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I. Preliminarii 

Ca primă etapă a sistemului de învățământ, grădinița de copii are o importanță covârșitoare în formarea 

personalității tinerei generații, deoarece vârsta copiilor de care se ocupă este cea a maximei plasticități și 

receptivități, a deschiderii spre lumea necunoscutului, a curiozității nemărginite, a motivației maxime de a 

cunoaste tot ce există în jur. 

Cu toate progresele făcute în domeniul științei, cunoașterea copilului nu a fost epuizată. Astfel, copilul 

trebuie cunoscut pentru a dirija, cu cât mai multe șanse de succes, dezvoltarea personalității lui. Pe temelia, 

la care contribuim, se va clădi viitoarea personalitate, omul de mâine. Înconjurându-l cu afectivitate și 

ghidându-l cu dragoste, treptat, de la lumea imaginară la realitatea vieții, copilul este transmis în mediul 

social reușind sa facă față cu succes greutăților și obstacolelor de mai târziu. Părinții și dascălii trebuie să fie 

modele de personalitate pentru copii, spiritualitatea unora hrănindu-se din spiritualitatea celorlalți. 

Fiind aproape de sufletul lor, viitorilor specialiști le va fi ușor să le înțeleagă nedumeririle specifice vârstei și 

nu numai să răspundă la întrebările pline de inocență, ci și să-i stimuleze să adreseze întrebări, din ce în ce 

mai inteligente, astfel formând personalitatea copilului. 

 

II.  Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

În orice domeniu nu ar lucra, omul societății moderne are nevoie de pregătire de specialitate care, în 

condițiile actuale se cere a fi cât mai temeinică și mai cuprinzătoare.  

Educatorul este într-o permanentă comuniune spirituală cu copilul, fiind astfel capabil să-i corecteze 

comportamentul, fără a-i impune reguli stricte, doar prin mimica prietenoasă și glasul cald. El nu este un 

simplu transmițător de cunoștințe, ci un modelator de personalități, un "formator".  

Cunoașterea îndeaproape a copilului de către educator este premisa creșterii calității instructiv-educative, 

pentru aceasta, unitatea de curs Pregătirea psihologică a copiilor pentru școală, va contura principalele 

componente ale personalității preșcolarului și particularitățile devenirii lui la vârsta preșcolară. 

Conținuturile incluse în curriculă și strategiile utilizate în predarea acestei discipline au drept scop 

familiarizarea elevilor specialității Educație timpurie cu fenomenele psihice ale copiilor și premisele 

pregătirii psihologice ale copiilor pentru școală și de a-i face să conștientizeze valoarea acestora în formarea 

personalității copilului. 

Concepția didactică a disciplinei Pregătirea psihologică a copiilor pentru școală va reflecta: familiarizarea 

elevului cu un ansamblu de cunoștințe, capacități și instrumente care să-l ajute la dezvoltarea personalității 

copilului preșcolar și pregătirea lui psihologică pentru școală; formarea competențelor de comunicare într-

un limbaj psihopedagogic, utilizând termeni necesari; formarea unei reprezentări clare și exacte asupra 

realității educaționale contemporane; realizarea unui proces educațional de calitate și dezvoltarea continuă 

a calității prin prisma corelării Curriculumului pentru Educație Timpurie cu Standardele de învățare și 

dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani, inclusiv prin reflectarea asupra practicii zilnice; asigurarea 

stării de bine a copilului. 
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III.  Competenţe profesionale specifice disciplinei 

Competenţele profesionale ale absolvenților evidenţiază capacitatea de a integra cunoştinţele teoretice cu 

deprinderile practice în realizarea activităţii profesionale şi a obţine performanțe descrise în calificarea 

profesională. Competenţele profesionale specifice disciplinei sunt: 

CS1. Stimularea interesului față de psihologie și formarea capacității de a folosi cunoștințele psihologice în 

reglarea comportamentului copiilor de vârstă preșcolară; 

CS2. Cunoaşterea cu exigenţele educative specifice vârstei preșcolare; 

CS3. Înţelegerea mecanismelor prin care factorii cognitivi, emoţionali, comportamentali şi sociali pot 

influenţa devenirea personalității. 

