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ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL ÎN INSTITUŢIILE PREŞCOLARE în 

anul 2014-2015 

 

În învăţământul preşcolar, în anul de studii 2014-2015, vom continua realizarea 

obiectivelor educaţiei timpurii centrate pe copil, care  prevede respectarea și valorizarea unicităţii 

copilului, a nevoilor și  intereselor fiecăruia, acordarea de oportunități egale de acces la educație și 

dezvoltare, precum și formarea unei personalități autonome, tolerante, cooperante, responsabile, 

creative și flexibile, capabile de a face alegeri și de a decide, iar cadrul didactic fiind cel care îi este 

partener, îl susţine, îi satisface necesităţile şi interesele lui, îi crează oportunități de cunoaștere de 

sine și a mediului înconjurător  

La baza realizării obiectivelor educaţionale în învăţământul preşcolar vor sta  documentele 

normative şi de politică educaţională: 

 

Acte normative Anul 

Legea Învățămîntului, cu modificările şi completările ulterioare 1995 

Codul educației (proiect)(www.edu.md) 2014 

Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014-2020“Educația - 2020„(www.edu.md) 2014 

Strategia naţională „Educaţie pentru toţi” pe anii 2004-2015. Hotărârea Guvernului nr.410 din 

04.05.03. 

2004 

Concepţia dezvoltării educaţiei preşcolare din  Republica Moldova. ME. Buletinul informativ 

 

1995 

Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica 

Moldova, Ministerului Educaţiei şi Tineretului, 2008 

2008 

Standarde de învăţare şi dezvoltare a copiilor de la naştere până la 7 ani, 2010. www.edu.md 2010 

Standarde profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie, 

2010. www.edu.md 

2010 

Regulamentul instituţiei de educaţie preşcolară (Colegiul Ministerului Educaţiei, Hotărârea nr. 

8.5 din 16 decembrie 2010, Ordinul Ministerului Educaţie nr.04 din 4 ianuarie 2011; 

www.edu.md. 

2010 

Regulamentul instituţiei de învăţământ „Grădiniţă - Şcoală primară” (Colegiul Ministerului 

Educaţiei, Hotărârea nr. 8.7 din 16 decembrie 2010, Ordinul Ministerului Educaţiei nr.04 din 4 

ianuarie 2011; www.edu.md;  

2010 

Regulamentul cu privire la organizarea obligatorie a pregătirii copiilor către şcoală de la 

vârsta de 5 ani. (Colegiul Ministerului Educaţiei, Hotărârea nr. 8.6 din 16 decembrie 2010, 

Ordinul Ministerului Educaţiei nr.07 din 4 ianuarie 2011; www.edu.md. 

2010 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrelor Comunitare de Dezvoltare Timpurie a copiilor de 

3-6(7) ani. Hotărârea Guvernului nr.567 din 10.09.09, Monitorul Oficial nr.144-147 (3477-3480) din 

18.09.09. 

2009 

 

Propunem în continuare recomandările, axate pe realizarea Standardelor profesionale 

naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie. Este foarte importantă 

conştientizarea şi formarea unei culturi de evaluare şi autoevaluare profesională a cadrului 

didactic în cadrul instituţiei. 

 

 

http://www.edu.md/
http://www.edu.md/
http://www.edu.md/
http://www.edu.md/
http://www.edu.md/
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1. Domeniul A. Concepţia despre copil şi educaţia timpurie. 

• Cadrul didactic va continua să organizeze procesul educaţional în baza cunoaşterii 

necesităţilor individuale de dezvoltare a fiecărui copil din grupa sa, în special, ritmul propriu, 

temperamentul, tipul de inteligenţă şi stilul de învăţare, pentru a crea condiţii optime de 

dezvoltare a acestora.  

• În învăţământul preşcolar se pune prioritar accentul pe principul nediscriminării - adică un 

învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi. Incluziunea educațională a copiilor trebuie să fie 

susţinută de interesul şi disponibilitatea noastră, bazată pe empatie, toleranţă şi respect faţă de 

toţi copiii, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, nivel de dezvoltare sau statut socio-

economic.  

• Cadrul didactic va oferi condiţii egale de dezvoltare a tuturor copiilor, inclusiv, a celor cu 

necesităţi educaţionale speciale, copiii cu dizabilităţi. 

• În funcţie de dizabilitatea copilului, se vor face adaptări de mediu, de conţinuturi 

educaţionale şi de metode/tehnici/procedee de predare-învăţare. În grădiniţele cu practici 

incluzive echipa de specialişti în colaborare cu educatoarea şi cadrul didactic de sprijin va 

elabora, la necesitate, Planul Educaţional Individualizat pentru fiecare copil. 

• Inspectorii/metodiştii de specialitate de la DR/MÎTS managerii instituţiilor preşcolare şi 

cadrele didactice vor organiza activităţi de sensibilizare a copiilor majoritari şi părinţilor 

acestora, precum şi a întregii comunităţi vizavi de nevoile copiilor cu CES şi acceptarea lor 

în grădiniţă.  

• În acest proces vă puteţi ghida de „Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu dizabilităţi 

în grădiniţa de copii”, 2012, Ghidul pentru cadrele didactice şi manageriale din sistemul 

educaţional preşcolar şi pentru specialiştii din serviciile specializate de recuperare/reabilitare 

a copiilor cu dizabilităţi
1
. 

 

2. Domeniul B. Planificarea învăţării 

Cadrul didactic îşi planifică activitatea în baza cunoaşterii particularităţilor individuale, a 

intereselor şi nevoilor fiecărui copil. Drept  reper servesc  trei documente de politică educaţională:  

- Curriculum-ul educaţiei timpurii şi preşcolare, 2008; 

- Standardele de învăţare şi dezvoltare  pentru copilulu de la naștere până la 7 ani, 2010; 

- Standardele naționale profesionale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație 

timpurie. 

Planificarea activităţii demonstrează capacitatea cadrului didactic de a organiza toate 

elementele acţiunii educaţionale într-o formă coerentă, exprimată prin corelarea obiectivelor 

educaţionale cu conţinuturile, materialele/resursele disponibile şi mediul educaţional. Planificarea 

activităţii reflectă coerenţa atât pe orizontală (în cadrul unei zile de lucru), cât şi pe verticală (pe 

parcursul unei săptămâni sau  a unei luni etc.) a modului în care obiectivele, conţinuturile se 

corelează pe o durată mai mare de timp, asigurând un continuum al acţiunii cadrului didactic în 

scopul stimulării dezvoltării copilului. 

                                                           
1
Ghidul a fost elaborat și editat în cadrul proiectului Extinderea modelului de succes privind incluziunea 

socio-educațională a copiilor cu CES în instituțiile preșcolare din Republica Moldova, implementat în 2011-

2012 de către AO Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin din Criuleni cu suportul  

Agenţiei de Dezvoltare a Republicii Cehia. În anul 2013 ghidul a fost reeditat în din sursele proiectului 

Parteneriat Global pentru Educație și distribuit tuturor cadrelor didactice și manageriale din țară. 
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Prin diversitatea lor, obiectivele cadru şi de referinţă din Curriculum vizează dezvoltarea 

copilului sub toate aspectele. Dezvoltarea plenară a copilului reprezintă scopul primordial al 

educaţiei timpurii, de aceea prin ariile curriculare propuse se urmăreşte stimularea dezvoltării 

complete/holiste a copilului. 

