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I. Preliminarii 

Problema calităţii a devenit obiectivul prioritar al politicii educaţionale în contextul reformator al societăţii 

contemporane. Una din marile probleme pentru sistemele educative este legată de formarea cadrelor 

didactice, elemente pe care se bazează calitatea educaţiei.  

Prezentul document este conceput în concordanță cu Curriculumul pentru Educație Timpurie (CET), care 

reprezintă un produs/document curricular reglator – parte componentă a Curriculumului pentru Educație 

Timpurie ca sistem (alături de Cadrul de referință al educației timpurii, Standarde de învățare și dezvoltare a 

copilului de la naștere până la 7 ani, Ghiduri metodologice etc.). Astfel demersul dezvoltativ a fost bazat pe 

paradigma curriculară, care vizează următoarele aspecte: 

- concretizarea funcțiilor Curriculumului pentru Educație Timpurie din perspectiva integrării 

documentului în structura sistemului curricular național; 

- racordarea curriculumului stagiului de practică la Curriculumului pentru Educație Timpurie și la 

Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la vârsta de 7 ani; 

-  utilizarea termenilor specifici educației timpurii și a semnificației acestora în conformitate cu 

documentele normative, inclusiv Codul educației; 

- centrarea pe competență; 

- abordarea centrată pe copil pentru întemeierea unei instituții prietenoase copilului;  

- asigurarea unei treceri armonioase de la o treaptă de învăţământ la alta; 

- abordarea centrată pe copil pentru întemeierea unei instituții prietenoase copilului. 

Practica de instruire: probe arii curriculare I, ca parte integrantă a procesului de învăţământ profesional 

tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, la specialitatea Educație timpurie, are rol de a asigura, 

alături de celelalte discipline psihopedagogice, formarea competenţei de educator compatibil cu un 

învăţământ performant bazat pe finalitățile generale ale educației timpurii. 

Competența primordială al stagiului de practică o constituie formarea iniţială şi continuă a viitoarelor 

cadrelor didactice din educația timpurie.  Astfel stagiul de Practică de instruire: probe arii curriculare I se va 

organiza în anul III, semestrul V, unde studenţii practicanţi vor planifica şi desfăşura programul zilei în prima 

jumătate a zilei, vor organiza şi desfăşura activităţi integrate cu copiii preşcolari în diferite grupe de vârstă, 

vor stabili relaţii dintre adulţi şi copii. 

 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Stagiul Practica de instruire: probe arii curriculare I urmăreşte să introducă, treptat, studenţii în 

problematica organizării şi desfăşurării procesului educațional din instituțiie de educație timpurie, 

familiarizându-i cu tehnicile necesare proiectării, predării, învăţării şi evaluării activităţii educaționale și 

didactice. În acelaşi timp viitorii educători sunt abilitaţi în a opera cu metode şi tehnici de cunoaştere și 

caracterizare psihopedagogică a copiilor, a grupului preşcolar educaţional, precum şi iniţierea acestora în 

problematica cercetării psihopedagogice. Astfel, stagiul Practica de instruire: probe arii curriculare I în 

instituția de educație timpurie, constituie un exerciţiu sistematic pentru a-i deprinde pe studenţi cu 

metodologia didactică specifică, dar şi un exerciţiu eficient de însuşire a tehnicilor legate de muncă, 

documentare și realizare a procesului educațional.  

Fiind adaptaţi la noua lor situaţie, în rol de educatori, elevii se implică activ în procesul instructiv – educativ 

prin planificarea, organizarea şi desfăşurarea programului zilei, a activităţilor, jocurilor etc. Astfel, ei învaţă 
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să colaboreze cu cadrele didactice, să comunice cu preşcolarii, să-şi formeze deprinderi de predare, analiză 

şi aprecierea fenomenelor social-pedagogice real existente, cauzele, condiţiile şi caracterul apariţiei şi 

dezvoltării lor. 

