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Limba şi literatura român ă  

 

 

Programa 
    pentru 

institutori / educatoare 
 

• examenul de definitivare în învăŃământ 

• obŃinerea gradului didactic II 

 
 

Tematica 
pentru 

 
• obŃinerea gradului didactic I 

• perfecŃionarea periodică 
 
 
 
 
 
 

Aprobate prin  
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PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: 
DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I SI PENTRU 

EXAMENELE DE PERFECTIONARE 
Institutori / Educatoare 

(absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare  Pedagogice 
de Institutori) 

 
 In contextul actual al reformei invatamantului, cadrul didactic se afla in fata unei reale 
provocari. E vorba de lupta cu inertia si de desfasurarea creativa  si libera a a aptitudinilor sale de 
cadru didactic. 
 Pentru obtinerea gradelor didactice, educatoarele trebuie sa cunoasca si sa inteleaga: 

• Legea Invatamantului nr.84/1995 si politica educationala a statului roman; 
• Documentele oficiale care reglementeaza aplicarea obiectivelor de politica 

educationala; 
• Directiile generale ale reformei actuale a invatamantului; 
• Caracteristicile psihologice ale perioadelor de varsta cuprinse in invatamantul 

prescolar dar si modul sau specific de manifestare, in vederea unei aplicari diferentiate a 
cerintelor programei; 

• Metode noi, specifice, de predare-invatare-evaluare la copilul prescolar, in acord cu 
evolutia invatamantului prescolar pe plan mondial. 

 
I. PRINCIPII CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII PROGRAMEI: 
 

• corelarea si actualizarea continutului didacticii specialitatii in raport cu noile 
achizitii din pedagogie, psihologie si didactica; 

• compatibilizarea continuturilor specialitatii si didacticii acesteia cu cele ale 
noului curriculum prescolar si elaborarea unor teme care sa se coreleze cu acesta; 

• accentuarea caracterului aplicativ al continuturilor; 
• asigurarea unui echilibru adecvat intre temele ce vizeaza actualizarea 

continuturilor, cele centrate pe corelatii intra si interdisciplinare, precum si cele 
cu valoare operationala; 

• conceperea unor teme care au ca obiective: inovarea practicii scolare, precum si 
formarea unui mod de gandire flexibil, a  capacitatii decizionale, a creativitatii 
individuale si de grup a educatoarei in procesul didactic; 

• repunerea in drepturi a educatiei pentru valori. 
 
 
II.  OBIECTIVE GENERALE: 

 
• Aprofundarea cunostintelor de baza din specialitate si aplicarea acestora in 

contexte variate; 
• Cultivarea creativitatii individuale si de grup in procesul didactic; 
• Cunoasterea si aplicarea noilor directii de dezvoltare a invatamantului prescolar 

corelate cu evolutia acestui segment pe plan mondial. 
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III.  DISCIPLINE DE EXAMEN SI FORMULA DE EXAMINARE: 
 

• Definitivat: Limba si literatura romana (cu elemente de metodica predarii limbii 
si literaturii romane la nivelul prescolar) - scris; Metodica predarii limbii si 
literaturii romane in invatamantul prescolar (oral); Pedagogie si psihologie - 
scris; Proba practica (inspectia la clasa). 

• Gradul II: Literatura pentru copii ( cu elemente de metodica predarii limbii si 
literaturii romane la nivelul prescolar) - scris; Metodica predarii limbii si 
literaturii romane in invatamantul prescolar - scris; Pedagogie si psihologie - 
oral; Proba practica (inspectia la clasa). 

• Gradul I: Lucrare metodico-stiintifica pentru obtinerea gradului didactic I; 
Sustinerea lucrarii; Proba practica (inspectia la clasa). 

 
 
 

DEFINITIVAT 
 

 
 
 
1. Limba si literatura romana (scris) 
 

Obiective specifice:  
  

 
1. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare; 
2. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul 

didactic; 
3. sa stapaneasca notiuni de vocabular si de stilistica; 
4. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari, pornind de la textul literar. 

 
      Itemi: 

 
 
 

1.1.redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare; 
1.2.elaborarea unui eseu, a unei povestiri, a unei caracterizari de personaj avand ca punct de 

plecare un text dat. 
 
 
 

2.1.incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine; 
2.2.stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte; 
2.3.extragerea si analiza, identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara 

specifice textului; 
2.4.relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. 