În reflectarea specificului învăţării copiilor activităţile propuse în cadrul orelor de program 

poartă un caracter integrat, cu referinţă la  modul în care cadrul didactic integrează conţinuturile 

mai multor arii curriculare, exploatând resursele din mai multe centre de activitate/arii de 

stimulare cu scopul atingerii mai multor obiective de referinţă. Abordarea integrată asigură 

stimularea copiilor pe mai multe domenii de dezvoltare, acordându-le egală atenţie tuturora. 

Planificarea activităţilor este condiţionată de specificitatea grupului de copii. Astfel, durata 

atingerii unor obiective poate varia de la o grupă la alta, cum, dealtfel, variază, în mod firesc, de la 

un copil la altul. Fiind puternic influențată de progresul înregistrat de copii, planificarea pe o 

durată mai mare de timp poate suporta modificări – prin adăugarea sau scoaterea unor 

teme/subteme de interes a copilului/părinților, iar uneori a cadrului didactic. De aceea, un rol foarte 

important îl joacă observarea şi evaluarea progresului copilului.  

 

Proiectul tematic este un demers didactic în centrul căruia se află o temă/un subiect ce 

prezintă interes pentru copil. Unitatea tematică vizează atingerea diverselor obiective de referință 

din mai multe arii curriculare prin activarea centrelor de activitate/ariilor de stimulare, în care se 

desfășoară procesul educațional. Prin realizarea unei unități tematice se asigură abordarea integrată 

a curriculum-ului. 

 Proiectarea  tematică (în baza unei teme/subiect/concept) este una din modalităţile de a 

implica copiii şi părinţii în planificare, prin sondarea intereselor copiilor, a doleanțelor părinților, 

dar și sugerate copiilor prin expunerea lor la experiențe noi de învățare. Ea este una prospectivă, 

poate fi de durată mai lungă (o săptămână, câteva săptămâni) sau mai scurtă (proiect de o zi), în 

funcţie de nivelul de interes al copiilor, de complexitatea temei abordate, de contextul temporal și 

cultural, dar şi de capacitatea cadrului didactic de a oferi oportunităţi diverse de învăţare 

experienţială, prin descoperire, în diverse centre de activitate/arii de stimulare. În scopul 

proiectelor pot fi create centre/arii noi sau pot fi utilizate activ doar unele dintre  ele - cele 

tradiţionale. Oportunităţile de învăţare propuse în diverse centre/arii trebuie să aibă un caracter 

deschis, pentru a lăsa spaţiu pentru creativitatea copiilor şi cooperarea între ei. În acelaşi timp, prin 

sarcinile pe care le realizează copiii, este stimulată dezvoltarea acestora în toate domeniile. 

Selectarea  temelor de studiu pentru realizarea obiectivelor planificate se va face pe parcursul 

anului, implicând  părinţii şi copiii, ţinând cont de interesul acestora. Aceste teme trebuie să aibă 

un grad ridicat de atractivitate, sporind motivaţia copiilor de a învăţa.  

Mai detaliat despre proiectarea tematică consultați „Ghidul cadrelor didactice pentru 

educaţie timpurie şi preşcolară”, cap.VI, pag.40-51, „Ghidul 1001 idei pentru educație timpurie și 

preșcolară”, pag.80-83. 

Planificarea în programele centrate pe copil presupune o bună înţelegere a nivelului de 

dezvoltare, a nevoilor şi intereselor fiecărui copil din grupă. Această informaţie cadrele didactice o 

obţin din observările zilnice asupra modului  în care copiii interacţionează cu mediul, unul cu altul 

şi cu adulţii. Standardele şi indicatorii din toate domeniile de dezvoltare îi ajută în acest scop să 

evalueze nevoile de dezvoltare ale fiecărui copil şi să conceapă traseele individualizate de învăţare, 

structurate pe activităţi diferenţiate, inclusiv în baza planurilor individualizate de învăţare în cazul 

copiilor cu nevoi speciale. 
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În procesul de planificare, atît de lungă durată, cît şi de durată scurtă, cadrul didactic va ține 

cont de următoarele întrebări: 

- Ce voi face?  - vizează obiectivele care trebuie fixate (de referință – pe care le selectăm 

din Curriculum, și operaționale – pe cadrul didactic le selectează din Standardele de 

învățare și dezvoltare timpurie a copilului, indicatorii, sau le formulează de sinestătător 

utilizînd terminologia lui Bloom); 

- Cu ce voi face? – planificarea resurselor educaționale, materiale, umane; 

- Cum voi face? – vizează strategiile didactice, metodele și tehnicile optime de învățare; 

- Cum voi ști dacă ceea ce s-a realizat a atins obiectivele/rezultatele așteptate? – vizează 

stabilirea metodelor/tehnicilor de evaluare a realizării obiectivelor și a rezultatelor 

învățării. 

Planurile vor fi ajustate în funcţie de interesele copiilor sau de situaţiile spontane apărute în 

timpul derulării activităţilor. O proiectare flexibilă va permite educatorului o intervenţie 

educaţională promptă şi oportună. 

Planificarea si organizarea programului zilnic, inclusiv a activitaților integrate este o 

obligaţiune funcţională a  cadrelor didactice. Existența unui program zilnic organizat, în care 

timpul este  eficient administrat de către educator, induce copilului siguranță, securitate și, astfel, 

stimulează creșterea și independența acestuia. Un program dezorganizat, nestructurat crează 

copilului sentimentul de haos, de lipsă de siguranță. Regularitatea zilnică a momentelor crează 

sentimentul ordinii și disciplinei.   

În programul zilnic trebuie să existe un echilibru între activitățile statice și cele dinamice, în 

încăpere și în aer liber, individuale, în grup mare și mic, de cunoaștere, de explorare, de 

descoperire/informare, de observare, de participare, alese și dirijate de copii, alese și dirijate de 

cadrul didactic. Se va ține cont și de corelarea activităților de dimineață cu cele de după amiază, 

realizarea obiectivelor de referință, operaționale și a sarcinilor de lucru în diverse momente ale 

zilei.  

Activităţile pe domenii experienţiale vor fi planificate ca și activităţi integrate 

(cunoştinţele din cadrul mai multor arii curriculare pot fi îmbinate între ele).  

Activităţile integrate includ: 

- Întîlnirea de dimineaţă - se realizează, de obicei, în formă de cerc (pe scăunele, pe 

pernuţe, în picioare) şi are drept scop dezvoltarea abilităţilor sociale, crearea unei 

predispoziţii pentru activitate pe parcursul zilei. Aceasta poate include salutul, discuţii 

legate de completarea panourilor (calendarul zilei, calendarul naturii, mesajul zilei, care 

include noutăţi împărtăşite de copii, etc. Cadrul didactic poate valorifica momentele 

spontane de interes ale copiilor pentru lucruri noi în scopul extinderii învăţării lor. Durata 

activităţii în cerc mare poate varia de la o zi la alta şi va depinde de atenţia şi interesul 

copiilor, întrucît importanţă primordială o au calitatea interacţiunilor şi starea de bine a 

copiilor (în limitele a 10-15 minute la grupa mică şi 20-30 la grupa mare şi pregătitoare)
2
.  

