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Lista  

competenţelor profesionale specifice 

 

1. Colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor şi materialelor specifice modulului;  

2. Utilizarea termenilor specifici modulului   în comunicare;  

3. Clasificarea unor elemente, obiecte geografice şi naturale;  

4. Cunoaşterea şi  înţelegerea structurii fenomenelor, proceselor şi  însuşirilor  organismelor vii;        

5. Construirea unui demers ştiinţific la modul , elaborarea unor documente ( texte   ştiinţifice, 

diagrame, imagini, fotografii ş.a.);   

6. Utilizarea unor noţiuni, norme şi principii referitoare la schimbările sezoniere din natură;  

7. Dezvoltarea unui comportament responsabil în raport cu mediul ambient;  

8. Formarea capacităţilor de investigaţie, identificare, clasificare, prelucrare, transmitere, 

comunicare şi     utilizarea  informaţiei despre diversitatea naturii plaiului natal şi proiectarea 

unor acţiuni de    soluţionare a unor probleme referitoare la starea naturii.  

9. Respectarea prevederilor curriculare din perspectiva asigurării calității în domeniul 

promovării educaţiei muzicale în instituția de Educație timpurie. 

10. Utilizarea conceptelor fundamentale specifice educaţiei muzicale în instituția de Educație 

timpurie. 

11. Realizarea activităților de educație muzicală în baza prevederilor curriculare. 

12. Comunicarea unui mesaj educațional, care răspunde necesităților de dezvoltare ale fiecărui 

copil. 

13. Crearea mediului educațional adecvat pentru dezvoltarea copilului. 

14. Proiectarea activităților de educație muzicală în baza cerințelor metodice-tip, valorificând 

cunoașterea dezvoltării copilului și a prevederilor curriculare în conlucrare cu conducătorul 

muzical. 

15. Utilizarea strategiilor specifice educației muzicale, care contribuie la învățarea activă, la 

construirea de către copil a propriilor cunoștințe, la dezvoltarea deprinderilor și abilităților. 

16. Evaluarea procesului de învățare, a rezutatelor acestuia și a progresului înregistrat de copil. 

17. Relaționarea eficientă cu familia copilului și cu alți factori educaționali prin utilizarea 

modalităților adecvate de comunicare și depășirea situațiilor de conflict. 

18. Elaborarea unui proiect de carieră din perspectiva propriei dezvoltări profesionale. 

19. Integrarea importanţei studierii Teoriei educației, ca fundament al pregătirii 

teoretice şi practice pentru profesia de cadrul didactic din educația timpurie; 

20. Identificarea bazelor teoretice şi metodologice ale sistemului de ştiinţe ale 

educaţiei; 
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21. Abordarea conceptelor cheie, definiţiilor, noţiunilor de bază ale ştiinţei pedagogice; 

22. Dezvoltarea abilităţilor de a aplica cunoştinţele teoretice în rezolvarea unor situaţii 

educaţionale concrete / conflictuale 

23. Aplicarea tehnologiilor şi strategiilor educaţionale moderne centrate pe cel ce 

învaţă în scopul realizării dimensiunilor educației la vârsta timpurie 

24. Integrarea importanţei studierii Pedagogiei Preșcolare, ca fundament al pregătirii 

teoretice şi practice pentru profesia de cadrul didactic din educația timpuie; 

25. Identificarea bazelor teoretice şi metodologice a sistemului ştiinţelor educaţiei; 

26. Reproducerea conceptelor cheie, definiţiilor, noţiunilor de bază ale ştiinţei pedagogice; 

27. Orientarea în profesie şi realizarea carierei în domeniul educaţiei timpurii; 

28. Explicarea evoluţiei fenomenului educaţional cu momentele sale de continuitate şi 

discontinuitate; 

29. Interpretarea raportului dintre instruire – educaţiei – acţiune practică prin analiza 

transdisciplinară a diverselor concepte, modele teoretice, idei examinate în cadrul studierii 

unității 

30. Cunoașterea și utilizarea conținuturilor disciplinei predate din perspectiva didactică; 

31. Actualizarea, dezvoltarea și valorificarea conținutului unității de curs Didactica educației 

preșcolare I; 

32. Cunoaşterea conceptelor de bază ale didacticii educației preșcolare; 

33. Argumentarea noţiunilor generale din Didactica educației preșcolare I, operarea cu ele, faptce 

impune dezvoltarea la elevi a gândirii logice, asociative, flexibile şi creative; 

34. Cultivarea şi exersarea unui limbaj pedagogic adecvat; 

35. Aplicarea cunoştinţelor teoretice în situaţii educaţionale concrete; 

36. Elaborarea de proiecte de activitate educaţională; 

37. Cunoaşterea și aprofundarea conceptelor de bază ale didacticii educației preșcolare; 

38. Actualizarea, dezvoltarea și valorificarea conținutului unității de curs Didactica educației 

preșcolare II; 

39. Argumentarea noţiunilor generale din Didactica educației preșcolare II, operarea cu ele, fapt 

ce impune dezvoltarea la elevi a gândirii logice, asociative, flexibile şi creative; 

40. Elaborarea/aplicarea creativă a strategiilor didactice în corespundere cu obiectivele; 

41. Elaborarea de proiecte de activitate educaţională; 

42. Cunoaşterea reperelor teoretice şi practice ale Didacticii educaţiei fizice la preşcolari. 

43. Operaţionaliza finalităţile educaţionale exprimate în competenţe, 
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44. Identificarea problemelor generale teoretice şi metodologice a educaţiei fizice ca ştiinţă de 

studiu. 