 
 

3.1.recunoasterea si explicarea folosirii semnelor de punctuatie si a situatiilor ortografice 
intr-un text dat; 

3.2.depistarea perechilor semantice(sens propriu-sens figurat, sinonimie, antonimie, 
omonimie, paronimie etc.); 
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3.3.recunoasterea mijloacelor de imbogatire a vocabularului; 
3.4.identificarea valorilor specifice ale lexicului in diverse stiluri functionale. 

 
 

4.1.manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu 
copiii;  

4.2.relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor, plecand de la modelele 
oferite de operele literare cunoscute de acestia; 

4.3.recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al 
copiilor prescolari, in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte. 

 
 
 
Continuturi: 
 
1.1 - Literatura romana 
 
I. NOTIUNI DE TEORIE LITERARA:  
 

• Concepte fundamentale ale analizei operei literare in proza si in versuri (notiunea 
de opera literara; limbajul poetic; imaginea poetica; subiectul; compozitia, 
procedee, personajul). 

• Genurile literare (liric, epic, dramatic). Particularitati. Principalele specii literare. 
 
II.  GENUL LIRIC 
 

II.1 - Lirica populara 
 
• Doina, Cantecul de leagan 
• Proverbe, zicatori, ghicitori 
• Folclorul copiilor (cantece formula, recitative, numaratori) 
 

 
II.2 - Lirica culta 
 
• Vasile Alecsandri - "Pentru tine, Primavara", "Miezul iernei" 
• Tudor Arghezi - "Testament", "Zdreanta", "Talharul pedepsit" 
• George Cosbuc - "Nunta Zamfirei", "Iarna pe ulita", "La oglinda" 
• Mihai Eminescu - "Luceafarul", "Scrisoarea III", "Revedere", "Dorinta" 
• Octavian Goga - "Noi", "Dascalita" 
• Nichita Stanescu - "Cantec" 
• George Toparceanu - Rapsodii de toamna", "Balada unui greier mic" 
 

 
III.  GENUL EPIC 
 

• Vasile Alecsandri - "Legenda randunicai", "Legenda ciocarliei" 
• Ion Creanga - "Amintiri din copilarie", " Povestea lui Harap Alb" 
• Ion Luca Caragiale - "Vizita", "Dl.Goe", "Un pedagog de scoala noua" 
• Petre Dulfu - "Ispravile lui Pacala"  
• Mihai Eminescu - "Fat Frumos din lacrima" 
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• Emil Garleanu - "Caprioara" 
• Calin Gruia - "Condeiele lui Voda", "Legenda Florii Soarelui" 
• Petre Ispirescu - "Tinerete fara batranete si viata fara de moarte", "Sarea in 

bucate" 
• Marin Preda - "Morometii" vol.I 
• Liviu Rebreanu - "Ion" 
• Ion Slavici - "Florita din codru", "Moara cu noroc" 
• Mihail Sadoveanu - "Baltagul", "Dumbrava minunata", "In padurea 

Petrisorului" 
• Ion Alexandru Bratescu Voinesti - Puiul" 

 
 
III.   GENUL DRAMATIC 
 

• Vasile Alecsandri - "Chirita in provincie" 
• Ion Luca Caragiale - "O scrisoare pierduta" 
• Barbu Stefanescu Delavrancea - "Apus de soare" 
• Camil Petrescu - "Jocul ielelor" 

 
4.2 - Limba romana 
 
I. LIMBA SI STIL 
 

• Relatia limba - gandire 
• Limba - limbaj - vorbire 
• Limba ca sistem de semne 
• Procesul comunicarii prin limbaj 
• Caracterul de sistem al limbii 
• Stiluri 

 
 
 
II.  PUNCTUATIE SI ORTOGRAFIE 
 

• Principii care stau la baza ortografiei 
• Semnele de punctuatie si de ortografie 
• Functionalitatea semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice 

 
III.  VOCABULARUL 
 

• Vocabularul ca totalitate a cuvintelor limbii romane 
• Vocabular fundamental si masa vocabularului 
• Cuvantul ca unitate de baza a vocabularului 
• Sensul cuvintelor 
• Sens lexical si sens gramatical 
• Relatii semantice intre cuvinte (sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie, 

polisemie) 
• Structura morfologica a cuvantului 
• Imbogatirea vocabularului (mijloace interne, mijloace externe) 
• Resurse stilistice ale vocabularului; Expresii si locutiuni 
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IV.  FONETICA SI FONOLOGIE 
 

