumul I,p. 135-141., ISBN 978-9975-46-094-1 

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-MUNTEANU E. Educaţia copiilor între tradiţional şi modern. În: Facultatea 

Pedagogie: Tradiție și modernitate. Dialogul generațiilor: materialele  conferinței științifico-

practice naționale, 31 octombrie, 2014.  Chișinău: S. n., 2014 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”), 

pp. 165-175. ISBN 978-9975-46-222-8 

4. Regulamentul instituţiei de educaţie preşcolară (Colegiul Ministerului Educaţiei, Hotărârea nr. 

8.5 din 16 decembrie 2010, Ordinul Ministerului Educaţie nr.04 din 4 ianuarie 2011; 

www.edu.md 2010 

5. Regulamentul instituţiei de învăţământ „Grădiniţă - Şcoală primară” (Colegiul Ministerului 

Educaţiei, Hotărârea nr. 8.7 din 16 decembrie 2010, Ordinul Ministerului Educaţiei nr.04 din 

4 ianuarie 2011; www.edu.md; 2010 

6. Regulamentul cu privire la organizarea obligatorie a pregătirii copiilor către şcoală de la 

vârsta de 5 ani. (Colegiul Ministerului Educaţiei, Hotărârea nr. 8.6 din 16 decembrie 2010, 

Ordinul Ministerului Educaţiei nr.07 din 4 ianuarie 2011; www.edu.md 2010 

7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrelor Comunitare de Dezvoltare Timpurie a 

copiilor de 3-6(7) ani. Hotărârea Guvernului nr.567 din 10.09.09, Monitorul Oficial nr.144-

147 (3477-3480) din 18.09.09. 2009 

8. Curriculumul pentru Educație Timpurie. Chișinău: Lyceum, 2019 

9. Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani. Chișinău: 

Lyceum, 2018 

10. Standarde profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie. 

Editat din sursele proiectului Educație pentru Toți – Inițiativă de Acțiune Rapidă.Ministerul 

Educaţiei. 2010/2018 
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Denumirea programului de studii Metodologia educaţiei preşcolare 

Ciclul Ciclul II, master 

Denumirea cursului 
Teorii  și metodologii avansate în didactici particulare  

(sănătate și motricitate) 

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

Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans  

Titular de curs Lidia Cojocari, dr., conferențiar universitar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail cojocariloredana68@gmail.com 

 

Codul cursului 

 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul 
Total 

ore 

           Total ore 

contact direct 
Studiu 

individual 

S.03.O.014 10 II III 300 70 230 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina de specialitate Teorii  și metodologii avansate în didactici particulare  (sănătate  și 

motricitate) se încadrează în seria disciplinelor cu același generic, care vizează, respectiv, teorii și 

metodologii avansate  în didactici particulare - limbaj și comunicare, formarea reprezentărilor 

elementare matematice și educație digitală, educație pentru mediu. În cadrul cursului masteranzii vor 

studia, aplica, simula diverse metode avansate și vor exersa analizarea proiectelor didactice cu scopul 

emiterii unor judecăți de valoare, ceea ce va duce la formarea competențelor profesionale. Disciplina 

dată dezvoltă, completează și structurează achizițiile profesionale privind teoria și metodologia 

educației pentru sănătate și educației fizice, dobândite în cadrul programelor de licență în domeniul de 

formare profesională Pedagogie preșcolară, și le extrapolează pe domeniile standardelor de competenţă 

profesională ale cadrelor didactice nivelului educației timpurii. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Interpretarea explicativă a teoriilor și metodologiilor avansate în domeniul sănătății și motricității la 

nivelul educației timpurii din perspectiva managementului curriculumului corelat cu standardele de 

învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani  la nivelul  grupului de copii și 

instituțional.  

 Raportarea cunoștințelor teoretice și aplicative din domeniul sănătate și motricitate din educația 

timpurie la documentele de politici educaţionale naționale.  

 Deciderea soluțiilor eficiente în situații de problemă aferente domeniului Sănătate și motricitate la 

nivelul educației timpurii. 

 Elaborarea unor cercetări teoretico-aplicative cu referire la aspecte de actualitate ale domeniului 

sănătate și motricitate la nivelul educației timpurii.  
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 Formularea şi argumentarea punctelor de vedere proprii în domeniul sănătate și motricitate la 

nivelul educației timpurii.  

 Autoevaluarea și evaluarea reciprocă a proceselor și produselor de învățare. 

