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I. Preliminarii 

       Curriculum-ul la unitatea de curs „Teoria şi metodica lucrului educativ” este un act normativ destinat 

formării profesionale a specialistului în Învăţământul primar, care specifică finalităţile de învăţare și 

descrie condiţiile de formare a competențelor profesionale specifice disciplinei.  

Unitatea de curs Teoria şi metodica lucrului educativ oferă elevilor cunoştinţe, abilităţi şi 

deprinderi, referitoare la aspectele Teoria educației - ramură a pedagogiei.  Atribuțiile 

profesionale/competențele cadrelor didactice din instituțiile şcolare; Colectivul şcolar-factor socio-

educativ; Organizarea activităţilor extraşcolare în învăţământul  primar . 

            Scopul disciplinei este formarea competențelor de elaborare şi realizare a modalităților de 

organizare a activităților extracurs specifice  învăţământului primar. Elevii vor analiza ora de dezvoltare 

personală.  Activitățile extrașcolare au conținut științific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, 

turistic, sportiv, precum și caracter recreativ. Ca și activitatea educativă școlară, activitatea educativă 

extrașcolară reprezintă o dimensiune a procesului de învățare permanentă, fiind recunoscută ca parte 

esențială a educației obligatorii, cu o mare importanță în dezvoltarea sistemelor relaționate de 

cunoștințe, a  abilităților și a competențelor. Activitatea extrașcolară oferă o oportunitate pentru 

crearea de condiții egale de acces la educație, în vederea dezvoltării depline a potențialului personal și 

pentru reducerea inechității și excluziunii sociale. Această consecutivitate a tematicii ține de calea 

istorică a cunoașterii, fapt care, va înlesni ceva mai mult înțelegerea materiei de studiu de către  elevi. 

Obiectivul principal al unitatii de curs „Teoria şi metodica lucrului educativ” este formarea 

competențelor de identificare a trăsăturilor fundamentale ale personalităţii copilului şi valorificarea lor  

la  vârsta şcolară mică; și de formare a competențelor de creare a mediului (social, familial, educațional) 

optim pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.  

       Unitatea de curs este destinată studiului elevilor anului IV, semestrul VII, Specialitatea Învăţământ 

primar ,calificarea învăţător.  

 

II. Motivația, utilitatea disciplinei  pentru dezvoltarea profesională 

 

       Studierea  unității de curs Teoria şi metodica lucrului educativ alături de studiul celorlalte științe 

pedagogice și sociale își propune în primul rând formarea personalității autonome și creative în vederea 

dezvoltării libere și armonioase a tânărului specialist. Pentru ca un tânăr specialist să răspundă adecvat 

unor realități în schimbare, el trebuie să dispună nu doar de o solidă pregătire profesională, ci el trebuie 

să posede și motivația, și disponibilitatea de a reacționa pozitiv la schimbare - ca premiză a dezvoltării 

personalității. În al doilea rând studiind cursul „ Teoria şi metodica lucrului educativ” elevul Colegiului de 

azi - specialistul de mâine va avea abilitatea de a influiența enorm formarea personalităţii tinerei 

generaţii, dar și capacitatea de a soluționa diferite probleme psihologice ce pot apărea la vârsta școlară 

mică.  
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        Teoria și metodica lucrului educativ, face parte din sistemul științelor educației și este orientată 

spre formarea cunoștințelor și a competențelor  la  elevi privind proiectarea și reazilzarea procesului 

extradidactic, oferirea acestora de instrumente cognitive și aplicative care să le permită abordarea 

riguroasă, obiectivă, exigentă și critică a fenomenului educațional. Această abordare presupune câteva 

procese interconexe: proiectare, predare, evaluare. Particularitățile abordării procesuale sunt axate pe 

curentul Educația centrată pe elev; perspectiva realizării interdisciplinarității / transdisciplinarității.     

       Activitatea extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în 

actul decizional, în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, 

realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. Acest tip 

de activitate are mereu în atenție nevoia de adaptare la cerințele individuale, diverse, ale tuturor 

copiilor, la interesele de cunoaștere și potențialul lor.  