• Fonetica - stiinta  
• Fonemul 
• Silaba si despartirea cuvintelor in silabe 
• Accentul 

 
V. MORFOLOGIE 
 

• Partile de vorbire - substantiv, articol, adjectiv, pronume, numeral, verb, adverb, 
prepozitie, conjunctie, interjectie (definitie, clasificare, functii sintactice, 
ortografie si ortoepie) 

• Valori stilistice ale verbului si ale adverbului 
• Valori expresive ale interjectiilor 

 
VI.  SINTAXA 
 

• Propozitia si felul propozitiilor 
• Coordonarea si subordonarea in propozitie 
• Fraza si felul propozitiilor in fraza 
• Coordonarea si subordonarea in fraza 
• Subiectul  
• Predicatul  
• Atributul  
• Complementul  
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GRADUL DIDACTIC II 
 
 
 
 

1. Literatura pentru copii (scris) 
 
 

Obiective specifice:  
  

 
1. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare; 
2. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul 

didactic; 
3. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari, pornind de la textul literar. 

 
Itemi: 
 
 

1.1.redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare; 
1.2.elaborarea unui eseu, a unei povestiri, a unei caracterizari de personaj avand ca punct de 

plecare un text dat. 
2.1.incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine; 
2.2.stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte; 
2.3.extragerea si analiza, identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara 

specifice textului; 
2.4.relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. 

 
 
 

3.1.manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu 
copiii;  

3.2.relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor, plecand de la modelele 
oferite de operele literare cunoscute de acestia; 

3.3.recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al 
copiilor prescolari, in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte. 
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Continuturi: 
 
I. NOTIUNI GENERALE:  
 

• Conceptul de literatura pentru copii. 
• Sfera literaturii pentru copii. 
• Genuri si specii literare accesibile copiilor de varsta prescolara. 
• Valoarea instructiv-educativa a literaturii pentru copii. 
• Accesibilizarea operelor. 

 
II.  GENUL LIRIC 
 

II.1 - Lirica populara 
 
• Proverbe, zicatori, ghicitori 
• Folclorul copiilor (cantece formula, recitative, numaratori) 
 
II.2 - Lirica culta 
 
• Vasile Alecsandri - "Pentru tine, Primavara", "Miezul iernei" 
• Tudor Arghezi - "Testament", "Zdreanta", "Talharul pedepsit" 
• George Cosbuc - "Iarna pe ulita", "La oglinda" 
• Mihai Eminescu - "Revedere", "Dorinta" 
• Elena Farago - "Gandacelul", "Catelusul schiop" 
• Octavian Goga - "Noi", "Dascalita" 
• Nichita Stanescu - "Cantec" 
• George Toparceanu - Rapsodii de toamna", "Balada unui greier mic" 

 
III.  GENUL EPIC 
 

• Vasile Alecsandri - "Legenda randunicai", "Legenda ciocarliei" 
• Hans Christian Andersen - "Lebedele", "Cenusareasa" 
• Ion Creanga - "Amintiri din copilarie", " Povestea lui Harap Alb", "Fata babei si 

fata mosneagului", "Capra cu trei iezi" 
• Ion Luca Caragiale - "Vizita", "Dl.Goe", "Un pedagog de scoala noua" 
• Petre Dulfu - "Ispravile lui Pacala"  
• Mihai Eminescu - "Fat Frumos din lacrima" 
• Emil Garleanu - "Caprioara" 
• Calin Gruia - "Condeiele lui Voda", "Legenda Florii Soarelui", "Ciubotelele 

ogarului" 
• Fratii Grimm - "Cenusareasa", "Alba-ca-Zapada" 
• Petre Ispirescu - "Tinerete fara batranete si viata fara de moarte", "Sarea in 

bucate" 
• Charles Perrault - "Scufita Rosie" 
• Ion Slavici - "Florita din codru" 
• Mihail Sadoveanu - "Dumbrava minunata" 
• Ion Alexandru Bratescu Voinesti - Puiul" 
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1) Pop, Mihai; Ruxandoiu, Pavel - Folclor literar romanesc - E.D.P., Bucuresti, 1999 
2) Stoica, Cornelia; Vasilescu, Elena - Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile 

Normale - cls.aXIIa), E.D.P., Bucuresti, 1998  
3) Operele mentionate in capitolul Continuturi. 
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5. Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar 
(scris - definitivat si oral - gradul II) 

 
 
      Obiective specifice: 

 
 

1. sa identifice  si sa defineasca mijloace si procedee adecvate varstei prescolare de 
realizare a obiectivelor programei de educarea limbajului; 

2. sa ilustreze solutii noi si variate de rezolvare a problemelor aparute in procesul didactic 
si sa le argumenteze din punct de vedere psiho-pedagogic; 

3. sa elaboreze proiecte didactice eficiente si coerente pentru activitatile de educarea 
limbajului desfasurate in invatamantul prescolar. 

