
STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2007, nr.5 
 

 30

STANDARD DE FORMARE PROFESIONALĂ  
LA SPECIALITATEA 142.03 PEDAGOGIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

Petru JELESCU, Vasile PANICO*, Maria HAREA, Valentina CIOBANU, Stela GÎNJU 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”  
* Universitatea de Stat din Tiraspol  
 
During the present stage of training teachers with university studies for pre-school and primary school there takes 

place a change from the informative-reproductive education to training education, based on active-participative methods 
of teaching-learning and evaluation, on research and discovery. With a design to improve this process in curriculum was 
introduced a new subject Theory and Methodology of Research. Students develop annual thesis for psychology, peda-
gogy and one of methodologies for pre-school or primary education. Latterly of university studies they develop license 
pedagogical practice, develop psycho-pedagogic research and/or methodology research in kindergartens, primary schools; 
they write and defend their license thesis, which have theoretic and applied character. Research is deeper during II stage 
of university studies (master degree) and, especially, during doctoral studies. 

 
 
Orientări şi diferenţe în spaţiul european al învăţământului superior în domeniul ştiinţe ale educaţiei 

Învăţământul superior în domeniul ştiinţelor educaţiei din Republica Moldova a fost şi este orientat spre 
pregătirea unor specialişti de calificare înaltă, dezvoltaţi armonios. În acest sens, nu face excepţie nici pre-
gătirea cadrelor didactice de calificare superioară pentru învăţământul preşcolar, primar şi secundar. 

Cât priveşte pregătirea cadrelor didactice de calificare universitară pentru învăţământul primar, ea se 
înfăptuieşte în Republica Moldova din anul 1957, iar în domeniul învăţământului preşcolar – din 1966, în 
timp ce în unele ţări europene vecine (de exemplu, în România) pregătirea unor astfel de specialişti a început 
în anul 2005, iar în Franţa – la începutul anilor ’90 ai sec.XX. 

Conform Planului de învăţământ actual, în Republica Moldova un credit ECTS este echivalent cu 15 ore 
de contact direct şi 15 ore de lucru individual. Într-un an de studii se acordă 60 credite ECTS, în Spania se 
dau 60-90 credite, în Belgia, Germania un an valorează 60 credite, în Norvegia un an valorează 20 "vektal" – 
termen norvegian pentru credit, în Suedia 40 "poang" – termen suedez pentru credit, în Olanda 42 "studie-
punten" – termen olandez pentru credit etc. 

Raportul orelor de contact direct şi al orelor pentru lucrul individual, conform Planului de învăţământ la 
specialitatea PÎP, este de 1:1. În Spania şi Portugalia, creditele exprimă doar orele de contact direct al studen-
tului cu profesorul. În Grecia sistemul de credite se bazează, de asemenea, pe orele de instruire, iar numărul de 
credite poate varia în dependenţă de tipul orelor de contact direct (lucrul în laborator, seminar etc.). Sistemul 
italian de credite operează deja cu două tipuri de credite: credite bazate pe volumul de lucru pretins studentu-
lui – "credito didattico", şi credite bazate pe competenţe - "credito formativo". 

Iniţial, pregătirea cadrelor didactice cu studii superioare pentru învăţământul primar şi preşcolar se baza 
pe cunoştinţe teoretice şi practica pedagogică, desfăşurată de către studenţi în grădiniţe şi clasele primare. 

La etapa actuală, în pregătirea cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar cu studii univer-
sitare are loc trecerea de la învăţământul informativ-reptoductiv la cel formativ-dezvoltativ, bazat pe metode 
activ-participative de predare–învăţare–evaluare, pe cercetare, descoperire. Pentru aceasta, în planul de învă-
ţământ este inclusă disciplina teoria şi metodologia cercetării. Studenţii realizează teze de curs la psihologie, 
pedagogie şi la una dintre metodologiile învăţământului primar sau preşcolar. Spre finele studiilor universitare 
ei desfăşoară practica de licenţă, în timpul căreia efectuează cercetări psihopedagogice şi (sau) metodologice 
în grădiniţe, şcoli primare, scriu şi susţin în faţa comisiei de stat teze de licenţă, care au un caracter teoretico-
aplicativ. Cercetarea devine mai aprofundată la ciclul II (masterat) şi îndeosebi la doctorat. 