 Proiectarea traseelor proprii de continuare a formării profesionale într-o manieră autodirijată sau 

autonomă. 

Finalităţi de studii 

La finalizarea cursului, masterandul va demonstra că este capabil:  

 Să explice conceptele, teoriile, tendințele actuale ale  metodologiei la nivelul educației timpurii 

din perspectiva domeniului Sănătate și motricitate.  

 Să implementeze teorii și metodologii avansate la proiectarea, desfășurarea și evaluarea 

activităților didactice  în cadrul domeniului Sănătate și motricitate la nivelul educației timpurii, în 

contextul politicilor educaționale actuale.  

 Să efectueze managementul curriculumului  - domeniul  Sănătate și motricitate pentru nivelul 

educației timpurii  corelat cu standardele  de dezvoltare a copiilor, la  nivelurile grupului de 

copii/vârstă, instituției de învățământ.  

 Să practice tehnologii moderne de remediere psihopedagogică a copiilor în vederea îmbunătățirii 

stării sănătății  și motricității. 

 Să analizeze resurse din domenii de specialitate și inter/transdisciplinare ca bază a dezvoltării 

ideilor proprii aplicabile în  domeniul Sănătate  și motricitate la nivelul educației timpurii.  

 Să aprecieze schimbările din mediul educațional pentru a răspunde prompt la necesitățile de 

actualizare a activității profesionale în domeniul  Sănătate  și motricitate la nivelul educației 

timpurii. 

 Să producă investigații pedagogice și să valorifice rezultatele în practica domeniului Sănătate  și 

motricitate la nivelul educației timpurii.  

 Să-și autogestioneze cariera din perspectiva performanțelor profesionale în domeniul sănătății și 

motricității la nivelul educației timpurii.  

Precondiţii 

        Masteranzii trebuie să cunoască fundamentele teoretice și praxiologice ale pedagogiei și 

psihologiei generale, psihologiei vârstelor, să posede abilități de proiectare și realizare a activităților 

instructiv-educative; să posede competențe dobândite în cadrul cursurilor studiate la ciclul I, Licență: 

Metodologia educației fizice în învățământul preşcolar,  Teoria și metodologia educaţiei pentru 

sănătate. 

Unități de curs 

Tema 1. Concepţia didactică a educaţiei pentru sănătate şi fizice la etapele timpurii ale ontogenezei.  

Tema 2. Repere teoretice, tendinţe şi orientări metodologice în educaţia pentru sănătate.  

Tema 3. Conceptul de sănătate şi boală  

Tema 4. Modul sănătos de viață. Art terapia - la baza fortificării sănătății.  
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Tema 5. Noțiuni elementare de anatomie și fiziologie.  

Tema 6. Igiena personală.  

Tema 7. Sănătatea în raport cu mediul.  

Tema 8. Alimentația sănătoasă.  

Tema 9. Activitate și odihnă. Regimul zilei.  

Tema 10. Activitatea motorie. Repere teoretice, tendințe și orientări metodologice în educația fizică.  

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. Vor  fi utilizate metode: de 

comunicare - explicația, descrierea, conversația, problematizarea, lectura etc.; metode de explorare - 

observația, studiul de caz, modelarea, simularea;  metode de acțiune - exercițiul, lucrări practice, 

elaborarea de proiecte, activități creative, jocuri de rol; metode de raționalizare - algoritmizarea. 

Tehnici de dezvoltare a gândirii critice: SINELG, Interviul în trei trepte, Presupunerea prin termeni, 

Știu-Vreau să știu-Învăț, Cândește-Perechi/Grup-Prezintă, Diagrama Venn, etc. În cadrul lecțiilor de 

curs și seminarelor vor fi utilizate diverse forme de organizare a activității studenților: frontal, în grup 

și individual.  

Strategii de evaluare 

Evaluarea curentă 1: testare. Evaluare curentă 2. proiect (elaborarea unui proiect didactic a unei 

activități integrate). Evaluare finală: Studiu de caz (evaluarea unui proiect didactic). 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 60 % din notă constituie evaluările curente 

petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); 40% din notă 

constituie rezultatul evaluării finale (lucrarea finală de examen). 

Bibliografie 

Obligatorie:  

1. Badiu T., Ciorbă C., Badiu G. Educaţia fizică a copiilor şi şcolarilor: metode şi mijloace. Chişinău: 

Garuda-Art, 1999. 

