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I.  Preliminarii 
 
  Domeniul de cunoaștere: Educaţia prin arte este o arie curriculară solicitată de cadrele didactice 

din instituţiile de educaţie timpurie şi preşcolară. Această activitate poate fi realizată, integrându-se cu 

celelalte activităţi, fiind orientată spre familiarizarea copiilor cu tradiţiile artei populare, cu bogăţia 

culturală, pregătindu-i să însuşească obiceiurile neamului nostru, cunoaşterea şi respectarea meşterilor 

populari, ce realizează lucrări, ca mai apoi în felul său, cu dăruire de sine să creeze opere de valoare. 

  În cadrul acestor activităţi se vor forma competențe specifice de Educație plastică, Educație muzicală, 

Educație pentru muncă artistică,  vor educa dorinţa de a lucra, dragostea de muncă, formarea 

premiselor de autoservire. Una dintre cele mai importante premise de competențe ale personalității 

este competența de a recepta o operă de artă. 

Arta este modalitatea prin care se realizează relația estetică dintre om și realitate, ea 

îndeplinește funcția de cunoaștere și de comunicare. 

   Munca  practicată de preşcolari le antrenează intens activitatea muşchilor, fapt care contribuie 

la o bună coordonare a mişcărilor şi la consolidarea diferitor deprinderi motorii. 

 
                           II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 
 
   ,,Didactica educaţiei prin arte ‚’’ constituie componenta orientată spre obţinerea 

competenţelor profesionale în domeniu. 

     Educaţia prin arte urmăreşte, să orienteze viitorul educator în desfăşurarea şi respectarea 

întregului sistem de principii şi metode de instruire şi educare a copiilor preşcolari;studiează, bazele 

psihologice şi pedagogice ale procesului predării, implimentării practice a procedeelor de desen, de 

prelucrare manuală a diferitor materiale în activităţile de muncă artistică, de cânt și dans  în instituţiile 

preşcolare. Întemeindu-se pe ele ,, Didactica educaţiei prin arte’’,  precizează cerinţele, de care, trebuie 

să se ţină seama în desfăşurarea activităţii instructiv-educativă la Domeniul ,, Arte’’, având menirea să 

asigure caracterul ştiinţific al predării conţinuturilor propuse de Curriculum pentru educație timpurie.  

III.  Competenţe profesionale specifice disciplinei  
 

    CS 1. Cunoaşterea conceptelor de bază ale Didacticii educației prin arte;  

    CS 2.  Valorificarea conţinuturilor unităţii de curs în vederea formării profesionale a viitorului 

                educator; 

   CS 3.   Însuşirea termenologiei specifice unităţii de curs  cât şi întrebuinţarea corectă în formă  

               scrisă sau orală; 

   CS 4.   Formarea deprinderilor de lucru cu copiii preşcolari în cadrul activităţilor artistico-plastice, 

educație muzicală, muncă artistică;   

    CS 5.   Cultivarea valorilor educației prin arte. 
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IV.  Administrarea disciplinei 
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V.     Unităţile de învăţare 
 

                               Unităţi de 
competenţă 

Unităţi de conţinut 
 

I.Didactica educației prin arte – ramură a științei pedagogice 
 

UC 1. Identificarea sarcinilor şi 

conţinuturilor 

Didacticii educaţiei prin arte. 

1.1. Sarcinile şi conţinutul unității de curs  ,, Didactica 

educației prin arte”. 

1.2. Legătura interdisciplinară ( Psihologie, Pedagogie, 

Didactica generală, Arta modelării şi aplicaţiei, Arta 

plastică, Educația muzicală ). 

II. Bazele teoretice ale didacticii prin arte  
 

UC 2. Definirea obiectivelor 

educaţiei timpurii şi preşcolare. 

 

 

UC2.1Abordarea dezvoltării 

multilaterală 

a copiilor preşcolari prin arte. 

2.1. Didactica educaţiei prin arte-ramură a ştiinţei  

pedagogice. 