45. Identificarea şi utilizarea adecvată a limbajului specific unităţii de curs. 

46. Diferenţierea particularităţilor morfo-funcţionale, psihice şi motrice ale copiilor la etapa 

preşcolară. 

47. Delimitarea conţinuturilor curriculumului pentru educaţie tipurie. 

48. Aplicarea deprinderilor de organizare,  planificare şi organizare a  procesului educational 

49. Distingerea formelor de organizare şi desfăşurare a activităţilor de educaţie fizică în instituţiile 

preşcolare. 

50. Dozarea eficientă a efortului fizic în dependenţă de vîrsta copiilor şi etapele activităţii. 

51. Elaborarea complexelor de exerciţii pentru diferite forme de practicare a exerciţiului fizic în 

grădiniţă. 

52. Formarea modului de viaţă sănătos la copilul preşcolar. 

53. Formarea priceperilor și deprinderilor de predare-învățare-evaluare a elevilor din ciclul 

primar; 

54. Aprecierea contribuţiei predecesorilor în perpetuarea istoriei, demonstrând respect faţă de 

tradiţiile, obiceiurile, valorile neamului și ale popoarelor lumii la lecțiile de istorie în clasa a 

IV-a. 

55. Cunoaşterea reperelor teoretice şi practice ale Didacticii formării reprezentărilor elementare 

matematice la preşcolari. 

56. Utilizarea adecvată a terminologii specifice modulului. 

57. Operaţionaliza finalităţile educaţionale exprimate în competenţe, 

58. Utilizarea curriculei pentru proiectarea, organizarea şi realizarea procesului educaţional. 

59. Valorificarea conţinuturilor disciplinei prin construirea unui demers didactic modern. 

60. Valorificarea obiectivele la nivelul proiectului de scurtă durată, corelând componenţa 

unităţilor de învăţare. 

61. Aplicarea în activitatea practică a strategiilor didactice de bază utilizate în procesul de 

familiarizare a preşcolarilor cu noţiunile elementare matematice. 

62. Formarea priceperilor și deprinderilor de predare-învățare-evaluare a elevilor a copiilor. 

63. Dezvoltarea capacităţilor de evaluare a cunoştinţelor şi a deprinderilor dobîndite de către copii 

cu ajutorul întregului set de instrumente şi tehnici de evaluare. 

64. Cunoaşterea conceptelor de bază ale  Didacticii artelor plastice în instituțiile preșcolare;  
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65. Valorificarea conţinuturilor unităţii de curs în vederea formării profesionale a viitorului 

specialist; 

66. Utilizarea materialelor, ustensilelor și tehnicilor specifice în diverse activități 

tehnologice,manifestând curiozitate și interes pentru inovații. 

67. Apelarea la instrumente și resurse digitale în situații de învățare, dând dovadă de corectitudine, 

adecvare și respect pentru etica mediilor virtuale. 

68. Confecționarea unor obiecte simple utilitare și decorative, dând dovadă de motivație pentru 

creativitate și gust estetic. 

 



Obiectivele de evaluare 

  

 

Unități de competență 

Obiective de evaluare 

Candidatul va demonstra că posedă 

următoarele cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că 

posedă următoarele abilități: 

 

UC1.Colectarea, 

prelucrarea şi interpretarea 

datelor şi materialelor 

specifice modulului. 

UC2. Utilizarea 

termenilor specifici 

modulului   în comunicare. 

C1. Însemnătatea ungheraşului naturii vii.   

C2. Plantele de cameră din Ungheraşul naturii 

vii.    

C3. Pregătirea, aranjarea avariului. Plantele de 

acvariu.Atragerea copiilor în îngrijirea 

acvariului. 

 

A1. Estimarea rolului şi cerinţelor de 

amenajare a ungheraşului naturii vii   

pentru familiarizarea copiilor cu natura. 

A2. Identificarea  rolului, plantelor de 

cameră , funcţiile organelor plantei,şi 

cerinţele în amenajarea lor. 

A3. Descrierea regulilor de îngrijire a 

acvariului. 

UC3. Cunoaşterea şi 

înţelegerea structurii 

fenomenelor, proceselor  

şi însuşirilor  organismelor 

vii. 

C4. Florăria instituţiei preşcolare.  

C5. Grădina de legume.  

 

A4. Formarea unor abilităţi de îngrijire 

a florăriei. 

