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Notă de prezentare 
 

Disciplina Curriculum pentru educaţie timpurie face parte din aria curriculară „Om şi societate”, 
alături de celelalte discipline psihopedagogice. Disciplină pedagogică nouă în Planul-cadru de învăţământ 
pentru liceele pedagogice, urmăreşte să-i familiarizeze pe elevi cu specificul curriculumului pentru educaţie 
timpurie, combinând elemente ale cunoaşterii din mai multe câmpuri sociale care abordează dezvoltarea 
copilului: sănătatea, psihologia, pedagogia, antropologia, sociologia. Conform National Association for the 
Young Children (NAYEC), educaţia timpurie este definită ca „servicii destinate copiilor de la naştere la 8 ani 
în cadrul diferitelor tipuri de programe (normal, prelungit, etc) oferite în centre de zi, acasă, în grădiniţe şi 
şcoli primare, precum şi în cadrul programelor de recreaţie”

1
. 

Planul de acţiune adoptat Adunarea Generală a  Naţiunilor Unite evidenţiază aspectele majore care 
stau la baza sistemului de educaţie timpurie: 

 Dezvoltarea fizică, psihică, spirituală, socială, afectivă, cognitivă şi culturală a copiilor constituie o 
prioritate naţională şi globală. 

 Principala răspundere pentru protecţia, creşterea si dezvoltarea copiilor îi revine familiei, şi ca atare 
familia este îndreptăţită să beneficieze de protecţia si sprijinul de care are nevoie. 

 Accesul părinţilor, familiilor, tutorilor, al persoanelor care au în îngrijire copii şi al copiilor înşişi la o 
gama completă de informaţii şi servicii este o prioritate. 

 Este necesară îmbunătăţirea statutului, moralului si profesionalismului persoanelor care lucrează 
direct cu copiii şi al educatoarelor din creşe si grădiniţe, asigurarea unei remunerări adecvate a 
muncii acestora şi crearea de oportunităţi si stimulente pentru evoluţia lor.   

 Extinderea si îmbunătăţirea ocrotirii si educaţiei in perioada copilăriei mici, în mod egal pentru băieţi 
şi fete, şi mai ales pentru copiii cei mai vulnerabili si mai dezavantajaţi este un obiectiv primordial al 
educaţiei.  

 Îmbunătăţirea calităţii educaţiei, satisfacerea nevoilor de învăţare ale tuturor copiilor, consolidarea 
ocrotirii si educaţiei in perioada copilăriei mici prin asigurarea de servicii si susţinerea de programe 
orientate spre familii, tutori, personalul de ocrotire si educaţie si comunitate sunt obiective si acţiuni 
care trebuie cuprinse in strategia de formare a sistemului de educaţie timpurie.  

Programa şcolară pentru disciplina Curriculum pentru educaţie timpurie a fost elaborată în 
concordanţă cu celelalte discipline pedagogice şi psihologice din curriculumul diferenţiat al specializării 
educator-puericultor, oferită de liceele pedagogice. Astfel, s-au avut în vedere: 
- rolurile profesionale ale educatorului-puericultor din instituţii publice sau din mediul privat (educator-

puericultor/ bone/ animatori în creşe, grădiniţe, cluburi); 
- structura logică internă şi stadiul actual de evoluţie a ştiinţelor educaţiei şi a disciplinelor conexe; 
- experienţa pozitivă în domeniul practicii educaţiei timpurii; 
- elementele de proiectare curriculară specifice Curriculumului Naţional; 
- prevederi ale Legii educaţiei naţionale precum: centrarea pe copil, individualizarea procesului de 

educaţie, includerea părinţilor ca parteneri educaţionali; 
- prevederi ce ţin de responsabilitatea asigurării în procesul educaţional a siguranţei fizice şi psihologice 

a copiilor. 

În concordanţă cu rolurile profesionale ale educatorului-puericultor, au fost definite competenţele 
generale vizate prin studierea disciplinelor pedagogice şi psihologice, pe parcursul învăţământului liceal, în 
cadrul filierei vocaţionale, profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor. De asemenea, sunt 
precizate valorile şi atitudinile la a căror dezvoltare contribuie disciplinele pedagogice studiate pe 
parcursul învăţământului liceal şi pe care competenţele generale le includ.  

De la competenţele generale urmărite prin studiul disciplinelor pedagogice şi psihologice au fost 
derivate competenţele specifice urmărite pe parcursul fiecărui an de studiu al unei discipline.  

Structura programei cuprinde următoarele elemente: 
- Nota de prezentare; 
- Valori şi atitudini; 
- Competenţe generale; 
- Competenţe specifice şi conţinuturi; 
- Sugestii metodologice. 

                                                           
1
 National Association for the Education of Young Children, Early childhood teacher education guidelines, Washington 

DC, 1982 apud Seefeld, Carol, Barbour, Nita, Early Childhood Education. An introduction., 3rd ed., Macmillan College 
Publishing Company, New York, 1994, pag. 13. 
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VALORI ŞI ATITUDINI URMĂRITE PRIN STUDIUL DISCIPLINELOR 
PEDAGOGICE ŞI PSIHOLOGICE 
 
 
1. Cultivarea unui mediu educativ centrat pe copil şi pe nevoile lui de dezvoltare 
2. Promovarea empatiei şi a încrederii, ca fundamente ale cultivării unui mediu educaţional centrat pe 

valori culturale, morale şi civice 
3. Valorizarea spiritului ludic şi creativ în activităţile educaţionale propuse  
4. Crearea unui climat socio-afectiv securizant atât pentru copii, cât şi pentru părinţii acestora 
5. Implicarea părinţilor în educaţia copilului lor  
6. Importanţa şi rolul parteneriatului socio-educaţional cu familia, cu alte instituţii cu responsabilităţi 

educaţionale şi cu specialişti de sprijin pentru educaţia timpurie (psihologi, pedagogi, educatori, 
neonatologi, pediatri, nutriţionişti, specialişti în igienă, asistenţi sociali etc.)  