2.2. Obiectivele educaţiei timpurii şi preşcolare. 

2.3. Obiectivele cadru a Educaţiei prin arte . 

2.4. Dezvoltarea multilaterală a copilului preşcolar prin 

arte: 

-educaţia fizică; 

- educaţia intelectuală; 

- educaţia estetică ; 

- educaţia moral-spirituală. 

III.Dimensiuni metodologice privind organizarea procesului educațional  
 

 
UC 3. Abordarea Curriculum pentru 
educație timpurie   într-un mod 
integrat. 
                                              

3.1. Avantajele abordării integrate a curriculum-ului 

educaţiei timpurii şi preşcolare. 

3.2. Aria curriculară : Educaţia prin arte. 
 

3.3.Impactul activităților de artă asupra dezvoltării 

copilului în diverse domenii. 

3.4. Îmbinarea ariilor curriculare în funcţie de domeniile 

de dezvoltare a copilului; obiectivele ariilor curriculare şi 

centrele de activitate din mediul educaţional. 

3.5. Repere metodologice ale proiectării activităţilor în 

instituţiile de educaţie timpurie. 
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IV.Aspectele și conținuturile recomandate de Curriculum pentru educație timpurie   
 

 
UC 4. Selectarea conţinuturilor 
propuse de Curriculum pentru 
educație prin arte. 

I.Educație plastică. 

4.1. Desen și pictură: 

4.1.1elemente de limbaj plastic în natură; 

4.1.2explorarea materialelor, 

-aprecierea creațiilor personale și ale colegilor. 

II. Educație muzicală: 

4.2 receptarea emoțională a creațiilor muzicale; 

4.2.1participarea copiilor la diferite activități muzicale; 

4.2.3 demonstrarea atitudinii pozitive față de creațiile 

muzicale. 

III. Educație pentru munca artistică: 

4.3. Aplicaţie: 

4.3.1 utilizarea hârtiei; 

4.3.2utilizarea materialelor din natură; 

4.3.3 utilizarea textilelor. 

4.3.4  Lucrul cu textilele şi aţa: 

4.3.5.elemente simple de cusut; 

4.3.6 confecţionarea mărţişoarelor. 

4.4. Modelarea:  

4.4.1 procedee şi tehnici; 

4.4.2 modalităţi. 

4.4.3 Construcţie: 

4.4.4importanţa construirii pentru dezvoltarea 

multilaterală a preşcolarului. 

4.5. Arta culinară: 

4.5.1 utilizarea corectă a tacâmurilor; 

4.5.2 regulile de comportare la masă; 

4.5.3 decorarea ouălelor. 

V.Mediu de învățare,  mijloace de învățământ  
 

UC 5. Rezumarea psihopedagogică 
în favoarea mediului fizic. 

5.1. Amenajarea spaţiului de învăţare : 
5.1.1cerinţe şi recomandări; 
5.2. Centrul de Artă : 
5.2.1-materialele de bază pentru domeniul artistic; 
5.2.2strategii și sugestii. 

VI.Forme de organizare a activităților de artă 
 

 
UC 6.Identificarea formelor de 
organizare a activităţilor de artă. 

6.1. Criteriul de implicare a copiilor (individual, colectiv, 
grup); 
6.2. Forme de organizare (excursii, expoziţii, concerte, 
matenee). 

VII.Strategii didactice specifice activităților de artă 
 

UC 7. Selectarea strategiilor 
educaţionale care  reflectă 
abordarea integrată a dezvoltării 
copilului preşcolar. 

7.1 avantajele specifice ale metodelor participativ-active; 

7.1.1cerinţe privind selectarea metodei de predare-

învăţare (învăţarea prin descoperire, cooperare, jocul ). 
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VIII. Strategii de tip evaluativ – stimulativ  
 

UC 8. Identificarea criteriilor de 
analiză a produselor obţinute. 