 

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

CS1. Realizarea unui proces educațional de calitate și dezvoltarea continuă a calității prin prisma corelării cu 

Curriculumul pentru Educație Timpurie și cu Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la nastere 

până la 7 ani, inclusiv prin reflectarea asupra practicii zilnice; 

CS2. Orientarea procesului învăţării spre formarea de capacităţi şi atitudini, dezvoltarea competenţelor 

proprii creativităţii şi rezolvării de probleme; 

CS3. Analiza produselor curriculare şi a direcţiilor de perfecţionare a învăţământului preşcolar din 

perspectiva reformei curriculare; 

CS4. Adaptarea conținuturilor învăţării la realitatea cotidiană, precum și la preocupările, interesele, 

înclinaţiile şi aptitudinile copilului; 

CS5. Valorizarea abordărilor integrate şi reconsiderarea principiului învăţării centrate pe copil; 

CS6. Consolidarea şi aplicarea în practică a cunoştinţelor însuşite la unitățile de curs pedagogie, psihologie 

şi didactici particulare; 

CS7. Formarea şi dezvoltarea competenţelor de proiectare, organizare și realizare a  activităților 

educaționale din perspectiva unei noi viziuni pedagogice asupra copilului și educației; 

CS8. Iniţierea studenţilor în utilizarea adecvată a instrumentelor de cunoaştere a copiilor/ a 

comporamentului didactic/ culturii organizaționale; 

CS9. Implicarea activă în toate activităţile organizate în instituțiile de educație timpurie. 

 
 

IV. Administrarea stagiului de practică 
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V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

 

Activităţi / Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

A1. Instruirea întroductiv-generală. 

S1. Obiectivele şi conţinutul tematic al stagiului de practică 

probe-arii curriculare I 

S2. Obligaţiile elevului practicant.  

S3. Modalitatea de completare a documentaţiei. 

 

1.1 Înregistrarea obiectivelor şi a conţinutului tematic în 

agendă. 

Verificarea 

documentaţiei 

pentru practică. 

 

Săptămâna 1 

A2. Cunoaşterea cu instituţia preşcolară – baza practicii 

pedagogice.  

S1. Convorbire cu directorul instituţiei preşcolare despre 

organizarea procesului educaţional.  

S2. Studierea corespunderii mediului educaţional faţă de 

noile cerinţe curriculare. Dotarea didactică. 

 

2.1 Înregistrarea datelor despre instituţia preşcolară. 

2.2 Studierea mediului educaţional şi înregistrarea celor 

observate în agendă.  

2.3 Elaborarea Hărţii metodologice a mediului intern şi 

extern. 

Verificarea 

agendei pentru 

practică 

 

Săptămâna 2 

A3. Cunoaşterea curriculei şi a planificării procesului 

educaţional în fiecare grupă de vârstă.  

S1. Cunoaşterea sarcinilor generale cuprinse în planul 

managerial al unităţii, a sarcinilor educatorilor. 

S2. Analiza documentelor curriculare. 

S3. Analiza documentelor de proiectare a activităţii 

instructiv-educative din instituțiile de educație timpurie. 

 

3.1 Înregistrarea planului de activitate a instituţiei 

preșcolare, activității comisei metodice, a activităţii 

educatorului. 

3.2 Înregistrarea tematicii planificării de lungă durată şi 

săptămânale. 

3.3 Completarea documentației 

Verificarea 

agendei cu 

analiza 

planificării, 

portofoliulu cu 

proiectare. 

 

Săptămâna 3 

A4. Observarea, înregistrarea şi interpretarea realizării 

procesului educațional conform domeniului de activitate 

”Sănătate și motricitate”. 

S1. Planificarea şi desfăşurarea programului zilei pentru 

4.1  Pregătirea seturilor  de materiale didactice pentru 

activităţile asistate; 

4.2 Realizarea activităților de aplicare a regulilor igienico-

sanitare în diferite contexte, asigurând menținerea 

sănătății; 

Verificarea 

sarcinilor pentru 

ariile 

curriculare. 

Săptămâna 4 
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prima jumătate a zilei.  

S2. Observarea și înregistrarea procesului educațional 

conform  domeniului de activitate. 