- Lucrul în centrele de activitate - se realizează în dependenţă de obiectivele operaționale 

planificate de educator şi de grupa de vîrstă (3-6 centre deschise concomitent – în funcție 

de obiectivele propuse, resursele disponibile, iar în unele cazuri -  și de numărul de copii 

prezenți). Copiilor li se vor oferi oportunităţi de a face propria alegere (unde să lucreze, cu 

                                                           
2
Mai detaliat, vezi Ghidul cadrelor didactice pentru educație timpurie și preșcolară, p.147-148, și 1001 idei pentru o 

educație timpurie de calitate, p.138-141 
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cine să lucreze, ce materiale să utilizeze, cum să facă un anume lucru/activitate 

(modalitatea de acțiune). Durata lucrului în centre va  depinde de grupa de vîrstă şi interesul 

copilului. Accentul se va pune pe procesul de cunoaştere, pe construirea relaţiilor de 

cooperare şi nu pe competiţie şi produs (cine mai repede? cine mai frumos? cine mai 

bine?), pentru a respecta ritmul propriu de învăţare şi dezvoltare al fiecărui copil. Centrele 

vor fi deschise toată ziua, se va reveni la ele oridecîte ori va dori copilul. Unele 

sarcini/activități din centre pot fi transferate după-amiază (în cazul în care nu s-a reușit de 

dimineață sau la dorința/solicitarea copiilor, la propunerea educatoarei etc.)
3
.  

 Atenţie: activitățile de muzica şi educaţie fizică vor fi îmbinate atît în activităţile integrate 

(ca fondal muzical, în cadrul pauzelor dinamice, ca element al activității – a cînta cîntece, a dansa, 

a face ritmică – cum se mișcă ursul, cum se tîrăște omida, cum merge cocoșul etc. ), cît şi ca 

activităţi separate. Totodată, în funcţie de nivelul grupei, de temă, se poate acorda, de la o 

săptămînă la alta, o mai mare pondere uneia/unor arii curriculare/domenii experienţiale. 

 

În  tabelele ce urmează găsiți cîteva sugestii de planificare săptămînală și zilnică. 

 

Planificare săptămînală şi zilnică 

Pe prima foaie în fiecare săptămînă/lună  scrieţi: 

Data ___________________  - ______________________ 

Tema săptămînii – unităţii tematice/proiectului: 

__________________________________________________________________ 

Obiective de referinţă (selectate din Curriculum pentru toată săptămîna/luna din fiecare arie 

curriculară în baza evaluării dezvoltării copiilor și  corelate cu domeniile de dezvoltare din SÎDC):  

 

Arii 

curriculare 

Domenii de dezvoltare din SÎDC 

Dezvoltarea 

fizică, a 

sănătății și 

igienei 

personale 

Domeniul 

dezv

oltăr

ii 

socio

-

afect

ive 

Capacități 

și atitudini 

în învățare 

Dezvoltarea 

limbajului și 

a 

comunicării 

și premizele 

sitit-scrisului 

Dezvoltarea 

cognitivă 

Dezvoltarea 

persoanlă, 

educația 

pentru familie 

și viața în 

societate 

     

Dezvoltarea 

limbajului și a 

comunicării 

     

                                                           
3
Sugestii de activități pe care le puteți propune copiilor în centrele de activitate/ariile de stimulare găsiți în SÎDT, la 

Practici de sprijin, în Ghidul cadrelor didactice pentru educație timpurie și preșcolară, compartimentul Recomandări 

metodologice, Ghid Activităţi pentru dezvoltarea copiilor de la naştere pînă la 3 ani și de la 3 la 6 ani. 
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Științe, 

cunoașterea 

mediului, și 

cultura 

ecologică 

     

Educația 

fizică și 

educația 

pentru 

sănătate 

     

Educația prin 

arte 

     

Alte lucruri necesare Dumneavoastră pentru reuşită în organizarea procesului educaţional                                                                                                                      

Pagina 1. 

 

 

Planificarea zilnică – lucruri care se planifică în fiecare zi obligatoriu 

Pagina 2 Pagina 3 

Data: 

_____

__  

Ziua: 

_____

__ 

Te

ma  

Zile

i: 

 

 

Obiective operaţionale
4
 derivate din 

obiectivele de referinţă planificate în această 

săptămînă/lunăpentru fiecare zifolosiţi 

taxonomia verbelor Bloom;  

 1.                                                                      3.              

 2.                                                                      4. 

... 

 Vocabular: 

______________________________________

____________ 

Jocuri şi 

activităţi 

recreati

ve. 

Tranziţii, 

rutină. 

Plimbări

, ... 

Observăr

i. 

Activitat

e de 

muncă, 

mişcare. 

Jocuri 

dinamice

, 

sportive, 

joc de rol 

şi altele - 

la 

opţiunea 

copiilor, 

activităţi 

Implica

rea 

părinţil

or: 

Vezi 

posibilit

ăţi de 

Partene

riat 
Şedinţe, 

Conferi

nţe 1x1, 

scrisori, 

Crearea 

mediulu

i, 

Volunta

riat şi 

alte 

acţiuni 

de 

colabora

re  

Evaluare 

zilei – 
reflecţii 

personale 

ale 

cadrului 

didactic/ 

metacogn

iție 

Activităţi în 

macro-

grup 

Activităţi în centre Resurse 

1. 

socializare 

– concret 

 

2. 3. 4. ... 

 (întîlnirea 

de 

dimineaţă, 

socializare; 

minilecţii, 

Denumirea centrului 

şi sarcinile de lucru
5
. 

Planificaţi tehnici 

activ-participative, 

învăţare prin 

cooperare, sarcini 

deschise, poate – doar 

materialele pe care le 

propuneţi,  fără a 

scrie sarcina. 

Material 

didactic 

specific 

activităţi

lor din 

această 

zi, 

persoan

e 

invitate 

                                                           
4Obiectivele operaționale le puteți formula utilizînd indicatorii din SÎDT . 
5Sarcinile de lucru pot fi formulate utilizînd practicile de sprijin din SÎDT. 
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ateliere, 

excursii, 

lecturi, 

sport, 

muzică, 

distracţii, 

etc. 

Puteţi deschide 2-4-7 

centre de 

activitate/arii de 

stimulare... la 

opţiunea educatorului 

– în funcție de temă, 

resursele disponibile, 

numărul de copii. 

 

în centre 

de artă, 

confecţie

, 

dramatiz

are, 

ştiinţă, 

apă şi 

nisip,  

etc. 

Diverse lucruri utile pentru 

azi: idei pentru competenţele 

copiilor, lista copiilor cu care 

veţi lucra în centre la opţiunea 

D-stră; etc. 

Planificaţi evaluarea – trecerea 

în revistă în fiecare zi: scrieţi cu 

copiii pe poster „Ce am învăţat 

azi”. Poate fi completat după 

fiecare tip de activitate a 

copiilor. În atenția cadrului 

didactic: organizați trecerea în 

revistă în mod interactiv cu 

participarea tuturor copiilor – 

unii prezintă, alții spun ce au 

învățat. 

 

_______________________________________   Data _____________________ 

 

 

P.S. Indiferent pentru care formă va opta cadrul didactic în planificarea zilnică, săptămînală – 

forma-grilă sau text liber – important este să se țină cont de componentele planificării. Alte sugestii 

de planificări zilnice/săptămînale le puteți găsi în Ghidul 1001 idei pentru o educație timpurie de 

calitate  sau în Registrul educatorului, 2011 (autori – Angela Dima, Viorica Pelivan, Natalia 

Zotea). 

