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Notă de prezentare 
 
 

În cadrul filierei vocaţionale, profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor, disciplina 
„Psihologia copilului şi a relaţiei mamă–copil” face parte din setul disciplinelor pedagogice şi psihologice, 
contribuind la formarea competenţelor generale, a valorilor şi atitudinilor vizate de acestea.  

 
Ca şi în cazul celorlalte discipline pedagogice şi psihologice studiate, elaborarea programei pentru 

„Psihologia copilului şi a relaţiei mamă–copil”  a 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. 
 

Competenţele specifice urmărite prin studiul disciplinei „Psihologia copilului şi a relaţiei mamă–copil” 
au fost formulate pornind de la rolurile profesionale ale educatorului-puericultor şi de la competenţele 
generale vizate prin studierea disciplinelor pedagogice şi psihologice, pe parcursul învăţământului liceal, în 
cadrul filierei vocaţionale, profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor.   

 
Rolurile pe care educatorul-puericultor şi le asumă sunt multiple: îngrijirea copiilor de la 0 la 3 ani, 

participarea la educaţia, sprijinirea relaţiei părinte-copil, consilierea părinţilor şi a altor persoane implicate în 
creşterea şi educaţia copiilor, promovarea parteneriatelor sociale şi educaţionale (creşă-familie-comunitate), 
oferirea unui model de conduită, dezvoltarea profesională continuă. 

 
Structura programei cuprinde următoarele elemente: 

- Nota de prezentare; 
- Valori şi atitudini; 
- Competenţe generale; 
- Competenţe specifice şi conţinuturi; 
- Sugestii metodologice; 
- Recomandări bibliografice. 

 
Conceperea demersului didactic în concordanţă cu programa elaborată oferă oportunitatea orientării 

şi centrării predării şi învăţării pe achiziţiile finale ale studiului disciplinei şi valorificării tuturor conţinuturilor 
teoretice şi mai ales practic-acţionale dobândite în cadrul celorlalte discipline din curriculumul diferenţiat. 
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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 CONŢINUTURI  

 

Competenţe specifice Conţinuturi  

1.1. Caracterizarea  rolului psihologiei 
copilului şi a relaţiei mamă-copil în relaţie cu 
profesia de educator-puericultor 

2.1. Examinarea critică a principalelor teorii 
ale psihologiei copilului mic 

2.2. Formularea unor puncte de vedere 
privind educaţia timpurie, prin utilizarea 
adecvată a conceptelor specifice 

 

 Obiectul şi rolul psihologiei copilului mic 

 Psihologia copilului şi a relaţiei mamă-copil în 
sistemul ştiinţelor educaţiei 

 Teorii principale şi actuale ale psihologiei copilului 
mic (Spitz – teoria hospitalismului, Bowlby – teoria 
ataşamentului, Winnicott – teoria obiectului tranziţional, 
Anzieu – teoria importanţei afectivităţii pentru 
dezvoltarea copilului; Brazelton – repere psihologice în 
pediatrie etc.) 

2.3. Caracterizarea etapelor dezvoltării 
fătului şi bebeluşului şi a problemelor tipice 
apărute în cursul creşterii 

4.1. Identificarea unor modalităţilor de 
satisfacere a nevoilor bebeluşului 

4.2. Crearea unor jocuri pentru anumite 
activităţi şi situaţii  

6.1. Explicarea unor comportamente ale 
copilului, pe baza informaţiilor din literatura 
de specialitate sau a experienţei personale 

3.1. Identificarea caracteristicilor activităţilor 
de educaţie, în diferite stadii de dezvoltare 
 
4.3. Interacţiunea cu copiii mici şi îngrijirea 
acestora 

 Dezvoltarea copilului:  
- dezvoltarea prenatală şi naşterea; factorii ce 

influenţează dezvoltarea; 
- primul an de viaţă – creştere, îngrijire şi educaţie 

(perioada de nou-născut – 0-3 luni şi de sugar); 
principalii factori de risc în perioada primului an de 
viaţă; 

- dezvoltarea copilului de la 1 la 3 ani. 
 

 Nevoi de dezvoltare a bebeluşului şi modalităţi de 
stimulare educativă. Modalităţi de satisfacere a 
nevoilor de hrană, afecţiune, odihnă, siguranţă, 
înţelegere, manifestare şi educaţie ale copilului mic. 
Decodificarea sensului natural al unor manifestări ale 
copilului mic: spaime, refuzuri, agăţări, tantrumuri, 
încăpăţânări, jocuri etc.  
 