S3. Asistenţa la activităţile susţinute de cadrele didactice 

din instituția de educație timpurie în care se desfăşoară 

stagiul de practică.  

 

4.3 Organizarea unor exerciții, simulări de realizare a 

elementelor de igienă personală și colectivă. 

A5. Realizarea conţinutului activității educaționale 

conform domeniului de activitate ”Sănătate și 

motricitate”. 

(subdomeniul educație pentru sănătate) 

S1. Proiectarea şi organizarea programului zilei copilului în I 

jumătate a zilei. 

S2. Proiectarea şi elaborarea unor materiale necesare 

organizării şi desfăşurării activităţilor didactice şi educative. 

5.1 Pregătirea seturilor  de materiale didactice pentru 

activităţile asistate/susţinute;   

5.2 Proiectarea şi susţinerea activităţilor de probă, la 

grupele corespunzătoare; 

5.3 Competarea fişei de observaţie ale activităţilor asistate. 

5.4 Planificarea activităților de practicare a unui mod 

sănătos de viață, manifestând interes pentru o 

alimentație corectă. 

Verificarea 

planificărilor şi a 

modului de 

realizare a 

acestora. 

Săptămâna 5 

A6. Realizarea conţinutului activității educaționale 

conform domeniului de activitate ”Sănătate și 

motricitate”.  

(subdomeniul educație pentru sănătate) 

S1. Proiectarea şi elaborarea unor materiale necesare 

organizării şi desfăşurării activităţilor didactice şi educative. 

S2. Analiza şi evaluarea activităţilor susţinute de colegi, pe 

baza observaţiilor consemnate în fişele de asistenţă.  

S3. Proiectarea şi susţinerea activităţilor de probă, la 

grupele corespunzătoare; 

6.1 Proiectarea proceselor de regim din programul zilei şi a 

activităţii comune. 

6.2 Realizarea afişelor, cărțuliilor despre obiecte 

periculoase, pentru evitarea pericolelor; 

6.3 Activități practice de aranjare și servire a mesei, de 

respectare a regulilor de igienă în timpul pregătirii și 

servirii mesei, comportament corect; ș.a. 

6.4 Alegerea anumitor experiențe de învățare, a strategiei 

de organizare a învățării, a mijloacelor de evaluare/ 

monitorizare realizate prin joc. 

Verificarea 

sarcinilor şi a 

documentaţiei 

Săptămâna 6 

A7. Realizarea conţinutului activității educaționale 

conform domeniului de activitate ”Sănătate și 

motricitate”.   

(subdomeniul educație fizică) 

7.1 Implicarea în procesul de organizare a activității pe 

domenii de activitate, orientate spre formarea 

deprinderilor motrice în activități individuale și colective, 

demonstrând interes pentru cunoașterea și dezvoltarea 

propriului organism. 

Verificarea 

sarcinilor şi a 

documentaţiei 

Săptămâna 7 
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S1. Proiectarea şi organizarea programului zilei copilului în I 

jumătate a zilei. 

S2. Proiectarea şi elaborarea unor materiale necesare 

organizării şi desfăşurării activităţilor didactice şi educative. 

 

7.2 Realizarea unor activități de manifestare a calităților 

motrice în diverse activități, dând dovadă de independență 

și perseverență; 

7.3 Desfășurarea activităților bazate pe jocuri de atenție, 

de imitare, jocuri pentru echilibru, reacție, jocuri pentru 

ținere, prindere, aruncări etc. 

A8. Realizarea conţinutului activității educaționale 

conform domeniului de activitate ”Sănătate și 

motricitate”.  

 (subdomeniul educație fizică) 

S1. Proiectarea şi elaborarea unor materiale necesare 

organizării şi desfăşurării activităţilor didactice şi educative. 

S2. Analiza şi evaluarea activităţilor susţinute de colegi, pe 

baza observaţiilor consemnate în fişele de asistenţă. 