 

3. Domeniul C. Organizarea învăţării.  

 

3.1. Subdomeniul. Strategii didactice. 

 

3.1.1. Formele de organizare a activităților cu copiii. Activităţile integrate se vor desfăşuara 

alternînd formele de organizare a activităţii  frontal, cu tot grupul de copii, pe grupuri mici și 

individual în funcție de conținutul educațional, particularitățile de vîrstă și individuale ale copiilor, 

momentul zilei etc. Acestea vor fi corelate cu tipurile de activităţi derulate cu copiii, precum:  
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- la activităţile comune se va lucra  în grup mare; evaluarea muncii în cazul activităţilor 

comune se va face cu în grup sau individual; 

- la activităţile şi jocurile liber alese de către copii sau la activitatea pe centre/arii de 

stimulare va predomina lucrul în perechi, în grupuri mici sau individual– se va avea grijă 

să se pună la dispoziţia copiilor suficient material didactic. 

Se impune o mai atentă consiliere şi îndrumare a cadrelor didactice din partea directorilor, 

metodiştilor şi a inspectorilor-metodişti de specialitate, pentru a se încuraja folosirea metodei 

de lucru cu copiii în perechi, în grupuri mici şi individual, precum şi îmbinarea eficientă a 

diferitelor forme de organizare a colectivului de copii, în funcţie de tipul şi conţinutul 

activităţii, nivelul grupei, particularităţile individuale ale copiilor şi ritmul propriu de 

dezvoltare etc.  

 

3.1.2. Metodele utilizate în învăţămîntul preşcolar trebuie să dinamizeze copiii nu prin ritmul alert 

impus de cadrul didactic, ci prin esenţa activităţii. Copiii vor fi stimulați să participe direct și activ 

în învățare, datorită folosirii metodelor active. Copiiii învață cel mai bine cînd sunt motivați și cînd 

metoda de învățare îi absoarbe și este potrivită pentru ei. Aplicarea unei metode trebuie să vizeze 

realizarea obiectivelor propuse, și nu subiectivitatea acestora.  

(Sugestii pentru activităţi cu caracter deschis spre implicarea activă şi iniţiativa copiilor puteţi 

găsi în următoarele surse: Ghidul cadrelor didactice pentru educația timpurie și preșcolară, 

Ghidul 1001 idei pentru o educație timpurie de calitate,  Ghidurile Activităţi pentru dezvoltarea 

copiilor de la naştere pînă la 3 ani şi Activităţi pentru dezvoltarea copiilor de 3-6 ani.  

Se va reduce verbalismul excesiv al educatoarelor şi se va stimula la maxim dezvoltarea 

limbajului copiilor şi a abilităţii de comunicare și exprimare a opiniei.  

 

3.1.3.Utilizarea mijloacelor didactice în contextul strategiilor de predare-învăţare. Materialele şi 

echipamentele care însoţesc explicaţiile educatoarei şi procesul de învăţare al copiilor trebuie să 

fie: suficiente cantitativ, în condiţii bune, adecvate vîrstei, adecvate temei, care permit 

individualizarea, prezintă elemente de noutate, sunt variate, atractive, funcţionale, refolosibile, 

semnificative pentru activitate. Vor fi jocuri, planşe, materiale audio-video, aparate instructive, 

calculator, trusele didactice şi materialele mărunte pentru jocurile de masă, dar şi cele 

confecţionate de educatoare şi părinţişi/sau sunt folosite materiale din natură. 

Se va urmări ca preşcolarii să nu ducă lipsă de timp petrecut în compania jucăriilor şi a 

materialelor didactice, deoarece preşcolaritatea este implicit şi determinant legată de joc! 

 

3.1.4. Individualizarea instruirii/tratarea diferenţiată se va face în funcție de particularitățile 

individuale ale copiilor, cadrele didactice transferînd accentul de pe conținuturile de predat/învățat 

și pe grup ca întreg, pe copil ca unicitate și pe comportamente de format, ca de exemplu: 

- adaptarea mediului/spațiului, mobilierului, echipamentelor și materialelor didactice în 

funcție de nevoile copilului; 

- oferirea de explicații suplimentare sau adresarea întrebărilor ajutătoare; 

- oferirea de sprijin individual copiilor în funcție de situațiile care intervin; 

- oferirea de sarcini individuale în funcție de potențialul de dezvoltare al copiilor, de  

interesele, ideile și unicitatea copilului; 

Cadrul didactic va crea condiţii pentru a lucra în ritmul propriu de învăţare al copilului, ca 

element definitoriu pentru individualizarea instruirii (formulează sarcini adecvate ritmului 
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acestora, adaptează formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, dă copiilor posibilitatea de a 

termina sarcina folosind cît timp au nevoie); se va exclude “lucrul cu categorii de preşcolari” şi se 

va aprecia “lucrul cu persoane individuale”. 

Cadrul didactic va crea oportunităţi de dezvoltare  şi în funcţie de tipul de inteligenţă şi stilul 

de învăţare al fiecărui copil. Se va renunţa la sarcini uniforme, la perspectiva limitată a 

concentrării pe sarcini ce vizează doar competenţe de tip academic (scris, citit, numărat, socotit) şi 

se va aplica o sarcină practică centrată pe copil, pe necesităţile lui, prin care se stimulează copiii să 

valorizeze resursele individuale prin implicarea mai multor inteligenţe sau stiluri de învăţare. Ex., 

dacă dorim ca preşcolarii să formeze mulţimi de obiecte, vom utiliza diverse strategii  

- pe cei cu dominanta kinestezică îi vom antrena în activităţi de modelaj; 

- pe cei cu dominanta auditivă îi vom activa, cu precădere, în cadrul audiţiilor sau în 

cadrul dramatizărilor şi al jocurilor de rol; 

- pe cei cu dominanta vizuală îi vom determina să se „joace” cu tabla magnetică, fie cu 

diferite jetoane cu imagini. 

 

3.1.5. Învăţarea prin descoperire. În realizarea învăţării prin descoperire educatoarea trebuie să 

cunoască şi să respecte particularităţile de vîrstă ale copiilor, să nu utilizeze idei abstracte, care nu 

pot fi înţelese, să dezvolte gîndirea şi vorbirea copiilor. Implicîndu-ne în activitatea lor, putem 

observa că prin contactul direct cu lumea concretă, prin efectuarea unor mici experienţe trezim 

interesul copiilor şi le satisfacem curiozitatea. Sunt puşi în situaţia de a dialoga, de a se contrazice 

cu privire la opiniile lor sau de a se ajuta între ei pentru efectuarea unor experienţe. Cînd se joacă 

copiii experimentează posibilitatea de a deveni mai flexibili în gîndirea lor şi în rezolvarea 

situaţiilor problematice. 