8.1. Criterii de evaluare. 

8.2. Metoda analizei produselor obţinute de copii. 

 

IX. Activități practice în cadrul predării „Didactica educației prin arte”  
 

UC 9. Organizarea şi simularea 
activităţilor practice. 

9.1.Elaborarea fişelor tehnologice. 

9.2. Desfăşurarea activităţilor practice. 

             
 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

Nr.  
crt. 

 
              Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 
 

   
Total 
ore 

 

                          Contact direct Lucrul 
individual    Prelegeri Practic-

Seminar 

1.  Introducere. Didactica educației 
prin arte. 
 

2 1 1 - 

2.  Bazele teoretice ale Didacticii 
educației prin arte.  

6 1 2 3 

3.  Dimensiuni metodologice 
privind organizarea procesului 
educativ.  

6 1 2 3 

4.  Aspectele și conținuturile 
recomandate de Curriculum 
pentru educație timpurie.  

8 1 2 5 

5.  Mediul de învățare                          
( mijloacele de învățământ).  

8 2 3 3 

6.  Forme de organizare a 
activităților de artă artistică.  

8 1 2 5 

7.  Strategii didactice specifice 
activităților de artă.  

8 1 2 5 

8.  Strategii de tip evaluativ – 
stimulativ.  

6 1 2 3 

9.  Activități practice în cadrul 
predării „Didactica educației 
prin arte”.  

8 1 4 3 

  
Total  

 
60 

 
10 

 
20 

 
30 
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VII. Studiul individual ghidat de profesor 
                                                              

Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

I. Bazele teoretice ale Didacticii educaţiei prin arte 
 

 

Cunoaşterea şi sesizarea 

importanţei   

Didacticii educaţiei prin arte. 

Conceptul pedagogic. 

 

Proiect individual: 

Didactica educaţiei prin 

arte-ramură a ştiinţei 

pedagogice. 

 

Prezentarea 

proiectului 

Cominicare 

 
 

Săptămâna 
a 2- 3a 

II. Conţinutul ariei curriculare Educaţia prin Arte 

 

Cunoaşteraea modulelor 

propuse de curriculum-ul 

educaţiei timpurii şi preşcolare. 

Abordarea integrată a 

curriculum-uli, prin proiecte 

tematice. 

Poster: Repartizarea grafică 

a planificării Unităţii 

tematici (îmbinarea ariilor 

curriculare în funcţie de 

temă) . 

 

Prezentarea 

posterului 

 
Săptămâna 

a 4 -6 a 

III. Forme de organizare a procesului de instruire şi educaţie în instituţia preşcolară 
 

Jocul copilului. Importanţa şi 
semnificaţia jocului liber al 
copilului. 

Poster: Cerinţele jocului în 
educaţia copiilor mici. 

Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 
a 8- 9-a 

IV . Mediul de învăţare 
 

Importanţa asigurării unui 
mediu educaţional care să 
încurajeze învăţarea. 

Poster:Centrul de Arte, 
amenajarea spaţiului de 
învăţare. 
 

Prezentarea 
posterului 

Săptămâna 
a 10 -11-a 

V. Strategii educaţionale 
 

Strategii educaţionale care 

reflectă abordarea integrată a 

dezvoltării copilului mic. 

Strategii de promovare a 

învăţării prin descoperire. 

Elaborarea unui tabel cu 

exemple de strategii 

didacice adaptate Centrului 

de Arte 

Prezentarea 

tabelului 

 

Săptămâna 

a 12- a 

VI .Planificarea învăţării 

 

Factorii care trebuie luaţi în 

considerare în planificarea 

activităţilor- Educaţia prin Arte. 

 

 

Elaborare: Fişe de lucru 

 

Prezentarea 

fişelor 

 

Săptămâna 

a 13-a 

VII. Evaluarea 

Metoda analizei produselor 

activităţii copilului. 

Portofoliul. 

