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I. Preliminarii 

 

Didactica educației preșcolare I este o unitate de curs de bază, integrată în domeniul științelor-

pedagogice/educației, care studiază fundamentele activității de formare-dezvoltare permanentă a 

personalității umane,  definitorii la nivel de sistem și de proces. Ea are menirea să ofere o imagine de 

ansamblu asupra procesului de învățământ în ceea ce privește natura și obiectivele, principiile și cpnținutul, 

metodele și mijloacele, formele de organizare și de evaluare etc., necesară pentru înțelegerea proiectării și 

realizării acesteia conform finalităților pedagogice asumate la nivel social. ”Didactica educației preşcolare I”  

analizează conceptele didactice de bază, care au o stabilitate epistemică maximă în raport cu variabilitatea 

fenomenelor care concretizează activitatea de formare-dezvoltare permanentă a personalității 

educatorului.  

Studierea unității de curs Didactica educației preșcolare I la specialitatea Educație timpurie, presupune 

prezența la elevi a unor atitudini pozitive față de viitoarea profesie de educator în instituțiile preșcolare. Ea  

explică  cum  se poate  atinge  rezultatul  dorit  al  educaţiei  şi  instruirii,  de  ce  apar  careva  probleme,  

indică  căile  de  depăşire  a  greutăţilor. 

Unitatea de curs Didactica educației preșcolare I vine în întâmpinarea viitorilor specialişti cu bagaje  

teoretice noi, cu  răspunsuri pe măsura realităţilor educaţionale, cu formule explicative pătrunzătoare şi  

coerente pentru dobândirea competenţelor profesionale.   

 

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

 

 Unitatea de curs Didactica educației preșcolare I la specialitatea Educația timpurie, constituie una din 

disciplinele fundamentale în pregătirea cadrelor didactice pentru instituțiile preșcolare. Acest curs este 

orientat la formarea unui specialist apt să răspundă cerințelor actuale ale învățământului preșcolar, 

formarea la studenţi a atitudinii pozitive faţă de profesia aleasă, a unor  modalităţi şi tehnici de învăţare, a 

abilităţilor creative, a unei culturi de comunicare pedagogică eficientă, a capacităţilor de muncă intelectuală 

independentă, cunoaşterea profilului dezvoltării copilului de vârstă  preșcolară. Anume prin acest curs elevii 

își vor forma abilităţi de organizare a  procesului educaţional, deprinderi de investigare pedagogică, le va 

permite să se implice activ în procesul instructiv- educativ fiind îmbogățiți cu un bagaj de cunoștințe 

necesare unui educator.  

Se va prezenta o caracteristică generală a disciplinei şi scopul studierii acesteia. Vor fi formulate cerinţele 

prealabile faţă de cunoştinţele şi abilităţile pe care trebuie să le stăpînească elevul înainte de a începe 

studierea cursului.   

În cadrul unităţii de curs date demersul educaţional va fi orientat spre corelarea şi actualizarea conţinutului 

didacticii specialităţii cu noile achiziţii din pedagogie, psihologie şi didactici particulare în vederea formării 

competenţelor generale (corelate cu cadrul calificărilor) şi a competenţelor specifice (corelate cu 

standardele pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie şi dezvoltare timpurie).  

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

 

CS1 Cunoașterea și utilizarea conținuturilor disciplinei predate din perspectiva didactică;  

CS2 Actualizarea, dezvoltarea și valorificarea conținutului unității de curs Didactica educației 

preșcolare I; 

CS3 Cunoaşterea  conceptelor  de  bază  ale didacticii educației preșcolare; 
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CS4 Argumentarea  noţiunilor  generale  din Didactica educației preșcolare I,  operarea  cu  ele, fapt  

ce  impune  dezvoltarea  la  elevi  a  gândirii  logice,  asociative, flexibile  şi  creative; 

CS5 Cultivarea  şi exersarea  unui   limbaj  pedagogic  adecvat; 

CS6 Aplicarea  cunoştinţelor  teoretice  în situaţii  educaţionale  concrete; 

CS7 Elaborarea  de   proiecte  de  activitate  educaţională; 

 

IV. Administrarea disciplinei 

 

Seme

strul 

Numărul de ore Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de credite 

Total 

Contact direct Lucrul 

individu

al 
examen 2 Prelegeri 

Practică/ 

Seminar 

III 60 20 10 30 

 

 

V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Didactica preşcolară – teorie generală a învăţământului preşcolar. 

