
Proiectul
f

dConsolidarea capacităților PEPcP pentru 
promovarea educației centrate pe copil

Realizat cu sprijinul Fundației LED
în cadrul Memorandumului de Înțelegere tripartit 

între MECC, LED și PEPcP. 
Perioada de desfășurare a proiectului – anii academici 

2019-2020 și 2020-2021.



Scopul proiectului

Consolidarea parteneriatelor strategice în scopul reducerii decalajului 
dintre teoria și practica educației centrate pe copil (ECC) promovarea 
unei abordări sistemice, holiste și transformatoare în educație.

Parteneri: cinci instituții de formare inițială a cadrelor didactice pentru 
educația timpurie și învățământul primar:

• Colegiul pedagogic V.Lupu, Orhei

• Colegiul pedagogic M Eminescu, Soroca

• Universitatea de Stat A.Russo, Bălți

• Universitatea de Stat din Comrat,

• Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)

și  respectivele instituții preșcolare și școlare - baze pentru practica 
studenților.



Obiectivele proiectului

Încurajarea dezvoltării competențelor necesare pentru noile 
roluri ale pedagogilor, precum:

➢ observarea și documentarea progresului copilului;

➢ (auto-) reflexia și înțelegerea critică a impactului propriilor 
practici;

➢accent deosebit pe predarea orientată pe proces;

➢dezvoltarea Competențelor pentru o Cultură Democratică 
(vizate în Cadrul European de Referință), necesare pentru o 
incluziune socială reală, sprijin reciproc și respect pentru 
diversitate.



Instituția Tipul de activitate/ grupul țintă Conținutul activităților Frecvența/ durata

A. Instituțiile școlare:
1. LT V.Vasilache, Chișinău

2. LT. A.Russo, Orhei

3. LT P.Rareș, Soroca

4. LT V.Alecsandri, Bălți

5. LT M.Eminescu, Comrat

6. Școala primară-grădiniță nr. 120, Chișinău

7. Școala primară-grădiniță nr. 152, Chișinău

Activități de mentorat pentru 
cadrele didactice de la ciclul 
primar 

Ateliere comune cu studenții la 
practică și mentorii acestora, de la 
facultate și cei de pe loc

Competențele cadrelor didactice pentru:
- înțelegerea nevoilor individuale ale copiilor în baza metodelor 
de evaluare calitativă (observarea și documentarea) pentru 
ECC; 
- traducerea înțelegerii nevoilor copilului în procesul ciclic de 
observare-evaluare-planificare-implementare-reflecție; 
- utilizarea evaluării criteriale pentru promovarea 
independenței în învățare;
- ghidarea studenților la practica pedagogică în dezvoltarea 
abordării reflexive a corelației dintre intenționalitatea 
demersului didactic și înțelegerea/
satisfacerea nevoilor de învățare individuale ale copiilor. 

De 2 ori pe an, câte 1 zi

(activitățile proiectului 
se vor desfășura la locul 
de muncă al cadrelor 
didactice; graficul va fi 
coordonat cu instituțiile 
respective de formare 
inițială)

B.Instituțiile preșcolare
1. Grădinița nr. 4, Orhei

2. Grădinița nr. 16, Soroca

3. Grădinița nr. 43, mun Bălți

4. Grădinița nr. 36, mun Bălți

5. Grădinița nr. 9, Comrat

6. Grădinița nr. 216, Chișinău

7. Grădinița nr. 91, Chișinău

Activități de mentorat pentru 
cadrele didactice de la treapta 
preșcolară 

Ateliere comune cu studenții la 
practică și mentorii acestora, de la 
facultate și cei de pe loc

Competențele cadrelor didactice pentru:
- implementarea ECC prin abordarea holistă a dezvoltării 
copilului (reper - SÎDC) și respectarea specificului învățării 
copilului preșcolar;
- înțelegerea nevoilor individuale ale copiilor prin metoda de 
observare și documentare și pentru evaluarea continuă a 
dezvoltării lor;
- reflecții critice asupra demersului didactic din perspectiva 
principiilor ECD, prin adecvarea la vârstă și la nevoile 
individuale ale copiilor (reper – Standardele profesionale 
naționale pentru CD din educația timpurie).