       Activitățile extrașcolare sunt menite să ofere copiilor oportunități multiple de recreere , să le 

dezvolte spiritul de competiție, să le valorifice potențialul intelectual și aptitudinile, să le stimuleze 

imaginația, creativitatea și inițiativa.  

Contextele create de diversele modalități de concretizare a acestui tip de educație oferă 

posiblitatea abordărilor interdisciplinare, transdisciplinare, exersarea competențelor și abilităților de 

viață într-o manieră integrată, de dezvoltare a personaltății. Analizarea funcțiilor și atribuțiilor 

dirigintelui; cunoașterea metodologiei proiectării activității dirigintelui; conștientizarea rolului 

parteneriatului educațional; elaborarea proiectului dezvoltare personală; aplicarea modalităților de 

studiere a colectivului de elevi; construirea/modelarea panourilor de lucru; deducerea rolului dirigintelui 

în formarea colectivului de elevi; proiectarea scenariilor activităților extracurs; elaborarea proiectului 

parteneriatului educațional.  Acest tip de educație conține majoritatea influențelor educative, care au 

loc în afara lecțiilor,  ca fiind activități extradicatice. Are un caracter mai puțin formal, dar cu același 

rezultat formativ, utile pentru dezvoltarea profesională. 

 

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei  

 

   CPS 1. Valorificarea  importanţei studierii Teoriei și Metodicii lucrului educativ, ca fundament al 

pregătirii științifico-practice pentru profesia de cadrul didactic din învățământul primar;  

CPS 2. Identificarea bazelor teoretice şi metodologice a procesului educațional la vârsta şcolară mică; 

CPS 3.Analiza  conceptelor cheie, definiţiilor, noţiunilor de bază ale ştiinţei pedagogice; 

CPS 4. Orientarea în profesie şi realizarea carierei în domeniul învăţământului primar; 

CPS 5. Interpretarea raportului dintre instruire - educaţie prin analiza transdisciplinară a diverselor 

concepte, modele teoretice, idei examinate în cadrul studierii unității de curs.  
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IV. Administrarea  disciplinei  
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Total 

Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri 

 

Practică/ 

seminar 

 

VII 

 

90 

 

40 

 

20 

 

30 

 

Examen 

 

3 

 
 

V. Unitățile de învățare 

 

Unități de competență (UC) Unități de conținut 
 

 
1. Teoria educației – ramură a pedagogiei 

UC 1.  
Analizarea conceptului  de teorie a 
educației.        

Conceptul de teorie a educației. 

Dimensiunile/laturile teoriei educației. 

Locul teoriei educației în sistemul științelor pedagogice. 

                                                             
2. Personalitatea dirigintelui 

UC 2.  

Deducerea competențelor și 

atribuțiilor dirigintelui;  

Analiza  strategiilor și a instrumentelor 

de evaluare a nevoilor profesionale de 

formare a cadrelor didactice în 

învăţământul primar. 

Dirigintele.Conceptul fundamental.Funcțiile și atribuțiile 

dirigintelui. Tipurile de relații diriginte-elev. Proiectarea 

activității dirigintelui. Agenda dirigintelui. Metodologia 

organizării și desfășurării  orei  dezvoltare personală.  

3. Parteneriatul educațional 

UC 3. 

Determinarea principiilor și 

avantajelor parteneriatului 

educațional. 

 

 

 

Importanța parteneriatului educațional. 

Modalități de colaborare dintre şcoală şi familie. 

Organizarea şi proiectarea  unei şedinţe cu părinţii.Tipuri de 

proiecte ale şedinţilor cu părinţii. 
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4. Colectivul de elevi-factor socio-educativ 

UC 4.  

Analiza etapelor de formare a 

colectivului de elevi şi deducerea 

rolului dirigintelui în formarea 

colectivului de elevi. 

Conceptul de colectiv.Tipuri de colective.Etapele de formare a 

colectivului.Trăsăturile colectivului școlar.Rolul dirigintelui în 

formarea colectivului de elevi. Modalități de cunoaștere și 

studiere a colectivului   școlar.   Testul 

sociometric.Sociograma.Sociomatricea. 