UC1. Familiarizarea elevilor cu noțiunea, 

esența și importanța studierii didacticii. 

-  Cunoașterea elevilor cu noțiunea  proces 

de învățământ și identificarea celor trei 

aspecte  ale procesului de învățământ. 

- Definirea și analiza noțiunii de 

competență/subcompetență. 

- Însușirea modului de operaționalizare a 

obiectivelor în educația timpurie. 

1.1 Concept de didactică preşcolară. Noţiunile de bază ale 

didacticii. Evoluţia şi constituirea didacticii.  

 

1.2 Procesul de învăţământ ca act de comunicare şi de 

cunoaştere. Caracterul formativ - educativ al procesului de 

cunoaştere. 

 

1.3 Obiectivele procesului de învăţământ. Definirea 

conceptului de competență/subcompetență şi a funcţiilor sale 

pedagogice 

Operaţionalizarea sarcinilor educaţionale în educația timpurie. 

Elaborarea unor seturi de obiective operaţionale pe 

conţinuturi specifice învăţământului preşcolar din Curriculumul 

pentru educație timpurie. 

2. Principiile procesului de învăţământ, particularităţi ale aplicării acestora în învăţământul preşcolar. 

UC2. Familiarizarea elevilor cu noțiunea de    

principiu, normă, normativitate didactică. 

- Nominalizarea  sistemului principiilor 

didactice, deducerea abordărilor moderne a 

problemei principiilor în procesul de 

învățământ. 

 2.1 Noţiuni generale. Suportul ştiinţific al principiilor şi 

normelor didactice. 

2.2 Sistemul principiilor didactice. Caracteristica lor. 

Abordări moderne a problemei  principiilor în procesul de 

învăţământ. Interdependenţa dintre principiile didactice și 

principiile fundamentale ale educației timpurii. 

3. Tehnologia şi metodologia procesului de învăţământ. 

UC3. Determinarea noțiunii de strategie 

didactică și deducerea funcțiilor și însemnătății 

metodelor.   

-Clasificarea metodelor tradiționale și a 

3.1 Strategia didactică - un mod de combinare optimă a 

metodelor şi mijloacelor de învăţământ. Noţiune de metode 

de predare-învăţare. Funcţii şi însemnătate. 

3.2 Sistemul metodelor utilizate în învăţământul preșcolar. 
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metodelor moderne. 

- Elaborarea situației problemă care să fie 

folosită în activitate pe o temă la alegere cu 

utilizarea metodei la alegere. 

- Precizarea conceptului și clasificarea  

mijloacelor  de învățământ.  

-Determinarea ansamblului de metode, 

procedee și mijloace necesare predării unei 

activități pe o temă la alegere. 

Metode tradiţionale şi metode de dată mai recentă. 

3.3 Modalităţi de aplicare a metodelor didactice în diferite  

situaţii de caz. 

3.4 Definirea mijloacelor de învăţământ. Sistemul mijloacelor 

de învăţământ utilizate în grădiniţa de copiii. 

3.5  Proiectarea ansamblului de metode, procedee şi 

mijloace de învăţământ necesare predării unei activităţi. 

4. Moduri şi forme de organizare a procesului de învăţământ (a instruirii) în educația timpurie. 

UC4 Deducerea condițiilor generale care 

determină formele de organizare a  activității 

educaționale. 

- Descrierea formelor de organizare a   

procesului de învățământ, conform 

Curriculumului educației timpurii 

- Cunoașterea cu specificul formelor de 

organizare a procesului de învățământ. 

4.1 Noţiuni generale, privind organizarea procesului de 

învăţământ. Condiţiile. Amenajarea spaţiului fizic pe centre 

de interese/arii de stimulare. 

4.2 Formele de organizare a activităţii instructiv-educative în 

educația timpurie. Diversitatea activităţilor preşcolarului. 

4.3 Specificul formelor de organizare a procesului de 

învăţământ în educația timpurie: Activități de dezvoltare 

personală, Activități integrate/Activități pe domenii de 

activitate și Activități extracurriculare. 

5. Jocul – activitate de bază a copilului de vârstă preşcolară. 

UC5 Familiarizarea cu conceptul de joc și 

dimensiunile jocului. 

- Distingerea criteriilor de clasificare a formelor 

de joc. 

- Analizarea și executarea jocurilor cu subiect pe 

roluri. 

- Analizarea și executarea jocurilor de 

construcție. 

- Analizarea și executarea jocurilor-dramatizări. 

