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I. Preliminarii 

 

Având ca premise, pe de o parte, particularităţile de vârstă şi individuale ale preşcolarilor 

şi, pe de altă parte, coordonatele specifice planului educației pentru limbaj și comunicare, obiectul 

didacticii activităților de educare a limbajului se constituie ca rezultat al necesarei colaborări teorie – 

practică, atât din perspectiva reperelor psihopedagogice implicate de construirea oricărui demers de tip  

instructiv-educativ, cât şi din cea a conţinuturilor vizate şi a strategiilor didactice valorificate în 

abordarea acestora la etapa preşcolarităţii.  

Didactica activităților de educare a limbajului II implică, aşadar, interdependenţa unor elemente de 

specialitate, de teorie a comunicării, de teorie a limbii şi de teorie literară, respectiv a unor elemente din 

domeniul psihologiei (particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor preşcolari) şi al pedagogiei 

(principii, componente ale demersului instructiv-educativ etc.), coroborate în aşa-numita didactică a 

specialităţii. 

Conținutul tematic al unității de curs Didactica activităților de educare a limbajului II este orientat spre 

valorizarea competențelor prezentate prin modul în care copiii știu să gândească, să acționeze, să învețe, 

să transfere, să aplice cunoștințele și să caute soluții noi și originale pentru rezolvarea problemelor 

concrete, care apar în contexte reale de existență.  

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Într-o accepţiune generală, educaţia este procesul (acţiunea) prin care se realizează formarea şi 

dezvoltarea personalităţii umane. Ea constituie o necesitate pentru individ şi pentru societate. Ca 

urmare, este o activitate specific umană, realizată în contextul existenţei sociale a omului şi, în acelaşi 

timp, este un fenomen social specific, un atribut al societăţii, o condiţie a perpetuării şi progresului 

acesteia. Aşadar, ea se raportează, în acelaşi timp, la societate şi la individ. 

Între formele educaţiei figurează şi educaţia formală, care are un caracter organizat, sistematizat, 

instituţionalizat. În ansamblul procesului permanent al educaţiei, ea constituie o perioadă de formare 

intensivă care face din acţiunea educativă un obiectiv central. Ea se adresează vârstei de formare şi 

asigură asimilarea sistematică a cunoştinţelor, exersarea intensivă a comportamentelor sociale şi 

dezvoltarea capacităţilor individuale. 

Obiectivul major al cursului constă în asigurarea șanselor de învățare pentru toți copiii și pentru fiecare, 

fără niciun fel de discriminare – socială, religioasă, de gen, de statut, rasă, etnie, limbă vorbită, 

grad/nivel de dezvoltare, mediu socioeconomic  din care provine, dar și asigurarea unei treceri sigure și 

armonioase de la o treaptă de învățământ la alta. 

III. Competenţele  specifice modulului 

În cadrul orelor de didactică, vom accentua următoarele competențe: 
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CS1. Aplicarea eficientă a principiilor şi strategiilor didactice în realizarea activităţilor instructiv-

educative specifice nivelului de vârstă al grupului cu care se lucrează;  

CS2. Transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare a activităţilor 

specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul preuniversitar; 

CS3. Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, psihopedagogice şi 

metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi a 

materialelor didactice; 

CS4. Desfăşurarea activităţilor instructiv-educative conform prevederilor curriculare, utilizând modelele 

instructiv-educative şi metodologiile de bază specifice procesului de educaţie şi formare. 

 

IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

Laborator 

VIII 90 20 20 10 40 Examen 3 

 

 

 



V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă  Unităţi de conţinut Abilități  

1. Didactica dezvoltării limbajului și comunicării la vârstă timpurie.  

UC1. Manifestarea 
capacității de structurare a 
lucrului metodic conform 
particularităţilor dezvoltării 
vorbirii copiilor de vârstă 
timpurie. 

1.1.  Componentele comunicării la vârsta timpurie.  

1.2.  Strategii didactice utilizate în scopul dezvoltării competenţei de comunicare a 
copiilor de vârstă timpurie.  

1.3.  Însemnătatea vorbirii în dezvoltarea copiilor la I-ul şi al II-lea an de viaţă.   

A.1. Reliefarea componentelor comunicării 
la vârsta timpurie a copiilor. 

A.2. Utilizarea strategiilor în scopul 
dezvoltării competenţei de comunicare la 
copii. 

2. Didactica familiarizării copiilor cu literatura artistică.  

UC2. Stabilirea legăturii 
dintre diverse aspecte ale 
limbii şi aplicarea acestora 
în dezvoltarea vorbirii. 