După susţinerea tezei de master, absolvenţii au posibilitate, conform Nomenclatorului specialităţilor ştiin-
ţifice din Republica Moldova, să-şi continue studiile la doctorat la specialităţile Teoria şi metodologia instruirii 
(pe discipline), Teoria şi metodologia educaţiei preşcolare, Managementul educaţional, Pedagogia generală. 

Pregătirea specialiştilor cu studii universitare pentru învăţământul primar şi preşcolar corelează cu învăţă-
mântul european şi sub aspectul reciclării şi organizării acestor studii la învăţământul cu frecvenţă redusă, 
care în Republica Moldova e de aproximativ 40%.  
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Descrierea generală a domeniului şi caracteristicile-cheie ale acestuia 

Specialitatea Pedagogie în Învăţământul Primar (PÎP) este parte componentă a domeniului de formare 
profesională Ştiinţe ale educaţiei. Acestea de la urmă constituie o diversitate de discipline la nivelul ciclului 
unu, dar toate includ un studiu integral riguros al proceselor, sistemelor şi abordărilor educaţionale şi a con-
textelor culturale, sociale, politice, istorice în care sunt intercalate. 

În planul de învăţământ la specialitatea Pedagogie în Învăţământul Primar disciplinele fundamentale şi de 
specialitate constituie 118 credite (66%), iar stagiile de practică 30 credite (17%). Acestea sunt suplimentate 
de un şir de cursuri de orientare general-culturală şi de specializare, studierea cărora le va permite absolven-
ţilor amplasarea în câmpul muncii în corespundere cu imperativele timpului. 

La pregătirea viitorului specialist în domeniul de formare profesională la ciclul I licenţă sunt propuse 
următoarele modalităţi: 

a) monospecialitate (pedagogie în învăţământul primar) în cadrul învăţământului cu frecvenţă la zi şi cu 
frecvenţă redusă sau la distanţă; 

b) specialităţi duble (PÎP şi limba engleză, PÎP şi limba franceză, PÎP şi pedagogia preşcolară, PÎP şi 
informatica); ele sunt dictate de necesităţile social-economice actuale ale Republicii Moldova, ceea ce îi 
permite specialistului o mobilitate de încadrare în câmpul muncii. 

Programele de pregătire la aceste specialităţi au fost consultate cu angajatorii. Ele au ponderea scontată 
din punct de vedere academic, iar instituţiile de învăţământ superior dispun de resursele necesare pentru 
realizarea lor. 

Pregătirea la aceste specialităţi se realizează, de asemenea, în universităţile din Rusia, Ucraina, România, 
Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Suedia ş.a. În mare măsură, planurile de învăţământ la specialitatea PÎP 
din Republica Moldova sunt echivalente şi corelează cu planurile la specialitatea dată din ţările menţionate. 

 
Caracteristici-cheie 

Nivelul Licenţă (ciclul I) Masterat (ciclul II) Doctorat 

Durata 
studiilor 

3 ani – la monospecialitate; 
4 ani – la instruire concomitentă 
în două domenii înrudite 

1,5/2 ani – masterat profesional 
2 ani – masterat în cercetare 

3 ani (conform Regula-
mentului doctoratului în 
Republica Moldova) 

Credite de 
studii ECTS 

180 credite – la monspecialitate 
240 credite – la instruire concomi-
tentă în două domenii înrudite 

90/120 credite – masterat profesional 
120 credite – masterat în cercetare Nu se aplică 

Forma de 
organizare 

Învăţământ la zi 
Învăţământ cu frecvenţă redusă 
Învăţământ la distanţă 

Învăţământ cu frecvenţă la zi 
Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Învăţământ la zi 
Învăţământ cu frecvenţă 
redusă 

Condiţii de 
acces 

Diplomă de BAC, Diplomă de cole-
giu, Diplomă de studii superioare 

Diplomă de licenţă în domeniul 
ştiinţe ale educaţiei 

Diplomă de master în do-
meniul ştiinţe ale educaţiei

Precondiţii Aptitudini pedagogice 
La schimbarea domeniului – 
Diploma de licenţă în domeniul 
ştiinţe ale educaţiei 