Nu doar jocul didactic planificat posedă virtuţi cognitive. Jocurile spontane sau organizate de 

către înşişi copiii constituie pentru aceştea o reală sursă de cunoaştere. Spre exemplu, un copil de 

grupa mică ce îşi construieşte o maşină din cuburi Lego şi se joacă cu ea poate să înveţe 

următoarele: 

- selectează după un criteriu piesele necesare (le alegea doar pe acelea ce sunt necesare 

construirii maşinii); 

- estimează modul cum se potrivesc piesele şi asamblează maşina; 

- împinge maşina cu mîina şi observă roţile că învîrt; 

- iniţiază un joc împreună cu alţi copii (De-a maşinile); 

- compară maşina sa cu alta (după culoare, formă, mărime); 

- observă că maşina merge mai repede pe parchet decît pe covor; 

- recunoaşte culorile: maşina lui tata are culoare verde, maşina de pompieri – roşie etc. 

- apreciază cantitatea: maşina poate să aibă 1,2 sau mai multe uşi, 4 sau mai multe roţi; 

- apreciază poziţii spaţiale: maşina poate fi aşezată în garaj, în afara garajului, sub pod, pe 

pod etc.; 

- anticipează efectele unei acţiuni: maşina se strică dacă se tamponează, dacă aleargă, 

atunci viteza de deplasare a maşinii creşte etc. 

 

3.1.6. Învăţarea prin cooperare. Această metodă reprezintă o formă de învăţare în grup a copiilor 

prin interacţiuni, astfel încît aceştia să poată lucra împreună, urmînd ca fiecare membru să-şi 

îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi. 

Învăţarea prin cooperare facilitează învăţarea reciprocă; are loc atunci cînd copiii lucrează 
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împreună pentru a rezolva una şi aceeaşi problemă, pentru a explora o temă nouă sau a crea idei 

noi, combinaţii noi.  

Cadrele didactice urmează să aibă în vedere crearea oportunităţilor de învăţare prin 

cooperare atunci cînd proiectează activităţile. Copiii trebuie să fie încurajaţi să coopereze, prin 

materialele puse la dispoziţia lor de către cadrul didactic sau prin tema pe care o derulează.  

 

3.2. Subdomeniul Mediul de învăţare. 

 

3.2.1. Mediul educaţional. Orientarea copilului spre învăţare–dezvoltare se face prin crearea unui 

mediu educaţional adecvat - prin amenajarea spaţiului din grupă, care sǎ permitǎ dezvoltarea 

liberǎ a copilului si sǎ punǎ în evidenţǎ dimensiunea interculturalǎ  şi pe cea a incluziunii sociale. 

Cadrele didactice sunt responsabile de crearea unui mediu favorabil de învǎţare - atractiv, plăcut, 

securizant, funcţional, care sǎ invite copiii la joc şi activitate, unde ei sǎ se simtǎ stăpîni şi în 

siguranţǎ.  

Cadrul didactic va pregăti și va organiza spațul educational pe centre de activitate/arii de 

stimulare, după criteriul activităților fundamentale pe care le desfășoară copiii: prin știință, jocuri 

de mișcare, jocuri de masă, biblioteca, construcții, arte, nisip și apă etc. Fiecare centru/arie oferă 

terenul unei activități în care jocurile liber alese vor dezvolta  cunoașterea într-o sferă a vieții 

socio-umane.  

Echipamentele și materialele utilizate vor fi la îndemîna copiilor. Folosirea și rearanjarea lor 

rămîne la latitudinea copiilor sub atenția educatoarei. Materialele din centre vor fi atent alese, în 

strînsă corelare cu tema proiectului aflat în derulare și vor crea o atmosferă de învățare spontană, 

prin joc, pentru parcursul zilei/săptămînii, asigurînd posibilitatea de opțiune pentru copii, pentru ca 

aceștea să poată iniția propriile lor activități de învățare.  

Pentru centrul tematic rezervăm un loc aparte. Acesta poate fi plasat la intrarea în sala de 

grupă, pentru a putea fi văzut atît de copii, cît şi de părinţi. Putem amenaja un panou, o etajeră, o 

măsuţă şi vom expune elemente ce sugerează tema de studiu şi care urmează a fi completate de 

cǎtre copii, părinţi pe tot parcursul abordării acesteia. Tot aici putem aşeza “Cutiuţa cu întrebǎri și 

sugestii” pe care copiii le pun în legătura cu tema propusǎ şi la care urmează a fi gǎsite răspunsuri 

împreunǎ cu colegii, educatoarea, fraţii mai mari, părinţii. 

Panourile Calendarul naturii, Calendarul zilei, Dispoziţia mea, Eu sînt azi  aici, Bursa Muncii 

nu trebuie să lipsească din mediul educaţional al grupei. Atenţie! Tot ce va fi plasat pe pereţii 

grupei trebuie să aibă un scop bine determinat, strîns legat de ceea ce copiii studiază la un moment 

dat. 

Cadrele didactice vor implica copiii şi părinţii în amenajarea spaţiului grupei şi în 

confecţionarea şi utilizarea diferitelor materiale 

didactice. Culorile, sunetele şi mobilierul sălii de grupă, a grădiniţei vor emana echilibru, respect, 

armonie. 

 

4. Domeniul D. Evaluarea. 

 

4.1. Modalităţi de evaluare utilizate în învăţămîntul preşcolar.  

Evaluarea trebuie să urmărească progresul copilului în raport cu el însuşi. Iar progresul copilului 

trebuie monitorizat cu atenţie, înregistrat, comunicat şi discutat cu părinţii (cu o anumită 

periodicitate). O evaluare eficientă este bazată pe observare sistematică în timpul diferitelor 
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momente ale programului zilnic pentru a stabili nivelul de dezvoltare a copilului în toate 

domeniile, corelîndu-l cu indicatorii din SÎDC, pe dialogul cu părinţii şi pe date confirmate de 

portofoliul copilului etc. 

 La fiecare început de an şcolar, primele două săptămîni sunt rezervate colectării datelor 

despre copii - evaluarea iniţială/predictivă. Evaluarea iniţială constituie o condiţie 

hotărîtoare pentru reuşita activităţii de învăţare, fiind menită să ofere posibilitatea de a 

cunoaşte potenţialul de învăţare al copiilor la începutul anului, de a şti care sunt 

premisele de la care pornim să proiectăm activităţile de învăţare. Cadrele didactice vor 

observa copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic şi vor dialoga atît cu 

părinţii, cît şi cu copiii în vederea obţinerii unor informaţii cît mai relevante despre 

nivelul de dezvoltare al acestora, care  ulterior, îi vor ajuta la planificare.  

 Evaluarea continuă sau formativă se realizează permanent de către cadrul didactic prin 

observarea comportamentelor, a reacțiilor copiilor în diverse situații - spontane și/sau 

solicitate, prin discuții individuale, analiza produselor activității copilului – desene, 

postere, evoluări artistice, etc. Se efectuează prin raportarea la obiectivele operaționale 

propuse a fi atinse. 