8.1 Implicarea în procesul de organizare a activității pe 

domenii de activitate, orientate spre formarea 

deprinderilor motrice în activități individuale și colective, 

demonstrând interes pentru cunoașterea și dezvoltarea 

propriului organism. 

8.2 Realizarea unor activități de manifestare a calităților 

motrice în diverse activități, dând dovadă de independență 

și perseverență; 

8.3 Selectarea și realizarea unor activități și jocuri care 

cuprind variate forme de deplasări, treceri 

peste obstacole, diferite forme de mers, alergări, sărituri. 

Verificarea 

sarcinilor şi a 

documentaţiei 

Săptămâna 8 

A9. Observarea, înregistrarea şi interpretarea realizării 

procesului educațional conform domeniului de activitate 

”Eu, familia și societatea” 

S1. Proiectarea şi organizarea programului zilei copilului în I 

jumătate a zilei.  

S2. Analiza şi evaluarea activităţilor susţinute de educatori, 

pe baza observaţiilor consemnate în fişele de asistenţă.  

 

9.1 Proiectarea proceselor de regim din programul zilei şi a 

activităţii comune. 

9.2 Activități de formare a atitudinii pozitive faţă de familie 

și realizarea rolurilor familiale. 

9.3 Convorbiri despre sărbătorile tradiţionale ale familiei. 

9.4 Stabilirea și exersarea prin joc a regulilor de conduită și a 

formulelor de politeţe. 

Verificarea 

sarcinilor şi a 

documentaţiei 

Săptămâna 9 

A10. Realizarea conţinutului activității educaționale 

conform domeniului de activitate ”Eu, familia și 

societatea” (subdomeniul dezvoltare personală) 

S1. Proiectarea şi elaborarea unor materiale necesare 

organizării şi desfăşurării activităţilor didactice şi educative. 

10.1 Proiectarea şi susţinerea activităţilor de probă, la 

grupele corespunzătoare. 

10.2 Desfășurarea activităților de recunoaștere a identității 

personale în diverse situații, manifestând încredere în sine 

și independență. 

 

Prezentarea 

agendei cu 

analiza 

activităţii. 

Săptămâna 10 
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S2. Analiza şi evaluarea activităţilor susţinute de colegi, pe 

baza observaţiilor consemnate în fişele de asistenţă. 

 

10.3 Selectarea jocurilor, exercițiilor, lecturilor după 

imagini, exerciții de identificare a emoțiilor etc. 

A11. Realizarea conţinutului activității educaționale 

conform domeniului de activitate ”Eu, familia și 

societatea” 

(subdomeniul dezvoltare personală) 

S1. Proiectarea şi organizarea programului zilei copilului în I 

jumătate a zilei. 

S2. Proiectarea şi elaborarea unor materiale necesare 

organizării şi desfăşurării activităţilor didactice şi educative. 

S3. Completarea agendei  de practică și a portofoliului 

studentului practicant. 

 

11.1 Proiectarea proceselor din programul zilei. 

11.2 Proiectarea şi susţinerea activităţilor de probă, la 

grupele corespunzătoare. 

11.3 Selectarea activităților de recunoaștere a identității 

personale în diverse situații, manifestând încredere în sine 

și independență. 

11.4 Selectarea poveştilor, poeziilor, ghicitorilor despre 

profesii/meserii, redate prin imagini/planşe; 

Verificarea 

modului de 

realizare 

sarcinilor, a 

activităţii 

comune. 

Săptămâna 11 

A12. Realizarea conţinutului activității educaționale 

conform  domeniului de activitate ”Eu, familia și 

societatea” 

(subdomeniul educație pentru societate) 

S1. Proiectarea şi organizarea programului zilei copilului în I 

jumătate a zilei. 

S2. Proiectarea şi elaborarea unor materiale necesare 

organizării şi desfăşurării activităţilor didactice şi educative. 

S3. Analiza şi evaluarea activităţilor susţinute de colegi, pe 

baza observaţiilor consemnate în fişele de asistenţă. 

 

12.1 Proiectarea proceselor din programul zilei. 

12.2 Proiectarea şi susţinerea activităţilor de probă, la 

grupele corespunzătoare. 