 

Structura unui portofoliu Comunicare Săptămâna 

a 14-15-a 
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                                                    VIII. Lucrările practice recomandate 
 

1. A confecţiona tipare pentru executarea diverselor lucrări decorative ( studiu individual ). 

2. A executa câteva variante de mostre pentru munca artistică în diverse grupe de vârstă.  

3. A selecta diverse materiale accesibile prelucrării manuale în grupele de copii preşcolari ( studiu 

individual ). 

4. A elabora un proiect de activitate pe centre de interes ( studiu individual). 

 
 

IX. Sugestii metodologice 
 

   Curriculum-ul la Didactica educaţiei prin arte oferă profesorilor dreptul de a selecta 

conţinuturile de învăţare, ajustându-le la forma competenţelor profesionale a cadrelor didactice pentru 

educaţia timpurie şi preşcolară. 

   Metodele şi procedeele de predare vor fi selectate urmărind scopul de a atinge obiectivele în 

funcţie de tipul lecţiei. 

     Lucrul cu manualul-este o metodă care presupune citirea, analiza, selectarea, dozarea, 

sistematizarea materiei de predare-învăţare. 

     Discuţia dirijată (Ghidată)- această metodă cuprinde o totalitate de tehnici de comunicare între 

profesori şi elevi, prin care, de regilă, se urmăreşte   aprofundarea unor teme. 

      Graficul T- este o metodă de acumulare a argumentelor pro sau contra în raport cu o afirmaţie 

care admite o abordare diferită. 

     Pentru o bună desfăşurare a metodelor, profesorul va ţine cont de etapele de realizare a metodei. 

                                                       

                                                   X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 
         Evaluarea se realizează de către profesor prin strategii didactice adecvate conţinutului abordat şi 

constă în formularea unor judecăţi de valoare privitoare la rezultatele obţinute de către elevi în 

activitatea de învăţare. Pentru evaluarea obiectivă a cunoştinţelor şi abilităţilor elevilor se va utiliza o 

gamă variată de metode de evaluare, cum ar fi probele scrise: testul, eseu; probele orale: prezentare, 

dialog,comunicare; probele practice:desfăşurarea de secvenţe de activităţi. 

 Metode complementare de evaluare: Proiectul, Portofoliul. 

 
                                                 XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 
 
        Mediul de învăţare trebuie să fie un cadru adecvat experienţei şi situaţiilor de învăţare.Mediul fizic 

cuprinde forma şi mărimea sălii de grupă, mobila, materialele, echipamentul. 

        Resursele educaţionale motivează explorarea, investigaţia, aflarea unor soluţii; planificarea şi 

organizarea; comunicarea; colaborarea; cooperarea; evaluarea. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 
consultată     ( procurată) 
această resursă 
 

1.  Camarova T.C., Activităţi la arta plastică în 

grădiniţile de copii, Editura ,,Lumina’’,Chişinău,1980. 

Biblioteca colegiului 

2.  Cadrul de referință al Educației timpurii  din 

RM/MECC al RM, Chișinău: Lyceum, 2018.  

Biblioteca colegiului 

3.  Cojocaru V., Teoria şi metodologia instruirii. Biblioteca colegiului 

4.  Coroi E., Exerciții muzical-ritmice, jocuri și dansuri 

pentru preșcolari, Chișinău, 1988. 

Biblioteca colegiului 

5.  Curriculum  pentru educație timpurie/ MECC al RM,   

Chişinău: Lyceum, 2019. 

Biblioteca colegiului 

6.  Duminică S.,Dascal A., Metodologia proiectării 

curriculare a activităților în instituțiile de educație 

timpurie, Chisinău, 2017. 

Biblioteca colegiului 

7.  Ghdul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi 

preşcolară, Ed. a 2-a, Chişinău, 2014. 

Biblioteca colegiului 

8.  Preda V., Formarea competenţelor în grădiniţă, 

Bucureşti, 2013. 

Catedra ,, Ştiinţe ale 

Educaţiei’’ 

9.  Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la 

naștere până la 7 ani, (variantă 

revăzută/dezvoltată)/MECC al RM,   

Chișinău: Lyceum, 2019.  

Biblioteca colegiului 

 
             