2. Cojocari L. Teorii și metodologii avansate în didactici particulare (sănătate și motricitate): Suport 

de curs. Chișinău, 2019.  

3. Cojocari L. Teorii  și metodologii avansate în didactici particulare (sănătate și motricitate): Ghid 

metodic.  Chișinău: S.n., 2019.  

4. Crivoi A., Așevschi V., Cojocari L. Calitatea vieţii şi sănătatea. Manual. Iași: Vasiliana`98, 2016. 

5. Cristoiu J. Didactica educației pentru sănătate. București, 2007. 

6. Curriculum pentru educaţie timpurie. Chişinău: Lyceum, (F.E.-P. ”TipografiaCentrală”), 2019. 

7. Standarde de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani: (varianta 

revăzută/dezvoltată). Chişinău: Lyceum, 2019.   

8. Straliuc N. Educaţia fizică în grădiniţe: 3-5 ani. Educaţia fizică în grădiniţe: 5-7 ani. Chişinău: 

Lyceum, 2014.  
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9. Zepca V., Bahnarel I., Petrescu C. Promovează sănătatea: Ghidul specialistului. Formarea stilului 

sănătos de viaţă.  Chişinău: Elan Poligraf, 2012. 

10. Вайнер Э.Н. Валеология.  Москва: Флинта: Наука, 2001. 

Opţională: 

1. Aşevschi V., Crivoi A. Sanologie şi ecologie umană. Chişinău: USPEE ,,C. Stere”, 2014. 

2. Cadrul de referinţă al Educaţiei timpurii din Republica Moldova. Chişinău: Lyceum,  (F.E.-P. 

"Tipografia Centrală"), 2019. 

3. Cojocari L., Crivoi A. Fiziologia etativă: curs de lecţii. Chişinău: CEP USM, 2012.  

4. Cojocari L. (coord.), Anghel I. Retrospectivă asupra stresului psihoemoțional la copiii de vârstă 

preșcolară. Culegere de rezumate ale tezelor de master: management și consiliere în educația 

preșcolară, 2017, vol.4, p. 5-13.  

5. Cojocari L. (coord), Lungu E. Managementul dezvoltării deprinderilor unei ținute corecte la 

copiii de vârstă preșcolară. Management  și consiliere în educația preșcolară: Culegere de 

rezumate ale tezelor de master. Chișinău: S.n., (Tipogr. Garomont-Studio”), 2019,  volumul VII, 

p. 68-76. 

6. Crivoi A., Bacalov Iu., Cojocari L. Homologia, sănătatea şi folosirea raţională a rezervelor 

funcţionale. Îndrumar instructiv-metodic. Chişinău: CEP USM, 2010. 

7. 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. Chişinău: Lyceum, (F.E.-P. ”TipografiaCentrală”), 2019. 

8. Hăbăşescu I. Igiena copiilor şi adolescenţilor. Chişinău: CEP Medicina, 2009.  

9. Hotărârea Guvernului RM „Cu privire la programul naţional de educaţie pentru sănătate a 

populaţiei şi promovarea modului sănătos de viaţă 2007-2015”. Hotorârea nr. 658. Chişinău, 

2007. 

10. Raţă G. Didactica educaţiei fizice şi sportului. Iaşi: PIM, 2008.  

11. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în instituțiile de educație 

timpurie în anul de studii 2019-2020. Anexă la Ordinul MECC nr. 1046 din 21 august 2019. 

www.mecc.gov.md>sites>default>files 

12. Vrânceanu M. ș.a. 1001 de idei pentru o educație timpurie de calitate: Ghid pentru educatori. 

Chişinău: Centrul educaţional Pro Didactica, 2010.  

13. Vrânceanu M., Pelivan V. Organizarea procesului educațional în instituțiile preșcolare. 

Scrisoare metodică, Ministerul Educației, 2014-2015. 

14. Zboray G.  Manual de educaţie pentru sănătate. Soros Foundations. Cluj-Napoca: Desingn. 

Print, 1994.  

15. Бабенкова Е.А. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. Москва: Творческий Центр, 

2009. 

16. Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. Москва: Творческий Центр, 

2010. 
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Denumirea programului de studii Metodologia educației preșcolare 

Ciclul Ciclul II, masterat 

Denumirea cursului 
Strategii de prevenire a abuzului în instituțiile de educație 

timpurie 

Facultatea/catedra responsabilă de 

curs 

Facultatea Științe ale Educației și Informatică  

Catedra de Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans 

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

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 

S.03.O.015 5 II III 150 35 115 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

     Cursul „Strategii de prevenire a abuzului în instituțiile de educație timpurie” are drept obiectiv 

major abordarea problematicii prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului la vârste timpuri; 

principiilor de lucru care trebuie respectate în domeniul educaţiei timpurii; redă succint datele esenţiale 

despre principalele forme ale violenţei asupra copilului şi violenţei în familie pe baza literaturii de 

specialitate, studiilor şi experienţei internaţionale şi naţionale câştigate în practica de către serviciile de 

specialitate pe această problemă; Subliniază rolul şi responsabilităţile diferitelor instituţii şi ale 

profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi rezolvarea cazurilor. Explică procedurile de colaborare intra/ 

interinstituţionale în acest domeniu; Subliniază importanţa formării profesionale iniţiale şi continue 

pentru toţi profesioniştii care intervin în această problemă, precum şi a pregătirii acestora în echipe 

multidisciplinare şi interinstituţionale 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Interpretarea explicativă a actelor normative privind respectarea drepturilor copilului; 

 Aplicarea principalelor categorii de concepte teoretice şi metodologice specifice domeniului; 

 Distingerea şi analiza factorilor care influenţează climatul de violenţă în grădiniţă şi în familia 

copilului; 

 Analiza  şi evaluarea  unor fenomene, procese caracteristice comportamentelor violente la copii 

care sunt determinate de experienţa familială a copiilor sau de particularităţile individuale ale 

lor (cum ar fi insuficienţa dezvoltării competenţelor de cooperare, gestionare a furiei, toleranţa 

scăzută la frustrare ş.a.); 

 Formularea şi argumentarea punctelor de vedere proprii prin comunicare și prin utilizarea unui 

limbaj ştiinţific, corect și coerent specific domeniului; 

mailto:ehaheu.munteanu@gmail.com
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 Recunoaşterea semnelor/ simptomelor diferitelor tipuri şi forme de violenţă faţă de copii; 

 Integrarea şi utilizarea efectivă în procesul instructiv a strategiilor ce demonstrează 

manifestarea unei atitudini respectuoase faţă de toţi copiii respectând astfel drepturile fiecărui 

copil; 

Finalităţi de studii 

 să utilizeze concepte, să definească principiile de organizare a procesului educaţional din 

grădiniţă din perspectiva respectării drepturilor copilului;  

 să explice acţiunile întreprinse pentru prevenirea tuturor formelor de abuz în instituţia preşcolară 

faţă de copii; 

 să valorifice documentele de politici educaţionale și să relateze despre procedurile de intervenţie 

în cazurile depistate de abuz. 

 să aplice strategii de prevenire a abuzului şi neglijării copiilor la vârste timpurii; 

 să semnaleze cazurile de abuz (copii victime ale violenţei, respectiv adulţi şi/sau copii victime ale 

violenţei în familie);  

 să aplice modalități de colaborare cu familia copiilor preşcolari în scopul informării părinţilor; 

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

elaborării participative a strategiilor de prevenire a abuzului faţă de copii la vârste timpurii; 

 să conştientizeze necesitatea de sporire a  responsabilităţilor cadrelor didactice în promovarea 

unei educaţii nonviolente; 

 să-şi autodezvolte capacităţi de acţiune în propriul domeniu profesional, şi potenţial de conduită 

autonomă şi de colaborare cu alţi specialişti în domeniul dat. 

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. Etiologia principalelor forme de abuz și neglijare a copilului. 

Tema 2. Impactul maltratării fizice și psihice asupra copilului. 

Tema 3. Legislația internațională și națională în domeniul prevenirii abuzului.  

Tema 4. Strategii de stimulare a comportamentelor pozitive.  

Tema 5. Practici de educație nonviolentă la nivel european.  

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; utilizarea instrumentelor digitale 

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 : studiu de caz, proiect. 

Evaluarea sumativă: portofoliu  digital 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copiilor, 1990. 

2. Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor 

instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului. Aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr.858 din 23 august 2013 

3. Alexandrescu, G., Munteanu, D.,2005, Drepturile copilului: intre principii si realitate, 

Organizația Salvați Copiii, București: Speed Promotion 

4. Moscovici S. Psihologia sociala a relațiilor cu celalalt. Iași: Editura Polirom, 1998. 

5. Haheu-Munteanu E. Strategii de prevenire a abuzului la vîrsta timpurie: Suport de curs. 

Chişinău: Tipogr. UPS "Ion Creangă", 2017. 56 p  

6. Opţională: 

1.HAHEU-MUNTEANU E.,ISAC O. Rolul fenomenului violenţei domestice în geneza 

comportamentului suicidal la copii. În: Dimensiuni psihosociale şi legale ale devianţei 

comportamentale: materialele Conferinței științifice cu participare internațională. UPS „I. Creangă”, 

Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie Specială, 7 mai 2014. Chișinău: UPS ”I. Creangă”,  2014, 

pp.179-184. ISBN  9789975462150. 

2.HAHEU–MUNTEANU E.  Disciplina pozitivă, o nouă abordare în educaţia copiilor În: Dimensiuni 

psihosociale şi legale ale devianţei comportamentale: materialele Conferinței științifice cu participare 

internațională. UPS„I. Creangă”, Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie Specială, 7 mai 2014. 

Chișinău: UPS ”I. Creangă”,  2014, pp. 212-220. ISBN  9789975462150 

3.HAHEU-MUNTEANU E. Modelul Pedagogic de formare a educatorilor din perspectiva educației 

non-violente. În: Fundamente psihopedagogice ale prevenirii și combaterii violenței în sistemul 

educaţional: materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, noiembrie, 2014. Chișinău: 

UPS ”I. Creangă”,  pag. 87-95. ISBN 978-9975-115-53-7. 

4.HAHEU-MUNTEANU E. SÎMBOTEANU D. Necesitatea pregătirii inițiale a cadrelor didactice în 

prevenirea abuzului față de copii. În: Probleme ale Științelor Socioumansitice și 

ModernizăriiÎnvățămîntului: materialele Conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor 
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UPS”I. Creangă”. Ch: Tipografia UPS ”I. Creangă”,  2014, v. II , pp.380-386,.  ISBN 978-9975-46-

197-9. 

5. HAHEU-MUNTEANU E. Educaţia copiilor între tradiţional şi modern. În: Facultatea Pedagogie: 

Tradiție și modernitate. Dialogul generațiilor: materialele  conferinței științifico-practice naționale, 

31 octombrie, 2014.  Chișinău: S. n., 2014 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”), pp. 165-175. ISBN 978-

9975-46-222- 

6.Jigău, M. Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală: ghid practic pentru directori şi cadre didactice. 

2006  

7.Rolul şi responsabilităţile personalului didactic în protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

ANPDC, Bucureşti 2006 

8. Petrovai D., B. Bursuc. Strategii specifice de prevenţie şi intervenţie în comportamentul agresiv, 

Bucureşti.2005 
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Denumirea programului de studii Metodologia educației preșcolare (120 credite) 

Ciclul II, Masterat 

Denumirea cursului 
Standarde de calitate în formarea și evaluarea 

personalului didactic în instituțiile de educație timpurie 

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

Pedagogie Preşcolară, Educație Fizică și Dans 

Titular de curs Gînju S, dr., conf. univ. 

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.03.O.016  5 II 3 150 35 115 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

În cadrul acestui curs, masteranzii se vor familiariza cu Standardele profesionale educaționale 

pentru cadrele didactice din educația timpurie, metodologia aplicării lor. Vor cunoaşte şi aplica  

metodologia de autoevaluare/evaluare a competenţelor profesionale. De asemenea, vor executa 

activităţi practice de evaluare a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din perspectiva 

rolului de metodist/director al instituţiei preşcolare.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competenţe gnosiologice:  de enumerare şi descriere a domeniilor  de formare profesională; de 

explicare  a  oportunităţii dezvoltării profesionale  şi realizării autoevaluării competenţelor 

profesionale;   

 Competenţe de aplicare: de aplicare  a metodologiei de autoevaluare –evaluare a competenţelor; 

de elaborare a planurilor individuale a formării profesionale în baza nevoilor proprii; de elaborare 

a planurilor instituţionale a dezvoltării profesionale  

 Competenţe de analiză: de evaluare a eficacităţii  metodologiei aplicate în autoevalurea-evaluarea 

competenţelor profesionale; de reflectare asupra criteriilor de evaluare-autoevaluare 

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

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

La finele cursului masterandul va fi capabil:  

 Să enumere domeniile şi indicatorii de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din educația 

timpurie 

 Să descrie domeniile de dezvoltare profesională 

 Să posede deprinderi de autoevaluare-evaluare a competenţelor profesionale  

mailto:stelaginju@gmail.com
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 Să aplice criterii concrete în autoevaluare-evaluarea competenţelor profesionale 

 Să elaboreze planuri individuale şi instituţionale  de dezvoltare profesională 

 Să conştientizeze importanţa autoevaurii-evaluării competenţelor profesionale pentru dezvoltarea 

eficientă continuă 

Precondiții 

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

de Pedagogie preşcolară, Didactică preşcolară, Metodologia organizării și desfășurări activităților 

integrate în instituțiile de educație timpurie, etc. 