CS4. Cunoașterea fenomenelor psihice, a comportamentelor și trăsăturilor specifice personalității copiilor 

preșcolari, în scopul înțelegerii vieții subiective a copilului de vârstă preșcolară; 

CS5. Formarea competențelor de operare intra și interdisciplinare în analiza și interpretarea unor 

comportamente reale ale copiilor de vârstă preșcolară; 

CS6. Propunerea, de către elevi, a unor abordări (formulări) personale în pregătirea psihologică a copilului 

pentru școală; 

CS7. Identificarea de către elevi, ca viitori specialiști, a activităților educaționale în vederea maturizării și 

pregătirii psihologice a copilului pentru școală; 

CS8. Formarea și dezvoltarea viitorului specialist, prin valorificarea disponibilităților sale, din punct de 

vedere psihologic; 

CS9.  Optimizarea procesul de acumulare a cunoştinţelor noi prin metode personale de analiză, sinteză, 

memorare a informaţiei. 

CS10. Identificarea de către studenți a activităților de dezvoltare a premiselor necesare la intrare în școala 

primară: comportament psihosocial, emoțional, autocontrol, abilități cognitive, psihomotorii și de 

comunicare, stipulate în Curricului pentru Educație Timpurie. 

CS11. Utilizarea termenilor specifici educației timpurii și a semnificației acestora în conformitate cu 

documentele normative, inclusiv Codul educației. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul de 

credite 
Total 

Contact direct 

Lucrul 

individual 
Prelegeri 

Practică/ 

Seminar 

VIII 90 30 20 40 Examen 3 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Vârsta preşcolară şi caracteristicile ei psihologice 

UC1.1 Catalogarea aspectelor generale și particulare ale preșcolarității. 

 

UC1.2 Ilustrarea  aspectelor particulare ale problematicii dezvoltării 

psihice la vârsta preșcolară și trecerii de la preșcolaritate la școlaritate. 

1.1 Preşcolaritatea ca etapă de tranziţie în dezvoltarea copilului. 

 

1.2 Aspectele sensibile, critice şi conflictuale ale trecerii de la preşcolaritate la 

şcolaritate. 

2. Dimensiunile maturizării bio-psiho-sociale a copilului de vârstă preşcolară 

UC2.1  Definirea conceptului de motricitate și determinarea contribuției 
sale  asupra formării personalității copilului. 
UC2.2 Definirea şi operaţionalizarea  conceptul de maturizare 
psihologică. 
UC2.3 Analizarea procesului de maturizare intelectuală în perioada 
preșcolarității. 
UC2.4 Determinarea maturizării socio-afective. Propunerea activităților 
de dezvoltare a conștiinței morale în preșcolaritate. 
 
UC2.5 Explicarea diverselor manifestări psihocomportamentale specifice 
copilăriei. 

2.1 Motricitatea – bază a dezvoltării psihice a copilului. 
 
2.2 Maturizarea psihologică. 
 
2.3 Maturizarea intelectuală în perioada preşcolarităţii. 
 
2.4 Maturizarea socio-afectivă şi dezvoltarea conştiinţei morale în 
preşcolaritate. 
 
2.5 Maturizarea structurilor motivaţionale şi comportamentale. 

3. Particularităţile devenirii personalităţii la vârsta preşcolară. 
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UC3.1 Interpretarea caracteristicilor generale ale trăsăturilor de 

personalitate caracteristice copiilor de vârstă preșcolară. 

UC3.2 Descrierea timidității la copii și exprimarea ei în comunicarea și 

relaționarea interpersonală. 

UC3.3 Estimarea rolului comunicării cu adultul în maturizarea psihologică 

a copilului preşcolar. 

UC3.4 Determinarea modalităților de dezvoltare a creativitatii prin 

diverse exercitii artistico – plastice: desen, pictura, modelare, aplicare. 

3.1 Trăsăturile de personalitate ale copiilor, variabile importante în dezvoltarea 

autonomiei.  

3.2 Timiditatea la copii şi exprimarea ei în comunicarea şi relaţionarea 

interpersonală. 