A5. Estimarea  rolului legumelor 

pentru sănătatea copiilor.  

A.6 Descrierea speciilor de legume 

pentru diferite grupe de copii. 

UC4. Formarea  

capacităţilor de 

investigaţie, identificare, 

clasificare, prelucrare, 

transmitere, comunicare,   

utilizarea informaţiei 

despre diversitatea naturii 

plaiului natal , proiectarea 

unor acţiuni de    

soluţionare a unor 

probleme referitoare la 

starea naturii. 

C6.  Rolul plantelor şi  animalelor în natură şi 

viaţa omului, a copilului. 

C7. Cartea Roșie a Republicii Moldova. 

C8. Plante  sălbatice şi de cultură 

C9. Cunoaşterea copiilor  cu mediile de viaţă 

a animalelor: terestru, subteran, acvatic,   

aerian. 

C10. Elaborarea măsurilor ecologice orientate 

la protecţia plantelor şi animalelor la etapa 

contemporană. 

A7. Argumentarea  rolului plantelor şi  

animalelor în natură şi viaţa omului, a 

copilului. 

A8.Determinarea scopului și a 

importanței Cărții Roșii a Republicii 

Moldova. 

A9.Descrierea principalilor 

reprezentanţi din lumea plantelor 

sălbatice şi de cultură a Republicii 

Moldova. 

A10. Identificarea aspectelor 

distinctive dintre mediile de viață a 

animalelor ținutului natal. 

A11. Proiectarea unor măsuri ecologice 

de ocrotire a plantelor şi animalelor 

ţinutului natal. 
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UC5. Metode şi forme de 

familiarizare a copiilor cu 

natura în ungheraşul 

naturii vii şi terenul 

experimental al grădiniţei. 

C11. Excursia în parc, pădure.  

C12. Experienţele ecologice,  efectuate în 

UNV şi pe terenul experimental al grădiniţei. 

A12. Proiectarea unei excursiei pentru 

determinarea şi studierea plantelor 

ierboase, arborilor şi arbuştilor  

A13. Estimarea specificului antrenării 

copiilor în munca pe terenul 

experimental; 

UC6. Identificarea 

particularităţilor dezvoltării 

muzicale a copilului de 

vârstă preşcolară. 

C13. Importanţa  unității de curs didactica 

educaţiei muzicale.  

C14. Contribuţia educaţiei muzicale în 

dezvoltarea armonioasă a preșcolarului. 

C15. Particularităţile  dezvoltării muzicale a 

copilului în diferite grupe de vârstă. 

A14. Argumentarea conceptului 

predării educaţiei muzicale în instituția 

de educație timpurie. 

A15. Definirea semnificaţiei specifice a 

educaţiei muzicale a   preşcolarului. 

UC7.Caracterizarea 

competenţelor educaţiei 

muzicale a preşcolarului. 

C16.Competenţele educaţiei muzicale în 

grădiniţa de copii. 

C17.Concordanţa repertoriului muzical cu 

tipurile activităţii muzicale. 

A16. Selectarea repertoriului pentru 

audiţie şi interpretare. 

UC8. Practicarea 

proiectării  activității de 

educaţie muzicală, 

valorificând cunoașterea și 

dezvoltarea muzicală a 

copilului și a prevederilor 

curriculare. 

C18. Activitatea de Educaţie muzicală.  

Conţinutul  și structura ei. Rolul educatorului 

în activitatea de educație muzicală. 

C19. Muzica în cadrul sărbătorilor și 

distracţiilor. 

C20. Activitatea muzicală de sine stătătoare a 

copiilor. 

A17. Structurarea proiectul didactic al 

activității muzicale. 

A18. Selectarea  creațiilor pentru 

realizarea distracțiilor. 

A19. Elaborarea scenariilor pentru 

diferite sărbători. 

A20. Stimularea activităţii 

independente de improvizare şi creaţie. 

UC9.  Folosirea 

principiilor și strategii 

didactice specifice  

educaţiei muzicale a 

copiilor de vârstă 

preșcolară. 

 

C21. Principii didactice utilizate în educaţia 

muzicală. 

C10.Strategii specifice educaţiei muzicale. 

 

A21. Utilizarea principiilor didactice 

specifice educaţiei muzicale în 

organizarea și realizarea procesului 

educațional. 

A22. Aplicarea diverselor strategii 

didactice în realizarea activităților de 

educație muzicală în instituții de 

Educație timpurie. 

UC10. Aplicarea reperelor 

metodologice în 

C22. Particularităţile de vârstă, igienă și 

ocrotirea aparatului vocal. 
A23. Modelarea metodologiei de 

predare-învăţare a cântecului. 
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proiectarea activităților de 

educație muzicală. 

 

C23. Metodica de predare a cântului în diferite 

grupe. 

C24. Principiile de selectare a creaţiilor 

muzicale pentru interpretare. 

C25. Audiţia creaţiilor muzicale la activităţile 

muzicale. 

C26. Metodica de audiere a muzicii în diferite 

grupe. 