Experienţă pedagogică 

Stagii de 
practică 

Obligatorii: 
practica didactică 
practica pedagogică  
practica de licenţă 

Practica de master Nu se realizează 

Reguli de 
examinare şi 

evaluare 

Evaluarea curentă pe parcursul 
întregului an de studii (la seminare, 
lucrări practice, de laborator): tes-
tare, portofoliu, eseu, referate, studiu 
de caz, raport asupra practicii peda-
gogice, expoziţii, concursuri. 
Evaluarea sumativă finală la sfârşit 
de semestru, an. 
Susţinerea tezei de curs. 

Examene (trei examene şi un raport 
asupra practicii de master) 

Referate (trei) 
Examene de doctorat 
(patru) 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  

Revist= [tiin\ific= a Universit=\ii de Stat din Moldova, 2007, nr.5 
 

 32

Nivelul Licenţă (ciclul I) Masterat (ciclul II) Doctorat 

Modalităţi 
de evaluare 

finală 

Susţinerea examenului de licenţă 
(proba la psihologie şi pedagogie; 
la metodologia instruirii pe discip-
line în învăţământul primar); 
susţinerea tezei de licenţă. 

Susţinerea tezei de master Susţinerea tezei de doctor

Certificare Diplomă de licenţă Diplomă de master Diplomă de doctor 
Titlul acordat Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei Master  Doctor  

Drepturi 
pentru 

absolvenţi 

Acces la programe de master. 
Oportunităţi educaţionale: 
profesor în învăţământul primar, 
manager educaţional, servicii 
educaţionale în familii; primării, 
poliţie etc. 

Acces la programe de doctorat. 
Oportunităţi educaţionale: profesor 
în învăţământul primar, metodist. 
Oportunităţi manageriale în domeniul 
învăţământului primar. 
Consiliere în învăţământul primar. 
Cercetători în domeniul ştiinţe ale 
educaţiei. 

Acces la programe post-
doctorale. 
Oportunităţi educaţionale 
în domeniul învăţămân-
tului primar. 
Oportunităţi manageriale 
în învăţământ. 
Oportunităţi în ştiinţă. 

Autorizarea 
programelor 

Rector 
Prorector pentru studii 
Decan 
Prodecan 
Şefi de catedră 

Rector 
Prorector pentru ştiinţă 
Decan 
Prodecan 
Şefi de catedră 

Rector 
Prorector pentru ştiinţă 
Decan 
Prodecan 
Conducători de doctorat 

 
Titluri (calificări) şi ocupaţii 

Descrierea calificării 

Calificarea Titluri acordate/componente specifice 

Licenţă  
(ciclul I) 

Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei  
• Monospecialitate: pedagogie în învăţământul primar 
Cunoştinţe în pedagogie (bazele generale ale pedagogiei, teoria şi metodologia educaţiei, teoria şi
metodologia instruirii, cultura comunicării pedagogice, formarea atitudinilor de învăţare la elevi,
managementul clasei, teoria curriculei, evaluarea reuşitei şcolare, metodologia lucrului educativ,
elemente de teoria şi metodologia cercetării); cunoştinţe în psihologie (psihologia generală, psiho-
logia dezvoltării, psihologia vieţii familiale, psihologia pedagogică); teoria şi metodologia instruirii pe
discipline (teoria şi metodologia: limbii şi literaturii române, matematicii, ştiinţelor, istoriei, educaţiei
fizice, muzicale, plastice, tehnologice, moral-spirituale); stagii de practică (didactică, pedagogică şi de
licenţă); teză de licenţă în psihopedagogie sau în teoria şi metodologia instruirii (pe discipline). 

