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Lista  

competenţelor profesionale specifice 

 

1. Valorificarea conceptelor fundamentale specifice educaţiei timpurii. 

2. Cooperarea constructivă cu grupurile profesionale pertinente. 

3. Comunicarea unui mesaj educațional relevant concepţiei curriculumului, adecvat obiectivelor 

educaţiei timpurii şi particularităţilor de vârstă ale copiilor. 

4. Cercetarea reperelor fundamentale ale activităților instructiv-educative în instituțiile preșcolare. 

5. Aplicarea eficientă a principiilor şi strategiilor didactice în realizarea activităţilor instructiv-

educative specifice nivelului de vârstă al grupului.  

6. 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. 

7. Desfăşurarea activităţilor conform prevederilor curriculare, utilizând modelele instructiv-

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

8. Utilizarea adecvată în practica educațională a conceptelor specifice teoriei literare.  

9. Uzul diverselor strategii de lectură și de elaborare a textului.  

10. Interpretarea textelor literare, în scopul stabilirii unor direcții de acțiune în activitatea de lucru 

cu copiii.  

11. Interpretarea competențelor profesionale din perspectiva integrarii demersului didactic.  

12. Asumarea integrală a diferitor rolurisolicitate de cadrul didactic în practica educațională.  

13. Cunoașterea și înțelegerea universului poetic al textelor literare.  

14. Interpretarea textelor literare, în scopul stabilirii unor direcții de acțiune în activitatea de lucru 

cu copiii. 

15. Cunoașterea și înțelegerea universului poetic al textelor literare. 

16. Reiterarea marelor teme abordate în operele literare pentru copii ale scriitorilor contemporani. 

17. Interpretarea competețelor profesionale din perspectiva integrării în demersul didactic. 

18. Uzul diverselor strategii de lectură și de elaborare a textului. 

19. Aplicarea conceptelor și a teoriilor moderne de metodologie a curriculumului preșcolar în 

practica educațională. 

20. Asumarea integrală a diferitor roluri solicitate cadrului didactic în practica educațională. 
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Obiectivele de evaluare 

Unități de  

competență 

Obiectivele de evaluare 

Candidatul va demonstra că posedă 

următoarele cunoștințe 

Candidatul va demonstra că posedă 

următoarele abilități 

UC1. Familiarizarea 

elevilor cu specificul 

limbii materne. 

 

C1. Însemnătatea limbii materne în 

dezvoltarea armonioasă a copiilor de vârstă 

timpurie.  

C2. Obiectivele şi formele de lucru la 

educarea limbajului și comunicării în 

instituţiile de educație timpurie. 

A1. Înţelegerea rolului limbii materne în 

sistemul educaţiei preşcolare. 

A2. Lansarea explicațiilor cu privire la 

însemnătatea limbii materne în dezvoltarea 

armonioasă a preşcolarilor. 

UC2. Remarcarea celor 

mai semnificative 

strategii didactice de 

lucru la educarea 

limbajului și comunicării 

în diferite grupe de 

vârstă. 

 

 

C3. Jocul didactic.  

C4. Observarea.  

C5. Convorbirea.  

C6. Lectura după imagini.  

C7. Povestirea. Repovestirea.  

C8. Memorizarea.  

A3. Desfășurarea jocurilor didactice în 

educația timpurie. 

A4. Definirea trăsăturilor specifice ale 

activității de observare. 

A5. Recunoașterea specificului de formare 

a vorbirii dialogate la copiii de vârstă 

preșcolară. 

A6. Cunoașterea metodelor de desfășurare 

a activităților de lucru cu imaginile în 

instituțiile preșcolare. 

A7. Înțelegerea formelor de lucru asupra 

textului literar la copii. 

A8. Inițierea în cadrul domeniului ce ține 

de lucrul cu textul poetic la etapa timpurie. 

UC3. Descoperirea 

direcţiilor și sarcinilor 

principale de explorare a 

mediului înconjurător. 

 

C9. Însemnătatea şi obiectivele lucrului 

lexical în instituțiile de educație timpurie. 

C10. Excursiile – rolul lor în familiarizarea 

copiilor cu mediul înconjurător şi 

dezvoltarea vocabularului.  

C11. Alcătuirea şi analiza proiectelor 

didactice ale excursiilor. 

C12. Didactica lucrului cu ghicitorile în 

diferite grupe de vârstă. 

A9. Ilustrarea obiectivelor de lucru asupra 

lexicului. 

A10. Aplicarea în practică a metodelor de 

lucru. 

