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PROFILUL PROGRAMULUI DE MAŞTER MANAGEMENT ŞI CONSILIERE IN
EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ
Nivelul de calificare conform ISCED
Domeniul general de studiu
Program de maşter de profesionalizare
Numărul total credite de studiu
Titlul obţinut la finele studiilor
Baza admiterii
Limba de instruire
Forma de organizare

învăţământului

7
011 Ştiinţe ale Educaţiei
Management şi Consiliere în Educaţie Preşcolară
90
M aşter în Ştiinţe ale Educaţiei
Diplomă de studii superioare de licenţă sau un alt act
echivalent de studii
Română
Invătământ cu frecventă redusă

CONCEPŢIA FORMARII SPECIALISTULUI
Scop
Profesionalizarea în domeniul managementului şi consilierii educaţionale prin dezvoltarea unui sistem
funcţional de cunoştinţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării, precum şi dezvoltarea unui
sistem de atitudini care să permită adaptarea oportună şi eficientă la schimbările aferente învăţământului
preşcolar.
Programul este destinat managerilor instituţiilor preşcolare, dar şi aspiranţilor la poziţii manageriale,
îndrumare si control.
Caracteristici
Domeniile de studii /
Fundamente teoretico-practice ale managementului educaţional preşcolar;
Disciplinele de bază
Consiliere în educaţia preşcolară; Psihologia comunicării; Teorii şi
metodologii avansate în didacticile particulare ale învăţământului preşcolar;
Teoria şi metodologia evaluării în sistemul educaţional preşcolar;
Metodologia şi etica cercetării în didacticile particulare ale învăţământului
preşcolar; Elaborarea proiectelor educaţionale/ Administrarea proiectelor
educaţionale
Subiecte
generale/speciale
Orientarea formării

Instruire profesională în domeniul managementului şi consilierii educaţionale
Programul de master profesional M anagement şi consiliere în educaţie
preşcolară) se axează pe două domenii înrudite de mare actualitate a practicii
educaţionale: managementul educaţional şi consilierea educaţională.
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
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Caracteristici
distinctive

Posibilităţi de angajare

Posibilităţi de
continuare a studiilor

Programul de maşter se adresează doar absolvenţilor studiilor superioare de
licenţă (ciclul 1), care au acumulat 240 credite ECTS şi se proiectează pe
durata de 4 semestre (2 ani): sem.I, II, III - cursuri; sem.III un stagiu de
practică de profesionalizare şi sem IV-practica de maşter. De asemenea la
acest program pot aspira şi absolbenţii altor domenii cu condiţia susţinerii
minimului obligatoriu.

Angajabilitate şi formare ulterioară
Calificarea obţinută îi permite absolventului să activeze în calitate de
director de instituţie de educaţie timpurie, metodist, mentor, inspector în
cadrul Direcţiilor municipale/raionale de îmvăţământ, specialişti în domeniul
educaţiei timpurii la Ministerul de resort.
Absolvenţii cu titlul de Maşter în ştiinţe ale educaţiei au dreptul, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, să-şi continue studiile la ciclul III,
doctorat.

Strategii de predareînvăţare

Strategii şi forme de
evaluare

Cognitive

Abordări pedagogice
Strategiile de predare-învăţare în cadrul programului de masterat sînt
centrate pe cel ce învaţă.
Forme de organizare a instruirii:
curs (tematic, integrat, sandwich, mixt, dezbatere, problematizare);
seminarii (introductiv, seminarul în baza studiului de caz; workshop;
seminarul - dezbatere, seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza
exerciţiului).
laboratoare în instituţiile preşcolare; activităţi practice
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 activităţii maşteranzilor: individuală; în grupuri;
frontală
Evaluarea formativă se realizează prin: teste, proiecte, referate, portofolii,
probe scrise şi practice etc.
Evaluarea sumativă se realizează prin: proiecte; portofolii, referate, studii de
caz
Evaluarea finală se realizează prin susţinerea tezei de maşter
Competenţe cheie dezvoltate în programul de studii
Competenţe generice:
1. Explicarea conceptelor fundamentale ale managementului şi consilierii
educaţionale
2. Receptarea independentă a textelor ştiinţifice din domeniul
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De aplicare