12.3 Sarcini de identificare a relațiilor cu adulții și cu 

semenii, manifestând politețe în familie și societate. 

12.4 Desfășurarea jocurilor de cooperare și comunicare; de 

imitare, manifestând politețea în familie, la grădiniță, în 

comunitate. 

Verificarea 

modului de 

realizare 

sarcinilor, a 

activităţii 

comune. 

Săptămâna 12 

A13. Realizarea conţinutului activității educaționale 

conform domeniului de activitate ”Eu, familia și 

societatea” 

(subdomeniul educație pentru societate) 

13.1 Proiectarea proceselor de regim din programul zilei şi 

a activităţii comune din domeniului de activitate ”Eu, 

familia și societatea” 

13.2 Jocuri/exerciții de cultivare a valorilor moral-spirituale 

prin prisma relaţiilor familiale şi sociale, cât și a respectării 

Verificarea 

modului de 

realizare 

sarcinilor, a 

activităţii 

Săptămâna 13 
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S1. Proiectarea şi organizarea programului zilei copilului în I 

jumătate a zilei. 

S2. Proiectarea şi elaborarea unor materiale necesare 

organizării şi desfăşurării activităţilor didactice şi educative. 

S3. Completarea agendei  de practică și a portofoliului 

studentului practicant. 

 

diferențelor/diversității culturale, promovând valorile 

culturii naționale. 

 

13.3 Realizarea picturilor, a povestirilor, a poeziilor despre 

casa parinţilor, a bunicilor, despre Patrie, plai natal. 

comune. 

A14. Observarea, înregistrarea şi interpretarea realizării 

procesului educațional conform domeniului de activitate 

”Limbaj și comunicare”. 

S1. Planificarea şi desfăşurarea programului zilei pentru 

prima jumătate a zilei.  

S2. Observarea și înregistrarea procesului educațional 

conform  domeniului de activitate. 

S3. Implicarea în procesul de organizare a procesului 

educațional pentru dezvoltarea comunicării şi a vorbirii 

coerente. 

 

14.1 Proiectarea proceselor din programul zilei. 

14.2 Înregistrarea şi interpretarea activităţii comune 

observate. 

14.3 Întreținerea unor conversaţii în timp ce răsfoiesc o 

carte, discută ilustraţiile, prezintă noutăţi interesante, fiind 

antrenați în jocuri de masă. 

14.4 Selectarea jocurilor  de demonstrare a obiectelor, 

acţiunilor, calităţilor, însuşirilor, materialelor etc. însoţite 

de modelul pronunţiei corecte a cuvântului. 

Verificarea 

modului de 

realizare 

sarcinilor, a 

activităţii 

comune. 

Săptămâna 14 

A15. Totalizarea rezultatelor activităţii practicanţilor. 

S1.Oformarea documentației necesare 

S2. Prezentarea produselor didactice. 

S3. Susținerea raportului de totalizare 

15.1 Completarea portofoliului studentului practicant.  

15.2 Întocmirea raportului final de practică pedagogică. 

15.3 Prezentarea agendei formării profesionale. 

Verificarea 

documentaţiei 

(portofoliu, 

agenda etc.) 

Săptămâna 15 

 



 

VI. Sugestii metodologice 

 

Delegarea elevilor la stagiile de practică este anticipată de informarea acestora cu privire la tipul, locul 

realizării stagiului de practică, normele și cerințele securității și sănătății în muncă, precum și alte aspecte 

organizatorice. Elevilor li se înmânează: 

 Extras din ordin de repartizare la stagiul de practică; 

 Curriculumul stagiului de practică; 