Metoda lui Zapan.Orientarea şcolară şi profesională:noţiunea, 

factorii,particularităţile la vârsta şcolară mică.  

                      5. Modalități de organizare a activităților extrașcolare specifice  ciclului primar  

UC 5.  

Însușirea metodologiei organizării 

și desfășurării activităților 

extrașcolare specifice 

învățământului primar. 

Modalitățide organizare a activităților extracurs specifice 

ciclului primar. Structura activităților extracurs.Principii de 

proiectare a activităților extracurs.Metodologia organizării și 

desfășurării matineului de Anul Nou. Metodologia organizării și 

desfășurării matineului Ziua mamelor. Metodologia organizării 

și desfășurării careului solemn „Primul sunet”, Metodologia 

organizării și desfășurării activității extracurs , „Adio drag 

Abecedar”. Metodologia organizării și desfășurării activității 

extracurs dedicate personalităților remarcabile ale țării. 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

 

Nr. 

crt. 

 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

 

Total 

Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică / 
Seminar 

1.  Teoria educației – ramură a pedagogiei 15 6 4 5 

2. Personalitatea  dirigintelui 18 8 4 6 

3. Parteneriatul educațional 17 8 4 5 

4. Colectivul de elevi-factor socio-educativ 16 8 4 4 

5. Modalități de organizare a activităților 

extrașcolare specifice  ciclului primar 

24 10 4 10 

 Total 90 40 20 30 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Teoria educației – ramură a pedagogiei 

1.1 Dimensiunile / laturile teoriei 

educației. 

1.2 Interdependența dintre laturile 

educației 

1.1 Copacul ideilor  

1.2 Studiu de caz 

Argumentare 

scrisă 

Prezentare și 

interpretarea 

rezultatelor 

Săptămâna  

a 2-a  

a 4-a 

2. Personalitatea  dirigintelui 

2.1 Calitățile unui bun diriginte.  

2.2 Atribuțiile profesionale / 

competențele cadrelor didactice în rol 

de diriginte. 

 

2.1 Eseu structurat  

2.2 Tehnica Căsuța 

2.3 Comunicare 

formativă. 

 

 

Argumentare orală 

Prezentare grafică 

și 

interpretarea 

rezultatelor 

   Prezentare orală 

Săptămâna  

a 5-a  

a 7-a 

3. Parteneriatul educațional 

3.1.Modalități de colaborare dintre 

şcoală şi familie.  

3.2.Organizarea şi proiectarea  unei 

şedinţe cu părinţii.Tipuri de proiecte 

ale şedinţilor cu părinţii. 

3.1 Diagrama Venn 

3.2 Studiu de caz 

3.3 Proiectarea 

activităților interactive 

cu părinții. 

     

Argumentare orală 

Prezentare grafică 

 

Săptămâna  

a 8-a  

a 10 -a 

4. Colectivul de elevi-factor socio-educativ 

4.1.Rolul dirigintelui în formarea 

colectivului de elevi.  

4.2.Rolul colectivului în formarea 

personalității elevului. 

4.3. Etapele de formare a colectivului 

de elevi. 

4.4.Modalități de cunoaștere și 

studiere a colectivului școlar.  

4.1 Proiect didactic / 

jocuri de energizare și 

de spargere a ghieții/ 

4. 2 Proiect tematic. 

4.3. Eseu structurat. 

4.4.Turul galerie. 
 

Prezentare 

textuală 

 

Săptămâna  

a 11 -a  

a 12 -a  

 

5. Modalități de organizare a activităților extrașcolare specifice  ciclului primar 

5.1 Metodologia organizării și 

desfășurării activităților extrașcolare 

specifice învățământului primar. 

5.1 Proiect extradidactic:  

„Anul Nou”, „8 Martie”,  

„Primul sunet”,                              

„Adio drag  Abecedar”. 