C27.Criterii de selectare a pieselor pentru 

audiţie. 

C28. Varietatea mișcărilor. 

C29.Principii de selectare a exerciţiilor 

muzical-ritmice. 

C30. Jocul muzical.  

C31. Varietatea jocului și aplicarea lui în 

cadrul activităţii de educaţie muzicală. 

C32. Jocul muzical-ritmic. 

C33. Clasificarea instrumentelor muzicale 

pentru copii.  

C34. Metodica de redare a sunetelor la 

instrumentele muzicale pentru copii. 

A24. Practicarea metodologiei pentru 

audierea muzicii. Selectarea pieselor 

pentru audiţie miuzicală. 

A25. Improvizarea mişcărilor 

caracteristice conduitei unor personaje 

conform conţinutului mesajului 

muzical. 

A26. Crearea motivelor ritmico- 

melodice (melodii, mişcări) după 

conţinutul muzicii audiate şi al 

cântecelor învăţate. 

A27. Ilustrarea metodologiei de 

producere a sunetului la diferite 

instrumente muzicale pentru copii. 

UC11. Utilizarea 

Curriculumul pentru 

Educația timpurie. 

 

C35. Competenţele educaţiei muzicale a 

copiilor. 

C36. Subcompetenţele și conţinutul educaţiei 

muzicale în diferite grupe de vârstă.  

 

 

A28. Capacitatea de transpoziție 

didactică a prevederilor teoriilor, 

modelelor pedagogice cu impact facil 

asupra organizării educației muzicale în 

instituțiile de educație timpurie. 

A29. Argumentarea implementării 

specifice a subcompetenţelor educaţiei 

muzicale în diferite grupe conform 

vârstei copilului. 

UC12. Determinarea 

statutului Teoriei 

educației – ca știință. 

 

C37. Evoluția și constituirea teoriei educației 

și practicii educaționale. Conceptul de 

educație, teoria educației. 

C38. Clasificarea laturilor educației. 

A30. Ilustrarea conceptului de educație 

și teoria educației. 

A31. Descrierea laturilor educației. 

A32. Utilizarea adecvată a 

terminologiei pedagogice. 
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A33. Argumentarea necesității studierii 

teoriei educației pentru dezvoltarea 

personală și profesională.  

UC13. Identificarea 

categoriilor educaţiei 

intelectuale; 

 

C39. Educația intelectuală: Semnificația, 

principiile și modalitățile de realizare a 

educației intelectuale în învățământul 

preșcolar. 

 

 

 

A34. Analiza paradigmelor educației 

intelectuale. 

A35. Argumentarea importanței 

metodelor educației intelectuale. 

A36. Aplicarea în practică a metodelor 

educației intelectuale. 

A37. Identificarea stilului propriu a 

învățării școlare. 

UC14.Argumentarea 

esenței și a obiectivelor 

educației morale în 

formarea personalității de 

valoare. 

 

C40.  Esența, principiile și metodele educației 

morale. 

 Formarea conștiinței morale.  

Conceptul de conduită morală. Corelația 

dintre conduita și conștiința morală. 

 

A38. Descrierea conceptelor morală, 

educație morală. 

A39. Determinarea factorilor ce explică 

complexitatea educației morale în 

perioada de tranziție spre un stat 

democratic. 

A40. Elaborarea  planului unei 

convorbiri morale pornind de la un caz 

concret întâlnit la practică  

A41. Valorificarea obiectivelor 

educației morale în contextual educării 

copiilor.  

A42. Elaborarea strategiei didactice în 

realizarea educației morale în 

învățământul preșcolar. 

UC15. Demonstrarea 

esenței și a obiectivelor 

educației patriotice. 

 

 

C41. Conceptul și esența educației patriotice. 

C42. Obiectivele. Procesualitatea formării 

conștiinței și a conduitei patriotice. 

C43. Modalități de realizare a educației 

patriotice în învățământul preșcolar 

 

A43. Ilustrarea conceptelor patriot, 

patrie, educație patriotică, patriotism. 

A44. Aplicarea în practică a metodelor 

educației patriotice în învățământul 

preșcolar. 

A45. Identificarea importanței formării 

conștiinței și conduitei patriotice prin 

prisma obiectivelor educației patriotice. 
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A46. Formarea capacității de aplicare a 

mijloacelor didactice în scopul 

educației patriotice. 

UC16. Argumentarea 

esenței și a obiectivelor 

educației în spiritul 

disciplinei conștiente. 

 

C47. Conceptul de disciplină și esența 

educației în spiritul disciplinei conțtiente. 

C45.  Procesualitatea formării conștiinței și a 

conduitei disciplinate. 

C46. Modalități de realizare a educației 

copiilor în spiritul disciplinei conștiente în 

învățământul preșcolar. 

A47. Determinarea noțiunii de 

disciplină conștiență. 

A48. Explorarea unor modalități de 

realizarea a educației copiilor în spiritul 

disciplinii conștiente 

A49. Proiectarea variantelor și a 

modalităților de realizare a educației în 

spiritul disciplinei. 