7. Participarea la propria dezvoltare profesională şi la definirea unui stil propriu de interacţiune educativă 
cu copiii şi cu părinţii lor. 
 

 
 
 
 

COMPETENŢE GENERALE URMĂRITE PRIN STUDIUL DISCIPLINELOR 
PEDAGOGICE ŞI PSIHOLOGICE 

 
1. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice psihologiei şi ştiinţelor educaţiei 
2. Explicarea, interpretarea şi evaluarea unor idei, proiecte şi procese educaţionale specifice vârstelor 

mici 
3. Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor educative cu copiii mici şi cu părinţii 
4. Realizarea promptă şi adecvată a activităţilor de îngrijire a copilului mic 
5. Comunicarea adecvată şi constructivă cu părinţii şi cu alţi specialişti implicaţi în educaţia şi îngrijirea 

copiilor mici 
6. Conştientizarea şi interpretarea problemelor specifice dezvoltării copilului mic şi familiilor cu copil mic  
7. Realizarea şi valorificarea corelaţiilor intra- şi interdisciplinare, în vederea optimizării procesului de 

educaţie timpurie 
8. Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de profesia de educator-puericultor 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT 
 
 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1. Explicarea semnificaţiei conceptului de 
curriculum 

2.1. Argumentarea proiectării curriculum-ului 
pentru educaţie timpurie pe baza unui set de 
principii 

7.1. Realizarea unor conexiuni între conceptele 
fundamentale ale disciplinelor pedagogice, în 
vederea explicării şi fundamentării acţiunii 
educaţionale timpurii 

Curriculum – delimitări conceptuale 

Specificul curriculumului pentru educaţie timpurie 

Specificul dezvoltării la vârsta antepreşcolară – 
nevoile de dezvoltare specifice bebeluşului şi 
copilului mic 

Caracteristicile şi specificul învăţării la copiii de la 
naştere la 3 ani 

2.2. Utilizarea diferitelor clasificări ale finalităţilor 
educaţionale şi a metodologiilor de 
operaţionalizare a acestora 

2.3. Examinarea critică a surselor şi criteriilor de 
selecţie şi de organizare pedagogică a 
conţinuturilor 

6.1. Explicarea şi interpretarea proceselor 
educative specifice educaţiei timpurii, pe domenii 
de dezvoltare 

Finalităţi şi conţinuturi educaţionale 

- Categorii de finalităţi educaţionale; clasificări; 
metodologii de operaţionalizare a obiectivelor; 
valori fundamentale promovate de curriculumul 
pentru educaţie timpurie 

- Conţinuturi ale învăţării; delimitări conceptuale; 
criterii de selecţie şi de organizare a 
conţinuturilor pentru educaţie timpurie; 
curriculum structurat pe domenii de dezvoltare: 

3.1. Identificarea şi interpretarea cerinţelor 
metodologice de proiectare a curriculumului 
pentru educaţie timpurie 

Metodologia proiectării curriculum-ului pentru 
educaţie timpurie 

 

2.4. Operarea cu criterii pertinente şi cu metode 
adecvate , pentru analiza şi evaluarea 
principalelor produse curriculare 

Produse curriculare: plan de învăţământ, programă 
şcolară, auxiliare curriculare (softuri educaţionale, 
suporturi audio-video etc.) 

7.2. Identificarea şi interpretarea direcţiilor de 
modernizare a finalităţilor şi a conţinuturilor 
educaţionale 

Reforma curriculum-ului. Evoluţii recente ale 
curriculumului pentru educaţie timpurie 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 
 

Pentru profesia de educator-puericultor sunt necesare cunoştinţe temeinice, dar mai ales aptitudini 
specifice. De aceea, pentru temeinicia cunoştinţelor, se recomandă ca toţi elevii să fie implicaţi în căutarea 
informaţiilor, în discutarea, dezbaterea, organizarea şi schematizarea lor. Pentru facilitarea reamintirii, se 
recomandă construirea unor glosare, a unor agende, hărţi schematice şi jurnale de activitate.  

Pentru dezvoltarea aptitudinilor şi calităţilor necesare profesiei – spiritul de observaţie, toleranţa, 
răbdarea, autocunoaşterea, capacitatea de comunicare, spiritul ludic, spiritul întreprinzător şi de 
întrajutorare – este nevoie ca procesul didactic să conţină numeroase jocuri, discuţii, vizite, interacţiuni 
sociale. 

Posibile activităţi de învăţare: 

- exerciţii de analiză a curriculumului pentru educaţia antepreşcolară şi  preşcolară, din perspectiva 
principiilor proiectării curriculum-ului; 

- studiul comparativ al unor modele de proiectare curriculară; 

- analiza documentelor de politică educaţională şi curriculară; 

- studii de caz pe documente curriculare (programe şcolare, resurse didactice); 

- exerciţii de selectare şi de structurare a conţinuturilor  

- elaborarea unor grile de evaluare a produselor curriculare 

- realizarea de clasificări ale obiectivelor educaţionale, pe baza unor criterii date 

- analiza avantajelor şi a limitelor modernizărilor la nivelul obiectivelor şi al conţinuturilor 

- alcătuirea de hărţi conceptuale 

- realizarea unor glosare de termeni pe o temă dată 

- utilizarea unor scheme conceptuale, în elaborarea unor mesaje cu conţinut educaţional, a explicării 
unor situaţii educaţionale şi a justificării unor moduri de intervenţie educaţională 

- simulări; 

- analiza unor studii de caz. 
 
 
 