 Evaluarea sumativă  reflectă global progresele în dezvoltarea şi învăţarea copilului şi se 

face la sfîrșit de an și la sfîrşitul perioadei.  Aprecierea progresului se face în 

comparație cu achizițiile înregistrate anterior (la evaluarea inițială). Aceasta va avea în 

vedere stabilirea pașilor care urmează să fie întreprinşi în următorul an sau, în cazul 

preşcolarilor, este inclusă în portofoliul copilului pentru a orienta învăţătorul din clasa 

întîi și a facilita tranziţia copilului la şcoală. Evaluarea sumativă la sfîrşitul limitei de 

sus a fiecărei perioade de vîrstă indicate în Standardele de învăţare şi dezvoltare a 

copiilor (+/- 2 luni) poate fi realizată în perioada lunilor martie – iulie a anilor 

respectivi. Rezultatele acestei evaluări vor fi consemnate în fişe individuale, calificînd  

indicii deprinderilor, atitudinilor şi cunoştinţelor prin aplicarea unei scale din 4 trepte - 

Niciodată, Cu mult sprijin, Cu puţin sprijin, În mod regulat/Independent - care reflectă 

o gradaţie de la lipsa totală a deprinderilor/cunoştinţelor/atitudinilor respective la 

manifestarea lor cu regularitate în comportamentul copiilor  Este de menţionat, că în 

perioada celor doi ani indicaţi, de exemplu: 3-5 ani (37-60 luni) sau 5-7 ani (61-84 

luni), educatorul periodic va evalua copilul comparîndu-l în evoluţie cu propriile 

rezultate. Rezultatele individuale pe fiecare standard vor fi introduse într-un tabel 

generalizator pe grupă pentru a constata, care din indicatori necesită o atenţie sporită în 

practica educatorului. Iar Practicile de sprijin recomandate în Standarde, vor fi utilizate 

în cadrul diverselor forme şi tipuri de activităţi ca suport pentru dezvoltarea 

comportamentelor aşteptate la copil.     

Cele mai adecvate modalităţi de evaluare a copilului în perioada copilăriei timpurii sunt 

feedback-ul verbal (aprecierea efortului, încurajarea), observarea acestuia, înregistrarea sistematică 

a rezultatelor, colectarea produselor activităţii lui – toate acestea cuprinse într-un portofoliu care 

vorbeşte despre progresul copilului pe intervale de timp. Toate documentele cuprinse în portofoliul 

copilului trebuie să fie însoţite de observaţii, comentarii, aprecieri ale cadrului didactic. Portofoliul 

nu este doar o colecţie de produse - el este dovada traiectoriei dezvoltării copilului, punctată de 

cadrul didactic. 
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Tot atît de importante sunt și autoevaluarea copilului, discuțiile individuale, expozițiile de 

lucrări, aprecierea rezultatelor prin premii, ecusoane (iepurași, ursuleți, medalii, steluțe, inimioare 

etc.) 

Evaluarea trebuie privită de către cadrele didactice ca fiind un mijloc de stimulare a 

participării copiilor la activitate, un mod suportiv de încurajare a performanţei bazate pe criterii 

clar formulate de către copii, punînd accent mai mult pe ceea ce copilul a realizat bine şi mai puţin 

pe eşecuri sau greşeli, tocmai pentru a-i da mai multă încredere în sine, dar şi a-i contura o 

imagine de sine conformă cu realitatea.  

Acest tip de a relaţiona cu copilul, în contextul evaluării, ar trebui să fie urmărit cu atenţie de 

către inspectorii/specialiştii pentru învăţămîntul preşcolar, în inspecţiile planificate pentru acest an 

şcolar.  

La fel, schimburi de experienţă pe verticală, educatoare-învăţători, care să abordeze tema 

evaluării ar putea fi iniţiate şi încurajate. 

 

5. Domeniul E. Parteneriatul cu familia. 

Cel mai important capital al grădiniţei constă în gradul de încredere a părinţilor în 

educatori. Experienţa demonstrează, că legăturile afective şi comunicarea bună cu părinţii, 

angajarea lor în diverse acţiuni îmbunătăţesc atitudinea acestora faţă de grădiniţă, încurajîndu-i să 

se antreneze  şi mai mult în viaţa acesteia, să interacţioneze şi mai bine  cu copiii lor. În relaţiile cu 

părinţii este foarte important ca educatorul să dea dovadă de profesionalism, sinceritate şi 

atitudine transparentă.  

 Cadrele didactice vor implica permanent părinţii în activitatea grădiniţei, nu doar atunci 

cînd apar probleme! Pentru ca parteneriatul să fie cu adevărat eficient, nu unul formal, este 

important ca părinţii să fie implicaţi în luarea deciziilor, să devină participanţi activi în 

planificarea, organizarea şi implementarea oricăror practici pozitive, să identifice, în 

tematica acţiunilor, informaţii oferite despre copiii lor. 

 Se va apela, în special, la modalităţile informale, deoarece îi determină pe părinţi să se 

simtă valorizaţi şi utili, parte activă  şi importantă a vieţii instituţiei (activitate de experţi-

voluntari,  organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, distractive, sportive, analiza 

permanentă a portofoliului copilului, expoziţii cu lucrări ale copiilor, jurnalul/revista grupei 

etc.). Acestea presupun o comunicare mai familială şi permit împărtăşirea ideilor şi luarea 

deciziilor într-o atmosferă mai degajată, mai caldă, mai plăcută, mai credibilă. 

 În scopul realizării educaţiei parentale, fiecare grădiniţă sau centru comunitar îşi poate crea 

un Centru de resurse, informare şi educaţie a părinţilor, care să proiecteze şi să organizeze 

activităţi pentru familii şi comunitate. Părinţilor li se vor pune la dispoziţie materiale 

informaţionale pe diverse subiecte educative, se vor organiza dezbateri, mese rotunde, 

ateliere de lucru, sesiuni de schimb de bune practici educaţionale etc. 

 Educatoarea va planifica si desfăşura activităţi de consiliere cu părinţii, care constă în 

următoarele:  

- Studierea fiecărui copil de către educator (observarea spontană şi sistematică a 

copilului;înregistrarea acestor observaţii; realizarea profilului comportamental al 

copilului); 

- Consilierea propriu-zisă a familiei (informarea părinţilor cu privire la profilul 

comportamental al copilului; ajustarea profilului prin dialog; luarea de comun 
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acord a unei decizii; reevaluarea profilului comportamental pe baza observaţiilor, 

a înregistrărilor şi a discuţiilor cu părinţii). 

 

6. Domeniul F. Dezvoltarea profesională. 

 La realizarea unui demers educaţional reuşit în baza paradigmei centrate pe copil va 

contribui cunoaşterea documentelor de politici educaţionale, a ghidurilor enumerate mai 

sus, cît şi o reflecţie şi o autoevaluare profesională riguroasă a cadrului didactic vizavi de 

punctele tari şi domeniile în care trebuie sau este de dorit să se producă schimbări, stabilind 

priorităţile pentru planificarea obiectivelor de dezvoltare clare, formele de perfecţionare, 

resursele, timpul necesar şi modul de evaluare a schimbărilor produse. Recomandăm 

cadrelor didactice să înceapă cu reflecțiile zilnice asupra interacțiunilor sale cu 

copilul/copiii, precum și interacțiunilor cu alți colegi/profesioniști, părinți, 

asigurării/construirii interacțiunilor copil-alți copii, încercînd să observe cu propriii lor ochi 

îmbunătățirile înregistrate la nivelul practicilor educaționale aplicate, dar și la nivelul 

performanțelor individuale ale copiilor din grupă. Astfel, ziua educatoarei ar putea să se 

finalizeze cu o reflecție scrisă în caietul pentru studiu individual sau cu consemnări în 

Instrumentul de evaluare a competențelor profesionale din SNP. 

