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I. Preliminarii 

Copiii constituie mai mult de o pătrime din populaţia Republicii Moldova. Astfel, calitatea 

instruirii şi educaţiei lor determină viitorul ţării noastre. Schimbările majore produse în ultimele decenii 

în contextul vieţii socio-economice au impact major asupra acestui segment al populaţiei, implicând 

schimbarea de paradigmă în educaţia şi formarea lor ca cetăţeni activi, responsabili, capabili să ia decizii 

independente în raport cu sine. În contextul acestor aşteptări şi deziderate, orientarea instituţiilor de 

învăţământ spre realizarea educaţiei centrate pe cel care învaţă trebuie abordată drept strategie şi 

prioritate educaţională. 

Educaţia centrată pe cel ce învaţă – un curs opţional pentru elevii din colegii - este conceput ca 

suport didactic ce reflectă fundamentele educaţiei centrate pe copil şi modul în care acestea pot fi 

implementate la nivelul școlar. 

Profesorii au misiunea importantă de a aplica în practica educaţională conceptele şi metodele 

educaţiei centrate pe cel care învaţă, de a le dezvolta, de a le aplica în practică.  

 Două categorii de sugestii se impun în acest sens pentru beneficiarii actualului curs:  

1.Sugestii de ordin teoretic, vizând cu precădere teoriile ce stau la baza educaţiei centrate pe copil. Elevii 

vor regăsi o serie de teorii moderne, actuale ale învăţării şi rezolvării de probleme, care influenţează 

comportamentul  școlarului mic; 

2.Sugestii de ordin metodologic, adresate prioritar profesorilor,  cât și viitorilor învăţători din cadrul 

învăţământului primar. 

 

 

II. Motivația, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

 

Este de menţionat faptul că un viitor învăţător format în cadrul conceptului educaţiei centrate pe 

copil va fi şi factorul esenţial al succesului şi promotor al reformelor educaţionale. Fără un bun pedagog, 

cele mai bune metode şi materiale sunt cel mult ineficiente. 

O categorie de beneficiari potenţiali direcţi –elevii – au posibilitatea de a se familiariza cu teorii şi 

practici ale educaţiei centrate pe elev, fie în cadrul cursului „Psihopedagogia centrată pe copil”, ca 

disciplină opțională fie că în cadrul didacticilor  particulare . 

Curriculumul include o anexă care vizează specificul metodologic de elaborare a proiectelor 

didactice din domeniul ştiinţelor educaţiei şi, în special, al didacticilor particulare. 

Informaţiile şi sugestiile acestui modul sunt concepute ca linii directorii introductive pentru 

conceptul educaţiei centrate pe cel ce învaţă, adresându-se viitorilor învăţători. 
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                                III.   Competenţele  profesionale specifice modulului 

 CS1. Definirea conceptelor de bază a  educaţiei  centrate pe cel ce învață.  

 CS2. Identificarea actualităţii şi importanței conceptului Educaţie centrate pe cel ce învață. 

CS3.Elaborarea de strategii creative pentru soluţionarea problemelor în educaţia centrată pe cel ce învaţă. 

CS4. Aprecierea ponderii studierii Educaţie centrate pe cel ce învață în cunoaştere personalităţii  

şcolarului mic. 

CS5. Aplicarea  în practică  a abilităților performante de comunicare centrată pe subiect. 

CS6. Utilizarea metodelor adecvate pentru comunicarea cu elevii de vârstă şcolară mică. 

CS7. Promovarea inovațiilor în domeniul educaţiei centrate pe cel ce învaţă. 

  

IV. Administrarea  modulului  

Se
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e 
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ed
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e

 Total Contact direct Lucrul 

individual 

Prelegeri Practică/ 

Seminar 

VIII 60 20 20 20 Examen 
2 

 

 

                                                        

V. Unitățile de învățare 

Nr. 

ctr. 

Unități de 

competență 

Unități de conținut  Abilități 

1. Repere teoretice şi delimitări conceptuale ale educaţiei axate pe copil / persoană 

UC1 Debrifarea 

perioadelor evoluţiei 

educaţiei centrate pe 

cel ce învață. 

 

1.1 Încercări de identificare a 

paradigmei în educaţie. 