3.3 Rolul comunicării cu adultul în maturizarea psihologică a copilului preşcolar. 

 

3.4 Invenţia şi creaţia la vârsta preşcolară. 

4.  Elementele de învăţare la vârsta preşcolară 

UC4.1 Estimarea esenței învățării. Ilustrarea structurii și factorilor 

activității de învățare. 

UC4.2 Cunoașterea cu specificul elementelor de învățare matematică. 

Identificarea strategiilor de dezvoltare a operațiilor mentale la copii. 

UC4.3 Deducerea impactului activităților literar artistice asupra 

dezvoltării intelectuale și estetice a copilului preșcolar. 

UC4.4 Ilustrarea rolului creației ca activitate psihică în structura 

fenomenelor psihice și stimularea ei în cadrul procesului educativ. 

4.1 Esența învățării. Structura activității de învățare. Factorii activității de 

învățare. 

4.2 Învăţarea matematică şi dezvoltarea operaţiilor mentale la vârsta 

preşcolară. 

4.3 Impactul activităţilor literar-artistice asupra dezvoltării intelectuale şi 

estetice a copilului preşcolar. 

4.4 Activităţile plastice şi constructive. 

5.  La graniţa dintre grădiniţă şi şcoală: noi provocări 

UC5.1 Ilustrarea premiselor pregătirii psihologice a copilului pentru 

școală. 

UC5.2 Determinarea rolului implicațiilor educaționale în maturizare și 

pregătirea psihologică a copiilor pentru școală. 

UC5.3 Deducerea manifestărilor atipice în pregătirea psihologică a 

copilului pentru școală. Schițarea implicațiilor psihopedagogice în cazul 

manifestorilor atipice ale copiilor. 

5.1 Premisele pregătirii psihologice a copilului pentru şcoală. 

 

5.2 Implicaţiile educaţionale ale maturizării şi pregătirii psihologice a copilului 

pentru şcoală. 

 

5.3 Manifestările atipice în pregătirea psihologică a copilului pentru şcoală. 

Implicaţii psihopedagogice.       
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VI.    Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 

crt. 
Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucru 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

1. Vârsta preşcolară şi caracteristicile ei 

psihologice  
14 4 2 8 

2. Dimensiunile maturizării bio-psiho-sociale a 

copilului de vârstă preşcolară  
20 8 4 8 

3. Particularităţile devenirii personalităţii la vârsta 

preşcolară. 
18 6 4 8 

4. Elementele de învăţare la vârsta preşcolară 

 
20 6 6 8 

5. La graniţa dintre grădiniţă şi şcoală: noi 

provocări 
18 6 4 8 

  

TOTAL 

 

90 

 

30 

 

20 

 

40 

 

 

 

VII.   Studiul individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 

individual 

Produse de elaborat Modalităţi de 

evaluare 

Termini de 

realizare 

1. Vârsta preşcolară şi caracteristicile ei psihologice 

Preşcolaritatea ca etapă de 

tranziţie în dezvoltarea 

copilului. 

Proiect: 

Studierea literaturii din domeniul 

psihologiei. Prezentarea vârstei 

preșcolare. 

 

Prezentare orală 

și scrisă. 

Săptămâna 
2 

2. Dimensiunile maturizării biopsihosociale a copilului de vârstă preşcolară  

Motricitatea – bază a 

dezvoltării psihice a copilului. 

Referat:  
„Cum dezvolți motricitatea fină la copii” 
 

Relatarea 

referatului. 

Săptămâna 3 

Maturizarea psihologică în 

perioada preşcolarităţii. 

Teste psihologice: 
Identificarea din literatura de specialitate 
a testelor psihologice pentru 
determinarea maturității psihologice la 
preșcolari.  
 
Activități de dezvoltare a conștiinței 
morale, structurilor motivaţionale şi 
comportamentale la preșcolari. 
 

Atelier 

Prezentare orală 
și scrisă 

 

Săptămâna 4 

3. Particularităţile devenirii personalităţii la vârsta preşcolară. 
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Timiditatea la copii şi 
exprimarea ei în 
comunicarea şi relaţionarea 
interpersonală. 

Atelier de lucru: 
Elaborarea activităților de diminuare a 
timidității la copii. 
 

Masa discuției 
Relatarea și 
explicarea 

conținutului. 