5.1 Noţiuni generale.Dimensiunile jocului. Bazele psihologice 

ale activităţii de joc. Teoria jocului. 

5.2 Clasificarea jocurilor. 

5.3 Caracteristica jocurilor cu subiect pe roluri. Îndrumarea 

jocurilor cu subiect pe roluri. 

5.4 Caracteristica şi dirijarea jocurilor de   construcţie. 

5.5 Jocurile – dramatizări. Organizarea şi dirijarea lor. 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 

Crt.  

 

 

Unități de învățare 

 

Numărul de ore 

Total 

 

Contact direct 
Lucrul 

individual 
Prelegeri Practică/ 

Seminar 

I 
Didactica preşcolară – teorie generală a 

învăţământului preşcolar.  
12 4 2 6 

II 

Principiile procesului de învăţământ, 

particularităţi ale aplicării acestora în 

învăţământul preşcolar. 

8 2 2 4 

III 
Tehnologia şi metodologia procesului 

de învăţământ. 
16 6 2 8 

IV 

Moduri şi forme de organizare a 

procesului de învăţământ (a instruirii) în 

educația timpurie. 

12 4 2 6 
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V 
Jocul – activitate de bază a copilului de  

vârstă preşcolară. 
12 4 2 6 

 Total 60 20 10 30 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 

Individual 

Produse de elaborat 

 

Modalităţi 

de evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Didactica preşcolară – teorie generală a învăţământului preşcolar. 

 Obiectivele procesului de 

învăţământ. Definirea 

conceptului de competență/ 

subcompetență. 

 

Schema: Clasificarea cerințelor 

procesului de învățământ. 

 

Prezentarea 

schemei  

 

Săptămâna 2 

 

 

 

 

2. Principiile procesului de învăţământ, particularităţi ale aplicării acestora în învăţământul preşcolar 

Noţiuni generale. Suportul 

ştiinţific al principiilor şi 

normelor didactice. 

Referat: Impotanța și 

avantajele principiilor şi 

normelor didactice.  

  

Prezentarea şi 

discutarea 

referatului. 

 

Săptămâna 4 

 

 

 

3. Tehnologia şi metodologia procesului de învăţământ. 

Strategia didactică – un mod de 

combinare optimă a metodelor 

şi mijloacelor de învăţământ. 

Noţiune de metode de predare – 

învăţare. Funcţii şi însemnătate. 

Prezentarea în formă de 

proiect a noțiunilor de: 

strategie, procedeu, metodă, 

și mijloc didactic – 

interdependența dintre ele. 

Derularea de 

prezentări a 

lucrului în perechi 

 

Săptămâna 6 

 

 

 

 

Modalităţi de aplicare a 

metodelor didactice în diferite  

situaţii de caz. 

 

Studierea unui caz și 

argumentarea alegerii unei 

metode didactice. 

Studiul de caz, 

argumentarea 

orală a alegerii 

metodei folosite. 

Săptămâna 8 

 

 

4. Moduri şi forme de organizare a procesului de învăţământ (a instruirii) 

în educația timpurie. 

Noţiuni generale, privind 

organizarea procesului de 

învăţământ. Condiţiile. 

Amenajarea spaţiului fizic pe 

centre de interese/arii de 

stimulare. 

Referat:  „Condițiile generale 

care determină formele de 

organizare ale activității în 

educația timpurie.” 

 

Prezentarea 

referatului. 

 

 

 

Săptămâna 10 

 

 

 

Specificul formelor de 

organizare a procesului de 

învăţământ în educația timpurie. 

Proiect individual: 

„Prezentarea schematică  a 

formelor de organizare. 

Descrierea formelor de 

organizare a procesului 

instructuv – educativ în 

educația timpurie.” 

Prezentarea 

schemei formelor 

de organizare a 

procesului de 

învățământ în 

educația timpurie. 

Săptămâna 12 

 

 

 

 

 

5. Jocul – activitate de bază a copilului de vârstă preşcolară. 

Caracteristicile jocurilor cu Pregătirea și desfășurarea Desfășurarea unui Săptămâna 14 
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subiect pe roluri. Îndrumarea 

jocurilor cu subiect pe roluri. 

unui joc cu subiect pe roluri. 

 

joc cu subiect pe 

roluri. 