De analiză şi sinteză
De comunicare
De învăţare

Cognitive

De aplicare

De analiză şi sinteză

managementului şi consilierii educaţionale
3. Prezentarea informaţiei dobândite prin studiu independent, în diferite
forme (inclusiv cu utilizarea TIC), în funcţie de obiective şi de
specificul grupului-ţintă
4. Orientarea în domeniul politicilor educaţionale.
5. Aplicarea adecvată a tehnologiilor, strategiilor, metodelor de predareînvăţare-evaluare.
6. Procesarea, interpretarea şi analiza informaţiei necesare asimilării
conţinuturilor studiate.
7. Prezentarea eficientă, utilizînd un limbaj ştiinţific a unor produse de
muncă intelectuală efectuate individual, în grupuri mici şi în plen.
8. Reflecţia critică, autoreglarea şi asumarea responsabilităţii pentru
propria învăţare şi parcurs de formare profesională continuă
Competenţe specifice
1. Cunoaşterea surselor, teoriilor şi noţiunilor din domeniul managementului şi
consilierii educaţionale
2. Cunoaşterea conceptelor avansate din domeniul psihopedagogie, didactic şi
managerial din sistemul educaţional preşcolar
3. Definirea conceptelor de educaţie timpurie, management educaţional,
consiliere educaţională
4. Caracteristica specificului managementului şi consilierii educaţionale în
instituţiile de educaţie timpurie
5. Definirea noţiunilor şi a legilor despre planificarea şi organizarea procesului
instructiv-educativ în instituţiile de educaţie timpurie
6.Cunoaşterea Standardelor Profesionale Naţionale pentru cadrele didactice
din instituţiile preşcolare.
1.Soluţionarea situaţiilor conflictuale, în urma investigării, prin mediere şi
negociere în cadrul instutuţiei preşcolare.
2.Monitorizarea activităţii profesionale a cadrelor didactice din instituţiile
preşcolare
3.Consilierea în vederea creşterii performanţei individuale şi colective ş
activităţii de învăţământ şi educaţie în instituţiile preşcolare, absenteismului
şi violenţei;
4.Proiectarea activităţilor în vederea realizării unui demers educaţional de
calitate în instituţia de educaţie timpurie
5.Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în practica
profesională, respectând principiile şi normele de etică profesională;
1. Analiza detaliată a faptelor şi fenomenelor educaţionale.
2. Analizarea şi sintetizarea experienţelor de management eficient şi
consiliere educaţională
3. Exprimarea opiniei în raport cu problemele din domeniul de studiu şi
cel profesional.
4. Elaborarea argumentelor în sprijinul opiniei exprimate.
5. Susţinerea argumentată a unor puncte de vedere în cadrul comunicării
interpersonale, de grup sau publice.
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6. întocmirea/redactarea unui referat/raport ştiinţific, în rezultatul unei
cercetării psihopedagogice.____________________________________
1. Ascultarea activă;
De comunicare
2. Formularea de întrebări relevante ;
3. Susţinerea de discuţii libere cu cadrele didactice, părinţii si orice alt
interlocutor, adapatînd limbajul in raport cu interlocutorul;
4. Crearea oportunităţilor de feed -back cadrele didactice, părinţii, alţi
interlocutori
5. Capacitatea de control si autocontrol al comunicării nonverbale şi
paraverbale;
6. Capacitatea de a redacta texte si de ale susţine in maniera orala,
diferenţiind specificitatea limbajului scris si a celui oral.______________
1. Identificarea resurselor livreşti şi electronice credibile pentru
De învăţare
acumularea, prelucrarea, analiza critică şi sinteza informaţiei necesare
demersului de autoformare.
2 . Autoevaluarea eficienţei activităţii profesionale şi identificarea
nevoilor de formare profesională (în domeniile psihopedagogie,
management şi consiliere educaţională).___________________________
Finalităţi de studii
Calificarea care denotă realizarea ciclului II este acordată masteranzilor de la Programul de studii
Management şi Consiliere în educaţie preşcolară, care sunt capabili:
• Să realizeze o analiză sistematică a fundamentelor teoretico-practice ale managementului
educaţiei preşcolare
• Să elaboreze o strategie de consiliere în instituţiile preşcolare
• Să promoveze cele mai avansate metode didactice în procesul educaţional din instituţiile
preşcolare
• Să evalueze activitatea cadrelor didactice/a preşcolarilor din instituţiile preşcolare
• Să elaboreze un plan managerial de dezvoltare a instituţiei preşcolare
• Să organizeze întruniri/ consilii metodice/adunări generale în cadrul instituţiei preşcolare la nivel
local, zonal naţional
• Să elaboreze proiecte educaţionale/sociale în domeniul educaţiei preşcolare_______ ^
_____
Gradul de noutate şi relevanţa programului de studiu
Programul de studiu Managementul educaţiei preşcolare propus conţine spre deosebire de programele
înaintate de alte universităţi un anumit număr de ore laborator, care se desfăşoară în incinta instituţiilor de
dezvoltare şi educaţie timpurie, masteranzii studiază metodologii avansate în didactici particulare, se
cunosc cu atribuţiile managerilor instituţiilor preşcolare, execută practica profesională de maşter în
calitate de manageri.
Programul este foarte relevant şi oportun pentru situaţia actuală a Republicii Moldova, când în instituţiile
de dezvoltare şi educaţie timpurie este o insuficienţă foarte mare de cadre didactice, dar şi manageri
instruiţi în domeniu.
Programul de studiu Pedagogie Preşcolară corespunde cu Strategiile Naţionale şi instituţionale de
dezvoltare, a fost corelat cu Standardele de asigurare a calităţii, având un impact semnificativ în viaţa
socială a ţării prin vectorul înaintat de strategia ’’Educaţie 2020”.
în cadrul elaborării programului am consultat angajatorii, absolvenţii, profesorii şi studenţii.____________
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M inim ul curricular