Masterat 
(ciclul II) 

Master în ştiinţe ale educaţiei  
Programul de master are două direcţii de realizare: masterat profesional, pentru care se prevăd 
90/120 credite, şi masterat în cercetare, pentru care se prevăd 120 credite ECTS. 
• Masterat profesional – 90/120 credite ECTS 
Cunoştinţe avansate în pedagogie (doctrine moderne ale educaţiei, problemele didacticii contempo-
rane, teoria şi metodologia educaţiei permanente, etnopedagogia, educaţia interculturală, teoria şi
metodologia evaluării, managementul educaţiei); cunoştinţe aprofundate în psihologie (psihologia
proceselor cognitive, psihologia personalităţii, psihologia învăţării, psihologia socială, psihologia
comunicării, consilierea psihologică, psihodiagnosticul); teorii şi metodologii avansate în didacticile
particulare; didactica pedagogiei; teoria şi metodologia cercetării psihopedagogice; practica pedago-
gică, practica de master; teza de master în pedagogie sau în teoria şi metodologia instruirii (pe discipline). 
• Masterat în cercetare (ştiinţele educaţiei) – 120 credite ECTS 
Cunoştinţe aprofundate în pedagogie: doctrine moderne ale educaţiei; problemele didacticii contem-
porane; teoria şi metodologia educaţiei permanente; teoria şi metodologia cercetării psihopedagogice; 
teoria şi metodologia evaluării; educaţia interculturală. Cunoştinţe aprofundate în psihologie: psiho-
logia proceselor cognitive, psihologia personalităţii, psihologia învăţării, psihologia socială; con-
silierea psihologică, psihodiagnosticul. Teorii şi metodologii ale învăţământului universitar: didac-
tica pedagogiei; didactica învăţământului universitar I (limba şi literatura română, matematică, ştiinţe); 
didactica învăţământului universitar (II) (educaţia muzicală, plastică, tehnologică, moral-spirituală 
şi fizică). Teză de master în pedagogie sau în teoria şi metodologia instruirii (pe discipline). 
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Doctorat 

Doctor în ştiinţe ale educaţiei  
Doctoratul este bazat pe cercetare şi necesită examinarea şi susţinerea unei cercetări originale la 
nivel naţional şi internaţional, descrisă într-o teză comprehensivă. 
Doctoranzii, conform Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice al Republicii Moldova, elaborează 
şi susţin teze de doctor la specialităţile: 
− pedagogia generală; 
− teoria şi metodologia instruirii (pe discipline); 
− managementul educaţional. 
Titlul acordat: doctor în pedagogie. 

 
Licenţa (ciclul I) 

Ocupaţii tipice pentru absolvenţi în domeniul dat 
 

Domeniile de specializare Categorii/grupuri de profesii pe 
domenii de activitate economică 

Lista profesiilor conform 
specialităţii 

Învăţământ 

Educaţie 
Învăţământ primar 
Învăţământ preşcolar 
Învăţământ gimnazial 
• cadru didactic 
• servicii educaţionale 

Profesor în învăţământul primar 
Profesor în învăţământul preşcolar 
Profesor de limbă şi literatură străină 
Profesor de informatică 

 
Masterat (ciclul II) 

 

Domeniile de specializare Categorii / grupuri de profesii pe 
domenii de activitate economică 

Lista profesiilor conform 
specialităţii 

Învăţământ 
 

Cercetare 

Învăţământ primar 
Învăţământ superior 
• administraţie educaţională locală 
şi naţională; 
• management educaţional; 
• consiliere în învăţămînt; 
• servicii educaţionale; 
• învăţământ intercultural; 
• evaluare educaţională; 
• pedagogie socială. 

Profesor în învăţământul primar 
Specialist în metodica 
învăţământului şi munca educativă 
Inspector în învăţământ 
Manager în sistemul educaţional 
Consilier în învăţământ 
Cercetător 
Manager al resurselor umane 

 
Doctorat 

Domeniile de specializare Categorii/grupuri de profesii pe 
domenii de activitate economică 

Lista profesiilor conform 
specialităţii 

Învăţământ 
 

Cercetare 

Învăţământ superior; 
Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare; 
Servicii în administraţia învăţămân-
tului la nivel naţional, regional, 
municipal; 
Agenţii de asigurare a calităţii. 

Cadru didactic în învăţământul superior:
profesor universitar, conferenţiar, 
lector, asistent; 
Cercetător: 
• colaborator ştiinţific; 
• manager în dezvoltarea curriculară;
• manager în sistemul educaţional. 