 

2.1. Importanţa literaturii artistice în educaţia copiilor de vârstă timpurie. 

2.2. Cerințele Curriculumului pentru educaţie timpurie.  

2.3. Influenţa literaturii artistice asupra educaţiei estetice. 

2.4. Influenţa literaturii artistice asupra educaţiei  morale a copiilor. 

2.5. Rolul operelor literare în educaţia intelectuală. 

2.6. Activităţile de literatură. Rolul şi conţinutul lor. Povestirea şi citirea artistică. 

2.7. Alcătuirea şi analiza proiectelor didactice ale activităților de lectură artistică în 
educația timpurie. 

2.8. Alcătuirea şi analiza proiectelor didactice ale activităților de povestire artistică 
în educația timpurie. 

2.9. Zona de activitate literar-artistică. Organizarea activităţilor literar-artistice în  
viaţa cotidiană. Jocurile literare.   

A.3. Identificarea impactului literaturii 
artistice asupra educării limbajului și 
comunicării la copii. 

A.4. Formularea sarcinilor de lucru cu 
literatura artistică. 

A.5. Integrarea literaturii artistice în 
educaţia armonioasă a preşcolarilor. 

A.6. Ilustrarea conţinutului activităţilor de 
literatură. 

A.7. Aplicarea cerinţelor curriculare în 
cadrul activităţilor practice. 

A.8. Specificarea conţinutului zonei de 
activitate literar-artistică. 

A.9. Planificarea seratelor. 
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2.10. Seratele distractive şi cele tematice. 

2.11. Victorinele literare. 

2.12. Alcătuirea şi analiza victorinelor literare. 

2.13. Matineele literare și însemnătatea lor. Didactica organizării.  

2.14. Alcătuirea şi analiza planurilor matineelor literare pe diferite teme. 

2.15. Emisiunile radio şi televizate pentru copii. 

2.16. Analiza emisiunilor radio şi televizate pentru copii.  

A.10. Gestionarea lucrului în cadrul 
victorinelor literare. 

A.11. Gestionarea lucrului în cadrul 
matineelor literare. 

A.12. Alegerea emisiunilor preconizate 
pentru copii. 

A.13. Schiţarea planului de analiză a 
emisiunilor. 

3. Formarea premiselor citirii şi scrierii. 

UC3. Cunoaşterea 
aspectelor de formare a 
premiselor citirii şi scrierii. 

3.1. Metoda analitico-sintetică şi esenţa ei. 

3.2. Familiarizarea copiilor cu propoziţia. 

3.3. Alcătuirea şi analiza proiectelor didactice ale activităților de familiarizare cu 
propoziţia. 

3.4. Didactica cunoaşterii copiilor cu sunetul. 

3.5. Alcătuirea şi analiza proiectelor didactice ale activității de cunoaştere a copiilor 
cu sunetul. 

3.6. Familiarizarea copiilor cu silaba, cu analiza şi sinteza cuvântului .  

3.7. Aspectele pregătirii pentru scris. Antrenamentul grafic în educația timpurie.  

A.14. Fixarea conţinutului metodei 
analitico-sintetice. 

A.15. Distingerea modalităţilor de 
familiarizare cu propoziţia.  

A.16. Planificarea activităţilor practice. 

A.17. Descrierea modalităţilor de 
familiarizare cu sunetul. 

A.18. Proiectarea activităţilor practice. 

A.19. Explicarea modalităţilor de 
familiarizare cu silaba/ cuvântul. 

A.20. Identificarea aspectelor de pregătire 
pentru scris. 



VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru  

Studiul individual 

Produse  

de elaborat 

Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Didactica dezvoltării limbajului și comunicării la vârstă timpurie.  

Componentele comunicării la vârsta 
timpurie.  

Strategii active utilizate în scopul 
dezvoltării competenţei de comunicare a 
copiilor de vârstă preşcolară.  

Însemnătatea vorbirii în dezvoltarea 
copiilor la I-ul şi al II-lea an de viaţă.   

 

Realizarea schemelor 

tematice 

 

 

Aplicarea  

Practică 

Demonstrarea 

modelelor-

scheme 

 

Prezentare  

 

Săptămâna 2 

 

2. Didactica familiarizării copiilor cu literatura artistică.  

Importanţa literaturii artistice în educaţia 

copiilor de vârstă preşcolară. 

Activităţile de literatură. Rolul şi conţinutul 

lor. Povestirea şi citirea artistică. 

Alcătuirea şi analiza proiectelor didactice 

ale activităților de literatură artistică în 

educația timpurie. 

Alcătuirea şi analiza victorinelor literare. 

Alcătuirea şi analiza planurilor matineelor 

literare pe diferite teme. 

 

Realizarea schemelor 

tematice 

 

 

 

Proiect didactic 

 

 

 

Proiecte individuale 

 

 

 

Proiect de grup 

Demonstrarea 

modelelor-

scheme 

 

Prezentare  

 

Prezentare  

 

Power-point 

 

Săptămâna 3 

 

 

Săptămâna 4 

 

 

Săptămâna 5 

 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

Laborator  

1. 
Didactica dezvoltării limbajului și 
comunicării la vârstă timpurie.  8 2 2 - 4 

2. Didactica familiarizării copiilor cu 
literatura artistică.  

46 10 10 6 20 

3. Formarea premiselor citirii şi scrierii. 36 8 8 4 16 

 Total  90 20 20 10 40 
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Emisiunile radio şi televizate pentru copii. 

