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I. Preliminarii 

 

Didactica educației preșcolare II este o continuitate a cursului, făcând parte din disciplinele pedagogice 

obligatorii, prevăzută pentru formarea iniţială a cadrelor didactice, axată pe dimensiunea operaţională a 

învăţământului ce vizează aspecte teoretice şi metodologice ale organizării procesului de instruire și 

educare a copiilor de vîrstă preșcolară. Scopul acestui curs este de a aprofunda și aplica cunoștințele 

căpătate și îmbogățirea lor. Conținutul cursului cuprinde elementele didactice care completează prin 

continuitate Didactica educației preșcolare I și anume evaluarea, proiectarea, relațiile educator – copil, 

continuitatea grădiniți - școală.  

Didactica educației preșcolare II este o disciplină științifică care se bazează pe anumite legități, obiective 

referitoare la procesul cunoașterii, al dezvoltării și care utilizează metode si procedee științifice (fie 

împrumutate din filosofie, pedagogie, fie proprii: modul de organizare și desfășurare a actului învățării, 

de regulă în grup: grupe de activitate). 

Didactica educației preșcolare II, destinată în principal formării şi autoformării cadrelor  didactice din 

instituțiile preșcolare, este rezultată în urma unui demers complex de cercetare – inovare – dezvoltare şi 

reprezintă un argument semnificativ pentru raţionalitatea şi predictibilitatea evoluţiei sistemului 

educaţional. 

 

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

 

Unitatea de curs Didactica educației preșcolare II  la  specialitatea „Educație timpurie” 11220 constituie  

una  din  disciplinele  fundamentale  în  pregătirea  cadrelor  didactice  pentru  instituțiile preșcolare. 

Cursul dat este  orientat la aprofundarea cunoștințelor și formarea unui specialist apt să răspundă 

cerințelor actuale ale învățămîntului 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. Calitatea educaţiei, a îngrijirii şi protecţiei copilului 

de la naştere până la 6/7 ani depinde de noi, toţi cei care interacţionăm cu copiii, zi de zi: părinţi sau 

educatori, asistent medical – toţi acţionând coerent şi având în atenţie permanentă copilul şi 

particularităţile lui.  Prin prisma acestei unități de 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 stăpânească elevul înainte de a începe 

studierea disciplinei.   

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

 

CS1 Cunoaşterea  și aprofundarea conceptelor  de  bază  ale didacticii educației preșcolare; 

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

preșcolare II; 

CS3 Argumentarea  noţiunilor  generale  din Didactica educației preșcolare II,  operarea  cu  ele, fapt  

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

CS4 Aplicarea  cunoştinţelor  teoretice  în situaţii  educaţionale  concrete; 

CS5 Elaborarea/aplicarea creativă a strategiilor didactice în corespundere cu obiectivele; 

CS6 Elaborarea  de   proiecte  de  activitate  educaţională;  
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IV. Administrarea disciplinei 

 

Seme

strul 

Numărul de ore Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de credite 

Total 

Contact direct Lucrul 

individu

al 
examen 2 Prelegeri 

Practică/S

eminar 

IV 60 20 10 30 

 

V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

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

UC1.   Prezentarea datelor din istoricul apariției și 

dezvoltării jocurilor didactice.  

- Descrierea jocurior muzical-dramatice. 

- Prezentarea datelor privind semnificația și 

specificul jocurilor dezvoltative. 

-Distingerea metodicii dirijării jocurilor 

dinamice și organizarea lor. 

- Prezentarea informației despre evoluția 

istorică a jucăriei și valoarea educativă a ei. 

1.1  Caracteristica şi îndrumarea jocurilor didactice. 

1.2 Jocurile muzical - didactice. 

1.3 Jocurile dezvoltative. Semnificaţia şi specificul 

lor. Jocurile la computer. Avantaje şi dezavantaje. 

1.4 Caracteristica şi îndrumarea jocurilor mobile. 

Jocurile dinamice populare. 

1.5 Jucăria. Evoluţia istorică a jucăriei. Valoarea 

educativă. Varietatea jucăriilor şi locul lor în 

jocurile copiilor. Jucăria populară. 