Unități de curs 

Tema 1. Repere teoretice cu referinţă la dezvoltarea profesională. Competenţe profesionale europene 

ale secolului XXII.  

Tema 2. Teorii  și principii pedagogice care stau la baza dezvoltării profesionale.  

Tema 3.Modele de instruire pentru adulţi. Metode de autocunoaştere. 

Tema 4. Rolul Standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie 

timpurie. 

Tema 5. Autoevaluarea/ Evaluarea- etapă importantă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

din educația timpurie 

Tema 6.  Instrumente de eficientizare a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din educația 

timpurie 

Tema 7.Domeniile şi indicatorii de dezvoltare profesională: Concepţia despre copil şi educaţie 

timpurie.  

Tema 8. Planificarea învăţării;  

Tema 9. Organizarea învăţării. 

Tema 10.Evaluarea învăţării 

Tema 11. Dezvoltarea profesională;  

Tema 12. Parteneriatul cu familia. 

Tema 13. Metodologia aplicării Standardelor profesionale naţionale în autoevaluarea-evaluarea 

competenţelor profesionale.  

Tema 14. Planificarea individuală şi instituţională   a carierei profesionale. 

Metode și tehnici de predare și învățare 

În cadrul cursului se vor utiliza metode centrate pe cel ce învață, metode de explorare directă, se 

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 platforma MOODLE 

Strategii de evaluare 

Evaluare formativă  se va realiza prin diverse forme de evaluare: oral, scris, combinat și metode:  

prezentări, rapoarte,discuţii, portofolii, teste etc.  

Evaluarea curenta I – activitate practică Autoevaluarea unui Domeniu/subdomeniu în baza 
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Standardelor profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie 

Evaluarea curentă II- Analiza produselor activității pedagogie (proiect didactic integrat a unei 

activități integrate  

Evaluarea sumativă- probă scrisă 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 60% din notă constituie rezultatul evaluării 

finale (lucrarea finală de examen), 40 %  din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul 

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

Bibliografie 

Obligatorie: 

1.  Bolboceanu A. ş.a. Standarde profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de 

educaţie timpurie. Chişinău: Imprint Star.SRL, 2010 

2. Bolboceanu A. ş.a. Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi preşcolară. Chişinău: 

Imprint Star.SRL, 2010 

3. Gînju S. Metodologia aplicării Standardelor de calitate în formarea/evaluarea personalului 

didactic din preşcolaritate. Suport de curs. Chișinău: UPS ”I. Creangă”, 2017 

4. Gînju S., Sadovei L. Metodologia cercetării-acțiune în educația timpurie. Suport de curs. 

Chișinău: Garomont Studio, 2015 

5. Tankersley D. Cum aplicăm teoria în practică. Ghid pentru promovarea principiilor unei 

pedagogii de calitate. Chişinău: Epigraf, 2013 

6. Vrînceanu M. 1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate . Ghid pentru educatori. Chişinău: 

Centrul Educaţional ProDidactica, 2010 

7. Ţurcaş M. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de 

mentorat. Bucureşti, 2011. 

8. Regulamentul-cadru al instituţiei de educaţie timpurie, 2015 

Opţională:  

1. Bernat, S.-E., Tămaş, S. Formator-perfecţionare. Manualul cursantului. coord. Bernat, S.-E., 

ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2010 

2. Mielu Z. Tratat de psihologie organizaţional – managerială, vol.I. Iași: Editura Polirom, 

2002 

3. Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ– Dobridor, I., Pânişoară, I., O. Prelegeri pedagogice. Iași: 

Editura Polirom, 2001 

4. Rees D. Arta managementului. Bucureşti: Editura Tehnică, 1996, p. 109 

5. Vîlcu E. Portofoliul educatoarei. Ghid metodic. Ed. Sf.Ierarh Nicolae, 2013 
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Denumirea programului de studii Metodologia educației preșcolare (120 credite) 

Ciclul II 

Denumirea stagiului de practică Stagiu de practică profesională  

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

Preșcolară, Educație Fizică și Dans 

Coordonatorul practicii Haheu -Munteanu E. 