UC17. Valorificarea 

rolului educării atitudinii 

față de 

muncă în formarea 

personalității autentice. 

UC18. Elaborarea 

modalităților de realizare a 

educației prin muncă la 

copiii de vârstă școlară. 

C47. Delimitări conceptuale. Modalități de 

realizare a atitudinii față de muncă în educația 

timpurie. 

C48. Finalitățile educației atitudinii față de 

muncă. 

 

 

A50. Propunerea diverselor modalități 

de implicare a copiilor din treapta 

preșcolară în diverse  forme de muncă. 

A51. Analiza esenței și atitudinii 

pozitive față de diferite feluri de muncă 

a copilului. 

 

UC19. Aprecierea rolului 

educației în formarea 

personalității. 

 

C49. Obiectul de studiu al pedagogiei. 

 Etapele evoluției pedagogiei ca știință a 

educației.  

C50. Sistemul științelor pedagogice 

 

A52. Argumentarea statutului de știință 

a pedagogiei. 

A53. Determinarea etapelor evoluției 

pedagogiei ca știință a educației. 

A54. descrierea sistemului științelor 

pedagogice. 

UC20. Aprecierea rolului 

educației în formarea 

personalității. 

 

C51. Educaţia, obiect de studiu al pedagogiei 

Esența fenomenului educațional. 

C52. Structura acțiunii educaționale. 

Funcțiile educației, formele educației. 

 

 

A55. Descrierea termenului „educație” 

din perspective diverse expuse de mai 

mulți pedagogi 

A56. Determinarea structurii activității 

educaționale esenței formelor educației. 

A57. Ilustrarea formelor educației prin 

desemnarea caracteristicilor   lor și 

aspectelor specific. 
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UC21. Estimarea 

influenței factorilor interni 

și 

externi asupra formării 

personalității. 

 

C53. Educabilitatea. Factorii dezvoltării 

personalităţii 

C54. Factorii dezvoltării psihice. 

 C55. Clasificarea factorilor dezvoltării 

personalităţii: Ereditatea, Mediul, Educaţia. 

 

A58. Justificarea și argumentarea 

deosebirilor dintre termenii educație și 

dezvoltare a personalității umane  

A59. Analiza factorilor dezvoltării 

personalității și identificarea factorului 

prioritar ce are rol decisiv în formmarea 

personalității 

UC22. Argumentarea 

rolului factorilor 

instituționali 

în formarea și integrarea 

personalității 

 

C56. Organizarea instituţională a educaţiei. 

Medii educaţionale: 

C57. Grădiniţa – factor principal al educaţiei 

tinerei generații. Concept. Tipuri. 

Cracteristici. 

 

A60. Descrierea noțiunii de instituție 

educațională și familie ca mediu 

natural, primar în formarea 

personalității. 

A61. Identificarea și modelarea 

corelației dinte grădiniță și famile  în 

scopul formării personalității copilului. 

A62. Schițarea diverselor forme de 

colaborare între grădiniță – școală – 

famile. 

UC23. Cunoașterea 

elevilor cu noțiunea proces 

de învățământ și 

identificarea celor trei 

aspecte ale procesului de 

învățământ. 

 

 

C58. Didactica preşcolară – teorie generală a 

învăţământului preşcolar. 

C59. Concept de didactică preşcolară. 

Noţiunile de bază ale didacticii. Evoluţia şi 

constituirea didacticii. 

C60. Procesul de învăţământ ca act de 

comunicare şi de cunoaştere. Caracterul 

formativ - educativ al procesului de 

cunoaştere. 

C61. Obiectivele procesului de învăţământ. 

Definirea conceptului de 

competență/subcompetență şi a funcţiilor sale 

pedagogice 

C62. Operaţionalizarea sarcinilor 

educaţionale în educația timpurie. Elaborarea 

unor seturi de obiective operaţionale pe 

conţinuturi specifice învăţământului preşcolar 

din Curriculumul pentru educație timpurie. 

A63. Ilustrarea problemelor didacticii 

contemporane și argumentarea noțiunii 

de didactică 

 A64. Detreminarea poziției și 

funcțiilor procesului de învățământ în 

cadrul instituției preșcolare 

A65. Analizarea componentelor 

procesului de învățământ 

A66. Distingerea caracteristicilor 

laturilor procesului de învățământ 

A67. Argumentarea importanței 

evaluării în procesul de învățământ prin 

abordarea noțiunii și aspectelor 

cararcteristice evaluării. 
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UC24. Nominalizarea 

sistemului principiilor 

didactice, deducerea 

abordărilor moderne a 

problemei principiilor în 

procesul de 

învățământ. 

 

 

C63. Principiile procesului de învăţământ, 

particularităţi ale aplicării acestora în 

învăţământul preşcolar 

C64. Noţiuni generale. Suportul ştiinţific al 

principiilor şi normelor didactice. 

C65. Sistemul principiilor didactice. 