 Reguli de bază ale îngrijirii copilului mic 
 

 Caracteristici ale interacţiunii cu copilul mic 

2.4. Caracterizarea şi interpretarea 
aspectelor specifice dezvoltării copilului 
preşcolar şi şcolar   

 Aspecte specifice ale dezvoltării  preşcolarului şi 
şcolarului (mic, mijlociu, mare) 

6.2. Analiza cadrului familial şi evidenţierea 
importanţei acestuia pentru creşterea şi 
dezvoltarea copilului mic 

 Cadrul familial. Importanţa mamei, a unui mediu 
familial stabil, a casei pentru dezvoltarea armonioasă a 
copilului 
- relaţia mamă-copil (configuraţie) 
- familia nucleară (rangul copilului, numărul de 

membri, condiţii, cadru, context, stabilitate) 
- familia extinsă (numărul şi polarizarea relaţiilor) 
- context socio-cultural (inserţia familiei în 

comunitate: profesional, religios, vecinătate, 
prieteni etc.)  

 
 
2.5. Analiza relaţiei dintre educaţie, 
afectivitate şi creativitate la vârstă mică 
 

 Jocul şi educaţia copilului mic. Rolul jocului, funcţiile 
sale, tipuri de jocuri în funcţie de etape ale dezvoltării 

 

 Importanţa afectivităţii în educaţia copilului mic. 
Funcţiile ataşamentului, etape în dezvoltare 

 

 Creativitatea la vârste mici 
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5.1. Identificarea, utilizarea şi exersarea 
tehnicilor de comunicare cu părinţii în scopul 
cunoaşterii copilului şi al creării unui mediu 
educativ coerent  

Tehnici empirice de comunicare cu părinţii: 
- interviul 
- chestionarul 
- discuţia dirijată în jurul unor teme 
- discuţii de grup 
- discuţii individuale libere 

5.2. Elaborarea unor strategii de colaborare 
cu părinţii pentru facilitarea educaţiei 
copilului mic 
 

 

Colaborarea cu părinţii 
- cointeresarea în proiecte educative comune, 
- acţiuni comune punctuale 
- organizarea unor grupuri de discuţii 
- implicarea în proiecte educative pe termen lung 

7.1. Aplicarea empirică a unor tehnici de 
comunicare eficientă cu diferiţi specialişti ce 
pot oferi date importante pentru înţelegerea 
copilului mic 

Comunicarea cu specialiştii: 
- identificarea acestora şi stabilirea unor contacte 
profesionale 
- crearea unei reţele profesionale diverse cu roluri de 
sprijinire a părinţilor şi a cadrelor didactice în situaţii variate 

8.1. Descoperirea propriilor puncte forte şi 
slabe în comunicarea şi colaborarea cu 
ceilalţi pentru stabilirea unor strategii de 
optimizare a interacţiunilor educative 

Analiza propriilor comportamente, realizări în 
comunicare şi colaborare 

 

 
SUGESTII METODOLOGICE 

 
 

Pentru profesia de educator-puericultor sunt necesare cunoştinţe temeinice, dar mai ales aptitudini şi 
calităţi 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 (prezentări, dialoguri socratice, 
susţineri argumentative, şezători etc.), vizite, interacţiuni sociale. 

Din totalul orelor alocate studiului acestei discipline, 25% sunt la dispoziţia profesorului pentru 
aprofundare,  remediere sau pentru dezvoltarea altor teme de interes ale domeniului. 

Sugestiile de activităţi prezentate mai jos au caracter orientativ pentru profesor şi nu pot fi obligatorii. 
 