5.2 Activitate  

literar-artistică 

 (Sp. Vangheli, Gr. Vieru,  

I. Creangă, M. Eminescu). 

 

Prezentare 

textuală 

 

 

Săptămâna  

a 13- a  

a 14  -a 
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VIII. Lucrările practice recomandate 

 

Nr. 
crt. 

Unităţi de învăţare Lista lucrărilor practice/ de laborator Ore 

1. Personalitatea cadrului 

didactic din învăţământul 

primar. 

1.1.Deducerea competențelor și atribuțiilor dirigintelui;  

1.2.Analiza  strategiilor și a instrumentelor de evaluare 

a nevoilor profesionale de formare a cadrelor didactice 

în învăţământul primar. 

 
2 

2. Parteneriatul educațional 

școală–familie, 

 grădiniță-școală. 

2.1 Aprecierea rolului şcolii  ca factor principal al 

educaţiei. 

2.2 Analizarea funcțiilor familiei în raport cu tipurile de 

familii și stilul educativ. 

2.3 Determinarea formelor de colaborare dintre factorii 

educaţionali. 

 
 

3 

3. Colectivul de elevi-factor 

socio-educativ. 

3.1 Identificarea rolului  dirigintelui în formarea 

colectivului de elevi. 

3.2.Elaborarea modalităților  de cunoaștere și studiere a 

colectivului școlar.  

 
2 

4. Metodologia organizării și 

desfășurării activităților 

extrașcolare. 

4.1 Elaborarea metodologiei organizării și desfășurării 

activităților extrașcolare specifice învățământului 

primar. 

4.2.Elaborarea scenariului activităților extracurs. 

4.3.Dezbaterea în baza scenariilor prezentate. 

4.4.Elaborarea unui Colaj- “Rolul activităților extracurs 

în formarea personalității autentice”. 

 

 
6 

 

 

 

IX. Sugestii metodologice 

         Unitatea de curs „Teoria şi Metodica lucrului educativ ”este axat pe necesitățile celui ce învață, 

ceea ce permite ca instruirea să fie accesibilă și eficientă pentru toți elevii. Instruirea este proiectată în 

așa mod,încât în etapele corespunzătoare învățarea va fi apreciată, și elevilor li se va oferi feedback 

obiectiv și constructiv. Unitatea de curs are la bază principiile: utilitatea socială a procesului didactic, 

corelația interdisciplinară, valorificarea informațiilor din activitatea elevilor.  
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Caracteristicile fundamentale ale strategiei didactice utilizate în realizarea conținutului sunt: 

aplicabilitatea în activitatea practică a achizițiilor, accesibilitatea –adaptarea la necesitățile de formare a 

elevului sub aspectul nivelului (stilul individual de învățare, potențial, nivel cultural atins, interese și 

atitudini); adaptarea la specificul formării profesionale (pregătirea profesională, experiența anterioară). 

Instruirea se va baza pe o selecție critică a materialelor și resurselor. 

 Materialele de didactice  sunt structurate și organizate în formatul adecvat creșterii capacității 

de învățare a elevilor. Se vor  utiliza în procesul predării strategii care să sprijine înțelegerea și reținerea 

noilor informații. Se va recurge, ori de câte ori este necesar, la cunoașterea senzorială și la gândirea 

critică, solicitând argumentarea. Se va combina diverse strategii didactice pentru a cuprinde elementele 

din cât mai multe stiluri de învățare, luându-se în considerație teoria inteligenților multiple.  

Prin strategia aplicată se va asigura un echilibru dintre aspectul teoretic și practic al formării 

competențelor. Specificul formării competențelor în procesul de instruire este oferirea feedback-ului 

permanent între elevi și profesor, precum și completarea sistematică a portofoliului la disciplină.  

În relizarea finalităților unitatea de curs „Teoria şi Metodica lucrului educativ ” vor fi utilizate 

preponderent metodele didactice: conversația euristică problematizarea, joc de rol, discuția ghidată, 

studiul de caz, prezentările PPT, filmulețe documentare și analiza situațiilor concrete. 

 Predarea unității de curs va fi axată pe necesitățile celui care învață, luând în considerație 

inteligența dominantă și specificul, stilul de învățare a discipolilor.  