 
 
     
     Itemi:.  
 
 
 

1.1.corelarea mijloacelor si procedeelor de lucru cu prescolarii cu obiectivele programei de 
educare a limbajului; 

1.2.explicarea unor mijloace si procedee de educare a limbajului la varsta prescolara. 
 
 

2.1.selectarea solutiei optime de rezolvare a situatiilor didactice aparute in procesul de 
predare-invatare-evaluare a cunostintelor din domeniul limbajului pentru o grupa de 
varsta; 

2.2.utilizarea cunostintelor de metodica a educarii limbajului la prescolari in contexte 
variate; 

2.3.crearea unor situatii de invatare integrata a cunostintelor de limbaj in alte categorii de 
activitati prezente in planul de invatamant pentru invatamantul prescolar. 

 
 
3.1.elaborarea unor obiective operationale clare si coerente in concordanta cu  

obiectivele de referinta ale programei de educare a limbajului si cu     specificul grupei 
de varsta la care se face referirea;  

3.2.proiectarea evenimentelor didactice in acord cu tipul de activitate;                           
aprecierea corecta a strategiilor de predare-invatare-evaluare pentru tipul de   activitate  si 
grupa de varsta alese. 

 
Continuturi: 
 
 

1. Obiectul si importanta studierii metodicii educarii limbajului la prescolari. 
2. Rolul limbajului in dezvoltarea generala a copiilor prescolari. 
3. Particularitatile procesului de cunoastere si ale dezvoltarii limbajului la varsta 

prescolara. 
4. Obiectivele cadru, obiectivele de referinta si exemplele de comportamente propuse de 

programa pentru educarea limbajului la prescolari. 
5. Mijloacele si procedeele folosite in activitatile de educare a limbajului la prescolari. 
6. Activitati comune, pe grupuri mici si individuale de educare a limbajului la varsta 

prescolara (importanta, specific, organizare, conducere si desfasurare): 
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• Lectura dupa imagini; 
• Convorbirea; 
• Povestirea 
• Jocul didactic 
• Memorizarea 

7. Rolul educatoarei in educarea limbajului la prescolari (specific, metode si mijloace 
pentru prevenirea si inlaturarea greselilor fonetice, gramaticale si de sens). 

8. Notarea sistematica a observatiilor educatoarei asupra evolutiei limbajului copilului 
prescolar. 

9. Pregatirea educatoarei pentru activitatile de educare a limbajului. 
10. Organizarea spatiului clasei pentru stimularea comunicarii si a evolutiei copilului 

prescolar in planul limbajului. 
11. Aspecte ale educarii limbajului la varsta prescolara in vederea pregatirii copilului pentru 

etapa de scris-citit din clasa I.  
12. Criterii de selectare a textelor literare. 
13. Calitatile intrebarilor. 
14. Proiectarea didactica a activitatilor in invatamantul prescolar. 
15. Managementul grupei. 
16. Evaluarea in invatamantul prescolar.  
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GRADUL DIDACTIC I si PERFECTIONARE 
 

Educatoare si invatatori 
(absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) 

 
 
 

Principii generale de elaborare a tematicilor pentru lucrarile metodico-stiintifice si pentru 
perfectionare  

 
 

 
 In procesul de aducere a reformei invatamantului la nivelul scolii un rol esential il detin, pe 
de o parte, descentralizarea sistemului de invatamant, iar, pe de alta parte, realizarea programelor de 
formare a personalului didactic. 
 Imbinarea intre desfasurarea macroprogramelor de reforma cu crearea conditiilor 
manifestarii scolii in calitate de principal actor al reformei constituie in viitorul imediat conditia 
esentiala a reusitei reformei invatamantului. 
 In acest context, apreciem in mod deosebit contributia pe care Scolile Normale au avut-o 
pana acum in aceasta directie. De aceea, in continuare consideram necesara conlucrarea Colegiilor 
Universitare Pedagogice de institutori pentru invatamantul prescolar si primar cu Scolile Normale in 
elaborarea temelor pentru lucrarile metodico-stiintifice intocmite in vederea obtinerii gradului 
didactic I precum si a celor pentru perfectionare. 
 Ca urmare a acestui fapt, ne propunem sa contribuim doar cu cateva sugestii:  