Cadre didactice implicate Mentorii din cadrul bazelor de practică 

e-mail haheu.efrosinia@upsc.md 
 

Codul 

cursului 

 

Număr de 

credite ECTS 
Anul Semestrul Total ore 

Total ore 

contact 

direct 

Studiu 

individual 

- 10 II 3 300 - 300 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Stagiul de practică profesională de master este activitatea prin care masterandul are posibilitatea 

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

dar și să observe, analizeze activitățile, proiectele  realizate de către cadrele didactice, să participe la 

discuția activității împreună cu metodistul instituției, să vină cu sugestii de îmbunătățire. Masteranzii 

vor activa pe parcurs de 5 săptămâni în calitate de metodiști ai instituției preșcolare, organizând 

activități model pentru cadrele didactice, vor analiza activități și proiecte didactice, vor organiza și 

desfășura ședințe metodice cu cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

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

preșcolare; de identificare a etapelor unei activități cu preșcolarii, a unui seminar metodologic;  

de descriere a unui plan individual de dezvoltare profesională 

 Competenţe de aplicare: de elaborare a  proiectului didactic  a unei activități integrate, a unui 

seminar metodologic, de aplicare a strategiilor didactice avansate, de aplicare a fișei de analiză 

a activităților integrate desfășurate de cadrele didactice 

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

predare-învăţare-evaluare, de analiză a activităților desfășurate de cadrele didactice  

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

specific domeniului educației preșcolare 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului 

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

perspectiva asigurării calității  educației timpurii în diverse contexte educaționale 

2. Să monitorizeze  respect cadrului normativ- reglatoriu  de către comunitatea pedagogică   în 

mailto:haheu.efrosinia@upsc.md
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vederea promovării  politicilor educaționale naționale și locale în domeniul educației timpurii 

3. Să transpună  în practică  prevederile  reformei curriculare  pentru nivelul educației timpurii în 

vederea sporirii performanței copiilor și modernizării mediului de învățare 

4. Să proiecteze activități instructiv -educative, metodologice  în  educația timpurie, utilizând 

creativ teorii și metodologii avansate în contextul politicilor și strategiilor de modernizare a 

educației 

5. Să realizeze procesul educativ cu copiii de vârstă timpurie, prin aplicarea tehnologiilor 

educaționale avansate adecvate învățământului preșcolar și paradigmei acceptate 

6. Să monitorizeze dezvoltarea profesională continuă individuală și a personalului didactic, în 

corespundere cu cerințele și dinamica  procesului educațional și social 

7. Să desfășoare cercetări educațional, respectând principiile și normele de etică profesională 

Precondiții 

Bazele teoretice ale pedagogiei preşcolare; Bazele psihologiei generale, psihologia vârstelor; 

Bazele pediatriei și igienei preșcolarilor; Didactici particulare, Strategii de realizare a educației 

incluzive la vârsta timpuri;  Standarde de calitate în formarea și evaluarea personalului didactic în 

instituțiile de educație timpurie; Politici educaționale Metodologia investigației pedagogice; Produse 

curriculare în educația timpurie ; Strategii de prevenire a abuzului în instituțiile de educație timpurie                                                                                           

Unități de curs 

 Familiarizarea cu instituția preșcolară şi studierea/analiza documentației ce reglementează 

activitatea metodică.  

 Studierea și analiza  actelor normative şi documentaţiei educatorilor la grupă.  

 Asistarea  împreună cu metodistul, directorul instituţiei la 2 activități didactice realizate de un 

anumit educator şi participaţi în analizarea şi evaluarea activităţii.  

 Completarea fişei de evaluare pentru activitățile asistate.  

 Desfășurarea  activităților integrate model pentru cadrele didactice din instituție.  

 Elaborarea proiectului didactic. 

 Proiectarea și organizarea activității metodice (seminar, şedinţă metodică, reuniune metodică, 

Şcoala experienţei avansate) cu educatorii la nivel instituţional sau interinstituțional la una din 

temele: educația incluzivă sau prevenirea abuzului față de copii.  

 Realizarea proiectului/scenariului pentru seminar.  

 Elaborarea design-ul cercetării. .(experimental, nonexperimental)  

 Realizarea analizei SWOT a personalității. 