 Inspectorilor/directorilor/metodiștilor recomandăm să elaboreze fișe de observare/de 

reflecție, prin care să vizeze stimularea educatoarelor în vederea folosirii gîndirii critice în 

analiza propriei activități; formulării de concluzii pertinente care să conducă la schimbarea 

practicilor educaționale la nivelul grupei de copii; găsirii de soluții eficiente la problemele 

educaționale identificate etc. Inspectorii/specialiştii în educaţia preşcolară de la DRÎTS vor 

încuraja cadrele didactice şi manageriale să preia responsabilitatea  pentru propria 

dezvoltare profesională. Fiecare instituţie va elabora propriul Plan de dezvoltare 

profesională, în care să-şi propună diferite forme de perfecţionare a cadrelor didactice. 

 Totodată recomandăm cadrelor didactice să participe la diverse formări din propria 

iniţiativă, reieşind din rezultatele autoevaluării şi evaluării în baza Standardelor naționale 

profesionale. 

 Cadrele didactice vor deţine un PORTOFOLIU personal pentru dezvoltare profesională, 

ca instrument care pune în evidenţă (atît pentru sine, cît şi pentru orice evaluator) traseul de 

dezvoltare profesională, competenţele/atitudinile dobîndite în diferite contexte şi care va 

conţine materiale pentru toate cele 6 domenii de activitate, conform Standardelor naționale 

profesionale.  

 

PREGĂTIREA PENTRU ŞCOALĂ 

 În pregătirea copiilor de 5-7 către școală, în anul de studii 2014-2015, se va pune accentul 

și în continuare pe cultivarea la copii a abilităţilor socio-emoţionale  ca bază fundamentală a 

învățării la școală, precum şi pe achiziţionarea citit-scrisului ca activitate semnficativă (vezi 

Scrisoarea metodică „Organizarea procesului educaţional în instituţiile preşcolare în anul de 

studii 2013-2014”). 

  

Sugestii privind activitatea managerială. 

 

Pentru buna desfăşurare a activităţii didactice la grupă şi a activităţii manageriale se 

recomandă, atît inspectorilor/metodiștilor responsabili de învăţămîntul preşcolar, cît şi directorilor 
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de grădiniţe să manifeste responsabilitate şi maturitate profesională, şi în funcţie de încărcătura de 

sarcini manageriale a diferitelor etape din an, să-şi planifice cu rigurozitate timpul şi activităţile 

specifice funcţiei, fără a pierde din vedere cele mai importante aspecte, siguranţa şi securitatea 

copiilor, precum şi necesitatea parcurgerii sistematice a documentelor de politică educaţională 

existente.  

De asemenea, o importanţă majoră se va acorda stimulării şi monitorizării participării şcolare 

a copiilor cu vîrste între 3 şi 6/7 ani la programul oferit de grădiniţe, cu precădere, în mediul 

rural. În deosebi pentru asigurarea accesului la educaţie, aceasta sereferă la grupurile de copii  

dezavantajate şi promovarea educaţiei incluzive.  

 

În cadrul inspecţiilor se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

 existenţa şi operaţionalitatea documentelor  instituţiei preşcolare; 

 existenţa şi operaţionalitatea documentelor din mapa educatoarei; 

 cunoaşterea notelor, a metodologilor şi altor documente ale ME; 

 existenţa a cel puţin a unui exemplar din publicaţiile şi revistele de specialitate nou 

apărute în fondul de carte al cabinetului/centrului metodic al instituţiei;  realizarea 

autoanalizei activității profesionale în funcție de SIDT și SNP; 

 asigurarea dezvoltării profesionale și sprijinul consultativ cadrelor didactice în procesul 

de implementare a SÎDT și SNP prin activități de mentorat; 

 evaluarea cadrului didactic conform Standardelor profesionale; 

 crearea în grupele de copii a unui mediu de învățare dezvoltativ, care să prezinte prin 

sine un sistem de condiții de socializare și individualizare a copiilor; 

 modul în care sunt respectate prevederile Curriculumul educaţiei copiilor de vîrstă 

timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în Republica Moldova, 2008 şi a Standardelor  de 

învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere pînă la 7 ani,  2010 cu privire la 

abordarea holistă a dezvoltării copilului, activitatea integrată, jocul liber ales;  

 modul în care cadrul didactic relaționează cu copiii, este sensibil la dorințele, 

necesitățile de cunoaștere ale copiilor și modalitățile prin care satisface aceste 

necesități; 

 modul în care cadrul didactic stimulează interacțiunea copilului cu alți copii, învățarea 

prin cooperare/colaborare;  

 libertatea de mișcare și de explorare, oferită copilului prin mediul educațional, gîndit și 

construit de educatoare; 

 modul în care  se face evaluarea  copilului în baza SIDT de către 

educatoare(instrumente de evaluare, modul în care sunt completate, prezenţa 

rapoartelor); 

 organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodice la nivel instituţional şi inter-

instituţional (seminare, şedinţe metodice, reuniuni metodice, Şcoala experienţei 

avansate- prezenţa agendelor şi desfăşurătoarelor, a materialelor informaționale 

repartizate cadrelor didactice, materialele lucrului în ateliere, rapoarte);organizarea şi 

desfăşurarea controalelor interne (tematice, comparative, personale, operative cu 

prezenţa agendei, emiterea ordinelor de efectuare şi rezultate ale controalelor, note 

informative referitoare la rezultatele controalelor). 

 stimularea participării părinților și a comunității în viața grădiniței; 
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 realizarea interacțiunii cu învățătorii de la clasele primare pentru stabilirea relațiilor de 

continuitate; 

 realizarea educației parentale în instituția preșcolară. 

 

Activitatea metodică va fi orientată spre: 

 Studierea Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere pînă la 7 

ani și a Standardelor naționale profesionale ale cadrului didactic din instituțiile de 

educație timpurie și aplicarea lor în practica educațională; 

 Dezvoltarea deprinderilor de reflecție, care vor permite cadrelor didactice să-și 

analizeze activitatea profesională; 

 Selectarea modalităților eficiente de dezvoltare a copilului, centrate pe nevoile, 

interesele acestuia; 

 Însușirea tehnologiilor care vor permite asigurarea socializării și individualizării pentru 

fiecare copil în parte și grup; 

 Lărgirea spectrului de metode de interacțiune cu familia referitoare la achizițiile 

copilului și dificultățile cu care se confruntă;  

 Organizarea de schimburi de bune practici între educatoare, instituții/raioane în ceea ce 

privește aplicarea SÎDT și SNP. 

 

 În scopul monitorizării eficiente a activității manageriale și metodice a instituției, a 

performanțelor profesionale a cadrelor manageriale și didactice se va acorda atenție deosebită la 

conținutul portofoliului acestora.Lista documentelor necesare în instituţia de învăţămînt 

preşcolar, precum şi nomenclatorul actelor normative şi a documentaţiei educatorilor la 

nivel de grupă sunt stipulate în Scrisoarea metodică privind organizarea procesului 

instructiv-educativ în instituţia preşcolară, 2012. 