Caracteristica lor. 

C66. Abordări moderne a problemei 

principiilor în procesul de învăţământ. 

Interdependenţa dintre principiile didactice și 

principiile fundamentale ale educației 

timpurii. 

A68. Explicarea argumentativă a 

noțiunii de principiu prin aderarea la 

termenul „regulă”  

A69. Explicarea prin argument 

concrete importanța tuturor principiilor 

didactice și neadmiterea excluderii nici 

unui din principia. 

UC25. Determinarea 

ansamblului de metode, 

procedee și mijloace 

necesare predării unei 

activități pe o temă la 

alegere. 

 

 

C67. Tehnologia și metodologia procesului de 

învățământ. 

C68.  Strategia didactică - un mod de 

combinare optimă a 

metodelor şi mijloacelor de învăţământ. 

Noţiune de metode 

de predare-învăţare. Funcţii şi însemnătate. 

C69. Sistemul metodelor utilizate în 

învăţământul preșcolar. 

Metode tradiţionale şi metode de dată mai 

recentă. 

C70. Modalităţi de aplicare a metodelor 

didactice în diferite 

situaţii de caz. 

C71. Definirea mijloacelor de învăţământ. 

Sistemul mijloacelor de învăţământ utilizate 

în grădiniţa de copiii. 

C72. Proiectarea ansamblului de metode, 

procedee şi mijloace de învăţământ necesare 

predării unei activităţi integrate. 

A70. Deducerea funcțiilor și rolul 

metodelor didactice 

A71. Identificarea criteriilor de selecție 

a metodelor didactice 

A72. Proiectarea unui ansamblu de 

metode pentru un subiect dat în 

dependență de vârsta copiilor 

A73.  Elaborarea situației problemă 

care să fie 

folosită în activitate pe o temă la alegere 

cu utilizarea metodei la alegere 

A74. Valorificarea importanţei 

utilizării mijloacelor de învăţământ în 

cadrul activitățolor integrate. 

A75. Aprecierea rolului mijloacelor 

didactice prin intermediul funcțiilor 

pe care le îndeplinesc 
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UC26.  Deducerea 

condițiilor generale care 

determină formele de 

organizare a activității 

educaționale. 

 

C73.  Moduri şi forme de organizare a 

procesului de învăţământ (a instruirii) în 

educația timpurie. 

C74. Noţiuni generale, privind organizarea 

procesului de 

învăţământ. Condiţiile. Amenajarea spaţiului 

fizic pe centre 

de interese/arii de stimulare. 

C75. Formele de organizare a activităţii 

instructiv-educative în educația timpurie. 

Diversitatea activităţilor preşcolarului. 

C76. Specificul formelor de organizare a 

procesului de învăţământ în educația timpurie: 

Activități de dezvoltare personală, Activități 

integrate/Activități pe domenii de 

activitate și Activități extracurriculare. 

A76. Identificarea  formelor de 

organizare a elevilor în cadrul lecțiilor; 

A77. Stabilirea relației dintre 

elementele tehnologiei didactice. 

A78. Clasificarea formelor de 

organizare a procesului de învățământ. 

A79. Identificare formelor de activitate 

observate în adrul activităților integrate 

din instituțoa de aplicație 

UC27.Distingerea 

criteriilor de clasificare a 

normelor de joc. 

- Analizarea și executarea 

jocurilor cu subiect pe 

roluri. 

- Analizarea și executarea 

jocurilor de 

construcție. 

- Analizarea și executarea 

jocurilor-dramatizări. 

 

C77. Jocul – activitate de bază a copilului de 

vârstă preşcolară. 

C78. Noţiuni generale.Dimensiunile jocului. 

Bazele psihologice ale activităţii de joc. 

Teoria jocului. 

C79. Clasificarea jocurilor. 

C80. Caracteristica jocurilor cu subiect pe 

roluri. Îndrumarea 

jocurilor cu subiect pe roluri. 

C81. Caracteristica şi dirijarea jocurilor de 

construcţie. 

C82. Jocurile – dramatizări. Organizarea şi 

dirijarea lor. 

A80. Argumentarea activității de bază a 

copilului preșcolar - jocul. 

A81. Desfășurarea diverselor jocurilor 

(jocuri cu subiect pe roluri, de 

construcție, dramatizări) cu respectarea 

etapelor, particularităților de vârstă. 
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UC28. Distingerea 

metodicii dirijării jocurilor 

dinamice și organizarea 

lor. 

 

C83. Jocul – activitate de bază a copilului de 

vârstă preşcolară. 

C84. Caracteristica şi îndrumarea jocurilor 

didactice. 

C85. Jocurile muzical - didactice. 

C86. Jocurile dezvoltative. Semnificaţia şi 

specificul lor. Jocurile la computer. Avantaje 

şi dezavantaje. 

C87. Caracteristica şi îndrumarea jocurilor 

mobile. 

Jocurile dinamice populare. 

C88. Jucăria. Evoluţia istorică a jucăriei. 