 Agenda formării profesionale, care reprezintă un instrument de înregistrare și monitorizare a 

activităților realizate de student la locul de desfășurare a stagiului de practică. Agenda include:  

a. Denumirea instituției de învățământ, grupa; 

b. Numele prenumele elevului; 

c. Perioada, durata desfășurării stagiului de practică; 

d. Conducătorul de practică – profesorul metodist din cadrul instituției de învățământ; 

e. Conducătorul de practică din partea instituției de educație timpurie;  

f. Drepturile și obligațiunile elevului; 

g. Activitățile și sarcinile de lucru, inclusiv sarcini individuale prevăzute conform curriculumului; 

h. Descrierea activităților realizate zilnic în cadrul stagiului de practică, confirmate de către 

conducătorul stagiului de practică; 

i. Instrucțiuni cu privire la perfectarea Raportului stagiului de practică; 

j. Concluziile și sugestiile elevului cu privire la stagiul de practică;  

k. Evaluarea activității elevului în perioada stagiului de practică; 

l. Rezultatele susținerii stagiului de practică. 

Condiţia de bază care garantează desfăşurarea conştientă, organizată şi sistematică a procesului 

educaţional reprezintă proiectarea didactică. Curriculum educaţiei preşcolare reprezintă baza aplicării 

diferitor tehnologii educaţionale la diverse tipuri de planificare în diferite grupe de vârstă. Cel mai eficient 

în proiectare este realizarea obiectivelor curriculare în cadrul procesului educaţional. 

a) Etapele proiectării didactice 

Înainte de a începe proiectarea demersului didactic studentele practicante se vor axa pe  următoarele 

întrebări: 

- Ce voi face? – vizează fixarea şi realizarea obiectivelor; 

- Cu ce voi face? – vizează stabilirea resurselor educaţionale, materialelor necesare procesului 

educaţional; 

- Cum voi face? – vizează conturarea strategiilor didactice; 

- Cum voi şti dacă ceea ce trebuia făcut a fost realizat? – vizează metodele şi tehnicile de evaluare. 

b) Modalităţi de organizare, realizare şi desfăşurare a activităţilor integrate 



 12/14 

Se va începe cu întâlnirea de dimineaţă. Ne vom saluta cu copiii prin recitarea unei poezii, ghicitori, apariţia 

unui personaj, unei situaţii de problemă etc., ceea ce îi va motiva pe copii să participe activ şi cu interes pe 

parcursul întregii activităţi (durata e de 5-7 minute). 

Se va continua cu un scenariu captivant, integrând două – trei domenii de activitate, având un subiect 

comun ce urmează a fi investigat şi ilucidat cu ajutorul copiilor în urma parcurgerii acestora, realizând 

obiectivele propuse. Avem libertatea de a alege tipul de abordare a activităţilor cu preşcolarii în funcţie de 

strategiile pe care le stăpâneşte. 

Utilizarea diverselor forme şi metode de abordare integrată a conţinuturilor, lasă mai multă libertate de 

exprimare şi acţiune pentru copil, cât şi pentru cadrul didactic. 

După ce au însuşit bine tema şi şi-au format unele deprinderi în cadrul acestei activităţi, se propune copiilor 

în mod simultan, activităţile pe Centre de interes (Bibliotecă, Artă, Construcţii, Ştiinţă, Joc de rol, Nisip şi 

apă), ce necesită un nivel de autonomie diferit sau să răspundă la nevoile identificate. Solicităm toţi copiii 

astfel încât opţiunea pentru un centru sau altul să fie expresia unei alegeri personale. 

 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

 

EVALUAREA PRACTICII PEDAGOGICE se va realiza prin: 

a) evaluare continuă, pe parcursul desfăşurării practicii, având în vedere următoarele criterii: 

- participarea activă la activităţile de practică pedagogică; 

- conţinutul şi valoarea ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică, a materialelor realizate privind 

activităţile instructiv-educative susţinute. 

b) evaluare sumativă Evaluarea stagiului de practică va fi susţinut public, în prezența comisiei de evaluare, 

printr-o comunicare orală de 4-5 minute a fiecarui elev-practicant și prezentarea Agendei formării 

profesionale,  portofoliului de practică unde sunt depozitate produsele activității didactice pe perioada 

activității practice și susţinerii Raportului de practică, unde sunt evaluate competențele profesionale 

achiziționate pe parcursul stagiului.  