1.2 Teorile  psihopedagogice care 

stau la baza educaţiei şcolarului 

mic şi contribuie la perspectiva 

integrată și a abordării învăţării,  

dezvoltării. 

1.4 Principiile psihopedagogiei 

axate pe copil.  

A1.1 Recunoașterea importanţei 

paradigmei în educaţia şi dezvoltarea 

şcolarului mic. 

A1.2 Explicarea teoriilor 

psihopedagogice care stau la baza 

învăţământului primar  şi contribuie la 

perspectiva integrată.  

A1.4 Examinarea principiilor 

psihopedagogice care stau la baza 

activității  în învăţământul primar. 

 

              2.  Elevul şi învăţătorul în procesul educaţional centrat pe cel ce învaţă.  
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UC2 Sinteza rolurilor 

specifice ale 

învăţătorului şi 

elevului ca subiecţi al 

educaţiei centrate pe 

cel ce învaţă . 

2.1 Elevul / învăţătorul în 

paradigma postmodernă. 

2.2 Predarea integrată - 

activităţile tematice. Tipuri. 

2.3 Structura activităţii 

pedagogice. 

2.4 Personalitatea profesorului. 

A2.1 Determinarea  specificului 

paradigmei postmoderne. 

A2.2  Inițierea în  predarea integrată. 

A2.3 Evidenţierea structurii activităţii 

pedagogice. 

A2.4 Sinteza calităţilor personalităţii 

profesorului. 

                                                                           3. Mediul de învăţare 

UC3 Caracterizarea 

particularităților de 

învățare conform 

ariilor curriculare din 

cadrul învăţământului 

primar. 

3.1 Aria curriculară Limbă şi 

Comunicare Limba şi literatura 

română. 

3.2. Aria curriculară  Matematică 

şi Ştiinţe Matematică,  Ştiinţe. 

3.3 Aria curriculară  Educaţie 

socioumanistică Istoria românilor 

și universală, Educaţia moral-

spirituală. 

4.4 Aria curriculară Arte Educaţia 

muzicală, Educaţia plastică. 

3.5  Aria curriculară Sport 

Educaţia fizică. 

3.6  Aria curriculară Tehnologii 

Educaţia tehnologică. 

3.7. Aria curriculară Consiliere și 

dezvoltare personală Dezvoltare 

personală. 

A3.1  Descrierea conținutului Aria 

curriculare Limbă şi Comunicare. 

A3.2  Constatarea principiilor de 

funcționare a Ariei curriculare  

Matematică şi Ştiinţe . 

A3.3 Generalizarea sarcinilor 

prevăzute pentru Aria curriculară  

Educaţie socioumană. 

A3.4 Distingerea conținutului pentru 

Aria curriculară Arte. 

A3.5  Specificarea conținutului 

conform Ariei curriculare Sport. 

A3.6  Exemplificarea conținutului 

pentru Aria curriculară Tehnologii. 

A3.7  Specificarea conținutului 

conform Ariei Consiliere și dezvoltare 

personală. 

           4. Proiectarea curriculară centrată pe cel ce învaţă  

UC4 

 

Extinderea 

caracteristicilor şi 

strategiilor 

educaţionale în 

vederea realizării 

activităţii didactice 

conform proiectării 

curriculare centrate 

4.1 Conceptul de proiectare 

curriculară. 

4.2 Forme şi niveluri ale 

proiectării curriculare. 

4.3 Etapele proiectării didactice. 

4.4 Proiectarea lecţiei în cadrul 

ERRE. 

4.5 Particularităţile proiectării 

A4.1 Debrifarea conceptului de 

proiectare curriculară. 

A4.2  Stabilirea formelor şi nivelurilor  

proiectării curriculare. 

A4.3  Analiza minuţioasă a etapelor 

proiectării didactice. 

A4.4  Evidenţiarea modului de 

proiectare a lecţiei în cadrul ERRE. 
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pe cel ce învaţă. 

 

curriculare centrate pe cel ce 

învaţă. 

 

A4.5 Implementarea particularităţilor 

proiectării curriculare centrate pe cel 

ce învaţă. 

                                                 5. Evaluarea progresului şcolarului mic 

UC 5 Evidențierea 

specificului formării 

personalității și 

progresului de 

dezvoltare psihică a 

școlarului mic.  