Exemple de activităţi: 
 

 studiul dicţionarelor, al enciclopediilor, al unor lucrări de specialitate, al unor cercetări ştiinţifice din 
domeniul educaţiei timpurii; 

 alcătuirea unui glosar de concepte des întâlnite în educaţia timpurie; 

 completarea de scheme grafice pentru înţelegerea etapelor dezvoltării bebeluşului; 

 dezbateri; 

 identificarea rolurilor principale ale educatorului-puericultor; 

 analiza comparativă a definiţiilor educaţiei timpurii; 

 dialog socratic privind educabilitatea la vârstă mică; 

 dialog socratic privind procesul dezvoltării copilului mic; 

 joc „Numeşte o nevoie a copilului şi îţi spun cum poate fi satisfăcută”; 

 idei de prezentare grafică a ofertelor de educaţie timpurie din trecut şi prezent; 

 întocmirea unor hărţi completate cu diferite tipuri de oferte de educaţie timpurie corespunzătoare ţărilor 
unde se realizează; 

 studiul unor scrieri despre educaţia timpurie sau cunoaşterea copilului mic şi prezentarea lor ca joc: „Uite 
ce şi unde am găsit!”; 

 descoperirea unor spaţii „nişă” unde nevoia de educaţie timpurie există, dar nu şi oferte adecvate sau 
suficiente; 
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 imaginarea unor oferte posibile de educaţie timpurie, supunerea acestor idei în dezbaterea colegilor; 
analiza în grup a ofertelor colegilor şi încurajarea lor în funcţie de cât sunt de adecvate, imaginative, 
concretizabile etc. 

 vizionarea unor filme educative privind rolul mamei şi nevoile de îngrijire şi educaţie a copilului; 

 jocul cu păpuşa: păpuşi-bebeluşi sunt înfăşate, hrănite, legănate, adormite, liniştite când sunt speriate 
sau supărate; 

 dezbateri ale zicerii: „Cei şapte ani de acasă”; 

 analiza unor scrieri de etnografie, a unor basme şi opere literare româneşti şi străine, actuale şi din 
vechime privind sarcina, naşterea, creşterea şi educaţia bebeluşului; discuţii pe baza asemănărilor şi 
deosebirilor, a ceea ce s-a modificat şi ce s-a păstrat; 

 joc „Pe la noi e-un obicei”: discuţii gen şezătoare în care copiii povestesc despre obiceiurile de creştere a 
copilului pe care le-au descoperit în experienţa lor şi în scrierile studiate; 

 observaţie a copilului mic în instituţii; observaţie a cuplului mamă–bebeluş în parc sau în anturajul 
propriu; 

 studiul unor scrieri despre educaţia timpurie sau cunoaşterea copilului mic şi prezentarea lor ca joc: „Uite 
ce şi unde am găsit!” 

 analiza pedagogică a unor personaje din basme sau literatură – joc: ”Cum l-am educa pe… (ex. dl. Goe)” 

 joc „Supermama”: copiii expun elementele pozitive din relaţiile mamă–bebeluş observate şi 
argumentează în faţa colegilor; câştigător este elevul care a găsit cele mai multe aspecte pozitive admise 
ca atare de către colegi; 

 anamneză a propriilor trăiri din copilărie; şezătoare în care elevii îşi aduc de acasă să lucreze ce le place 
(să deseneze, să împletească etc.), timp în care ei povestesc despre copilăria lor (doar cât, ce şi dacă 
vor, iar profesorul este atent să nu se facă evaluări asupra celor trăite de către elevi); 

 dezbatere asupra rolurilor mamei şi asupra influenţelor de mediu; 

 anamneza unor situaţii de comunicare reuşite şi mai puţin reuşite, analiza lor pentru descoperirea 
motivelor de reuşită sau de nereuşită a comunicării (şezătoare); 

 joc „Ne certăm şi ne-mpăcăm!”: copiii simulează situaţii conflictuale şi găsesc modalităţi de rezolvare; 

 joc de rol „De-a educatorul-puericultor”: fiecare copil îşi imaginează o situaţie în care el este educatorul-
puericultor şi interacţionează cu părinţi, copii, alţi specialişti; se aleg situaţiile cele mai interesante şi ele 
sunt puse în scenă cu colegii (elevii îşi asumă roluri de scenarist, regizor, actori, cameraman şi realizează 
un film artistic sau documentar pe care îl prezintă colegilor, profesorilor şi părinţilor într-o „zi de vizionare”) 

 joc „De-a mama”: elevii joacă rolul părinţilor care îşi lasă copilul în grija unui educator-puericultor şi îşi 
expun grijile, temerile, nevoile de asigurare, datele de care ar avea nevoie, aşteptările, dorinţele etc. 

 jocul: îmi scriu o scrisoare mie pentru peste 10 ani 

 compunere: Cum mă văd eu ca educator-puericultor? (cu variantele: desen, joc de rol, construirea unui 
personaj etc.) 
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