 Elaborarea Planului individual de dezvoltare profesională, bazat pe propriile nevoi în baza 

autoevaluării și reflecţiilor  asupra practicii profesionale  de master,  

 Elaborarea un proiect cu elementele de structură și conținut ale tezei de master. 

 Realizarea Jurnalului de reflecție săptămânal al practicii profesionale de master. 

 Elaborarea raportului de practică și prezentarea lui publică în cadrul bazei de practică. 
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Metode de lucru individual al stagiarului 

Analiza documentelor reglatorii; observarea sistematică; analiza produselor activității pedagogice 

ș.a. 

Forme de organizarea 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, luând în consideraţie 

participarea masterandului  la activitățile  programate: forrma 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  

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

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Guțu V. (coord), Pavlenco M., Mocanu L.  Cadrul de referință a educației timpurii. Chișinău: 

Lyceum, 2019 

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

Lyceum, 2019 

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

Chișinău: Lyceum, 2019 

4. Haheu -Munteanu E., Gînju S., Cojocari L. Ghid pentru practica profesională de master. Program 

de studiu Metodologia educației preșcolare. Chișinău: UPS ”Ion Creangă”, 2020 

5. Vrânceanu M. (coord.) Standarde profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile 

de educație timpurie, 2008 

 

Opțională:  

1. Haheu-Munteanu E., Toia M. Condiții psihopedagogice de educație nonviolentă. În: Probleme 

ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului, materialele conferinței științifice 

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

Racu Igor – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"), pp.52-60. ISBN 978-9975-3370-

3-8.082:378.637(478-25)=135.1=161.1 

2. Haheu-Munteanu E., Burcă A.. Valorificarea inteligențelor multiple în învățământul preșcolar , 

În:  Probleme actuale ale științelor umanistice, analele științifice ale doctoranzilor și 

competitorilor,volumul I,  Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău ; coord. şt.: Ludmila 

Armaşu-Canţîr (preşedinte) ; col. red.: Radu Toma [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS 
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"Ion Creangă"),pp.119-130.  ISBN 978-9975-46-235-8). – ISBN 978-9975-46-420-8. – ISSN 

1857-0267.; ISBN 9975-46-421-1 

3. Haheu-Munteanu E., Toia M. Transmiterea transgenerațională a maltratării copiilor. În: Probleme 

actuale ale științelor umanistice, analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor, volumul 

18, partea 2-a  Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău; coord. şt.: Ludmila Armaşu-Canţîr 

(preşedinte) ; col. red.: Radu Toma [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS "Ion 

Creangă"),pp. 329-338. ISBN 978-9975-46-235-8). – ISBN 978-9975-46-420-8. – ISSN 1857-

0267; 978-9975-46-422-2. 082:378.637(478-25) 

4. Haheu-Munteanu E. Toia M”Practici internaționale de formare a părinților rezilienți la abuz 

asupra copiilor” în: Tradiție și inovare în cerctarea științifică. Ediția a VIII-a. Materialele 

COLLOQUIA PROFESSORUM din 12 octombrie 2018. Tipografia Universităţii de Stat „Alecu 

Russo” din Bălţi. 2019. pp.191-196. ISBN 978-9975-50-235-1.  
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Denumirea programului de studii Metodologia  educației preșcolare (120 credite) 

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 4 900 - 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 metodologiei educației timpurii   

 Corelarea aspectelor teoretico-praxiologice ale metodologiei educației timpurii cu politicile 

educaționale contemporane naționale și internaționale 

 Transpunerea cunoștințelor teoretice achiziționate în activități metodologice organizate cu copiii 

sau cadrele didactice din domeniul educației timpurii 

 Constatarea unor probleme dificile în domeniul educației timpurii în contextul realizării 

activităților metodologice cu copiii și cu cadrele didactice 

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

metodologiei educației timpurii 

 Formularea concluziilor argumentate referitoare la  metodologia 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 metodologiei educației timpurii 

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

perspectiva asigurării calității activităților metodice  în domeniul educației timpurii 

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

eficientizării activităților metodice cu copiii și cadrele didactice 

 Să constate și să cosemneze diverse situații, probleme în domeniul educației timpurii 

 Să implementeze  în procesul instructiv-educativ al nivelului educației timpurii   cercetările  

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: 

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.  
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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_14

_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_2018-

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, 2019. 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 instiuțiile 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. 

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. 
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