• Întrucât lucrarea pentru obŃinerea gradului didactic I este metodico-ştiinŃifică, 
fiecare temă va fi însoŃită de o abordare didactică vizând: proiectarea conŃinuturilor , 
strategiile didactice, organizarea activităŃilor de predare-învăŃare-evaluare pe fondul 
inovării practicii didactice, al cercetării procesului de învăŃământ şi al problemelor 
ridicate sau impuse de reforma învăŃământului. 

• Temele pentru perfectionare vor aduce in atentia candidatilor aspecte de interes ale 
nivelului de invatamant vizat, in contextul actual al reformei: cunoasterea si aplicarea 
noilor programe, managementul grupului de copii/clasei de elevi, managementul unitatii 
de invatamant, organizarea mediului educational, metode noi de invatare, evaluarea etc. 
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COLECTIVUL DE ELABORARE  
 
 
 

1. prof. Vasile Molan - Scoala Normala "Elena Cuza", Bucuresti 
2. insp. Rodica Branisteanu - I.S.J. Bistrita Nasaud 
3. insp. Conona Petrescu - I.S.M.B 
4. insp. Elvira Miron Boca - I.S.J. Cluj 
5. insp. Clara Pretzinger - I.S.J. Harghita 
6. insp. Mioara Avram - I.S.J. Mures 
7. insp. Iulia Kovacs - I.S.J. Mures 
8. insp.gen. Viorica Preda - M.E.N. 
 
 

Programele au fost avizate de Comisia Nationala de Specialitate pentru invatamantul 
prescolar in data de 29 februarie 2000.  
 

NOTA:  
• Pana la sfarsitul anului scolar 1999-2000 vor aparea materiale-suport pentru pregatirea 

educatoarelor, in special la disciplina Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului 
in invatamantul prescolar. 

• Se recomanda ca materialele bibliografice recomandate sa existe in inspectoratele scolare 
judetene (cel putin un exemplar la biblioteca specialitatii), in biblioteca Casei Corpului 
Didactic si chiar in biblioteca educatoarelor constituita la nivelul unitatii de invatamant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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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Anexa 6 la OMECT  Nr.              /                                                            

PROGRAMA DE METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV-
EDUCATIVE ÎN GRĂDINIŢE 

GRADUL DIDACTIC II 

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;
 de a favoriza stabilirea unor acorduri/ parteneriate,  de a colabora cu alţi educatori/ 

specialisti  în  realizarea  unor  proiecte  de  interes  comun,   înăuntrul  instituţiei 
prescolare si in afara acesteia;

 de a planifica activităţi educaţionale cu parteneri din alte organizaţii din comunitatea 
locală;

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 ;
 comportament asertiv.
 de autocontrol comportamental ;
 de a interacţiona cu uşurinţă cu prescolarii, cu adultii din gradinita si cu alti posibili 

parteneri profesionali;

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;
 capacitate de control si autocontrol  al comunicarii nonverbale si paraverbale;
 de a pune în acord poziţii aparent contradictorii;
 capacitatea  de  a  redacta  texte  si  de  ale  sustine  in  maniera  orala,  diferentiind 

specificitatea limbajului scris si a celui oral ;

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;
 de a gestiona eficient spaţiul, timpul, resursele  de care dispune pentru a le pune în 

slujba scopurilor educaţionale vizate; 
 de a corela  cu  eficienta maxima diferite tipuri de activităţi şi de a le  orienta în 

direcţia realizarea scopurilor educative vizate; 
 de a realiza situatii de invatare creative si care sa vizeze creativitatea 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;
 de  proiectare  didactica in maniera disciplinara si interdisciplinară, cu respectarea 

principiilor transdisciplinaritatii;
 de a realiza activitati de coordonare metodologica in domeniul planificarii didactice 

pentru debutanti

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 ;
 de a asigura un curriculum personalizat pentru prescolarii cu nevoi speciale;



 de  a  corela  stilul  didactic  cu  specificul  concret  de  invatare  la  prescolari,  in 
constructia si implementarea situatiilor de invatare, prin raportare la diferiet modele 
de invatare ;

7. Competenţe metacognitive
 deprinderea de a reflecta asupra propriului demers proiectiv si/sau implemntat ;
 capacitatea de a analiza critic propriul demers ;
 capacitatea de a invata din erori, optimizand propria activitate ;

8. 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 GRADUL AL II LEA

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).