5.1 Relaţia observare – evaluare.  

5.2 Forme ale evaluării. 

5.3 Portofoliul elevului. 

 

A5.1 Determinarea particularită- 

ților relației observare – evaluare.  

A5.2 Clasificarea formelor de evaluare. 

A5.3 Structurarea unui 

portofoliu,conform cerințelor. 

                   6. Colaborarea școală – familie- comunitate  

UC6 Valorificarea 

parteneriatului școală 

– familie – 

comunitate.  

6.1 Modalități de cunoaștere a 

familiei. 

6.2 Strategii de comunicare 

eficientă. 

6.3 Aspecte ale promovării 

incluziunii sociale. 

6.4 Parteneriatul şcoală-familie-

comunitate.  

A6.1 Descriea modalităților de 

cunoaștere a familiei. 

A6.2 Implementarea  comunicării 

eficiente cu părinții. 

A6.3 Inițierea promovării incluziunii 

sociale. 

A6.4 Identificarea problemelor în 

colaborarea familie-şcoală. 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

 

 

Nr. 

crt. 

Unități de învățare Total 

ore 

Inclusiv ore 

Prelegeri  Practică/ 

seminar 

Lucrul 

individual  

1. Repere teoretice şi delimitări conceptuale ale 

educaţiei axate pe copil / persoană 

6 3 3 2 

2. Elevul şi învăţătorul în procesul educaţional 

centrat pe cel ce învaţă 

10 4 4 3 

3. Mediul de învăţare 10 3 3 3 

4. Proiectarea curriculară centrată pe cel ce învaţă 8 4 4 3 

5. Evaluarea progresului şcolarului mic 15 3 3 5 

6. Colaborarea școală – familie – comunitate  11 3 3 4 

 Total 60 20 20 20 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

 

 

 

 

 

Materii pentru studiul individual Produsul de elaborat Modalități 

de evaluare 

Termen de 

realizare 

1. Repere teoretice şi delimitări conceptuale ale educaţiei axate pe copil / persoană 

Consemnarea importanţei 

delimitărilor conceptuale axate pe 

cel ce învaţă. 

P1  Harta conceptuală a teoriilor şi 

delimitărilor conceptuale. 

Prezentare Săptămâna  

a 2-a  

 

2. Elevul şi învăţătorul în procesul educaţional centrat pe cel ce învaţă 

Sinteza interacţiunii , elevului şi 

învăţătorului în procesul 

educaţional. 

P1  Eseu :Colaborare eficientă elev-

învăţător în cadrul educaţiei 

centrate pe cel ce învaţă. 

Atelier 

creativ 

Săptămâna 

 a 3-a  

 

3. Mediul de învăţare 

Caracterizarea particularităților de 

învățare conform ariilor curriculare. 

P1 Studiul de caz  

 

Prezentarea 

studiului de 

caz 

Săptămâna  

a 4- 5-a  

 

4. Proiectarea curriculară centrată pe cel ce învață  

Aplicarea strategiilor educaţionale 

de abordare integrată a dezvoltării 

şcolarului mic şi centrarea 

procesului educaţional pe cel ce 

învață.  

P1 Elaborarea proiectului didactic  

conform subiectului propus. 

 

Proiect 

individual  

Săptămâna  

a 6-7-a  

 

5. Evaluarea progresului şcolarului mic 

Determinarea formelor de evaluare. 

Elaborarea portofoliul elevului. 

P1 Portofoliul. 

P2 Teste de evaluare.  

Prezentarea 

portofoliului  

Săptămâna  

a 8- 9 -a  

 

6. Colaborarea școală – familiei – comunitate  

Ilustrarea importanței colaborării 

școală-familie- comunitate.  

P1 Eseu structurat.  Prezentarea 

eseului 

Săptămâna  

a 10- a  
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VIII.   Lucrările practice recomandate 

 Repere teoretice şi delimitări conceptuale ale educaţiei axate pe copil / persoană. 

 Teorii psihopedagogice care stau la baza educaţiei axate pe copil / persoană. 

 Elevul şi învăţătorul în procesul educaţional centrat pe cel ce învaţă. 

 Specificul învăţării la copilul de 6/7-10/11 ani. Experimentarea, explorarea, învăţarea. 

 Mediul de învăţare. 

