Descrierea programului de master
Denumirea
Metodologia educaţiei preşcolare
programului de master
Codul programului 14
120
Număr de credite ECTS
Durata de studii 2 ani
Calificarea obţinută Master în Ştiinţe ale educaţiei (Master Profesional - MP )
Facultatea, catedra ce
coordonează programul de Facultatea Pedagogie, catedra Pedagogie Preşcolară
master
Gînju S., dr. conf. univ; Haheu E., dr. conf. univ.; Carabet N., dr. conf.univ.;
Titularii de curs Mocanu L., dr., conf. univ., Cojocaru L., dr., conf. univ.; Vacarciuc M., dr.
conf. univ.
 Studii superioare de licenţă în domeniul Ştiinţe ale educaţiei sau un act
echivalent de studii.
Precondiţii  Studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii + 30 credite ECTS la
disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente domeniului de studii în
cazul în care candidatul vine din alt domeniu..

Competenţe dezvoltate
în cadrul cursului

 Cunoaşterea conceptelor avansate din domeniul psihopedagogic,
metodologic din sistemul educaţional preşcolar;
 Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţii didactice, a documentelor
curriculare, a rezultatelor învăţării individuale şi organizaţionale, în
contextul modernizării înăţămîntului;
 Selectarea căilor şi mijloacelor de comunicare adecvate în vederea eficientizării
procesului educaţional în instituţiile preşcolare;
 Realizarea parteneriatului cu părinţii, comunitate pentru realizarea unei educaţii
eficiente şi durabile;
 Evaluarea activităţii preşcolarilor ;
 Autoevaluarea progresului profesional propriu;

Finalităţi de studii

 Să analizeze
conceptele
de bază din domeniul disciplinelor
fundamentale pedagogice şi a didacticilor particulare.
 Să elaboreze proiecte didactice pentru activităţile integrate în domeniul





educaţiei preşcolare.
Să aplice cele mai avansate metode didactice în procesul educaţional din
instituţiile preşcolare.
Să evalueze corect şi modern activitatea preşcolarilor .
Să promoveze strategii didactice de realizarea a educaţiei incluzive şi de
prevenire a abuzului la vîrsta timpurie şi preşcolară.
Să coopereze constructiv cu părinţii, comunitate în realizarea unei educaţii
timpurii şi preşcolare de calitate.

Descrierea succintă a Programul de master profesional Metodologia educaţiei preşcolare se
programului de studii adresează absolvenţilor studiilor superioare de licenţă (ciclul I). Scopul

programului vizează profesionalizarea în domeniul metodologiei educaţiei
preşcolare prin dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe specifice domeniului şi specializării, care să permită adaptarea
oportună şi eficientă la schimbările aferente învăţământului preşcolar.
Programul se proiectează pe durata de 4 semestre: sem.I, II – cursuri; sem.III
cursuri şi un stagiu de practică de profesionalizare; semestrul IV – practica
de master.
Programul este deschis spre contemporaneitate, spre tendinţele
dezvoltării domeniilor de formare pe plan mondial şi european, consituind,
totodată, o punte de legătură cu cercetarea psihopedagogică avansată,
precum şi cu perfecţionarea pregătirii în cadrul programelor de studii
universitare de doctorat.
Cursuri din program Politici educaţionale în educaţia preşcolară
Proiectare şi dezvoltare curriculară în educaţia preşcolară
Teorii şi metodologii avansate în dezvoltarea limbajului şi comunicării în
învăţămîntul preşcolar
Teorii şi metodologii avansate în familiarizarea cu natura şi educaţia
ecologică a preşcolarilor
Teorii şi metodologii avansate în educaţia prin arte a preşcolarului
Strategii didactice de realizare a educaţiei incluzive la vîrsta timpurie
Metodologia şi etica cercetării în didacticele particulare ale învăţămîntului
preşcolar
Teoria şi metodologia evaluării preşcolarilor
Teorii şi metodologii avansate în formarea reprezentărilor elementare
matematice la preşcolari
Teorii şi metodologii avansate în educaţia pentru sănătate şi fizică a
preşcolarilor
Elaborarea proiectelor educaţionale
Strategii de prevenire a abuzului la vîrsta timpurie
Educaţia centrată pe copil
Standarde de calitate în formarea/evaluarea personalului didactic în
preşcolaritate
Metodologia dezvoltării personale a preşcolarului
Strategiile de predare-învăţare în cadrul programului de masterat sînt
Strategii de predare învăţare centrate pe cel ce învaţă.
Forme de organizare a instruirii:
Cursul: tematic, integrat, sandwich, mixt, dezbatere, problematizare;
Seminarul: introductiv, seminarul în baza studiului de caz; workshop;
seminarul - dezbatere, seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza
exerciţiului.
Metodologie:
Metode, tehnici, procedee: discursul expozitiv; demonstrări video;activităţi
experenţiale; studiu dirijat a materialelor din manuale; învăţarea asistată la
calculator şi multimedia, proiecte de grup, simulări, studii de caz
Mijloace didactice: suporturi de curs, manuale; materiale mediate; cursuri
plasate pe platforma MOODLE; ustensile pentru activităţi practice;
multimedia, calculatoare, reţea internet.
Forme de organizare a ctivităţii masteranzilor: individuală; în grupuri;
frontală
Forme de organizare a instruirii: curs, seminarii, laboratoare în instituţiile

preşcolare; activităţi practice
Strategii de evaluare Evaluarea formativă se realizează prin: teste, proiecte, esee, referate,
portofolii, probe scrise şi practice etc.
Evaluarea sumativă se realizează prin: examene; proiecte; portofolii.
Evaluarea finală se realizează prin susţinerea tezei de master.
Program de activitate Joi, Vineri: 14- 18.20
Sîmbătă : 8.00-14.00
Telefoane de contact Catedra Pedagogie Preşcolară: 022-35-85-60
Decanatul Facultăţii Pedagogie: 022-35-84-42