Analiza emisiunilor radio şi televizate 

pentru copii. 

Săptămâna 7 

3. Formarea premiselor citirii şi scrierii. 

Metoda analitico-sintetică şi esenţa ei. 

Alcătuirea şi analiza proiectelor didactice 

ale activităților de familiarizare cu 

propoziţia. 

Familiarizarea copiilor cu silaba, cu analiza 

şi sinteza cuvântului. 

Aspectele pregătirii pentru scris. 

Antrenamentul grafic în educația timpurie. 

Scheme  tematice 

 

 

Proiect didactic 

 

 

Proiect didactic 

 

 

Selectare exerciţii,    

jocuri 

Demonstrarea 

modelelor-

scheme 

 

Prezentare  

 

Prezentare  

 

 

Săptămâna 8 

 

 

Săptămâna 9 

 

 

Săptămâna 10 

 

VIII. Lucrări de laborator recomandate 

1. Redactarea broșurilor cu un conținut literar, în conformitate cu particularitățile de vârstă. 

2. Alcătuirea victorinelor literare. 

3. Alcătuirea planurilor matineelor literare pe diferite teme. 

4. Realizarea prezentărilor cu privire la emisiunile radio şi televizate pentru copii.  

5. Crearea materialului intuitiv pentru învățarea citit-scrisului. 

IX. Sugestii metodologice 

Metode și procedee folosite în cadrul modulului:  

1. Explicaţia;  

2. Diagrama Venn; 

3. Munca individuală;  

4. Explozia stelară;  

5. Studiul de caz; 

6. Portofoliul; etc. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea elevilor are loc atât în baza cunoștințelor teoretice cât și în baza rezolvărilor situațiilor practice 

(proiecte de orice ordin). 

Evaluarea va viza eficacitatea cursului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate și rezultatele 

obținute de către elevi în activitatea de învățare. Ea va viza nu numai cunoștințe, ci și capacități de 

argumentare și de identificare a noțiunilor studiate la diverse tematici. 

La fiecare etapă al actului didactic se vor utiliza una sau mai multe tehnici de evaluare, cum ar fi: 
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 Proba scrisă – este o modalitate prin care se dovedește, se demonstrează  dacă cunoștințele 

obținute corespund scopului și cerințelor profesorului. 

 Observarea – este o metodă de cercetare primară nonreactivă. Ea presupune urmărirea 

subiectului  fără ca acesta să fie sfidat, în scopul de a culege informații privind comportamentul 

lui în diverse situații și modul în care  reacționează la anumiți stimuli.  

 Proiecte individuale – ca metodă interactivă individuală, se poate desfǎşura pe parcursul a 

câtorva zile sau sǎptǎmâni, care are o importantă valoare instructiv-educativǎ, deoarece îl 

implicǎ activ pe elev în crearea și colectarea materialelor constitutive. 

 Portofoliu – mapă în care sunt păstrate toate proiectel didactice, schemele elaborate la obiect, 

referate, studii de caz etc.  

 Jocul didactic – o metodă de instruire, model simplificat și formal al unei situații pentru a face 

posibilă analiza unor situații noi. Jocul utilizat ca mijloc de realizare al educaţiei reprezintă 

practic resortul intim care a propulsat umanitatea spre civilizaţie şi care a determinat o 

dublă luare în stăpânire: a mediului de către om  şi   a omului  de  către el însuşi. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Sală de clasă amenajată corespunzător cerințelor de învățare, precum și materiale didactice: 

suport de curs, caiete, alte rechizite școlare după necesitate, mijloace didactice: tablă, proiector, 

computer și alte mijloace în conformitate cu activitățile și cerințele de moment. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea resursei 

 

Locul în care poate fi 

consultată/accesată 

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. 
Cemortan, S., Formarea premiselor cititului şi scrisului 

în preşcolaritate. Chişinău: Universitas, 1999. 

Biblioteca 

3. 
Cemortan-Secară, S., Dezvoltarea verbal-artistică a 

preşcolarilor. Chişinău: Ştiinţa, 1992.  

Biblioteca 

Sala de lectură 

4. 
Dumitrana, M., Educarea limbajului în învăţământul 

preşcolar. Bucureşti: E.D.P., 2000. 

Biblioteca 

Sala de lectură 

5. 
Pintilie, M., Metode moderne de învăţare – evaluare. 

Cluj-Napoca: Eurodidact, 2002.  

Biblioteca 

Sala de lectură 

6. 
Suport de curs Sala de grupă 

 


