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I. Preliminarii 

Un program de studii în domeniul pedagogiei fără practica de specialitate este de neconceput. Înainte de 

toate, practica pedagogică (sub diversele ei denumiri) este singura disciplină din programele de studii, care se 

desfăşoară în fiecare an din cei 4 ani de studii.  

Cursurile teoretice nu au capacitatea de a pune studenții în fața tuturor aspectelor imprevizibile presupuse 

de eforturile cotidiene ale unui cadru didactic. Mai mult decât atât, natura particulară a învățământului 

preşcolar, presupune intrarea într-un contact puternic cu specificul individual al fiecărui copil. Un cadru 

didactic în contextul unui curs de specialitate nu poate să acopere toată paleta de variabile care poate 

surveni într-un amestec atât de eterogen cum este o grupă de grădiniță. 

Practica pedagogică are avantajul de a întreține şi cultiva antica tradiție a mentoratului din domeniul 

învățământului, astfel, studenții au privilegiul de a fi asistați şi îndrumați „pe viu” de către un cadru didactic 

cu experiență în învățământul preşcolar, cadru care le poate destăinui o serie de aspecte informale care 

conduc la reuşita în arta pedagogiei (de la sfaturi privind ținuta sau modul de a relaționa cu copiii, până la 

elemente concrete care țin de didactică sau de organizarea spațiului de lucru). Practica pedagogică oferă 

fiecărui student ocazia de îşi exersa abilitățile pedagogice nu simulat, în fața unor colegi, ci în fața copiilor, 

având şansa de a experimenta modul de relaționare cu aceştia.  

Prezentul document este conceput în concordanță cu Curriculumul pentru Educație Timpurie (CET) alături de 

Cadrul de referință al educației timpurii, Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 

7 ani, Ghiduri metodologice etc.). Astfel demersul dezvoltativ a fost bazat pe paradigma curriculară, care 

vizează următoarele aspecte: 

- concretizarea funcțiilor Curriculumului pentru Educație Timpurie din perspectiva integrării 

documentului în structura sistemului curricular național; 

- racordarea curriculumului stagiului de practică la Curriculumului pentru Educație Timpurie și la 

Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la vârsta de 7 ani; 

-  utilizarea termenilor specifici educației timpurii și a semnificației acestora în conformitate cu 

documentele normative, inclusiv Codul educației; 

- centrarea pe competență; 

- abordarea centrată pe copil pentru întemeierea unei instituții prietenoase copilului;  

- asigurarea unei treceri armonioase de la o treaptă de învățământ la alta; 

- abordarea centrată pe copil pentru întemeierea unei instituții prietenoase copilului. 

 

 

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

Practica de instruire: probe activitate de joc se desfășoara în anul II, semestrul IV, cu scopul de a se include 

treptat în organizarea procesului educațional, a forma la elevii deprinderi și abilități de organizare a 

programului zilei copiilor și a jocurilor cu copii preșcolari. Sudenții practicanți vor observa, înregista, proiecta 

și realiza programul zilei copiilor în instituția prescolară, probe-activitați de joc în procesul educațional 

conform cerințelor curriculare. Stagiul de practică pedagogică se va desfășura în instituțiile prescolare de 

profil/ instituții de aplicație.  

Astfel, stagiul de practică va contribui la formarea competențelor profesionale în domeniul educației 

preșcolare la viitorii specialiști. Elevii se vor adapta la noua lor situație în instituția preșcolară în rol de 

organizator al copiilor. Ei se vor învață să colaboreze cu educatorii, să comunice cu copiii, să-și formeze 

deprinderi de a observa și interpreta secvențe din procesul educațional. 
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Stagiul de practică cuprinde următoarele tipuri de activități: 

a) Activități de observare și organizare a programului zilei copiilor preșcolari, a conduitei copiilor și 

relațiilor dintre ei; 

b) Activități de probă la organizarea diferitor tipuri de jocuri. 

 

 

III. Competențele  profesionale specifice stagiului de practică 

CS1. Realizarea unui proces educațional de calitate și dezvoltarea continuă a calității prin prisma corelării cu 

Curriculumul pentru Educație Timpurie și cu Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la nastere 

până la 7 ani, inclusiv prin reflectarea asupra practicii zilnice; 

CS2. Formarea aptitudinilor profesionale necesare pentru exercitarea profesiei de educator; 

CS3. Consolidarea şi aprofundarea cunoştințelor teoretice, abilităților şi capacităților formate în cadrul 

activităților didactice din sala de curs; 

CS4. Cunoaşterea normelor de conduită profesională şi a valorilor spirituale specifice profesiei pentru care a 

optat; 

CS5. Cunoaşterea specificului activității instituțiilor în cadrul cărora se desfăşoară activitatea profesională; 

CS6. Analizarea principalelor documente curriculare necesare activităților didactice; 

CS7. Familiarizarea cu principalele probe-activități de joc desfăşurate de către cadrele didactice din 

învățământul preşcolar; 

CS8. Identificarea modului de conducere şi desfăşurare a activităților didactice din învățământul preşcolar 

(prin observare/asistență) şi elaborarea de instrumente necesare activităților didactice respective;  

CS9. Organizarea unor  momente educative cu copii de vârstă preșcolară; 

CS10. Realizarea/redactarea portofoliului de practică pedagogică în învățământul preşcolar, conform 

exigențelor prezentate de către cadrul didactic îndrumător şi de către mentor. 