Nr. d/o

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Total

Denumirea unităţii de curs

Credite

Produse curriculare în educaţie preşcolară
Formarea reprezentărilor elementare matematice la
preşcolari
Teoria şi metodologia familiarizării preşcolarilor cu
natura
Teoria şi metodologia educaţiei plastice a
preşcolarilor
Etica pedagogică
Teoria şi metodologia educaţiei muzicale a
preşcolarilor
Metodologia evaluării preşcolarilor

6
6
5
4
2
4
3
30

1.02-4.05

PLANUL DE INV A ŢAM AN T PE SEM ESTRE / ANI DE STUDII

Nr. de
credite

ANUL I, S]EMESTRUL
Filosofia şi axiologia educaţiei
150
30
Psihologia com unicării
150
30
Teoria şi m etodologia evaluării
S.01.0.003
150
30
preşcolarilor
Teorii şi m etodologii avansate în
didacticile particulare ale
S.01.0.0 0 4 învăţăm întului preşcolar
150
30
(dezvoltarea lim bajului şi
com unicare)
Total ore sem. 1
600
120

F.01.0.001
F.01.0.002

C

S

Forma de
evaluare

To
tal

120
120

15
15

15
15

E
E

5
5

120

15

15

E

5

120

15

15

E

5

480

60

60

4

20

15

15

E

5

15

15

E

5

E

10

3

20

7

40

ANUL I, S]EMESTRUL 2
Elaborarea şi adm inistrarea
150
30
120
proiectelor educaţionale
M anagem entul organizaţiei
S.02.0.006
150
30
120
preşcolare
Teorii şi m etodologii avansate
în didactici particulare ale
învăţăm întului preşcolar
300
60
240
S.02.0.007
( m atem atică, cunoaşterea cu
m ediul şi cultura ecologică)
Total ore sem. 2
600
120 480
F.02.0.005

Total ore anul I

1200

240

Num ărul de ore
pe tipuri de
activităti

Studiu
individual

Cod

D enum irea unităţii de curs
/m odulului

Contact
direct

Total
ore

960

25

25

55

55

115

115

L/P

10

10

ANUL II, Sem estrul 3
S.03.0 , 008
F.03.0 . 009

Consiliere educaţională
preşcolară
M etodologia investigaţiei
pedagogice
Stagiu de practică profesională

Total ore sem. 3

150

30

120

15

15

E

5

150

30

120

15

15

E

5

E

10

3

20

E

30

1
4
11

30
50
90

300
600

300
60

540

ANUL II, SEM ESTRUL 4
Practica de cercetare/elaborare a
900
900
tezei de m aster
Total ore sem. 4
900
900
Total ore anul II
1500
60 1440
Total ore program de m aster
2700 300 2400

30

30
145

30

30
145

10

STAGII DE PRACTICĂ
Stagiu de practică

Anul,
sem.

Durata
Nr. săpt./ore

Perioada

Nr.de
credite

1.

Stagiu de practică profesională

11,3

5/300

29.10-1.11

10

2.

Practica de cercetare/elaborare
a tezei de m aşter

11,4

15/900

01.02-4.05

30

TEZA DE M ASTER
Denum irea activităţii
1.

Teza de m aşter în Ştiinţe ale Educaţiei (treapta preşcolară de
învăţămînt)

Prorectorul pe activitatea didactică
D ecanul F acu ltăţii Ştiinţe ale E ducaţiei şi Inform atică
Ş ef C atedră Pedagogie P reşcolară, E ducaţie Fizică şi Dans

Perioada
iunie

A .B arbăneagră
L. Sadovei
S.G înju