 
Rolul domeniului în alte programe de formare 

Unele componente din domeniul pedagogiei în învăţământul primar pot fi incluse în planul de învăţământ 
pentru calificare la specialităţile: pedagogie, pedagogie preşcolară, psihopedagogie, psihopedagogie specială, 
pedagogie profesională, pedagogie socială, deoarece unele discipline (pedagogia, psihologia, cultura comu-
nicării pedagogice, etica pedagogică, teoria şi metodologia instruirii (pe discipline) în învăţământul primar 
sunt, practic, identice, formând aceleaşi competenţe profesionale generice, cât şi unele specifice. 
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Finalităţi de studii şi competenţe – descriptorii de nivel pe cicluri 
 
 

Descrierea finalităţilor de studiu şi competenţelor 
 

Ratingul în 
funcţie de 

importanţă 
Competenţe-cheie generice (conform programului Tuning) 

La nivel de licenţă (ciclul I) 

Competenţe interpersonale 
1 Capacitatea de a interacţiona eficient cu discipolul şi grupul 
2 Abilitatea de a comunica eficient individual şi în grup 
3 Abilitatea de a coopera eficient cu discipolul şi grupul 
4 Capacitatea de a organiza constructiv discipolul, grupul, echipa 
5 Capacitatea de a orienta discipolul, grupul spre valori sociale utile, etice 
6 Capacitatea de a stabili un climat moral-psihologic favorabil cu grupul, discipolul 

Competenţe instrumentale 
7 Capacitatea de a acumula permanent cunoştinţe în domeniul educaţiei 
8 Capacitatea de a analiza şi sintetiza fenomenele educaţiei 
9 Abilitatea de a preda creativ materia de studiu 

10 Capacitatea de a lucra eficient cu calculatorul 
11 Abilitatea de a comunica în limba maternă şi în alte limbi străine 

Competenţe sistemice 
12 Abilitatea de a analiza conceptele şi teoriile de politică educaţională într-o modalitate sistemică 
13 Abilitatea de a identifica legătura dintre teoria şi practica educaţională 
14 Abilitatea de a reflecta valorile sistemelor educaţionale înrudite 
15 Abilitatea de a evalua programele educaţionale şi competenţele formate 

La nivel de masterat (ciclul II) 

Competenţe interpersonale 
1 Capacitatea de a interacţiona eficient cu discipolul şi grupul 
2 Abilitatea de a comunica eficient individual şi în grup 
3 Abilitatea de a coopera eficient cu discipolul şi grupul 
4 Capacitatea de a organiza constructiv discipolul, grupul, echipa 
5 Capacitatea de a orienta discipolul, grupul spre valori sociale utile, etice 
6 Capacitatea de a stabili un climat moral-psihologic favorabil cu grupul, discipolul 

Competenţe instrumentale 
7 Abilitatea de a utiliza noi tehnologii informaţionale 
8 Abilitatea de dezvoltare continuă a culturii profesionale proprii, de autoevaluare permanentă 

Competenţe sistemice 
9 Abilitatea de a proiecta, realiza şi implementa cercetarea ştiinţifică 

10 Abilitatea de a decide şi a acţiona raţional 
11 Abilitatea de a reflecta şi de a evalua performanţele proprii  
12 Abilitatea de consiliere 

La nivel de doctorat 

1 Responsabilitate în organizarea, desfăşurarea, totalizarea şi implementarea rezultatelor ştiinţifice 
obţinute 

2 Capacitatea de delimitare a problemei de cercetare 
3 Abilitatea de a proiecta şi a respecta etapele cercetării 
4 Abilitatea de aplicare a metodelor teoretice şi empirice de cercetare 
5 Capacitatea de argumentare şi aplicare eficientă a rezultatelor cercetării 
6 Abilitatea de a prezenta şi a susţine public cercetarea realizată 
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Descrierea finalităţilor de studiu şi competenţelor 
 

Ratingul  
în funcţie de 
importanţă 

Denumirea succintă  
a competenţelor-cheie 

specifice 

Descrierea competenţelor la finalizarea ciclului I  
(Ştiinţe ale educaţiei la specialitatea Pedagogie în 

învăţământul primar) studentul trebuie: 