2.  Evaluarea în procesul de învăţământ preşcolar. 

UC2.  Identificarea  conceptului de evaluare. 

Determinarea funcțiilor și operațiilor  evaluării 

procesului didactic. 

 

 

- Depistarea modalităților de integrare a 

acțiunilor evaluative  în procesul instructiv-

educativ. Aplicarea  instrumentariului de 

evaluare a rezultatelor obţinute în instituţiile 

preşcolare. 

- Examinarea modalităților de formare a 

capacității de autoevaluare la preșcolari. 

- Elaborarea unor teste de evaluare a nivelului 

de însuşire a cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor şi  interpretarea datelor obţinute 

în cadrul evaluării. 

2.1 Evaluarea - componentă a procesului de 

învăţămînt. Funcţiile şi operaţiile evaluării 

procesului didactic. Dimensiunea evaluativă din 

perspectiva Curriculum ului pentru educație 

timpurie actual 

2.2  Modalităţi de integrare a acţiunilor evaluative 

în procesul de învăţământ preşcolar. Metode de 

verificare a rezultatelor obţinute în instituţiile 

preşcolare. 

 

2.3  Formarea capacităţii de autoevaluare la 

preşcolari. 

2.4. Elaborarea unor probe de evaluare pentru 

verificarea nivelului de însuşire a cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor prevăzute pe anumite 

compartimente ale Curriculumului preşcolar. 

3. Diferențierea și individualizarea învățării în educația timpurie 

UC3.  Deducerea noţiunii de diferenţiere şi 

individualizare a învăţării. Depistarea şi 

clasificarea funcţiilor individualizării.   

3.1 Definirea noțiunilor de diferențiere și 

individualizare  a învățării. Funcțiile diferențierii și 

individualizării. Diferențierea și individualizarea în 

grădiniță. 
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4. Teoria și metodologia curriculumului. Conținutul învățământului 

UC4 Definirea conceptului curriculum având ca 
componenta-cheie a  sistemul de finalități exprimate 
în termeni de competențe reflectate în Codul 

Educației și Cadrul de Referință al educației timpurii. 

4.1Delimitări conceptuale noțiune de 

curriculumului, etimologie, tipuri de curriculum. 

Surse și criterii de selectare a conținutului 

procesului de învățământ. 

4.2 Analiza curriculumului pentru educație 

timpurie axat pe competențe. Determinarea 

elementelor de structură din perspectiva 

modernizarii  curriculumului.  

5. Proiectarea activităților didactice 

UC5. Clarificarea şi discutarea termenului de 

proiectare didactică, deducerea specificului 

proiectării didactice în instituţiile preşcolare 

conform noului curriculum. 

- Distingerea şi analiza operaţiilor integrate în 

proiectarea didactică. 

- Determinarea nivelelor proiectării procesului 

de învăţămînt în instituţia preșcolară. 

- Examinarea şi aprecierea evenimentelor 

instruirii. 

5.1 Specificul proiectării didactice. Proiectarea –  

condiție a unei activități didactice 

eficiente.Dimensiunea proiectivă din perspectica 

Curriculumuilui pentru educație timpurie actual. 

5.2 Conținutul proiectării, operații integrate în 

proiectarea didactică. 

5.3 Nivelele proiectării procesului de învățămînt. 

5.4 Evenimentele instruirii. 

 

6. Relațiile educator-copil – c a factor de stimulare a dezvoltării personalității preșcolarilor 

UC6. Exprimarea şi determinarea importanţei                      

relaţiilor educator – copil în structura 

procesului de  învăţămînt. 

- Determinarea şi înţelegerea particularităţilor 

relaţiilor educator-copil. 

- Explicarea tipurilor de relaţii educator – copil. 

6.1 Interrelațiile educatoare – copil – parte 

integrantă a structurii procesului de învățămînt. 

 

6.2 Particularități ale relațiilor educatoare – copil. 

6.3 Tipuri de relații educator – copil. 

7.  Procesul colaborării dintre instituția de educație timpurie și familia copilului  

UC7. Exprimarea rolului familiei în educarea copilului    

preşcolar. 

