
Anexa 5 la OMECT  Nr.              /                                                            

PROGRAMA DE METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV-
EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢE 

DEFINITIVAT

SPECIALIZAREA EDUCATOARE

                           COMPETENTE PENTRU PROFESIUNEA DE EDUCATOARE

I.COMPETENTE TRANSVERSALE 
1. Competenţe de organizare  instituţională si de management al resurselor umane
 de a participa la lucrul în grup;
 de a organiza activităţi cu grupe de prescolari sau adulti;
 de a organiza timpul, spaţiul  si resursele  de care dispune institutia;
 de a identifica persoanele cheie într-un anumit context;

2. Competenţe de relaţionare
 de a-şi asuma responsabilităţi;
 de a-i forma pe  prescolari pentru a-şi asuma responsabilităţi;
 de a  asigura echilibrul intre concentrarea pe sarcina si concentrarea pe relatiile cu 

prescolarii;
 de a stimula  interesele de cunoaştere si curiozitatea prescolarilor;
 de a  stimula   stabilirea  unor  relaţii  cu  caracter  interpersonal  in  general  si   între 

prescolari, in special;
 de a dezvolta un climat plăcut, stimulativ în sala de grupa;
 capacitate  de empatie ;

3. Competenţe de comunicare

 de a asculta activ;
 de a formula întrebări relevante ;
 de a reformula anumite enunţuri pentru a le face inteligibile pentru prescolari;
 de a sustine discuţii libere cu prescolarii, parintii si orice alt interlocutor, adapatand 

limbajul in raport cu interlocutorul ;
 de a selecta secvenţe informative şi acţionale prin raportare la specificul varstei;
 de a crea oportunităţi de feed back prescolarilor;

II. COMPETENTE SPECIFICE
4. Competenţe de organizare a grupei de prescolari
 de amenajare a salii de grupa pentru a o transforma într-un mediu plăcut de învăţare;



 de a gestiona spaţiul, timpul, resursele  de care dispune pentru a le pune în slujba 
scopurilor educaţionale vizate; 

 de  a  corela  diferite  tipuri  de  activităţi  şi  de  a  le   orienta  în  direcţia  realizarea 
scopurilor educative vizate; 

 de  a  pune  diferite  tipuri  de  activităţi  în  slujba  rezolvării   nevoilor   reale  ale 
prescolarilor;

5.Competenţe de planificare

 de a identifica nevoile elevilor;
 “perceperea” / decodificarea corecta a curriculum-ului official
 de a identifica nevoile prescolarilor  si de a le lua in calcul in proiectarea didactica;
 de  proiectare a finalitatilor pe baza nevoilor descoperite;
 de  corelare  a  metodologiei  de  predare  si  evaluare,  a  mijloacelor  didactice  cu 

obiectivele propuse; 
 de autoreglare permanenta a demersurilor proiective;
 de a asigura continuitatea si coerenta proiectarii la diferite niveluri;

6.Competenţe psihopedagogice si didactico-metodologice
 de a asigura transpunerea eficienta a proiectarii didactice in practica ;
 de a asigura articularea predarii cu evaluarea din perspectiva invatarii ca sursa de 

formare a elementelor de competenta la prescolari ;
 de a familiariza prescolarul cu ideea de implicare responsabila in sarcina;
 de a manageria timpul în funcţie de ritmul de activitate a prescolarilor ;

7. Competenţe privind integrarea europeana

 detinerea unui set de cunostinte functionale legate de : 
 dimensiunea europeană a procesului de învăţare şi predare ;
  ţările participante la programele de mobilităţi ;
 programele europene in domeniul eduactiei;
 organizarea sistemelor şcolare din alte ţări europene;
 specificitatea  domeniului  educatiei  prescolare  in  Europa  si  lume 

( subsistem, continuturi, metodologie etc.)
 specificitatea educatiei interculturale ;

 capacitatea de a :
 selecta  si  utiliza  instrumente  de  reglementare  şi  eficientizare  oferite  de 

Comisia Europeană cu referire la domeniul prescolar ;
 de  a  utiliza  instrumente  informative  pentru  a  participa  la  programele 

europene ;
 de a  gestiona experienţele mobilităţilor;
 capacitatea  de  a  implementa  eficient  instrumente  ale  educatiei 

interculturale ;



 capacitatea de a realiza legătura dintre contextul european şi cel local în 
activitatea profesionala ;