Săptămâna 
5 

Rolul comunicării cu adultul 
în maturizarea psihologică a 
copilului preşcolar. 

Referat:  
„Rolul comunicării cu adultul în 
maturizarea psihologică a copilului 
preşcolar.” 
 

Comunicarea 
informației. 

 

Săptămâna 
6 

4. Elementele de învăţare la vârsta preşcolară 

Esența învățării. Structura 

activității de învățare. 

Învăţarea matematică şi 

dezvoltarea operaţiilor 

mentale la vârsta preşcolară. 

Lucru în grup:  

Elaborarea unui set de reguli ale învățării 

eficiente. Depistarea sarcinilor  și 

modalităților de depășire a dificultăților 

de învățare. 

 

Prezentarea 

sarcinilor 

propuse. 

Săptămâna 

7 

Impactul activităţilor literar-

artistice asupra dezvoltării 

intelectuale şi estetice a 

copilului preşcolar. 

Eseu:  
Impactul activităţilor literar-artistice 
asupra dezvoltării intelectuale şi estetice 
a copilului preşcolar.  
Activități practice: 
De selectat din literatura de specialitate 
texte literare. 
 

Comunicarea 

orală a temei. 

 

Săptămâna 

8 

Activităţile plastice şi 

constructive. 

Atelier de lucru: 

Modalități de dezvoltare a capacităților 

creatoare ale preșcolarului. De ilustrat 

rolul activităților plastice și constructive 

în formarea personalității. 

 

Relatarea temei. 

Prezentarea 

informației. 

Săptămâna 

8 

5. La graniţa dintre grădiniţă şi şcoală: noi provocări 

Premisele pregătirii 

psihologice a copilului 

pentru şcoală. 

 

Proiect: 

Elaborarea tabelului de înregistrare și 

evaluare a nivelului de pregătire a 

copilului de vârstă preșcolară pentru 

instruirea școlară în baza testelor 

realizate cu copii la practică. 

 

Prezentarea 

tabelului. 

Săptămâna 

9 

Implicaţiile educaţionale ale 

maturizării şi pregătirii 

psihologice a copilului 

pentru şcoală. 

Sarcini practice: 

Studierea și relatarea orală a temei.  

Selectarea activităților practice în 

pregătirea psihologică a copilului pentru 

şcoală. 

 

Masa rotundă 

Joc de rol 

 

Săptămâna 

10 
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VIII. Sugestii metodologice 

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

copiii, la unitatea de curs Pregătirea psihologică a copilului pentru școală, vor fi aplicate aşa metode de 

predare-învăţare-formare ca:  

Teorie: expunerea, demonstraţia, predarea complementară, aplicaţia PowerPoint, exemple din practică, 

sinteza cunoştinţelor, descoperirea dirijată, clasterind, brainstorming, etc.  

Lecţii practice / Seminarii: expunerea, sinteza cunoştinţelor, activităţi de grup, descoperirea dirijată, 

conversaţia constructivă, dezbaterea, analiza căilor mai eficiente de rezolvare a unei probleme, situaţii de 

problemă, studiu de caz, brainstorming, etc.  

 

IX. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. Evaluarea trebuie să se realizeze în 

mod preponderent ca evaluare continuă, formativă. Formele de evaluare determinate de perioada de 

studiu: 

Evaluare (ascultare) orală: evaluarea curentă, pregătirea pentru seminare; evaluarea lucrului cu literatura 

recomandată. 

Evaluare scrisă (elaborare de informaţii suplimentare în cadrul fiecărei teme (scheme, tabele, materiale 

ilustrative) probe de control, alte lucrări scrise). 

Alături de formele şi instrumentele clasice de evaluare, se recomandă utilizarea unor forme şi instrumente 

complementare, cum sunt: implicarea activă în discuţii; proiectul individual sau de grup; prezentările de 

grup; descrierea ştiinţifică; eseu; proiectul; portofoliu (articole, comunicări, informaţii suplimentare); 

autoevaluarea; observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări 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. 

2. Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării 
supuse rezumării. 

 Textul rezumatului este concis și structurat logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

 Coerența: rezumatul are o unitate și un sens evidente, lizibile 
pentru cei care nu cunosc textul sursă. 