 

 

 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

 

1. Prezentarea proiectului individual: Ansamblul de metode, procedee şi mijloace de învăţământ 

necesare predării unei activităţi. 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

Pentru desfăşurarea lecţiilor de Didactica educaţiei preşcolare I vom utiliza următoarele metode: 

Descrierea – metodă de comunicare care facilitează accesul la cunoaştere prin prezentarea proprietăţilor 

fenomenelor şi lucrurilor realităţii înconjurătoare. Cu ajutorul descrierii sunt evidenţiate caracteristici 

precum forma, mărimea, contextul, situaţia, asemănările şi deosebirile, favorizând elaborarea de judecăţi, 

reguli, principii. Prin această metodă se stimulează dezvoltarea spiritul de observaţie, capacitatea de a 

diferenţia între general şi particular, comun şi specific.  

Demonstraţia teoretică (logică) – cale deductivă de acces la cunoaştere utilizând raţionamentul, spre 

deosebire de demonstraţia (descrirea) intuitivă, inductivă ce foloseşte empiricul şi percepţia. Demonstraţia 

teoretică este o fundamentare logică a unui adevăr, folosind concepte integrate în definiţii, teoreme, 

principii. Avantajul acestei metode constă în faptul că stimulează gândirea logică, capacitatea elevilor de a 

face raţionamente deductive pe baza celor prezentate de profesor. 

Ciorchinele – un organizator grafic prin care se evidenţiază într-o reţea conexiunile dintre ideile despre un 

subiect. Tehnica încurajează elevii să gândească liber şi deschis, să-şi organizeze cunoştinţele, putând fi 

folosită atât ca metodă de predare-învăţare cât şi ca metodă de fixare. 

Ciorchinele este o activitate de scriere eficientă, determinându-i pe elevii mai puţin motivaţi să lucreze. 

Poate fi nedirijat, când elevii notează toate ideile posibile într-o reţea realizată de ei şi semidirijat, când 

învăţătorul stabileşte nişte criterii pe baza cărora elevii vor completa ciorchinele. 

Cadranele  -  Prin trasarea a două perpendiculare, pe tablă sau în caiet, se obţin patru cadrane. 

Cadranele cu expresii atitudinale se pot completa frontal, pe grupe şi individual. 

Avantaje: 

 stimulează atenţia și gândirea; 

 scoate în evidenţă modul propriu de înţelegere; 

 conduce la sintetizare/esenţializare; 

 uşurează asimilarea de noi cunoştinţe; 

 se poate folosi la cu succes la orele de recapitulare şi consolidare ; 

 se poate folosi în diferite momente ele lecţiei; 

 stimulează interesul elevilor pentru activitatea didactică. 

 

 

 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 



 9/12 

Evaluarea reprezintă o componentă esențială a procesului de predare-învățare. Programa  curriculumului 

modular impune abordarea unor idei noi ale evaluării în procesul de educație. Fiind o secvență obligatorie 

pentru măsurarea și aprecierea unităților de competențe,evaluarea propune deplasarea accentului de la 

evaluarea rezultatelor finale ale învățării, la procesul de învățare. Principiul de bază al evaluării autentice îl 

constituie conceptul de educație centrală pe subiect (elev) și autenticitatea demersului. 

În procesul evaluării vor fi încurajate demersurile formative, astfel extensia conceptului de evaluare de la 

clasic spre constructiv va oscila între următoarele experimentăți-tipuri de evaluare: 

 Evaluarea dirijată de învățător, formulată motivat ca anumite sarcini în fața elevilor, cu descriptori clari, 

criterii de care vor ține cont elevii și care nu vor permite interpretări libere, opace. 

 Autoevaluarea-un instrument veridic de centrare pee lev,pe posibilitatea participării la propriile 

performanțe. 

 Evaluarea reciprocă, este o condiție optima a dezvoltării, asigurându-se socializarea grupului de elev, 

coparticiparea în formarea semenilor, precum intensificarea convingerilor proprii. 

În cadrul proiectelor de grup, aprecierea rezultatelor colegilor va instrui miza unei activități ulterioară 

eficientă, sau demersul formative este pe deplin asigurat. 

În dependență de funcțiile evaluării,cadrele didactice vor utiliza: evaluarea inițială cu funcție diagnostică și 

funcție prognostică; evaluarea formativă-funcție de constatare a rezultatelor și de sprijinire contună a 

elevilor, funcție de feed-back, funcție de corectare și verificare a rezultatelor, funcție de clasificare, funcție 

de comunicare a rezultatelor,funcție de certificare a nivelului de cunoștințe și abilități, funcție de selecție, 

funcție de orientare școlară și profesională. 

 

Nr. 

Crt. 