- Exprimarea şi discuatrea poziţiei în familie şi 

contribuţia familiei la dezvoltarea multilaterală 

a copilului. 

- Depistarea formelor de colaborare dintre 

faamilie şi grădiniţă. 

7.1 Importanța și caracterul obiectiv al educării 

copilului preșcolar în familie. 

7.2 Poziția copilului în familie. Contribuția familiei 

la realizarea dezvoltării multilaterale a copilului 

7.3  Colaborarea dintre familie și grădiniță. 

Personalitatea educatoarei.  

8. Instituția de educație timpurie – treapta premărgătoare școlarizării 

UC8. Identificarea şi discutarea problemelor de 

continuitate între instituția de educație 

timpurie şi şcoală. 

- Analiza  şi discutarea anului premărgător în 

instituția de educație timpurie şi rolul pregătirii 

copilului către şcoală. 

8.1 Probleme de continuitate între instituția de 

educație timpurie și școală. 

8.2 Pregătire copilului preșcolar pentru școală și 

valoarea anului pregătitor în instituția de educație 

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

12 4 2 6 

II. Evaluarea în procesul de învăţământ preşcolar. 10 3 1 6 

III. Diferențierea și individualizarea învățării în 
instituția de educație timpurie. 

4 1 1 2 

IV. Teoria și metodologia curriculumului 6 3 1 2 

V.  Proiectarea activităților didactice. 12 4 2 6 

VI.  Relațiile educatoare – copil ca factor de stimulare 
a dezvoltării personalității preșcolarilor. 

8 3 1 4 

VII. Procesul colaborării dintre instituția de educație 
timpurie și familia copilului. 

4 1 1 2 

 Grădinița – treapta premărgătoare școlarizării 4 1 1 2 

 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. Jocul - activitate de bază a copilului de vârstă preşcolară.  

Jocurile muzical - didactice. 

 

Studierea și  interpretarea 

jocurilor muzical-dinamice. 

Prezentarea și 

interpretarea 

jocurilor 

Săptămâna 

 2 

2. Evaluarea în procesul de învăţământ preşcolar.  

Evaluarea - componentă a 

procesului de învăţămînt. Funcţiile 

şi operaţiile evaluării procesului 

didactic. 

In baza textului suport să 

identifice funcțiile și operațiile 

evaluării. 

Comunicarea temei 

abordate. 

 

Săptămâna 

 4 

 Elaborarea unor probe de evaluare 

pentru verificarea nivelului de 

însuşire a cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor 

prevăzute pe anumite 

compartimente ale Curriculumului 

preşcolar. 

De selectat din literatura de 

specialitate  și de elaborat 

individual probe de evaluare 

pentru verificarea 

cunoștințelor, priceperilor și 

deprinderilor. 

Demonstrarea, 

prezentarea şi 

explicarea 

conţinutului. 

 

Săptămâna  

6 

3. Diferențierea și individualizarea învățării în instituția de educație timpurie 

Definirea noțiunilor de diferențiere 

și individualizare  a învățării. 

Funcțiile diferențierii și 

individualizării. Diferențierea și 

Studierea și relatarea 

informației. Prezentarea 

informației adăugătoare la 

tema ”Diferențierea și 

Comunicarea 

informației 

referitoare la temă. 

Săptămâna  

7 
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individualizarea în grădiniță. individualizarea”. 

4. Teoria și metodologia curriculumului 

Analiza curriculumului pentru 

educație timpurie axat pe 

competențe. Determinarea 

elementelor de structură din 

perspectiva modernizarii  

curriculumului 

Elaborarea unei hărți 

conceptuale „ Curriculum 

pentru educație timpurie axat 

pe competențe” 

Prezentarea și 

explicareahărții 

creditare 

Săptămâna  

8 

5. Proiectarea activităților didactice  

Conținutul proiectării, operații 

integrate în proiectarea didactică. 

 Elaborarea schemei operațiilor 

integrate în proiectarea 

didactică. 