De 2 ori pe an, câte 1 zi

(activitățile proiectului 
se vor desfășura la locul
de muncă al cadrelor
didactice; graficul va fi 
coordonat cu instituțiile
respective de formare
inițială)

Activitățile de dezvoltare profesională continuă pentru  cadrele didactice din instituțiile preuniversitare 

– bază de practică pedagogică pentru studenții din instituțiile de formare inițială a cadrelor didactice



Actualitatea 
obiectivelor proiectului, 
a experienței PEPcP și 
a noilor resurse ISSA 

în contextul recentelor reforme în 
educația națională



Noi discipline – tribut tendințelor moderne:

Schimbarea denumirii sau cu adevărat  
reconceptualizare?

„Dirigenție” se va numi „Dezvoltare personală”, și
ce se numea anterior „Educație civică” acum se va
numi „Educație pentru societate”.



Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică (CRC)



Proiectul „Educație pentru democrație în 
Republica Moldova”

Conferința Națională „Promovarea valorilor democratice 
prin educație în Republica Moldova” (16 mai 2019) -
lansarea proiectului, implementat în 2019-2020 de către 
Consiliul Europei, cu sprijinul financiar al AEDC. 

Scopul proiectului - de a forma la elevi competențe 
pentru o cultură a democrației, constituită din valori, 
atitudini, abilități, cunoștințe și înțelegere critică;



„Educație pentru democrație în Republica 
Moldova”(cont.)
Accente puse prin însăși tematica atelierelor: 

- rolul proiectelor educaționale într-o școală 
reformată; 

- noile abordări educaționale în cadrul reformei 
curriculare (noua disciplină ”Educație pentru societate” 
metoda proiectului la bază); 

- învățarea bazată pe competențe (Cadrul de 
Competențe al CE); 

- la bază - prevederile CRC pentru o cultură 
democratică al CE pentru activități școlare și extrașcolare.



Noi resurse ISSA:

1. Educația pentru diversitate

2. Clase democratice centrate pe copil
(abordarea STEP BY STEP / PAS CU PAS)



Educația pentru diversitate

➢ cunoscută și ca educație transformatoare, deoarece necesită schimbări 

constante în scopul dezvoltării unei societăți echitabile, democratice. 

➢ este o abordare care conduce nu doar la transformări de practici educaționale la 

clasă, ci sprijină transformarea vieții copiilor și conduce la transformări la nivel 

instituționa și societal.

➢ necesită utilizarea modalităților adecvate de a introduce tema justiției sociale

și respectarea diversității la copiili de vârstă mică prin:

• transformarea mediilor de învățare la nivel de clasă și instituții,

• transformarea interacțiunilor dintre educatori și copii; educatori și

părinți, membri ai familiei și ai comunității; printre copii și între practicieni.



Aplicarea principiilor în practica educațională

• Integrarea temelor legate de diversitate, echitate și 
spirit al dreptății/corectitudine în toate componentele 
curriculumului

• Exemple de unități elaborate în baza unor teme dintr-
un curriculum standard

• Predare-învățare integrată în baza proiectelor

COMPETENȚE NECESARE pentru  ED:

• La nivel de cadre didactice
• La nivel de sistem
• Asigurarea coerenței și coeziuni între nivele – abordarea 
whole-school



CADRUL CONCEPTUAL
Abordarea ISSA: cele 3H ale educației pentru diversitate  Heart/Inimă –

Head/Cap – Hands/Mîini

I. Inima (H1) - Dezvoltarea la copii a unui sentiment pozitiv față 
de sine și față de ceilalți 

II. Capul (H2) - Dezvoltarea gândirii critice fașă de stereotipuri 
și a reflecției despre corectitudine și spiritul echității/justeței, 
încurajarea dialogului 

III. Mâinile (H3) - Practica transformatoare: încurajarea 
interacțiunii și a acțiunii 



Învățare integrată în baza proiectelor
(inclusiv proiectelor comunitare – service-learning) 

▪ accentul se pune pe cei care învață și pe modul în care răspund la 
problemele relevante pentru ei, deci vocile și opiniile lor sunt incluse;

▪ copiii dobândesc abilități sociale specifice: munca în echipă, 

colaborarea, negocierea și rezolvarea problemelor.

▪ ei învață cum să recunoască noțiuni relativ abstracte -
discriminarea, diversitatea, echitatea, stereotipurile etc. - în situațiile 
din viața reală, combinând cunoștințele teoretice cu un context real 

în care anumite evenimente apar în societate.

▪ potrivit multor autori, învățarea bazată pe proiecte este extrem de 

eficientă pentru copiii din medii culturale sau lingvistice diverse 
deoarece, ajutându-i să se conecteze cu ceilalți, încurajându-le
abilitățile și cunoștințele, oferindu-le ocazia de a învăța pe propriul 
ritm în contact direct cu subiectul (ECC).