A11. Realizarea proiectelor didactice. 

A12. Planificarea lucrului cu ghicitorile. 
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UC4. Remarcarea celor 

mai semnificative 

procedee de lucru la 

educarea culturii sonore  

a vorbirii la vârsta 

preşcolară. 

 

C13. Noţiuni generale despre cultura sonoră 

a vorbirii.  

 

C14. Didactica dezvoltării atenţiei auditive, 

a auzului fonematic  al copiilor de diferite 

vârste. 

C15. Dezvoltarea expresivităţii vorbirii, 

formarea dicţiei. 

C16. Jocurile didactice ce contribuie la 

educarea culturii sonore a vorbirii.  

A13. Descrierea conţinutului muncii 

asupra aspectului fonetic al vorbirii. 

A14. Definirea trăsăturilor specifice 

aspectului fonetic al limbajului. 

A15. Recunoașterea specificului de 

formare a auzului fonematic  la copiii de 

vârstă preșcolară. 

A16. Selectarea jocurilor didactice cu un 

conţinut fonematic. 

UC5. Remarcarea celor 

mai semnificative 

procedee de lucru la 

formarea structurii 

gramaticale  a vorbirii la 

vârsta preşcolară. 

 

C17. Specificul însuşirii structurii 

gramaticale de către preşcolari. 

C18. Greşelile tipice în asimilarea structurii 

gramaticale a vorbirii la preşcolari. 

C19. Metodele şi procedeele de lucru asupra 

structurii gramaticale. 

C20. Exerciţii şi jocuri didactice ce 

contribuie la formarea structurii gramaticale 

a vorbirii. 

A17. Identificarea conţinutului de însuşire 

a structurii gramaticale. 

A18. Observarea greşelilor gramaticale la 

preşcolari. 

A19. Aplicarea metodelor în cadrul 

formării structurii gramaticale a vorbirii. 

A20. Selectarea exerciţiilor şi jocurilor cu 

conţinut gramatical. 

UC6. Asimilarea 

elementelor conceptuale 

în dezvoltarea 

limbajului. 

 

 

 

 

 

 

 

C21. Didactica dezvoltării vorbirii dialogate.  

C22. Alcătuirea și analiza proiectelor 

didactice ale convorbirilor pe diverse teme, 

în grupe diferite. 

C23. Jocurile didactice ce contribuie la 

dezvoltarea vorbirii dialogate. 

C24. Didactica dezvoltării vorbirii 

monologate.  

C25. Didactica povestirii copiilor după 

jucărie.  

C26. Alcătuirea şi analiza proiectelor 

didactice ale activităţii de povestire după 

jucărie. 

C27. Repovestirea şi rolul ei în învăţarea 

copiilor de a povesti.  

C28. Alcătuirea şi analiza proiectelor 

didactice ale activității de repovestire. 

A21. Urmarea sarcinilor de dezvoltare a 

vorbirii dialogate. 

A22. Realizarea activităților practice în 

instituțiile preșcolare. 

A23. Selectarea jocurilor cu un conţinut 

dialogat. 

A24. Urmarea sarcinilor de dezvoltare a 

vorbirii monologate. 

A25. Selectarea jucăriilor pentru povestire. 

A26. Asimilarea specificului de lucru în 

cadrul activităților practice. 

A27. Detectarea lucrului la repovestire. 

A28. Proiectarea activităţilor în instituţiile 

preşcolare. 
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UC7. Manifestarea 

capacității de structurare 

a lucrului metodic 

conform 

particularităţilor 

dezvoltării vorbirii 

copiilor de vârstă 

timpurie. 

C29. Componentele comunicării la vârsta 

timpurie.  

 

C30. Strategii didactice utilizate în scopul 

dezvoltării competenţei de comunicare a 

copiilor de vârstă timpurie.  

A29. Reliefarea componentelor 

comunicării la vârsta timpurie a copiilor. 

A30. Utilizarea strategiilor în scopul 

dezvoltării competenţei de comunicare la 

copii. 

UC8. Stabilirea legăturii 

dintre diverse aspecte ale 

limbii şi aplicarea 

acestora în dezvoltarea 

vorbirii. 

 

C31. Importanţa literaturii artistice în 

educaţia copiilor de vârstă timpurie. 

C32. Influenţa literaturii artistice asupra educaţiei 

estetice. 

C33. Influenţa literaturii artistice asupra educaţiei  

morale a copiilor. 

C34. Rolul operelor literare în educaţia 

intelectuală. 