Valoarea educativă. Varietatea jucăriilor şi 

locul lor în jocurile copiilor. Jucăria  populară 

A82. Desfășurarea diverselor jocurilor 

(jocuri muzical – didactice, 

dezvoltative, la computer, mobile, 

populare) cu respectarea etapelor, 

particularităților de vârstă. 

A83. Determinarea caracteristicilor 

jucăriei și argumentarea modului de 

îngrijire a diverselor tipuri de jucării. 

A94. Descrierea rolului și valorii 

jucăriei în viața copiior. 

 

UC29. Elaborarea unor 

teste de evaluare a 

nivelului de însuşire a 

cunoştinţelor, priceperilor 

şi deprinderilor şi 

interpretarea datelor 

obţinute în cadrul 

evaluării. 

C89. Evaluarea în procesul de învăţământ 

preşcolar. 

C90. Evaluarea - componentă a procesului de 

învăţămînt. Funcţiile şi operaţiile evaluării 

procesului didactic. Dimensiunea evaluativă 

din perspectiva Curriculum-ului pentru 

educație timpurie actual 

C91. Modalităţi de integrare a acţiunilor 

evaluative în procesul de învăţământ 

preşcolar. Metode de 

verificare a rezultatelor obţinute în instituţiile 

preşcolare. 

C92. Formarea capacităţii de autoevaluare la 

preşcolari. 

A85. Determinarea funcțiilor și 

operațiilor evaluării procesului  

didactic. 

A86. Elaborarea unor probe de evaluare 

pentru verificarea nivelului de însuşire 

a cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor prevăzute pe anumite 

compartimente ale Curriculumului  

A87. Aplicarea instrumentariului de 

evaluare a rezultatelor obţinute în 

instituţiile preşcolare. 

 

 

UC30. Deducerea noţiunii 

de diferenţiere şi 

individualizare a învăţării. 

Depistarea şi 

clasificarea funcţiilor 

individualizării 

 

C93. Diferențierea și individualizarea 

învățării în educația timpurie 

C94. Definirea noțiunilor de diferențiere și 

individualizare a învățării. Funcțiile 

diferențierii și individualizării. Diferențierea 

și individualizarea în 

grădiniță 

 

A88.  Descrierea și exemplificarea 

noțiunilor de diferențiere și 

individualizare 

A89. Deducerea importanței aplicării 

diferențierii și individualizării în 

învățământul preșcolar. 

 

 



16 

 

UC31. Definirea 

conceptului curriculum 

având ca 

componenta-cheie a 

sistemul de finalități 

exprimate 

în termeni de competențe 

reflectate în Codul 

Educației și Cadrul de 

Referință al educației 

timpurii 

 

C95. Delimitări conceptuale noțiune de 

curriculumul, etimologie, tipuri de 

curriculum. 

Surse și criterii de selectare a conținutului 

procesului de învățământ. 

Teoria și metodologia curriculumului. 

Conținutul învățământului 

C96. Analiza curriculumului pentru educație 

timpurie axat pe competențe. Determinarea 

elementelor de structură din perspectiva 

modernizarii curriculumului. 

A90. Argumentarea noțiunii de 

curriculum și determinarea 

provenienței etimologige a termenului. 

 A91. Deducerea structurii 

curriculumului centrat pe 

competențe în educația timpurie. 

A92. Ilustrarea și demonstrarea 

capacității utilizării curriculumului 

pentru educație timpurie 

 

UC32. Clarificarea şi 

discutarea termenului de 

proiectare didactică, 

deducerea specificului 

proiectării didactice în 

instituţiile preşcolare 

conform noului 

curriculum. 

 

C97. Specificul proiectării didactice. 

Proiectarea condiție a unei activități didactice 

eficiente. Dimensiunea proiectivă din 

perspectica Curriculumuilui pentru educație 

timpurie actual. 

C98. Conținutul proiectării, operații integrate 

în proiectarea didactică. 

C99. Nivelele proiectării procesului de 

învățămînt. 

C100. Evenimentele instruirii. 

 

 A93. Argumentarea noțiunii de 

proiecatre didactică. 

A94. Exersarea în domeniul proiectării 

unei activități integrate. 

A95. Analizarea diverselor modele 

de proiecte didactice și ilustrarea celor 

mai eficiente. 

A96. Determinarea nivelelor proiectării 

procesului de învăţămînt în instituţia 

preșcolară. 

A97.  Distingerea şi analiza operaţiilor 

integrate în 

proiectarea didactică. 

A98. Examinarea şi aprecierea 

evenimentelor instruirii. 

UC33. Exprimarea şi 

determinarea importanţei 

relaţiilor educator – copil 

în structura 

procesului de învăţămînt. 

- Determinarea şi 

înţelegerea 

particularităţilor 

relaţiilor educator-copil. 

C101. Relațiile educator-copil – ca factor de 

stimulare a dezvoltării personalității 

preșcolarilor 

Interrelațiile educatoare – copil – parte 

integrantă a structurii procesului de 

învățămînt. 

