
 1 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  de Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3 Departamentul DPPD 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Puericultură şi educarea copilului 

antepreşcolar  
Cod: MET 1105 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Petrovan Ramona Ştefana 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Petrovan Ramona Ştefana  

 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 seminar/laborator 1 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 42 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs pe platformele electronice (aria B ISPEF) 36 

Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe teren (aria D ISPEF) 30 

Pregătire seminarii/laboratoare/activităţi practice, referate, proiecte, portofolii (aria C ISPEF) 17 

Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. - 

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al activităţilor 

enumerate mai sus.  

- 

3.7. Total ore studiu individual 83 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru  125 

3.10  Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
 Cunoştinţe de bază în domeniul psihologiei educaţiei,psihologiei dezvoltării şi 

pedagogiei preşcolare  dobândite pe parcursul studiilor de licenţă, prin experienţă 

profesională sau/şi în contexte nonformale ori informale de învăţare 

4.2  de competenţe 
 Competenţe de operare pe calculator (minimal: Word, Excel, PowerPoint, 

InternetExplorer). 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului 
1. Participare activă  

2. Lectura suportului de curs 

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

3. Lectura bibliografiei recomandate 

4. Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate şi asamblarea acestora 

într-un portofoliu de evaluare  

5. Participare activă 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 
 capacitatea de a identifica principalele premise ale abordării copilului în contextul educaţiei 

timpurii ;  

 cunoştinţe şi abilităţi de organizare a  creşei  şi a serviciilor de educaţie pentru copiii sub 3 ani  

 cunoştinţe şi abilităţi implicate în organizarea mediului educaţional pentru copiii sub 3 ani  

 capacitatea de a  identifica principalele elemente legate de dezvoltarea fizică,psihică ,starea de 

sănătate,nutriţie ,joc şi socializare la vârsta antepreşcolară şi implicaţiile acestora în plan 

educaţional  

 capacitatea de a gestiona corect  relaţiile de parteneriat cu familia şi comunitatea cu scopul 
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eficientizarii educaţiei copiilor antepreşcolari  

 

Competenţe 

transversale 
 autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei 

activităţi profesionale; 

 capacitatea de a mobiliza, de a combina şi a utiliza în mod autonom competenţele profesionale 

în acord cu diversele cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau probleme; 

 atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie favorabilă investigării 

şi explicării fenomenelor educaţionale; 

 echilibru caracterial, atitudine critică şi forţă de convingere în promovarea valorilor pozitive 

autentice ale comunităţii sociale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Obiectivul general al parcursului de studiu al disciplinei îl constituie dobândirea de către 

studenţi a competenţelor privind cunoaşterea copilului antepreşcolar şi a nevoilor educaţionale 

ale acestuia  

7.2 Obiectivele 

specifice 

Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei studenţii vor fi capabili: 

1 .să utilizeze  identifice noua viziune asupra serviciilor de educaţie destinate copiilor 

mai mici de 3 ani  

2 să  identifice principiile educaţiei timpurii .ancorate în realitatea educaţională actuală 

3 să construiască activităţi care vizează dezvoltarea comportamentului socio-afectiv la 

vârsta antepreşcolară 

4. să realizeze programe educaţionale care cuprind activităţi ce urmăresc creşterea 

receptivităţii generale la stimuli în vederea dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor în 

învăţare 

5. să realizeze activităţi de îngrijire şi de stimulare psihomotorie a copiilor în vederea 

creşterii gradului de independenţă; 

6. să construiască activităţi care asigură formarea şi perfecţionarea comportamentului 

verbal la copiii  antepreşcolari ; 

7.să gestioneze corect  relaţiile cu familia 

8. să utilizeze modalităţi de personalizare a programelor educaţionale  

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare 
Nr. de 

ore 

1. Educaţia timpurie .Principii /organizarea serviciilor de educaţie timpurie în 

România . 

Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

2 

2.  Teorii psihopedagogice care stau la baza educaţiei timpurii. Corelaţii cu 

principalele repere de dezvoltare în perioada 0- 3 ani . 

Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

2 

  3.Competenţe ale educatorului puericultor din creşe şi din alte instituţii de educaţie 

antepreşcolară  . 

Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

2 

  4. Tipuri de activităţi desfăşurate în serviciile de educaţie antepreşcolară : 

  - jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip şi apă, jocul de 

construcţie, jocul didactic; 

- activităţi artistice şi de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activităţi practice şi 

gospodăreşti; 

- activităţi de muzică şi de mişcare: audiţii, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, 

cântece, euritmie 

- activităţi de creaţie şi de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire 

de imagini; 

- activităţi de cunoaştere: observări, lecturi după imagini, activităţi matematice, 

convorbiri, jocuri didactice, experimente 

- activităţi în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri şi întreceri sportive, 

utilizarea aparatelor de joacă. 

Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

6 

5.Aspecte privind organizarea mediului educaţional şi a programului zilnic în creşe 

şi în alte instituţii de educaţie antepreşcolară 

Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

4 

6. Aplicarea curriculumului pentru educaţia timpurie a copilului de la nastere la 3 Prelegere,  4 



 3 

ani Conversaţie, 

Suporturi video 

7. Specificul învăţării copilului de la nastere la 3 ani. Jocul copilului mic. 

Interacţiunea copilului cu adultul 

 -Organizarea spaţiului de învăţare 

- Planificarea activităţilor 

- Specificul planificării activităţilor destinate copiilor cu vârsta pana la 3 ani 

(tipurile de activităţi în educaţia timpurie a copilului (rutine, tranziţii, activităţi de 

învăţare). Exemple 

-Recomandări specifice privind programul zilnic. Exemple 

-Proiectarea activităţilor integrate . Exemple 

Conversaţie, 

Suporturi video 

4 

8. Evaluarea copilului. Observarea copilului 
Conversaţie, 

Suporturi video 
2 

9. Parteneriatul în acţiunea educativă 
Conversaţie, 

Suporturi video 
2 

8.2 Seminar/laborator (tematicile pentru  dezbateri şi aplicaţii) 
Metode de predare Nr. de 

ore 

1 Dezbateri cu privire la  organizarea serviciilor de educaţie timpurie în România . Prezentări, aplicaţii, 

dezbateri 
2 

2. Elaborare de studii/referate cu privire la aspecte ale dezvoltării în perioada 0-3 

ani 

Prezentări, aplicaţii, 

dezbateri 
2 

3. Competenţe ale educatorului puericultor din creşe şi din alte instituţii de educaţie 

antepreşcolară  .Dezbatere /Munca pe grupe  

Prezentări, aplicaţii, 

dezbateri 
      2 

4.  Aplicaţii cu privire la tipurile de activităţi desfăşurate în serviciile de educaţie 

antepreşcolară 

Prezentări, aplicaţii, 

dezbateri 
      2 

5. Aplicaţii privind  organizarea mediului educaţional şi a programului zilnic în 

creşe şi în alte instituţii de educaţie antepreşcolară 

Conversaţie, 

Suporturi video 
      2 

6. Aplicarea curriculumului pentru educaţia timpurie a copilului de la nastere la 3 

ani.Munca pe grupe  

Prezentări, aplicaţii, 

dezbateri 
      2 

7.  Aplicaţii privind specificul învăţării copilului de la nastere la 3 ani. Evaluarea 

şi observarea copilului  
Conversaţie, 

Suporturi video 
      2 

  Prezentări, aplicaţii, 

dezbateri 
     2 

Bibliografie 

1. Farca, S. (coord.), Începem grădiniţa! Ghid pentru părinţi şi educatoare, Ed. Pim, 
Iaşi, 2011 

2. Farca, S., Cum întâmpinăm copilul ca părinţi, bunici, medici şi educatori, Ed. Trei, 
Bucureşti, 2010. 

3. Fumărel, S., Şovar, R., Vrăsmaş, E., Educaţia timpurie a copiilor în vârstă de 0-7 ani, 
Unicef, Ed. Alternative, Bucureşti, 1995 

4. Ionescu, M. Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la 
naştere la 7 ani. UNICEF, Ed. Vanemonde, 2010. Disponibil la: 
www.isjtl.edu.ro/fisiere/Educatori/2014- 2015/Repere-fundamentale.pdf  

5. Păun, Emil, Iucu, Romiţă, Educaţia preşcolară în România, Ed. Polirom, Iaşi, 2002. 
6. Ulrich, C. Creşele din România în contextul serviciilor integrate centrate pe copil. În: 

Revista de Pedagogie, nr. 10-12/2009.  
7. Vasile M , Puericultura si pediatrie pentru asistentii medicali,Editura ALL,2012: 

partea I 

8. Vlădoianu C., Puericultura. Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1962. 
9. HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologie de organizare şi funcţionare a creşelor şi a 

altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară...  
10. * Standarde specifice de calitate (referinţă) pentru nivelul antepreşcolar. Disponibil la:  
www.timtim-timy.ro/...anteprescolari/...standarde_anteprescolar/referinta_anteprescolar.pdf  

11. * Standard ocupaţional. Educator-puericultor. În sectorul: Sănătate, Igienă, Asistenţă Socială. SO 

SAN . Disponibil la: www.anc.edu.ro/uploads/SO/Educator%20puericultor_00.pdf 

12. HG nr. 1252/2012 - aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a 

altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară 

http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Educator%20puericultor_00.pdf
http://legeaz.net/monitorul-oficial-8-2013/hg-1252-2012-aprobarea
http://legeaz.net/monitorul-oficial-8-2013/hg-1252-2012-aprobarea
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13. Ordin 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, 

educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările ulterioare ; 

14. Ordin 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și 
școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și 

adolescenți cu modificările şi completările ulterioare . 
 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinuturile disciplinei acoperă un segment foarte important al formării profesionale la nivel de masterat, 

fiind în acord cu aşteptările comunităţii specialiştilor din domeniul ştiinţelor educaţiei şi ale angajatorilor 

din domeniul educaţiei timpurii şi al şcolarităţii mici. 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Lucrare scrisă 30 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

10.5 Seminar/laborator 

Experimentări şi intervenţii 

practice ; Portofoliu  de 

activitate 

Fişă de evaluare a 

portofoliului 
40 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 10 

10.6 Standard minim de performanţă 

 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 

 

Data completării         Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de seminar 

 

______________                   ______________________                 _________________________ 

 

 

Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 

 

______________                                                                                  ______________________                 