 Ariile curriculare şi modalităţi transdisciplinare specifice vârstei școlare mici. 

 Proiectarea activităţilor de învăţare.  

 Prezentarea unui proiect didactic. 

 Evaluarea progresului şcolarului mic. 

 Model de portofoliu al unui elev de vârstă şcolară mică. 

 Colaborarea cu familia şi comunitatea. 

 Strategii de colaborare eficientă în cadrul parteneriatului  familie-şcoală-comunitate. 

 

IX. Sugestii metodologice 

  Învăţarea care îl situează pe elev în rol central reprezintă o abordare care asociază accentul pus pe 

particularităţile fiecărui elev (ereditate, experienţe, perspective, pregătire, aptitudini, nevoi) cu accentul 

pus pe modalitatea de învăţare.  

 Din această perspectivă rolul metodelor de predare/ învăţare /evaluare sunt importante, în 

dezvoltarea personalităţii elevului, care este condiţionată nu numai de conţinuturile vehiculate ci şi de 

maniera în care acestea îi sînt aduse la cunoştinţă/ le descoperă.  

 La proiectarea/ desfăşurarea activităţilor educaţionale centrate pe elev, învăţătorul va ţine cont 

de funcţiile prin care se diferenţiază metodele (Şt. Păun, 2001): 

▪  Funcţia motivaţională, care este determinantă în  stimularea interesului, curiozităţii pentru învăţare. 

▪  Funcţia cognitivă de dirijare şi organizare a cunoaşterii, care asigură legătura între obiective şi 

rezultate, între elev şi conţinuturile studiate. 

▪ Funcţia normativă de optimizare, care direcţionează profesorul în vederea obţinerii unor performanțe  

pedagogice.  

▪  Funcţia formativ – educativă, prin care se valorifică şi se dezvoltă procesele psihice şi căile de exersare/ 

formare a capacităţilor intelectuale, motrice, afective.  

        Conceptul Educaţiei centrate pe cel ce învaţă urmăreşte formarea/ dezvoltarea la copii  a unor 

competenţe (valori, atitudini, capacităţi, cunoştinţe). O competenţă se formează în timp, de accea elevii, 

îndrumaţi de învăţător vor parcurge, în acest sens, un traseu lung pornind de la însuşirea unui anumit 

volum de cunoştinţe la temă, ca mai apoi să-şi formeze abilităţi de analiză a informaţiei, de estimare a 

consecinţelor unor acţiuni, de exprimare a punctului de vedere personal.  
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Ulterior elevul va învăţa să identifice probleme, nevoi, aspiraţii, să poată lua decizii, să 

conştientizeze propria responsabilitate, să-şi formeze atitudini valorice şi în final va învăţa să iniţieze 

acţiuni şi să-i implice şi pe ceilalţi, să elaboreze şi să implementeze proiecte specifice problematicii 

abordate.   Pentru ca elevul să fie capabil să realizeze aceşti paşi, cadrul didactic are responsabilitatea de 

a utiliza metode care să formeze treptat capacităţile pe care le implică această creştere. 

 Metoda Învăţarea reciprocă ţine de structura dimensională, care facilitează informarea, 

documentarea despre o anumită problematică . 

 Metoda  Joc de rol ţine de structura dimensională,care facilitează stimularea unor procese, 

interacţiuni.  

 Metoda Discuţie – panel  ţine de structura dimensională,care permite identificarea  unor 

probleme, nevoi, aspiraţii cu referire la problematica abordată. 

 Metoda Proiectului ţine de structura dimensională,care facilitează elaborarea şi implementarea 

de proiecte specifice problematicii abordate. 

 

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

 

Educaţia centrată pe cel ce învaţă – un curs opțional pentru studenţi din colegii  - este conceput 

ca suport didactic ce reflectă fundamentele educaţiei centrate pe copil şi modul în care acestea pot fi 

implementate la nivelul preșcolar. 