C35. Activităţile de literatură. Rolul şi 

conţinutul lor. Povestirea şi citirea artistică. 

C36. Alcătuirea şi analiza proiectelor 

didactice ale activităților de lectură/povestire 

artistică în educația timpurie. 

C37. Seratele distractive şi cele tematice. 

C38. Victorinele literare. 

C39. Matineele literare și însemnătatea lor. 

Didactica organizării.  

C40. Emisiunile radio şi televizate pentru 

copii.  

A31. Identificarea impactului literaturii 

artistice asupra educării limbajului și 

comunicării la copii. 

A32. Integrarea literaturii artistice în 

educaţia armonioasă a preşcolarilor. 

A33. Ilustrarea conţinutului activităţilor de 

literatură. 

A34. Aplicarea cerinţelor curriculare în 

cadrul activităţilor practice. 

A35. Planificarea seratelor. 

A36. Gestionarea lucrului în cadrul 

victorinelor literare. 

A37. Gestionarea lucrului în cadrul 

matineelor literare. 

A38. Alegerea emisiunilor preconizate 

pentru copii. 

UC9. Cunoaşterea 

aspectelor de formare a 

premiselor citirii şi 

scrierii. 

C41. Metoda analitico-sintetică şi esenţa ei. 

C42. Familiarizarea copiilor cu propoziţia. 

C43. Didactica cunoaşterii copiilor cu 

sunetul. 

C44. Familiarizarea copiilor cu silaba, cu 

analiza şi sinteza cuvântului.  

C45. Aspectele pregătirii pentru scris.  

A39. Fixarea conţinutului metodei 

analitico-sintetice. 

A40. Distingerea modalităţilor de 

familiarizare cu propoziţia.  

A41. Descrierea modalităţilor de 

familiarizare cu sunetul. 

A42. Explicarea modalităţilor de 

familiarizare cu silaba/ cuvântul. 
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A43. Identificarea aspectelor de pregătire 

pentru scris. 

 

UC10. Utilizarea 

adecvată în practica 

educațională a 

conceptelor specifice 

teoriei literare. 

 

 

C46. Conceptul și specificul literaturii 

pentru copii în plan diacronic. 

C47. Sfera de cuprindere a literaturii pentru 

copii. 

C48. Importanța creației populare orale ca 

parte componentă a culturii naționale. 

C49. Genurile și speciile literare folclorice; 

trasaturile specifice folclorului românesc. 

A44. Aplicarea tehnicilor de muncă 

intelectuală pentru elaborarea alocuțiunilor 

și a textelor orale/scrise. 

A45. Aplicarea noțiunilor de teorie literară, 

a terminologiei în limita standardelor. 

A46. Determinarea importanței creației 

populare orale ca parte componentă a 

culturii naționale. 

A47. Elaborarea hărții conceptuale care 

include genurile și speciei literare 

folclorice. 

 

UC11. Uzul diverselor 

strategii de lectură și de 

elaborare a textului. 

 

 

C50. Definiția si clasificarea poveștilor. 

Structura compozițională și trăsăturile 

specifice poveștilor. 

C51. Caracteristicile poveștilor zoomorfice, 

exemplificarea prin interpretarea textelor de 

acest gen. 

C52. Specificul povestilor nuvelistice. 

Analiza conținutului de idei si caracterizarea 

complexă a personajelor invocate. 

C53. Particularitățile speciei snoava, 

caracterizarea personajelor tradiționale 

snoavei (Păcală, Tândală, Pepelea). 

C54. Definirea și clasificarea legendelor. 

Listarea scriitorilor români creatori de 

legendă. 

C55. Genul aforistic și enigmatic ca simbol 

al înțelepciunii populare. 

A48. Comentarea specificului stilistic al 

unui text artistic. 

A49. Aplicarea instrumentelor de 

interpretare a textului literar. 

A50. Valorificarea potențialului expresiv 

al mesajului poveștilor nuvelistice 

A51. Selectarea și accesarea surselor 

necesare pentru descifrarea și interpretarea 

textelor literare. 

A52. Stimularea gândirii reflexive prin 

lectura și interpretarea textelor literare 

A53. Cultivarea sesibilității prin receptarea 

operelor literare 

 

UC12. Interpretarea 

textelor literare, în 

scopul stabilirii unor 

direcții de actiune în 

C56. Folclorul copiilor – segment literar ce 

cultivă înalte principii morale. 

C57. Conținutul de idei și structura 

cântecului de leagăn. 