Prezentarea 

schemei operațiilor 

proiectării 

didactice. 

Săptămâna  

9 

Evenimentele instruirii. Realizarea grilei cu includerea 

evenimentelor instruirii în 

cadrul ERRE. 

Argumentarea 

repartizării 

evenimentelor 

instruirii în cadru 

ERRE. 

Săptămâna 

10 

6. Relațiile educator-copil – ca factor de stimulare a dezvoltării personalității preșcolarilor 

Particularități ale relațiilor 

educatoare – copil. 

Eseu: Realizarea eseului 

“Măiestria pedagogică – parte 

componentă a relațiilor 

educator - copil” 

Derularea eseielor. Săptămâna 

12 

7. Procesul colaborării dintre instituția de educație timpurie și familia copilului  

 Importanța și caracterul obiectiv al 

educării copilului preșcolar în 

familie. 

Referat:  Importanța educării 

copilului preșcolar în familie 

Derularea de 

referate. 

Săptămâna 

14 

8. Instituția de educație timpurie – treapta premergătoare școlarizării 

 Pregătire copilului preșcolar 

pentru școală și valoarea anului 

pregătitor în instituția de educație 

timpurie. 

Studiu de caz: Elaborarea 

studiilor de caz la tema dată.  

Discutarea studiilor 

de caz cu 

rezolvarea prin 

toate căile posibile. 

Săptămâna 

15 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

 

1. De selectat din literatura de specialitate  și de elaborat individual probe de evaluare pentru 

verificarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor. 

2. Eseu: Realizarea eseului “Măiestria pedagogică – parte componentă a relațiilor educator - copil”.  

 

IX.  Sugestii metodologice 

 

În scopul însuşirii cunoştinţelor de către elevi şi a formării priceperilor şi deprinderilor de muncă cu 

copiii, la unitatea de curs Didactica educației prețcolare II vor fi aplicate metode de predare-învăţare-

formare ca: 

 Problematizarea prezentarea unor situații problemă, cu mai multe alternative de rezolvare, care 

generează elevilor îndoială, incertitudine, curiozitate şi dorinţa de descoperire a soluţiei/ soluţiilor. 



 9/12 

 Asaltul de idei ca o modalitate de elaborare în cadrul unui anumit grup, în mod spontan și continuu a 

ideilor, modelelor și soluțiilor noi, necesare rezolvării unor probleme. 

Expunerea ca metodă complexă de comunicare sistematică a cunoștințelor (descriere, explicație, 

povestire etc.)  

 Conversația ca metodă care vehiculează cunoștințele prin intermediul dialogului(întrebări - răspunsuri), 

al discuțiilor colective sau dezbaterilor. 

Dezbaterea: schimb organizat de idei şi opinii. variante: discuţia de grup, „masa rotundă”, 

brainstorming, discuţia Phillips 6/6, discuţia panel. 

 Argumentarea ca o modalitate complexă și dinamică de susținere  a ideilor, însoțită de instrumente 

logice (raționamente, judecăți de valoare etc.). 

 Studiul de caz presupune confruntarea elevului cu o situație din viața reală („caz”) cu scopul de a 

observa, înțelege, interpreta sau chiar soluționa. Un caz reflectă o situație tipică, reprezentativă şi 

semnificativă pentru anumite stări de lucruri. 

 Cooperarea ca modalitate de a studia eficient în echipă o temă complexă, îmbinînd contribuția 

individuală cu cea a grupului. 

De asemenea așa metode ca: metoda demonstraţiei, activitate în grup, lectura textelor de specialitate 

dirijată, lucrul cu sursele bibliografice, întocmirea de referate la teme, expunerea euristică cu suport 

Power-point, controversa academică, proiectul, analiza actelor normative/documentelor, analiza 

comparată. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

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, 
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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. 

 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. 
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 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 

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. 
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 Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului 

analizat de caz.  

 

 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

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

următoarele resurse: sala de studii dotată cu mobilier, manuale, calculator, proiector, planșe, materiale 

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 

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  Catedra Psihopedagogie și 

asistență socială 

 

 


