Descrierea programului de studii superioare de master
MANAGEMENT ȘI CONSILIERE ÎN EDUCAȚIE PREȘCOLARĂ
Codul, denumirea
domeniul general de 011 Științe ale educației
studiu
Număr de credite
120 credite
Durata studiilor
2 ani
Calificarea obţinută Master în științe ale educației
Facultatea, catedra Facultatea Științe ale Educației și Informatică,
coordonatoare de
Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans
program
Titularii de curs
Gînju Stela, dr., conf. univ.
Ohrimenco Aliona, dr., conf.univ
Haheu-Munteanu Efrosinia, dr., conf. univ. Pavlenco Mihaela, dr., conf.univ.
Carabet Natalia, dr., conf. univ.
Mocanu Liuba, dr., conf. univ.
Cojocari Lidia, dr., conf.,univ.
•

Precondiţii/ Condiții
•
de acces la studii
Competenţe
dezvoltate în cadrul
programului

Studii superioare de licență în domeniul Științe ale educației sau un act
echivalent de studii în domeniul Științe ale educației
Studii superioare de licență sau un act echivalent de studii + 30 credite ECTS la
disciplinele fundamentale și de specialitate aferente domeniului de studii în
cazul în care candidatul vine din alt domeniu ((minimumul curricular)
• Explicarea conceptelor fundamentale din domeniul managementului și
consilierii educaționale
• Valorificarea prevederilor cadrului normativ- reglatoriu și a politicilor
educaţionale, din perspectiva asigurării calității managementului educației,
implicit a educației timpurii în diverse contexte educaționale
• Receptarea
independentă a textelor ştiinţifice din domeniul
managementului și consilierii educaționale
• Prezentarea informaţiei dobândite prin studiu independent, în diferite forme
(inclusiv cu utilizarea TIC), în funcţie de obiective şi de specificul grupuluiţintă
• Transpunerea practică a prevederilor de reformă pentru nivelul educației
timpurii în vederea eficientizării managementului instituțiilor de educație
timpurie și de consiliere.
• Aplicarea adecvată a tehnologiilor, strategiilor, metodelor de predareînvăţare-evaluare; management și consiliere
• Demonstrarea abilităților de proiectare, implementare și prezentare a unor
proiecte manageriale proprii
• Implementarea în procesul managerial la nivelul educației timpurii a
inovațiilor pentru asigurarea condițiilor motivaționale și metodologice de
implementare și dezvoltare a politicilor educaționale/
• Analiza aspectului managerial în instituțiile de educație timpurie
• Procesarea, interpretarea şi analiza informaţiei necesare asimilării

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

conţinuturilor studiate.
Monitorizarea respectării cadrului normativ- reglatoriu
de către
comunitatea pedagogică în vederea promovării politicilor educaționale
naționale și locale în domeniul educației timpurii
Gestionarea resurselor umane în vederea creșterii performanței colective a
activității de instruire și educație în instituțiile de educație timpurie
Realizarea cercetărilor educaționale/manageriale cu implementarea
rezultatelor în practica profesională, respectând principiile și normele de
etică profesională
Evaluarea procesului educațional realizat cu copiii de până la 7 ani, prin
aplicarea creativă a metodologiei specifice de evaluare în educația timpurie/
Prezentarea eficientă, utilizând un limbaj științific a unor produse de muncă
intelectuală efectuate individual, în grupuri mici şi în plen.
Soluţionarea constructivă a conflictelor și situațiilor de problemă în
instituțiile de educație timpurie
Dezvoltarea parteneriatelor socio-educaționale eficiente, în baza
potențialului formativ al colegilor din cadrul instituției, a familiei și altor
factori educaționali implicați în formarea personalității copilului de vârstă
timpurie
Identificarea resurselor necesare pentru studierea managementului
educațional și al consilierii la nivelul educației timpurii
Monitorizarea dezvoltării profesionale continue individuale și a personalului
didactic, în corespundere cu cerințele și dinamica procesului educațional și
social
Autoreglarea parcursului de formare profesională continuă

Scopul programului

Pregătirea specialiștilor de nivelul 7 CNCRM prin dezvoltarea unui sistem funcţional de
competențe ce asigură expectanțele manageriale și de consiliere în domeniului educației
timpurii, precum şi competențe ce permit adaptarea continuă, oportună şi eficientă la
schimbările aferente educației timpurii și care corespund nivelului de calificare stabilit la
nivel international și cerințelor stipulate în documentele normative de nivel național

Unităţi de curs/
module în planul de
învățământ

Filosofia și axiologia educației;
Psihologia comunicării;
Metodologia investigației pedagogice;
Elaborarea proiectelor educaţionale/ Administrarea proiectelor educaţionale;
Politici educaționale;
Managementul instituției de educație timpurie;
Consiliere în educaţia timpurie;
Teorii şi metodologii avansate în educație timpurie;
Managementul educației ecologice.
Cursul: tematic, integrat, mixt, problematizare;
Seminarul: studiul de caz; proiecte; învățarea prin proiecte, învăţarea prin
descoperire, problematizarea, metode și tehnici interactive, metode de studiu
independent, exercițiul, lucrul practic, modelarea, jocul de rol, simularea, exercițiul,
consultaţii individuale şi de grup etc.
Evaluarea formativă la unitățile de curs/module: proiecte individuale și de grup,

Strategii de
predare-învățare

Strategii de

evaluare

proiect de dezvoltare profesională, referate, portofolii, probe scrise și practice, teste,
studii de caz, rezumatelor ştiinţific etc. – 60% din nota la curs;
Evaluarea sumativă a unităților de curs/modulelor; proiecte individuale, test,
proiecte tehnologice, portofolii etc. – 40% din nota la curs;
Evaluarea finală la program: susținerea tezei de master.

Posibilități de
angajare

în instituții de educația timpurie; centre educaționale; colegii pedagogice; instituții
extrașcolare; în direcții teritoriale de învățământ; în ministere de resort în calitate de:
Director cabinet (metodic, didactico-metodic); Director colegiu ( cu profil pedagogic);
Director (șef) cursuri; Director (șef) instituție extrașcolară; Şef grădiniţă de copii (creşă);
Şef punct (orăşel) de instruire; Cercetător științific stagiar (în învățământ); Metodist
educaţie preşcolară; Educator puericultor; Educator în învățământul preșcolar
Profesor în învățământul preșcolar .

Program de
activitate

Vineri: 15.00 – 20.00.
Sâmbătă: 8.00-14.50
Programul de activitate este flexibil, zilele pot fi modificate, în funcție de cerere.
Coordonatorul programului:
Gînju Stela ginju.stela@upsc.md; tel. + (373) 60477559

Contacte