A54. Stimularea gândirii reflexive prin 

lectura și interpretarea textelor literare 

A55. Aplicarea tehnicilor de muncă 

intelectuală pentru elaborarea analizei 

textelor 
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activitatea de lucru cu 

copiii. 

C58. Rolul frământărilor de limbă în 

formarea dicției si a respirației la copiii de 

vârstă timpurie. 

A56. Motivarea rolului frământărilor de 

limbă în formarea dicției și a respirației. 

 

UC13. Interpretarea 

competențelor 

profesionale din 

perspectiva integrării în 

demersul didactic. 

C59. Relevanța poeziilor obiceiurilor 

calendaristice pentru vârsta preșcolară. 

Exemplificări. 

 

 

 

A57. Interpretarea expresivă a textelor 

folclorice. 

UC14. Asumarea 

integrală a diferitelor 

roluri solicitate de cadrul 

didactic în practica 

educațională. 

 

 

C60. Prezentarea și caracterizarea poveștilor 

crengiene. Valoarea elementelor satirice și 

umoristice. 

C61. Analiza reperelor biobibliografice ale 

lui Mihai Eminescu. Analiza textului poetic 

eminescian 

C62. Vasile Alecsandri, cel mai mare 

pastelist român. Mesajul ideatic al 

pastelurilor 

A58. Cultivarea sensibilității prin 

receptarea operelor literare crengiene. 

A59.Comentarea specificului stilistic al 

textelor artistice, prin identificarea 

elementelor biografice 

A60. Aplicarea noțiunilor de teorie literară 

și a terminologiei în limita standardelor. 

UC15. Cunoașterea și 

înțelegerea universului 

poetic al textelor literare. 

C63. Alexandru Donici – autor de fabule. 

Specificul național în fabule. 

A61. Identificarea elementelor naționale în 

fabule. 

UC16. Aplicarea 

conceptelor și a teoriilor 

moderne de metodologie 

a curriculumului 

preșcolar în practica 

educațională. 

C64. Conținutul tematic a literaturii pentru 

copii din creația scriitorilor contemporani. 

Reprezentanți. 

A62. Motivarea necesității studierii 

literaturii pentru copii în instituțiile 

preșcolare. 

UC17. Reiterarea 

marelor teme abordate în 

operele literare pentru 

copii ale                   

scriitorilor contemporani 

C65. Tudor Arghezi. Caracterizarea creației 

pentru copii. Tematica poeziilor Zdreanță, 

Tâlharul pedepsit, Fetica. 

C66. Valoarea artistică și educativă a operei 

lui Emil Gârleanu. Analiza cărții Din lumea 

celor care nu cuvântă 

C67. Ion Druță – tema copilăriei în creația 

scriitorului. Trofimaș și Bobocel – 

A63.Valorificarea potențialului expresiv al 

mesajelor literare. 

A64. Aplicarea unor tehnici de elaborare a 

diverselor tipuri de compoziții 

A65. Aplicarea  instrumentelor de 

interpretare a textului literar. 

A66. Interpretarea unor teme și motive 

literare conform algoritmilor. 
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caracterizarea complexă a personajelor 

inocente dar ingenioase.  

Povestea furnicii – ideea despre forța vitală 

a muncii. 

Balada celor cinci motănași – sentimentul 

puternic al dragostei de mama. Accentuarea 

resurselor expresivității textuale. 

C68. Caracterizarea generală a creației 

vierene. Bogăția și diversitatea tematică, 

limbajul și valorile instructiv-educative. 

C69.Spiridon Vangheli – un neîntrecut 

pedagog, prezentarea rezumativă a 

povestirilor. Analiza conținutului de idei al 

plachetei Guguță și prietenii lui. 

A67. Interpretarea textelor literare în 

scopul stabilirii unor direcții de acțiune în 

activitatea copiilor de vârstă timpurie. 

 

UC18. Uzul diverselor 

strategii de lectură și de 

elaborare a textului. 

 

 

C70. Analiza creațiilor pentru copi din 

literatura universală. Hans Christian 

Andersen, prezentarea rezumativă a 

poveștilor. Analiza literară a basmului 

Degețica, dramatizarea fragmentelor. 

C71. Charles Perrault, Scufița roșie, analiza 

conținutului de idei, accentuarea valorilor 

instructiv- educative. 

A68. Identificarea unor conexiuni motivate 

între literatura română pentru copii și cea 

universală. 

A69. Producerea textelor-sinteză. 
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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.  

 


