
38. EDUCAȚIA ANTEPREȘCOLARĂ - O PROVOCARE 

 
1. CRITERII CURRICULARE 

 

Denumirea programului: 
Educația antepreșcolară - o provocare 

 

Public ţintă vizat: 
Cadre didactice din învățământul antepreșcolar și preșcolar 

 

Justificare (necesitate, utilitate 

- descrierea succintă): 

Nevoie apărută ca efect al Legii17 din 2022, prin care institutiile de 

educație antepreșcolare trec în subordinea Ministerului Educației; 

Necesitatea unei formări a educatorilor – puericultori încadrați pe posturile 

de la grupele copiilor cu vârste mai mici de 3 ani; 

Nevoia de formare privind cunoașterea și aplicarea curriculumului pentru 

copiii cu vârste de la 0 la 3 ani; 

Strategiile Ministerului Educației și Cercetării consideră educația timpurie 

o necesitate; 

Solicitărie comunității de a cuprinde copiii sub 3 ani în creșe și grădinițe, 

Lipsa unei formări inițiale în ceea ce privește specializarea de puiericultor. 

Durata (număr total de ore de 

formare): 
24 ore (online - 50% sincron + 50% asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
online 

Curriculum-ul programului 

(competenţe vizate, planificarea 

modulelor tematice, calendarul, 

programului) 

Competenţe vizate: 

• cunoașterea curriculumului pentru educație timpurie cu aplicații 

pe segmentul 0 -3 ani; 

• dezvoltarea abilităților de proiectare a activităților  didactice din 

creșă; 

• formarea abilităților de aplicare și adaptarea a strategiilor de 

educație timpurie la copiii antepreșcolari. 

Module tematice: 

• Modulul 1.Curriculum pentru eduație timpurie. Proiectarea 

curriculară a activității la vârsta antepreșcolară - 6 ore;  

• Modulul 2.Dezvoltarea creierului la copilul cu vârste între 0 și 3 

ani  - 6 ore; 

• Modulul 3.Mediul educațional și social în instituțiile de educație 

an epreșcolară - 5 ore; 

• Modulul 4.Relația instituției de educație timpurie cu părinții și 

comunitatea. Crearea unei comunități de învățare - 5 ore; 

Evaluare - 2 ore. 

Calendarul programului : 4 sesiuni de formare.  

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Evaluare formativă curentă; Evaluare finală: portofoliu 

2. RESURSE UMANE 

 

Formatori implicaţi (nume și 

prenume, specializare,  nivel de 

pregătire, documente 

justificative privind calitatea de 

formator): 

Prof. dr. Viorica Preda, inspector general,  Ministerul Educației  

• Toma Georgeta, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeș 

Prof. Teodor Ionuț Minciună, inspector şcolar pentru Educație timpurie 

Prof. dr. Rodica Brănișteanu, membru CNS 

Coordonatorul programului Toma Georgeta profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeș 



3. CRITERII ECONOMICE 

 

Număr de cursanţi planificaţi 
25 (cursanţi) x 4 (grupe) = 100 cursanţi/an şcolar 2022 - 2023 

Costul programului/al 

activităţii 
12000 lei 

Cost estimat al unei ore de 

formare pentru fiecare 

participant 

 

5 lei 

 