VIII. Pregătirea copilului pentru integrarea optimă în activităţile de tip şcolar

- Conceptul de maturitate şcolară (aptitudine de şcolaritate); criterii  de definire şi 
viziunea  integratoare  a  definirii  acestuia  (pregătirea  copilului,  pregătirea  şcolii, 
pregătirea familiei);

- Copilul-domenii  de  maturizare,  sănătate  şi  dezvoltare  fizică;  dezvoltare  socio-
emoţională;  motivaţia  pentru  învăţare;dezvoltarea  limbajului  şi  capacitatea  de 
comunicare; dezvoltarea cognitivă şi cunoştinţele generale; deprinderi motrice utile 
învăţării);

- Variabilitatea  standardului  de  maturitate  pentru  şcoală  -  ritm  individual  de 
dezvoltare,  diferenţe  de  educaţie,  mediu  socio-cultural,  eventuale  dizabilităţi 
ş.a.m.d.;

- Şcoala  - cunoaşterea trebuinţelor  copiilor  şi  oferirea condiţiilor  de îndeplinire a 
acestor trebuinţe;

- Familia; rolul familiei în dezvoltarea socio-emoţională a copilului.



IX.  Valorificarea  valenţelor  formative  ale  alternativelor  educaţionale  utilizate  în 
învăţământul preşcolar

- Prezentarea  principalelor  alternative  educaţionale:  Waldorf,  Montessori,  Freinet, 
Planul Jena, abordarea integrată a limbajului şi învăţarea prin cooperare;

- Tehnici  de  lucru  utilizate  în  cadrul  alternativelor  educaţionale;  posibilităţile  de 
transfer în învăţământul tradiţional.

X. Modalităţi de implicare a comunităţii pentru sprijinirea actului educaţional

- Relaţia grădiniţă-familie-comunitate;
- Parteneriatul – fundament comun de acţiune; unitate de concepţie şi de acţiune în 

beneficiul copiilor;
- Parteneriate viabile  şi  activităţi  comune de învăţare,  activităţi  de îmbunătăţire a 

mediului  educaţional,  proiecte  de  curriculum  colaborativ,  participare  la  luarea 
deciziilor etc.;

- Strategii de cooperare şi colaborare;
- Practici şi programe pe care grădiniţa le poate folosi pentru implicarea comunităţii 

în  actul  educaţional  (ex.:  pentru  dezvoltarea  abilităţilor  parentale,  pentru 
îmbunătăţirea comunicării, pentru voluntariat, pentru conducere şi susţinere etc.) .

XI. Abordări specifice ale copiilor cu CES

       - Definirea conceptului de copil cu cerinţe speciale (copii supradotaţi şi copii 
         dezavantajaţi);
       - Copilul supradotat: identificare, caracteristici, problemele care pot apărea în sala de 
         clasă, acţiunea educaţională diferenţiată/individualizată; 
       - Copilul cu tulburări de învăţare: definirea conceptului, criterii de identificare, 
         caracteristici, tipuri de tulburări, acţiunea educaţională diferenţiată;
       - Copilul hiperactiv: identificare, caracteristici, abordarea educaţională a copilului 
         preşcolar hiperactiv;
       - Copilul cu deficienţe senzoriale: surditate, cecitate, motorii, intelectuale; caracteristici 
         generale ale fiecărui tip de deficienţă; 
       -  Şcoala  incluzivă  -  educarea  copilului  cu  deficienţe  sau  provenit  din  medii 
defavorizate, 
         în condiţiile integrării în grădiniţa de masă.

XII. Stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor în cadrul activităţii din grădiniţă



- Factori de personalitate care condiţionează creativitatea: cognitivi şi de procesare 
intelectuală, aptitudini speciale, factori nonintelectuali şi nonaptitudinali;

- Factori de personalitate care inhibă sau blochează creativitatea copiilor;
- Conceptul de potenţial creativ;
- Specificul  creativităţii  la vârsta preşcolară:  comportament,  precocitate,  capacităţi 

excepţionale;
- Stimularea  creativităţii  preşcolarilor;  obiective,  criterii,  metode,  instrumente  de 

evaluare.
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