La apreciere se va ţine cont de următoarele cerinţe:  

- calitatea prestaţiei studentului pe parcursul desfăşurării practicii pedagogice; 

- calitatea analizelor şi a observaţiilor consemnate în fişele de observaţie a lecţiilor asistate; 

- participarea activă la activităţile programate în cadrul practicii pedagogice ; 

- modul de abordare în cadrul colocviului a problematicii practicii pedagogice, capacitatea de a opera 

cu cunoştinţele teoretice în analiza şi interpretarea fenomenului educaţional. 

- calitatea materialelor care alcătuiesc portofoliul prezentat la încheierea practicii pedagogice;  
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VIII. Cerințe față de locurile de practică 

 

Practica de instruire: probe arii curriculare I se va realiza în instituțiile preșcolare: 

Instituția-gazdă va: 

 asigura respectarea prevederilor contractului privind efectuarea stagiului de practică a elevilor; 

 efectua instructajul elevilor privind aspecte de organizare și norme de protecție/de securitate a 

muncii; 

 organiza și asigura condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea eficientă a stagiului de practică în 

corespundere cu curriculumul stagiului de practică;  

 desemna conducătorul de practică din cadrul instituției de aplicație;  

 asigura accesul elevilor la fondul de literatură de specialitate de care dispune instituția de 

învățământ-gazdă, diverse proiecte didactice, manual școlare, alte materiale şi echipamentele 

corespunzătoare, în conformitate cu curriculumul stagiilor de practică. 

 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată / procurată 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1. Curriculum pentru educație timpurie, Aprobat la 

Consiliul Național pentru Curriculum (Ordinul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1699 

din 15 noiembrie 2018). 

Biblioteca instituției 1 

2. Standarde  de învăţare şi dezvoltare  

a copilului de la naştere până la 7 ani.  

(variantă revăzută/ dezvoltată).  

Chișinău, 2018 

Biblioteca instituției 1 

2. Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi 

preşcolară. Chişinău, 2008. 

Biblioteca instituției 5 

3. Duminică S., Dascăl, Modele de proiectare anuală şi 

calendaristică în instituţiile preşcolare. Chişinău: 

Reclama, 2012. 50 p. 

Instituţia preşcolară unde îşi 

desfăşoară practica 

10 

4. Duminică S., Dascăl A.,Modele de socializare a 

copiilor de vârstă preşcolară (5-7 ani) în cadrul 

activităţilor integrate cu orientare Parteneriat 

înstituţie preşcolară – familie. Chişinău: Reclama, 

2012. 186 p. 

Instituţia preşcolară unde îşi 

desfăşoară practica 

10 

5. Duminică S., Dascăl, Culegere de texte, supliment 

pentru proiectarea activităţilor integrate în 

Instituţia preşcolară unde îşi 

desfăşoară practica 

10 
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instituţiile preşcolare. Chişinău: Reclama, 2012. 63 p. 

6. Vrînceanu M., Terzi – Barbaroşie A., 1001 de idei 

pentru o educaţie timpurie de calitate, ghid pentru 

educatori. Editura: Centrul educaţional „Pro 

Didactica”. Chişinău: 2013. 216 p 

Biblioteca instituției 1 

7. Zolotoriov E., Plăsmuind un suflet nobil. Studiu 

integrat de etică. Manual pentru profesorul-

educator. Chişinău: Tipografia Reclama, 2005. 214 p. 

Biblioteca instituției 1 

8. Căile care asigură calitatea/ Dezvoltarea 

profesionalismului în instituțiile de învățământ 

preșcolar și primar (Ghid), Chișinău, 2017. 

Instituţia preşcolară unde îşi 

desfăşoară practica 

2 

9. Duminică S., Dascăl A., Metodologia proiectării 

curriculare a activităților în instituțiile preșcolare de 

educație timpurie (Ghid), Chișinău, 2017. 

Instituţia preşcolară unde îşi 

desfăşoară practica 

Biblioteca Colegiului „Mihai 

Eminescu” 

3 

 

1 

 