Nivelul 
descriptorilor 
de la Dublin 

La nivel de licenţă (ciclul I) 

1 
Cunoaşterea semni-
ficaţiei profesiei de 
învăţător 

Să cunoască, să înţeleagă şi să se pătrundă de semnificaţia 
profesiei învăţătorului claselor primare D 

2 Cunoaşterea bazelor 
ştiinţelor şi artelor 

Să cunoască bazele ştiinţelor şi artelor ce urmează a fi pre-
date în clasele primare (limba şi literatura română, matema-
tica, istoria, muzica, arta plastică, tehnologii, sport, educaţia 
moral-spirituală) 

A, E 

3 Abilitatea de a 
selecta cunoştinţe 

Să deţină abilitatea de a selecta cunoştinţele teoretice, adec-
vate specificului activităţii practice din învăţământul primar B, E 

4 Capacitatea de a aplica 
critic curricula şcolară 

Să posede capacitatea de a aplica în mod critic curriculumul 
şcolar (cl.I-IV), ghidurile, materialele didactice etc. C, B 

5 
Capacitatea de a cu-
noaşte metodologia de 
cercetare ştiinţifică 

Să manifeste capacitatea de a cunoaşte metodologia 
cercetării ştiinţifice în învăţământul primar A, E 

6 
Deprinderea de a 
proiecta activităţi 
instructiv-educative 

Să posede deprinderea de a proiecta anumite activităţi 
didactice şi educative în clasele primare B 

7 
Deprinderea de a 
realiza activităţi 
instructiv-educative 

Să manifeste deprinderea de a realiza la timp proiectele 
didactice şi educative în clasele primare B 

8 
Abilitatea de a iden-
tifica posibilităţile 
de aplicare a teoriei 

Să manifeste abilitatea de a identifica situaţiile de aplicare a 
teoriei învăţământului primar în practică B 

9 Abilitatea de a eficien-
tiza activităţile educative 

Să manifeste abilitatea de a eficientiza activităţile instructiv-
educative în clasele primare C, B 

10 
Abilitatea de a aplica 
tehnologiile educa-
ţionale 

Să deţină abilitatea de a aplica tehnologiile educaţionale mo-
derne şi clasice în procesul instructiv-educativ în clasele primare C, B 

11 

Capacitatea de a 
proiecta, a realiza şi 
a analiza activităţi 
instructiv-educative 

Să deţină capacitatea de a proiecta, a realiza şi a evalua de 
sine stătător activitatea instructiv-educativă în clasele 
primare, activitatea socială, culturală 

B, C 

12 
Abilitatea de a solu-
ţiona independent 
probleme  

Să posede abilitatea de a soluţiona independent problemele 
instructiv-educative impredictibile în lucrul cu elevii claselor 
primare 

C 

13 Capacităţi creative 
Să dispună de capacitatea de a fi creativ în elaborarea, reali-
zarea şi evaluarea proiectelor didactice şi educative în clasele 
primare 

C, E 

14 Abilităţi de utilizare 
a calculatorului 

Să manifeste abilităţi de utilizare a calculatorului în 
elaborarea materialelor didactice şi ştiinţifice C, B 

15 
Capacitatea de a so-
luţiona probleme de 
colaborare 

Să deţină capacitatea de a soluţiona prin colaborare 
problemele instructiv-educative din învăţământul primar D, C 

16 Capacitatea de a ela-
bora strategii educative 

Să posede capacitatea de a elabora strategii de activitate 
pedagogică în domeniul învăţământului primar C, B 

17 Capacitatea de a valori-
fica cercetările ştiinţifice 

Să posede capacitatea de a realiza şi a aplica rezultatele cercetări-
lor ştiinţifice în procesul instructiv-educativ din clasele primare B, C 

18 Capacitatea de a elabo-
ra proiecte didactice 

Să manifeste capacitatea de a elabora proiecte didactice din 
perspectiva învăţământului primar C 
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Ratingul  
în funcţie de 
importanţă 

Denumirea succintă  
a competenţelor-cheie 

specifice 

Descrierea competenţelor la finalizarea ciclului I  
(Ştiinţe ale educaţiei la specialitatea Pedagogie în 

învăţământul primar) studentul trebuie: 