 

Proiecte care derulează în domeniul Educație timpurie: 

 

• 2012-2014 - Parteneriat Global pentru Educație – implementat de către Ministerul Educației 

cu asistența tehnică a Bancii Mondiale și UNICEF - în derulare. Componentele proiectului: 

- Renovarea și dotarea a 40 instituții preșcolare în localitățile fără grădinițe (mobilier, 

jucării, cărți, materiale didactice, terenuri de joc și sport); 

- Dotarea tuturor grădinițelor cu cărți pentru copii; 

- Instituirea mentoratului - instruirea formatorilor, a mentorilor și a cadrelor didactice și 

manageriale din toate instituțiile preșcolare din țară; 

- Elaborarea și pilotarea Instrumentului de monitorizare a pregătirii copiilor către 

școală; 

- Revizuirea regulamentului cu privire la normele sanitar-igienice ale instituției 

preșcolare; 

- Elaborarea Strategiei de educație parentală și a programelor de educație parentală (în 

derulare). 

- Instruirea echipelor comunitare (educator, asistent medical, asistent social) privind 

comunicarea cu familiile cu copii mici în problematica incluziunii socio-educaționale a 

copiilor cu CES. 
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 2010-2014 - Proiectul Incluziunea socio-educațională a copiilor cu dizabilități în 

instituțiile preșcolare din Republica Moldova, implementat de AO Femeia și Copilul – 

Protecție și Sprijin cu sprijinul Agențieie de Dezvoltare din Cehia și Asociația ADRA - 

proiect în derulare. Componentele: 

- Crearea a 4 grădinițe incluzive – la Orhei, Edineţ, Leova şi Ştefan-Vodă - renovări, 

dotări (jucării, materiale didactice, utilaje de recuperare, cărți pentru copii); 

- Elaborarea Standardelor grădiniței cu practici incluzive și a Standardelor serviciilor 

specializate pentru copiii cu dizabilități din grădinițe (în proces de pilotare); 

- Elaborarea Ghidului Incluziunea socio-educațională a copiilor cu dizabilități în 

grădinițe – pentru cadre didactice și manageriale,specialiști din serviciile specializate de 

recuperare; 

- Crearea serviciilor specializate de recuperare pentru copiii cu dizabilități – serviciul 

psihologic, kinetoterapeutic, logopedic, psihopedagogic (în grădinițele cu practici 

incluzive); 

- Instruirea personalului didactic și a specialiștilor în metodologia educației incluzive 

etc. 

 

 2012-2014 Proiectul Un Start bun in viata pentru copiii din mediul rural din 

Moldova, realizat de către PE Pas cu Pas, cu sprijinul LED, Lihtenshtein – în 

derulare. 

 

 2013-2014 – UNICEF – FISM – CNETIF - Proiectul Sprijinirea inovațiilor pentru 

asigurarea accesului egal la educație 

timpurie în Republica Moldova”, ME-UNICEF-CNETIF – în derulare 

Componentele proiectului: 

1. Pilotarea modelelor de educație timpurie pentru copiii de 1-3 ani  

- Renovarea a 10 instituții preșcolare pentru grupele de copii sub 3 ani, dotarea 

lor cu mobilier, jucării, cărți, materiale didactice; 

- Elaborarea ghidului privind lucrul cu copiii sub 3 ani și instruirea cadrelor 

didactice și manageriale; 

- Elaborarea ghidului de lucru cu familia și desfășurarea activităților de educație 

parentală și consiliere a părinților 

2. Monitorizarea programelor de mentorat (elaborarea metodologiei și a 

instrumentelor de monitorizare, vizite de 

monitorizare) 

3. Monitorizarea implementării planurilor de acțiune în lucrul cu familia privind 

incluziunea educațională a copiilor cu CES (elaborarea metodologiei și a 

instrumentelor de monitorizare, vizite de monitorizare la centrele de mentorat și 

instituții de educație timpurie, acordarea ajutorului metodic mentorilor și cadrelor 

didactice) 

 

Surse bibliografice recomandate: 

Maria Vrânceanu, Iosif Moldovanu, Viorica Pelivan, Natalia Zotea. Ghidul educatoarei 

„Educaţie şi dezvoltare timpurie a copilului”, UNESCO-UNICEF-CNETIF, Editura 

Bussnes Elita 

2006 
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Maria Baranov, Valentina Botnaru, Maria Vrânceanu. „Ghidul cadrelor didactice pentru 

educaţie timpurie şi preşcolară”. Ministerul Educaţiei şi Tineretului. 
2008 

Maria Vrânceanu,Viorica Pelivan, Natalia Zotea, Angela Dima, Tatiana Turchină, Dana 

Terzi-Barbăroșie. “1001 IDEI pentru o educaţie timpurie de calitate”// Ghidul 

educatorului. CNETIF-PRODITACTICA. Editat din sursele proiectului Educaţie pentru 

Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă.Ministerul Educaţiei. 

2010 

Ghid Activităţi pentru dezvoltarea copiilor de la naştere pînă la 3 ani. PE Pas cu Pas. 

Aprobat de Consiliul Naţional pentru curriculum, Ministerul Educaţiei.Editat cu sprijinul 

Fundaţiei LED. Editura Epigraf 

2011 

Ghid Activităţi pentru dezvoltarea copiilor de 3-6 ani. PE Pas cu Pas. Aprobat de Consiliul 

Naţional pentru curriculum, Ministerul Educaţiei. Editat cu sprijinul Fundaţiei LED. 

Editura Epigraf 

2011 

Maria Vrânceanu, Viorica Pelivan. „Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu 

dizabilităţi în grădiniţa de copii”// Ghid pentru cadrele didactice şi manageriale din 

sistemul educaţional preşcolar şi pentru specialişti din serviciile specializate de 

recuperare/reabilitare a copiilor cu dizabilităţi. AO FCPS. Aprobat la Consiliul Naţional 

pentru Curriculum, Ministerul Educaţiei. Editat cu sprijinul Agenţiei de Dezvoltare din 

Cehia.  

2012 

Angela Dima, Viorica Pelivan, Natalia Zotea. Registrul educatoarei. 2011 

Maria Vrânceanu, Olga Guranda, Svetlana Rîjicov, Adina Vrăjmaș. PETI. Educație 

timpurie Individualizată. UNICEF 
2000 

Maria Baranov. Prietenii mei: suntem la fel – suntem egal / Carte pentru copii, elaborată în 

cadrul proiectului “Educație pentru Toți-Inițiativă de Acțiune Rapidă” 
2009 

Valentina Lungu. Căsuța din copa / Carte pentru copii, elaborată în cadrul proiectului 

“Educație pentru Toți-Iniíativă de Acíune Rapidă” 
2009 

 

Pentru informații adiționale puteți accesa și site-urile: 

www.educatoarea.ro 

www.didactic.ro 

www.scribd.com 

www.psyhology.ro 

www.prescolar.edu.md 

www.kindereducation.com 

www.1september.ru 

www.pagini-scolare.ro 

 

 

Maria Vrânceanu, consultant, Direcția Învățămînt preuniversitar, Ministerul Educației 

Cornelia Cincilei, Director, PE Pas cu Pas 

Viorica Pelivan, specialist coordinator-metodist, DGETS, mun.Chișinău 

Valentina Lungu, director, Școala primară-grădiniță nr.152, mun. Chișinău 

Maria Baranov, metodist, grădinița nr.216, mun.Chișinău  

Angela Dima, metodist, grădinița nr.201, Durlești, mun.Chișinău 

Natalia Zotea, metodist, grădinița nr.183, mun.Chișinău 

http://www.educatoarea.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.scribd.com/
http://www.psyhology.ro/
http://www.prescolar.edu.md/
http://www.kindereducation.com/
http://www.1september.ru/
http://www.pagini-scolare.ro/
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