Conţinuturile recomandate în prezentul curriculum alcătuiesc axa epistemologică a disciplinei 

predate, esenţa ştiinţei pe care urmează să o cunoască, să o asimileze elevul, de aceea acestea se 

conformează logicii şi coerenţei ştiinifice prezentate într-o paradigmă pedagogică acţională.  

Interactivitatea, ca factor de calitate al învăţării completează în mod fundamental şi principial, strategiile 

de învăţare specializată, de calificare profesională, pornind de la însuşirea limbajului specific şi 

culminând cu modul de a gândi şi de a acţiona într-un domeniu, pentru demonstrarea performanţelor 

profesionale, iar învăţarea socială va oferi şanse pentru o bună adaptare comunitară. 

Strategia metodologică propusă pentru desfășurarea procesului educațional este reflectată în 

tabelul de mai jos: 

Crt. 

 

Unitatea de conţinut 

 

Metode didactice recomandate 

 

1 Teoria educației – ramură a pedagogiei  Metoda Schimbă perechea  

Discuţia dirijată 

 Hărţile conceptuale 

 Metoda R.A.I.  

Tehnica 3-2-1  



11 / 15 

 

 Diagrama Venn   

Studiul de caz  

Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat  

2 Personalitatea  dirigintelui Interviul în trei trepte 

 Creioanele la mijloc 

 Brainstorming-ul 

 Tehnica 6/3/5 (brainwriting-ul)  

Cubul 

 Metoda Frisco  

Metoda SINELG 15 3 

3 Parteneriatul educațional Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat  

Tehnica ciorchinelui 

Studiul de caz  

Harta conceptuală  

Proiectul în grup 

4 Colectivul de elevi-factor socio-educativ. Autochestionarea  

Invatarea individuala  

Comparatie si contrast 

Studiul de caz  

Harta conceptuală  

Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat  

5 Modalități de organizare a activităților 

extrașcolare specifice  ciclului primar. 

Jigsaw Controversa academica  

’’Bulgărele  de zapadă’’ 

Harta conceptuală  

Proiectul în grup 

 

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

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

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

obligatorie pentru măsurarea și aprecierea competențelor propuse de curriculum,  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 centrată 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 extremități – tipuri de evaluare. 
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 Evaluarea dirijată de învățător, formulată motivat ca anumite sarcini în fața elevilor, cu 

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

 Autoevaluarea – un instrument veridic de centrare pe elev, pe posibilitatea participării la 

propriile performanțe. 

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

elevi, coparticiparea în formarea semenilor, precum intensificarea convingerilor proprii. 

 

  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 continuă 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. 

Produse pentru 
măsurarea 

competenţelor cognitive 

 

Criterii de evaluare a produselor 

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

coerent, logic şi argumentat tema propusă. 

Completitudinea proiectului - felul în care au fost evidenţiate 

conexiunile şi perspectivele interdisciplinare ale temei, competenţele 

şi abilităţile de ordin teoretic şi practic şi maniera în care acestea 

servesc conţinutului ştiinţific. 

Elaborarea şi structura proiectului - acurateţea, rigoarea si coerenta 

demersului ştiinţific, logica şi argumentarea ideilor, corectitudinea 

concluziilor. 

Calitatea materialului folosit in realizarea proiectului, bogăţia şi 

varietatea surselor de informare, relevanţa şi actualitatea acestora, 

semnificaţia datelor colectate s.a. 

Creativitatea - gradul de noutate pe care-l aduce proiectul in 

abordarea temei sau în soluţionarea problemei. 

2. Rezumat oral Expune tematica lucrării în cauză. 

Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării supuse 

rezumării. 

Expunerea orală este concisă şi structurată logic. 

Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 din textul 

iniţial. 
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3. Rezumat scris Expune tematica lucrării în cauză. 

Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării supuse 

rezumării. 

Textul rezumatului este concis şi structurat logic. 

Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

Fidelitatea: înţelegerea esenţialului şi reproducerea lui, nu trebuie să 

existe contrasens; 

Coerenţa: rezumatul are o unitate şi un sens evidente, lizibile pentru 

cei care nu cunosc textul sursă. 