 Progresia logică: înlănțuirea ideilor, prezentarea argumentelor 
sunt clare şi evidente. 

 Respectarea modalităților de enunțare a textului sursă: 
rezumatul este o oglindă micșorată dar fidelă textului sursă. 
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 Muncă pertinentă 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, lizibil. plasarea clară în pagină. 

3. Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Coerența și logica expunerii. 

 Utilizarea 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. 

4. 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 ordin teoretic și practic și maniera 
în care acestea servesc conținutului științific. 

 Elaborarea și structura proiectului - acuratețea, rigoarea si 
coerenta demersului științific, logica și argumentarea ideilor, 
corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit in realizarea proiectului, bogăția și 
varietatea surselor de informare, relevanța și actualitatea 
acestora, semnificația datelor colectate s.a. 

 Creativitatea - gradul de noutate pe care-l aduce proiectul in 
abordarea temei sau în soluționarea problemei. 

5. Studiu de caz  Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 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. 

 Noutatea și valoarea științifică a informației. 

 Punerea în evidentă a subiectului, problematicii și formularea. 

 Completitudinea informației și coerența între subiect și 
documentele studiate. 

 Capacitatea de analiză și de sinteză a documentelor, adaptarea 
conținutului. 

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

 

Forma finală de evaluare este examenul oral, care va consta dintr-un set de bilete ce vor reflecta conținutul 

tematic al cursului. Evaluarea orală va presupune a răspunde la itemi din trei domenii cognitive: cunoaștere 

și înțelegere, aplicare, integrare.  
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X. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

În cadrul procesului instructiv-educativ elevii au nevoie de o diversitate de resurse pentru desfăşurarea 

procesului de studiu:  

Cerințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice Sală de clasă. 

Proiector. 

Manuale.                

Calculator/proiector. 

Fișe suplimentare la temă. 

Pentru orele de 

practice/seminar 

Materiale illustrative. 

Materiale audio-vizuale. 

Portofoliu. 

XI. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. crt. Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată /această/ 

procurată resursă 

1.  Florinda Golu, ”PREGATIREA PSIHOLOGICA A COPILULUI PENTRU 

SCOALA”, Polirom 2009 

Catedra psihopedagogie 

și asistența socială 

2.  Racu I., “Psihologia dezvoltării și psihologia pedagogică”, 

Chișinău 2007. 
Biblioteca instituției 

3.  Vlas G., “Psihologia vârstelor și pedagogică”, Lumina, Chișinău 

1992 
Biblioteca instituției 

4.  Muhina B.S., “Psihologia copilului”, Lumina, Chișinău 1990. Biblioteca instituției 

5.  Jelescu P., „Psihologie generală”, Chişinău, Univers Pedagogic, 

2007 
Biblioteca instituției 

6.  Buzdugan T., „Psihologia pe înţelesul tuturor”, Editura Didactică 

şi Pedagogică,  Bucureşti 1991; 

Catedra psihopedagogie 

și asistența socială 

7.  Pascari V., „Mîine vom fi școlari”, ed. Ruxanda, Chișinău 1998. Biblioteca instituției 

8.  Silvestru A., „Pașaportul psihologic al elevului de șase ani”, 

Lumina, Chișinău 1985. 
Biblioteca instituției 

9.  Cemortan S., “Copilul la debutul școlar“, ed. Liceum, Chișinău 

2001. 

Catedra psihopedagogie 

și asistența socială 

10.  Bogaert C., Delmarle S., „Formarea competențelor în grădiniță”, 

ed. Aramis, București 2012. 

Catedra psihopedagogie 

și asistența socială 

11.  Jelescu P., Jelescu R., „Ești gata pentru școală”, ed. Poligraf 

2013. 

Catedra psihopedagogie 

și asistența socială 

12.  Pascari V., “Învățăm să fim școlari”, Chișinău 2011. Catedra psihopedagogie 

și asistența socială 

13.  Curriculum pentru educație timpurie, Aprobat la Consiliul 

Național pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării nr. 1699 din 15 noiembrie 2018). 

Biblioteca instituției 

14.  Standarde  de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere 

până la 7 ani. (variantă revăzută/ dezvoltată). Chișinău, 2018 
Biblioteca instituției 

 


