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ARGUMENT. SCURTĂ DESCRIERE A PROGRAMULUI DE STUDII: 

În societatea contemporană apare tot mai evidentă nevoia de a se acorda o atenţie crescută 

primilor ani de viaţă ai copilului, cu atât mai mult cu cât este recunoscut faptul că în mica copilărie se 

pun bazele dezvoltării fizice si psihice ale copilului în dezvoltarea sa ulterioară. Acest proces este 

posibil numai în cadrul parteneriatului educaţional dintre familie, profesionişti competenţi si 

comunitate. 

Misiunea programului de master constă în pregătirea specialiştilor europeni, înalt 

profesionalizaţi în domeniul educaţiei timpurii şi al şcolarităţii mici. Programul răspunde nevoii de 

completare a liniei integrate de educaţie şi cercetare ştiinţifică pentru absolvenţii programului de 

studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. 

În acest context se insistă pe câteva principii fundamentale : 

- Abordarea holistică a dezvoltării copilului 

- Educaţia centrată pe copil şi pe dezvoltarea globală în contextul interacţiunii cu mediul, 

natural si social; 

- Adecvarea la particularităţile de vârstă si individuale. 

- Evitarea exprimărilor, prejudecăţilor de tip discriminator. 

- Incluziune socială; luarea în considerare a nevoilor educaţionale speciale ale copiilor. 

- Celebrarea diversităţii. 

- Luarea în considerare a experienţei culturale şi educaţionale cu care copilul vine din familie 

si comunitate. 

- Centrarea pe nevoile familiilor 

- Valorificarea principiilor învăţării autentice 

 

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI DOBÂNDITE DE MASTERANZI LA FINALIZAREA 

STUDIILOR: 

- Competenţe de analiză, reflecţie, argumentare şi interpretare asupra sistemului conceptual şi 

al modelelor teoretice care fundamentează domeniul educaţiei timpurii şi al şcolarităţii mici 

- Competenţe de analiză, reflecţie, argumentare şi interpretare privind funcţionarea sistemului 

de învăţământ, şi a reformei curriculare în domeniul educaţiei timpurii şi al şcolarităţii mici 

- Proiectarea adecvată a intervenţiilor în domeniul educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici 

- Realizarea unui management adecvat a relaţiilor cu partenerii educaţionali 

- Realizarea intervenţiilor educaţionale in domeniul educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici; 

- Competenţe de abordare diferenţiată şi individualizată a copilului şi şcolarului mic 



- Competenţe de comunicare în situaţii specifice educaţiei timpurii şi şcolarităţii mici, în 

momente diferite şi în contexte diferite 

- Competenţe de gestionare a relaţiilor educaţionale cu copiii de vârste mici şi în grupurile de 

copii 

- Competenţe de analiză comparativă a aspectelor legate de evaluare la vârste şcolare diferite 

- Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / 

grupuri educaţionale; 

- Proiectarea, derularea şi valorificarea proiectelor de cercetare in domeniul educaţiei 

timpurii şi a şcolarităţii mici. 

- Competenţe legate de managementul carierei şi al dezvoltării personale 