 

IV. Administrarea stagiului de practica 
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V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

 

Activități / Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalități de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

A1. Instruirea întroductiv-generală. 

S1. Obiectivele şi conținutul tematic al 

stagiului de practică probe activitate de 

joc.  

S2. Obligațiile elevului-practicant.  

S3. Modalitatea de completare a 

documentației. 

1.1 Înregistrarea obiectivelor şi 

a conținutului tematic în 

agendă. 

Verificarea 

documentației 

pentru practică. 

 

Săptămâna 1 

A2. Cunoaşterea curriculei şi a 

planificării procesului educațional 

 în fiecare grupă de vârstă.  

S1. Înregistrarea Programului zilnic al 

copiilor 

S2. Studierea curriculei și înregistrarea 

tematicii planificării de lungă durată şi 

săptămânale. 

2.1 Înregistrarea programului 

zilei 

2.2 Înregistrarea tematicii 

planificării de lungă durată şi 

săptămânale. 

2.3 Completarea documentației 

Verificarea 

agendei cu 

analiza 

planificării, 

portofoliului. 

Săptămâna 2 

A3.Observarea  programul zilei. 

S1.Activitatea copiilor în diferite 

momente ale zilei. Diversitatea 

activităților copiilor. 

S2.Studierea copiilor în baza produselor 

Educației prin arte . (desene, lucrări de 

modelaj, aplicații, menaj şi alte lucrări 

creative). 

Înregistrarea programului zilei. 

Studierea copiilor în baza 

produselor. Diversitatea 

activităților 

Verificarea 

agendei cu 

analiza 

planificării, 

portofoliulu 

Săptămâna 3 

A4. Realizarea conținutului activității 

educaționale  

S1. Proiectarea şi organizarea 

programului zilei copilului în I jumătate a 

zilei. 

S2. Organizarea jocurilor didactice 

senzoriale. 

4.1 Identificarea și înregistrarea 

modului de conducere şi 

desfăşurare a programului zilei 

în I jumătatea.  

 4.2 Organizarea jocurilor 

didactice senzoriale. 

Verificarea 

agendei cu 

analiza 

planificării, 

portofoliului 

Săptămâna 4 

A5. Realizarea conținutului activității 

educaționale  

S1. Proiectarea şi organizarea 

programului zilei copilului în I jumătate a 

zilei. 

S2. Organizarea jocurilor manipulative  de 

masă. 

5.1 Planificarea, organizarea şi 

desfăşurarea primirii, 

gimnasticii matinale.  

5.2 Colectarea şi organizarea 

jocurilor manipulative de masă.  

Verificarea 

materialelor 

alese pentru 

organizarea 

jocurilor. 

Săptămâna 5 
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A6. Realizarea conținutului activității 

educaționale  

S1. Proiectarea şi organizarea 

programului zilei copilului în I jumătate a 

zilei. 

S2. Organizarea jocurilor didactice. 

6.1 Organizarea programului 

zilnic în I jumătate a zilei.  

6.2 Studierea metodologiei 

jocului didactic. Interpretarea 

corectă a jocurilor didactice. 

 

Verificarea 

interpretării 

sarcinilor. 

Săptămâna 6 

A7. Realizarea conținutului activității 

educaționale  

S1. Proiectarea și organizarea 

programului zilei în I jumătate a zilei. 

S2. Organizarea jocurilor didactice 

muzicale. 

7.1 Desfăşurarea primirii, 

gimnasticii matinale. 

7.2 Identificarea modului de 

conducere şi desfăşurare a 

jocurilor didactice muzicale. 

 

Redactarea 

documentelor 

din portofoliul 

de practică. 

Săptămâna 7 

A8. Realizarea conținutului activității 

educaționale  

S1. Proiectarea şi organizarea 

programului zilei copilului în I jumătate a 

zilei. 

S2. Organizarea jocurilor dinamice. 

8.1 Organizarea programului 

zilnic în I jumătate a zilei.  

8.2 Selectarea și realizarea 

jocurilor dinamice astfel încât să 

corespundă particularităților de 

vârstă. 

. Verificarea 

interpretării 

sarcinilor. 

Săptămâna 8 

A9. Realizarea conținutului activității 

educaționale  

S1. Proiectarea şi organizarea 

programului zilei copilului în I jumătate a 

zilei. 

S2. Organizarea jocurilor sportive. 

9.1 Realizarea activităților în 

sala de grupă.  