   Produsele pentru 

măsurarea 

competenței 

                 Criterii de evaluare a produselor 

1. Proiect elaborat  Validitatea proiectului-gradul în care acesta acoperă 

unitar și coerent, logic și argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului-felul în care au fost 

evidențiate conexiunile și perspectivele interdisciplinare 

ale temei, competențele și abilitățile de ordinteoretic și 

practic și maniera în care acestea servesc conținutul 

științific. 

 Elaborarea și structura proiectului-acuratețea, rigoarea și 

coerența demersului științific, logica și argumentarea 

ideilor, corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului, 

bogăția și varietatea surselor de informare, relevanța și 

actualitatea acestora, semnificația datelor colectate ș.a. 

 Creativitatea-gradul de noutate pe care-l aduce proiectul 

în abordarea temei sau în soluționarea problemei.  

2. Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Coerența și logica expunerii. 

 Utilizrea dovezilor din sursele consultate. 
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 Gradul de originalitate și de noutate. 

 Nivelul de erudiție. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

3. Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizarea formulării proprii, fără a distorsiona mesajul 

lucrării supuse rezumării. 

 Expunerea orală este concisă și structurată logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 

cauză. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 din 

textul inițial. 

4. Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulării proprii, fără a distorsiona mesajul 

lucrării supuse rezumării. 

 Textul rezumatului este concis și structurat logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 

cauză. 

 Fidelitatea: înțelegerea esențialului și reproducerea lui, 

nu trebuie să existe contrasens. 

 Coerența: rezumatul are o unitate și un sens evidente, 

lizibile pentru cei care nu cunosc textul sursă. 

 Progresia logică: înlănțuirea ideilor, prezentarea 

argumentelor sun clare și evidente. 

 Angajamentul autorului, aptitudine critică correct 

evaluată și transpusă. 

 Respectarea modalităților de enunțare a textului sursă: 

rezumatul este o oglindă micșorată dar fidelă textului 

sursă. 

 Muncă partinentă de reformulare:rezumatul nu este un 

colaj de citate. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/4 din 

textul inițial. 

 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare 

logică a ideilor, frazelor, paragrafelor textului. 

 Text formatat citeț, lizivil, plasarea clară în pagină.  

5. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 

rezolvarea adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociete studiului 
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analizat de caz. 

 Punerea în evidență a subiectului, problematicii și 

formularea. 

 Logica sumarului. 

 Referințe la programe 

 Completitudinea informației și coerența între subiect și 

documentele studiate. 

 Noutatea și valoarea științifică a informației. 

 Exactitatea rezultatelor și rigoarea problemelor. 

 Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, 

adaptarea conținutului. 

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 

 Personalizarea(să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

 Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora. 

 Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru 

rezilvarea adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 

analizat de caz.  

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de 11ateri 

 

 În scopul desfășurării lecțiilor și recepționării materialului refelecatat în acest curriculum vor fi necesare 

următoarele resurse: sala de studii dotată cu mobilier, 11ateri, calculator, proiector, planșe, 11aterial 

distributive pentru lucrul în perechi și în grup.    

          

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr . 
crt. 

Denumirea resursei 
 

Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 
 

1. Curriculum pentru educație timpurie, Aprobat la 

Consiliul Național pentru Curriculum (Ordinul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 

1699 din 15 noiembrie 2018). 

Biblioteca 

Sala de lectură 

2.  Barbu H., Pedagogie preșcolară. Didactica, 
București 1995, 108 p. 

Biblioteca Colegiului  
„Mihai Eminescu” 

3. Cerghit I., Didactica EDP, 1998 
 

Biblioteca Colegiului  
„Mihai Eminescu” 

4. Silistraru N., Note de curs la pedagogie, Chișinău 
2002, 294 p. 

Catedra Psihopedagogie și 
asistență socială 

5. Stan L., Pedagogia preșcolarității și scolarității 
mici. Polirom 2014, 291p. 

Catedra Psihopedagogie și 
asistență socială 
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6. Voiculescu E., Pedagogia preșcolară, Aramis 2001, 
144 p. 

Catedra Psihopedagogie și 
asistență socială 

7. Niculescu R. M., Pedagogia preşcolară şi a 
şcolarităţii mici, Chișinău 2007, 116 p. 

Catedra Psihopedagogie și 
asistență socială 

8. Suport de curs Jocul – activitate dominantă la 
vârsta preșcolară 

Catedra Psihopedagogie și 
asistență socială 

 