C102.  Particularități ale relațiilor educatoare 

– copil. 

C103. Tipuri de relații educator – copil. 

A99. Identificarea tipurilor de relații 

educator - copil manifestate în cadrul 

instituției de aplicație 

A100 Analiza și identificarea 

avantajelor și dezavantajelor oferite de 

relațiile autoritatre și cele democratice 
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- Explicarea tipurilor de 

relaţii educator – copil. 

 

UC34. Exprimarea rolului 

familiei în educarea 

copilului preşcolar. 

- Exprimarea şi discuatrea 

poziţiei în familie şi 

contribuţia familiei la 

dezvoltarea multilaterală 

a copilului. 

 

 

C104. Importanța și caracterul obiectiv al 

educării copilului preșcolar în familie. 

C105. Poziția copilului în familie. Contribuția 

familiei la realizarea dezvoltării  multilaterale 

a copilului 

C106. Colaborarea dintre familie și grădiniță. 

Personalitatea educatoarei. 

 

A101. Depistarea formelor de 

colaborare dintre familie şi grădiniţă. 

A102. Justificarea importanței tipului 

de familie în educația copilului. 

A103. Aprecierea roului educatorului 

în dezvoltarea copilului în învățământul 

preșcolar 

A104. dentificarea trăsăturilor de 

personalitate a educatorului din fața 

copului  și observarea momentelor de 

tact pedagogic în cadrul stagiului de 

practică. 

UC35. Identificarea şi 

discutarea problemelor de 

continuitate între instituția 

de educație 

timpurie şi şcoală. 

 

 

 

C107. Probleme de continuitate între instituția 

de educație timpurie și școală. 

C108. Pregătire copilului preșcolar pentru 

școală și valoarea anului pregătitor în instituția 

de educație timpurie. 

 

 

A105. Argumentarea importanței 

instituției de ducație timpurie în 

dezvoltarea copilului. 

A106. Identificarea și soluționarea 

problemelor de continuitate între 

instituția de educație timpurie și școală. 

A107. Argumentarea importanței 

pregătirii intelectuale și psihologice a 

copilului pentru școală. 

A108. Analiza şi discutarea anului 

premărgător în instituția de educație 

timpurie şi rolul pregătirii copilului 

către şcoală. 



Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul: 

 

1. Cunoașterea și aprecierea propriilor puncte forte și domeniilor care necesită dezvoltare. 

Capacitatea de a pune întrebări pentru a înțelege mai bine o informație, pentru a-și forma 

o opinie, pentru a executa o sarcină de lucru. 

2. Solicitarea de opinii și sfaturi, luarea deciziilor referitoare la executarea sarcinii de lucru.  

3. Atenție și concentrare în procesul de executare a sarcinilor de lucru.  

4. Comunicare corectă și eficientă în contexte de muncă.  

5. Curiozitate și interes pentru activități inovative de muncă.  

6. Atitudine pozitivă, atenție și toleranță față de partenerii de muncă în diferite situații de 

comunicare. 

7. Elemente de creativitate în executarea sarcinilor de lucru.  

8. Conduită autonomă în situații de lucru corespunzătoare calificării solicitate. 

9. Corectitudinea și coerența limbajului specific specialității.  

10. Inițiativă și perseverență.  

11. Abordare critică și creativă.  

12. Utilizarea Curriculumului pentru educație timpurie. 

13. Capacitatea de transpoziție didactică a prevederilor paradigmelor, teoriilor, modelelor 

pedagogice și altor tipuri de rezultate științifice cu umpact facil asupra organizării activității 

educației muzicale în instituția de educație timpurie. 

14. Capacitatea de a transpune prevederile metodologice modern în vederea formării/exersării 

competențelor la preșcolari. 

15. Selectarea informației relevante obiectivelor programei la educația muzicală. 

16. Utilizarea diverselor surse și mijloace de informare. 

17. Formularea mesajului educational adaptat la particularitățile grupei de copii și 

particularitățile individuale. 

18. Capacitatea de a transmite prevederile metodologice moderne în vederea formării/exersării 

competențelor la preșcolari. 

19. Capacitatea de a respecta identitățile multiple ale copiilor. 

20. Utilizarea reperelor metodologice în proiectarea, organizarea și realizarea activităților 

educaționale. 

21. Utilizarea conceptelor, proceselor specifice particularităților de vârstă a copilului de la 

naștere până la 7 ani în organizarea și realizarea educației muzicale. 

22. Aplicarea diverselor strategii didactice în realizarea activităților de educație muzicală. 

23. Utilizarea diverselor forme de organizare a activităților de educație muzicală. 
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24. Capacitatea de a selecta indicatorii de evaluare, aplicarea metodelor clasice și moderne de 

evaluare eficiente, interpretarea rezultatelor evaluării. 

25. Identificarea modalităților relevante de interacțiune cu diverși factori educaționali. 

26. Stabilirea priorităților în dezvoltarea profesională. 

 

 