Nivelul 
descriptorilor 
de la Dublin 

19 

Abilitatea de identifi-
care a nevoilor de 
formare profesională 
permanentă 

Să deţină abilitatea de a identifica nevoile de formare 
profesională continuă în dependenţă de evoluţia teoriei şi 
practicii învăţământului primar 

C 

20 Abilitate la 
schimbări 

Să dispună de capacitatea de a fi abil faţă de schimbările 
survenite în domeniul învăţământului primar C 

La nivel de masterat (ciclul II) 

1 
Abilitatea de a moni-
toriza activitatea pro-
fesională 

Să deţină abilitatea de a monitoriza activitatea profesională 
în domeniul învăţământului primar C, D 

2 
Capacitatea de a co-
munica rezultatele 
investigaţiilor 

Să comunice audienţei rezultatele investigaţiilor cu privire la 
psihopedagogia învăţământului primar D 

3 
Cunoaşterea concepte-
lor avansate din dome-
niul psihopedagogic 

Să cunoască conceptele, faptele, tendinţele cele mai avan-
sate din domeniul disciplinelor fundamentale pedagogice şi 
disciplinele de specializare ce vizează educaţia şi instruirea 
elevilor de vârstă şcolară mică 

A 

4 Evaluarea propriului 
progres profesional 

Să evalueze în mod consecvent propriul progres în cunoştinţe, 
deprinderi şi competenţe profesionale cu privire la învăţă-
mântul primar 

C, A 

5 Capacitatea de a 
analiza informaţiile 

Să fie capabil a analiza informaţii în scopul asigurării 
calităţii educaţiei şi instruirii în învăţământul primar C 

6 Abilităţi de mana-
gement 

Să fie capabil a lucra cu un grad sporit de autonomie în 
învăţământul primar E 

7 
Capacitatea de a 
realiza proiecte de 
cercetare 

Să posede capacitatea de a realiza proiectele de cercetare 
ştiinţifică în domeniul învăţământului primar B 

8 Capacitatea de adaptare 
a realizărilor ştiinţei 

Să manifeste capacitatea de a adapta realizările ştiinţifice la 
procesul instructiv-educativ din clasele primare C 

9 
Capacitatea de a de-
termina direcţiile evo-
luţiei învăţământului 

Să deţină capacitatea de a determina direcţiile posibile ale 
evoluţiei învăţământului primar C 

10 Capacitatea de 
pronosticare  

Să dispună de capacitatea de a identifica prospectiv 
problemele şi soluţiile ce ţin de învăţământul primar C 

11 
Abilitatea de a deter-
mina criteriile calităţii 
proiectelor didactice 

Să determine criteriile ce vizează calitatea elaborării 
proiectelor didactice la disciplinele din şcoala primară C, B 

12 
Capacitatea de a re-
zolva probleme de 
integrare 

Să fie capabil a rezolva probleme de integrare a surselor de 
informaţii din domeniul educaţiei şi instruirii elevilor de 
vârstă şcolară mică 

C 

13 

Capacitatea de a 
elabora modalităţi de 
realizare a relaţiilor 
interdisciplinare 

Să elaboreze modalităţi de realizare a relaţiilor interdiscipli-
nare în educaţia şi instruirea elevilor de vârstă şcolară mică, 
justificând eficacitatea acestor relaţii 

C 

14 

Abilitatea de a trans-
pune ideile avansate 
în activitatea educa-
ţională 

Să transpună cele mai avansate idei psihopedagogice în acti-
vitatea de educaţie şi instruire a elevilor de vârstă şcolară mică B, C 

15 
Capacitatea de a aplica 
creativ inovaţiile psi-
hopedagogice 

Să aplice eficient şi creativ diversitatea metodelor cu privire 
la inovaţiile psihopedagogice în educaţia şi instruirea elevilor 
claselor primare 

B, C 
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Ratingul  
în funcţie de 
importanţă 

Denumirea succintă  
a competenţelor-cheie 

specifice 

Descrierea competenţelor la finalizarea ciclului I  
(Ştiinţe ale educaţiei la specialitatea Pedagogie în 

învăţământul primar) studentul trebuie: 