Progresia logică: înlănţuirea ideilor, prezentarea argumentelor sunt 

clare şi evidente. 

Angajamentul autorului, aptitudine critică corect evaluată şi 

transpusă. 

Respectarea modalităţilor de enunţare a textului sursă: rezumatul 

este o oglindă micşorată dar fidelă textului sursă. 

Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este un colaj de 

citate. 

Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/4 din textul 

iniţial. 

Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a ideilor, 

frazelor, paragrafelor textului; 

Text formatat citeţ, lizibil; plasarea clară în pagină. 

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

Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora; 

Corespunderea soluţiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea 

adecvată a cazului analizat. 

Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de caz. 

Punerea în evidentă a subiectului, problematicii şi formularea. 

Logica sumarului. 

Referinţă la programe. 

Completitudinea informaţiei şi coerenţa între subiect şi documentele 

studiate; 

Noutatea şi valoarea ştiinţifică a informaţiei. 
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Exactitatea rezultatelor şi rigoarea probelor. 

Capacitatea de analiză şi de sinteză a documentelor, adaptarea 

conţinutului. 

Originalitatea studiului, a formulării şi a realizării. 

Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

 

 

 

XI. Resurse necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

 Suport teoretic la unitatea de curs; 

 Ghid metodologic; 

 Portofoliul elevului;  

 Modele de proiectare a activităților; 

 Prezentări Power Point / Secvențe video; 

 Literatură didactică; 

 Postere, imagini, planşe. 
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XII.Resurse didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi consultată 

/ accesată / procurată resursa 

1.  Cadrul de referință al curriculumului național, 

 ordinul MECC nr. 432 din 29 mai 2017. 

Biblioteca colegiului 

„Vasile Lupu” din Orhei 

2.  CARAUŞ, D.,LUNGU V.Şedinţe cu părinţii. ARC, 2008. 

135 p. ISBN: 978-9975-61-510-5. 

Biblioteca colegiului 

„Vasile Lupu” din Orhei 

3.  CHIRILENCO, Sv.,TĂUTU Al .Educaţia familială. 

Chişinău ,2005.129 p. ISBN: 9975-9567-8-5. 

Catedra 

„Științe ale Educației” 

4.  CUZNEŢOV, L., Dimensiuni psihopedagogice și etice 

ale parteneriatului educțional. Ghid metodologic. 

Chișinău, 2012.108 p. ISBN: 9975-921-24-8 

Catedra 

„Științe ale Educației” 

5.  Curriculum național: Învățământul primar/ MECC al 

RM,Chișinău: Lyceum, 2018. 212 p.  

ISBN 978-9975-3258-0-6. 

Biblioteca Colegiul 

 „Vasile Lupu” din Orhei 

6.  Ghid de implementare a curriculumului pentru 

învățământul primar, MECC al RM, Chișinău: Lyceum, 

2018. 272p. ISBN 978-9985-3263-8-4. 

Biblioteca Colegiul 

 „Vasile Lupu” din Orhei 

7.  Ghid de proiectare didactică : clasele 1-4 Dezvoltare 

personală, Chișinău: Învățătorul modern, 2019. 142p. 

ISBN 978-9975-59-173-7. 

Catedra 

„Științe ale Educației” 

 

8.  GRANACI, Lidia, Sărbători,  obiceiuri,tradiţii.Activităţi 

extracurriculare.Chişinău,2006.176 p. 

ISBN:978-9975-9535-3-5. 

Catedra 

„Științe ale Educației” 

 

9.  ŞTEFAN, M., Lexicon pedagogic.Aramis, R.A., 

București, 2006.360 p.ISBN(10)973-679-303-6. 

Catedra 

„Științe ale Educației” 

10.  www. activitaticopii.ro  

www.didactic.ro 

www.edu.md 

www.scritube.com 

www.parinti.ro 

 

 

Surse online 

 

http://www.didactic.ro/
http://www.edu.md/
http://www.scritube.com/
http://www.parinti.ro/