DETALIEREA TEMELOR PENTRU DEFINITIVAT

I. Obiectivele educaţionale în învăţământul preşcolar

- Scopul activităţilor instructiv-educative din învăţământul preşcolar;
- Funcţii specifice ale obiectivelor educaţionale din învăţământul preşcolar;
- Clasificarea  obiectivelor  educaţionale:  obiective  cadru  şi  obiective  de  referinţă 

specifice  domeniilor  de  conţinut,  obiective  operaţionale  pentru  domeniile  de 
conţinut;

- Obiective ale jocurilor şi activităţilor alese; specificul lor.

II. Conţinuturi specifice activităţii în grădiniţă

- Domenii de conţinut: 

1)    Domeniul Limbă şi comunicare; 
2)    Domeniul Ştiinţe; 
3)    Domeniul Om şi societate; 
4)    Domeniul Pshihomotric;
5)    Domeniul Estetic şi creativ.

- Obiective specifice ale domeniilor de conţinut;
- Operaţionalizarea obiectivelor;
- Aplicaţii pentru  domeniile de conţinut/ ale dezvoltării, pentru activităţi de învăţare 

pe discipline sau integrate;
- Corelaţia domeniilor dezvoltării copilului cu domeniile de conţinut; 
- Forme  şi moduri de organizare a activităţilor; activităţi de învăţare pe discipline 

sau integrate şi activităţi liber alese.
- Strategii didactice specifice domeniilor de conţinut. Matricea obiective -conţinuturi 

- strategii didactice, metode, procedee, mijloace de învăţământ -evaluare;
Diferenţierea / personalizarea activităţilor cu preşcolarii; 

- Repere de evaluare a progreselor înregistrate  în dezvoltarea psihofizică   a copiilor. 

III. Forme specifice şi moduri de realizare a activităţii cu preşcolarii



- Activitatea – formă specifică de realizare a obiectivelor educaţionale în grădiniţa de 
copii;

- Activităţile de învăţare dirijată (caracteristici, exigenţe);
- Jocuri şi activităţi la alegere: caracteristici,  evoluţia raportului între îndrumare şi 

manifestarea liberă a copilului.

IV. Modalităţi de organizare a grupei pentru activităţile de învăţare

- Exigenţe psihopedagogice şi ergonomice privind organizarea grupei de copii;
- Organizarea grupei de copii în cadrul activităţilor zilnice (cu toată grupa, cu grupuri 

mici, în perechi, individual)
- Modele de aranjare spaţială a grupei de copii (cerc, semicerc, clasă etc.)
- Organizarea grupei combinate.

V. Construirea mediului educaţional în grădiniţă

- Relaţia dintre copil, grup, mediul ambiental (de învăţare, de joc, de odihnă);
- Teorii şi practici referitoare la spaţiul educaţional;
- Caracteristici ale mediului educaţional din grădiniţă;
- Ambianţa psiho-relaţională în grădiniţă. 

VI. Jocul în grădiniţă

- Principalele tipuri de jocuri desfăşurate în grădiniţă (joc de rol, joc didactic, joc de 
construcţie, joc de mişcare, joc muzical);

- Materiale utilizate în jocurile desfăşurate în grădiniţă (jucăria, materiale din natură, 
materiale confecţionate de educatoare etc.);

- Aspecte specifice ale desfăşurării jocurilor în grădiniţă; Aplicaţii la activităţile de 
învăţare pe domenii de conţinut, la activităţile alese, la activităţile de dezvoltare 
personală).

VII.  Particularităţi  ale  proiectării,  organizării,  desfăşurării  şi  evaluării  activităţii 
educaţionale din grădiniţă

- Obiectivele învăţării în activităţile instructiv-educative desfăşurate cu preşcolarii;
- Prezentarea conţinuturilor pe domenii de dezvoltare; 
- Strategii, metode, tehnici, mijloace şi forme ale instruirii pe tipuri de activităţi;
- Proiectarea activităţii: modele alternative (anuale, semestriale, săptămânale, zilnice) 

pe domenii sau integrate. Aplicaţii;
- Evaluarea achiziţiilor de învăţare la preşcolari (bune practici, indicatori de progres).
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