  Astfel în urma studierii acestui curs elevii vor fi capabili să definească conceptele  de bază cu 

care operează educația centrată pe cel ce învaţă. Vor elaborara  strategii creative pentru soluționarea 

problemelor în educația centrată pe cel ce învaţă. Vor  formula și implementa propriile  ipoteze cu 

scopul de a explica anumite mecanisme ale educației sus numite. Una dintre capacitățile necesare 

procesului educațional ar fi  comunicare eficientă atât cu grupul, cât și cu ceilalți, astfel elevii vor 

contribui la promovarea valorilor în implementarea ECE adaptate la variate stiluri didactice.  Utilizarea 

metodelor adecvate pentru comunicarea cu elevii,colegii, părinții  și  evaluarea eficientă a lor. Una din 

competențele posedate va fi demonstrarea inițiativei și promovarea inovațiilor în domeniul ECE. 

Unul dintre indicatorii de  competențe formate la elevi va fi și capacitatea de a 

organiza,monitoriza și coordona activitatea de învăţare a şcolaruli mic ,rezolvarea situațiilor probleme în 

mediul educațional.  Realizarea procesului instructiv-educativ nu este eficientă fără  aplicarea 

tehnologiilor  și strategiilor educaționale moderne centrate pe cel ce învață, axarea pe creativitate. 

Organizarea conștientă, controlată, a propriului demers  pedagogic axat pe copil  va releva nivelul înalt 

al competențelor formate la elevi.  
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Nr. 
crt 

Produse pentru 
măsurarea 

competenţelor cognitive 

Criterii de evaluare a produselor 

1 Problemă rezolvată  Înţelegerea problemei. 

 Documentarea in vederea identificării 

informaţiilor necesare in rezolvarea problemei. 

 Formularea şi testarea ipotezelor. 

 Stabilirea strategiei rezolutive. 

 Prezentarea si interpretarea rezultatelor. 

3. 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. 

4. Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea şi completitudinea dezvoltării 

temei. 

 Adecvarea la conţinutul surselor primare. 

 Coerenţa şi logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Nivelul de erudiţie. 
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 Modul de structurare a lucrării. 

 Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

 Analiza în detaliu a fiecărei surse de 

documentare. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz 

propus. 

 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, 

argumentarea acestora; 
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 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. 

 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. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

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

desfăşurarea procesului de studiu: 

 Suport de curs la modulul dat ; 

 Portofoliile elevilor;  

 Filmulețe pentru diverse activități din cadrul instituţiilor şcolare; 

 Tabla interactivă sau proiector multimedia, 

 Literatură didactică de specialitate; 

 Postere, planşe. 
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XII. Resurse didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 

accesată 

1.  Cadrul de referință al curriculumului național, 

ordinul MECC nr. 432 din 29 mai 2017. 

Biblioteca colegiului  

2.  Curriculum național: Învățământul primar/ MECC al 

RM,Chișinău: Lyceum, 2018. 212 p.  

ISBN 978-9975-3258-0-6. 

Biblioteca colegiului  

3.  CALLO, T., PANIȘ, A., ANDRIȚCHI, V., AFANAS, A., 

VRABII, V., Educație centrată pe elev, ghid 

metodologic, Chișinău, 2010. 171p. 

ISBN 979-9975-4152-9-3.  

Catedra  

Științe ale Educației 

4.   CRISTEA, S., Teorii ale învăţării: modele de 

instruire,  Bucureşti: Didactica și Pedagogica, 2005. 

192 p. ISBN 973-30-1089-8 

BPR „Alecu Donici”  

din Orhei 

5.  Ghid de implementare a curriculumului pentru 

învățământul primar, MECC al RM, Chișinău: 

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

Catedra  

Științe ale Educației 

6.  GUTU, Vl. (coord.), Chicu V., Dandara O., Solcan A. 

Solovei R, Psihopedagogia centrată pe copil, 

Chişinău: USM, 2008. 197 p. 

Catedra  

Științe ale Educației 

7.  ROBERT, J.M., Arta și știința predării, Bucuresti: 

Trei, 2015. 368 p. ISBN 9786067193183 

Catedra  

Științe ale Educației 

8.  NEACȘU, I., Metode și tehnici de învățare  eficientă, 

Bucureşti: Polirom, 2015. 320 p. 

 ISBN 978-973-46-5146-7 

Catedra  

Științe ale Educației 

9.  NEGRET-Dobridor, I., Pânişoară I-O., Ştiinţa 

învăţării. De la teorie la practică,  Iaşi: Polirom, 

2005. 256 p. ISBN 978-973-46-1076-1 

Catedra  

Științe ale Educației 

 

 