Nivelul 
descriptorilor 
de la Dublin 

La nivel de doctorat 

1 
Capacitatea de a iden-
tifica direcţiile evolu-
ţiei ştiinţelor educaţiei 

Să identifice direcţiile principale ale evoluţiei pedagogiei şi 
metodologiei învăţământului primar ca ştiinţă C 

2 

Capacitatea de a deter-
mina aparatul catego-
rial al cercetării ştiin-
ţifice  

Să determine actualitatea temei, problema, obiectul, scopul, 
ipoteza şi obiectivele de cercetare în domeniul pedagogiei şi 
metodologiei învăţământului primar 

C 

3 
Capacitatea de a iden-
tifica şi a aplica meto-
dologia cercetării 

Să identifice şi să aplice adecvat criteriile, metodele şi pro-
cedeele de realizare a cercetării pedagogice şi metodologice 
în domeniul învăţământului primar 

C, B 

4 
Capacitatea de a sin-
tetiza şi a generaliza 
rezultatele obţinute  

Să posede capacitatea de sinteză şi generalizare a rezultatelor 
obţinute C 

5 
Capacitatea de a 
elabora concluzii şi 
recomandări 

Să elaboreze concluzii şi recomandări de utilizare a 
rezultatelor ştiinţifice obţinute în teoria şi practica 
învăţământului primar 

C, B 

6 

Capacitatea de a de-
monstra valoarea re-
zultatelor ştiinţifice 
obţinute 

Să determine elocvent valoarea investigaţiilor personale, 
locul lor în contextul cercetărilor de profil din ţară şi de 
peste hotare 

C 

Notă. Atât competenţele-cheie generice, cât şi cele specifice au fost aranjate în ordinea: dimensiuni de personalitate, 
cunoştinţe de bază în domeniu, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de a învăţa, creativitate. 

 
Ponderea competenţelor-cheie specifice (nr. şi %) 

 

Nivelul descriptorilor de la Dublin 

A B C D E Nivelul de studii 

nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % 
Licenţă (ciclul I) 2 10% 11 55% 12 60% 2 10% 4 20% 
Masterat (ciclul II) 2 13% 4 26% 11 73% 2 13% 1 6% 
Doctorat - - 2 33% 6 100% - - - - 

 

Procesul de consultare cu persoanele şi instituţiile-cheie (angajatori, absolvenţi, tineri specialişti etc.) 

Întru elaborarea şi determinarea ratingului în funcţie de importanţă a competenţelor-cheie generice şi spe-
cifice în domeniul Ştiinţe ale educaţiei, specialitatea Pedagogie în învăţământul primar, au fost consultaţi foşti 
studenţi, deţinători de grade didactice şi ştiinţifice în domeniul pedagogiei, învăţători de la cursurile de perfec-
ţionare de pe lângă Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Facultatea de Perfecţionare a UPS „Ion Creangă”, 
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova, direcţiile generale Educaţie, Tineret şi Sport mu-
nicipale (mun. Chişinău) şi raionale (Orhei, Ialoveni, Hânceşti ş.a.). Permanent au fost consultate, de asemenea, 
opiniile şi referinţele asupra activităţii studenţilor-stagiari ce-şi fac studiile la învăţământul cu frecvenţă re-
dusă, opiniile învăţătorilor din şcolile de aplicaţie, indicate prin ordinul DGETS (Chişinău), din şcolile raioa-
nele şi săteşti, opiniile studenţilor-stagiari la conferinţele de totalizare a practicilor pedagogice, cât şi opiniile 
studenţilor exprimate în Chestionarul cu privire la evaluarea cadrelor didactice şi a procesului de învăţământ 
desfăşurat de ei. Anchetarea realizată şi convorbirile întreţinute au demonstrat elocvent că între ratingul 
elaborat şi cel apreciat de ei diferenţe nu există. Ei au apreciat înalt competenţele respective şi ratingul lor. 

Planurile de învăţământ şi programele analitice sunt adaptate permanent la schimbările din învăţământ. 
Specialitatea Pedagogia în învăţământul primar este acreditată de către Comisia de evaluare şi acreditare a 

Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova. 
 

Prezentat la 07.05.2007 