9.2 Descrierea condițiilor de 

realizare a jocurilor sportive. 

Organizarea lor. 

Verificarea 

sarcinilor şi a 

documentației 

Săptămâna 9 

A10. Realizarea conținutului activității 

educaționale  

S1. Proiectarea și organizarea 

programului zilei în I jumătate a zilei.  

S2. Orgnizarea jocurilor (la alegere).  

10.1 Desfăşurarea primirii, 

gimnasticii matinale. 

 10.2 Implicarea în procesul de 

desfășurare a jocurilor la 

alegere. 

Prezentarea 

documentației 

Săptămâna 10 

A11. Realizarea conținutului activității 

educaționale  

S1. Proiectarea şi organizarea 

programului zilei copilului în I jumătate a 

zilei. 

S2. Organizarea jocurilor creatoare (pe 

rol). 

11.1 Organizarea programului 

zilnic în I jumătate a zilei.  

11.2 Selectarea corectă și 

interpretarea jocurilor pe roluri.  

 

Verificarea 

modului de 

realizare 

sarcinilor şi a 

activității. 

Săptămâna 11 

A12. Realizarea conținutului activității 

educaționale  

S1. Proiectarea și organizarea 

programului zilei în I jumătate a zilei.  

12.1 Planificarea, organizarea şi 

desfăşurarea primirii, 

gimnasticii matinale şi a 

tipurilor de jocuri.  

Verificarea 

modului de 

realizare 

sarcinilor şi a 

Săptămâna 12 
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S2. Organizarea jocurilor creatoare 

(dramatizări). 

12.2 Cerințele materiale ale 

dramatizării (asigurarea tuturor 

condițiilor materiale menite să 

sprijine jocurile-dramatizări), 

matinale şi a tipurilor de jocuri. 

activității. 

A13. Realizarea conținutului activității 

educaționale  

S1. Proiectarea și organizarea 

programului zilei în I jumătate a zilei.  

S2. Organizarea jocurilor cu reguli. 

  

13.1 Realizarea activităților în 

sala de grupă.  

13.2 Cunoașterea și interpretarea 

jocurilor cu reguli, copiii fiind puşi 

în situația de a respecta regula, 

de a acționa doar atunci când 

sunt nominalizați. 

Analiza 

interacțiunii 

copiilor în 

activitatea de 

joc. 

Săptămâna 13 

A14. Realizarea conținutului activității 

educaționale  

S1. Proiectarea și organizarea 

programului zilei în I jumătate a zilei.  

S2. Organizarea jocurilor creatoare (de 

construcții). 

 

14.1 Organizarea programului 

zilnic în I jumătate a zilei.  

14.2 Organizarea jocurilor de 

construcții (copiii stabilesc 

relații cauzale între obiecte, 

respectă reguli, dau frâu 

imaginației, apreciază cantitativ 

materialele utilizate (mai mari, 

mai lungi, mai grele), se joacă cu 

alternanțe de forme, de 

culoare. 

Verificarea 

modului de 

realizare a 

programului 

zilnic și a 

jocurilor. 

Săptămâna 14 

A15. Totalizarea rezultatelor activității 

practicanților. 

S1.Oformarea documentației necesare 

S2. Prezentarea produselor didactice. 

S3. Susținerea raportului de totalizare 

15.1 Completarea portofoliului 

studentului practicant.  

15.2 Întocmirea raportului final 

de practică pedagogică. 

15.3 Prezentarea agendei 

formării profesionale. 

Verificarea 

documentației 

(portofoliu, 

agenda etc.) 

Săptămâna 15 

 

  

VI. Sugestii metodologice 

Delegarea elevilor la stagiile de practică este anticipată de informarea acestora cu privire la tipul, locul 

realizării stagiului de practică, normele și cerințele securității și sănătății în muncă, precum și alte aspecte 

organizatorice. Elevilor li se înmânează: 

 Extras din ordin de repartizare la stagiul de practică; 

 Curriculumul stagiului de practică; 

 Agenda formării profesionale, care reprezintă un instrument de înregistrare și monitorizare a 

activităților realizate de student la locul de desfășurare a stagiului de practică.  

Agenda include:  
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a. Denumirea instituției de învățământ, grupa; 

b. Numele prenumele elevului; 

c. Perioada, durata desfășurării stagiului de practică; 

d. Conducătorul de practică – profesorul metodist din cadrul instituției de învățământ; 

e. Conducătorul de practică din partea instituției de educație timpurie;  

f. Drepturile și obligațiunile elevului; 

g. Activitățile și sarcinile de lucru, inclusiv sarcini individuale prevăzute conform curriculumului; 

h. Descrierea activităților realizate zilnic în cadrul stagiului de practică, confirmate de către 

conducătorul stagiului de practică; 

i. Instrucțiuni cu privire la perfectarea Raportului stagiului de practică; 

j. Concluziile și sugestiile elevului cu privire la stagiul de practică;  

k. Evaluarea activității elevului în perioada stagiului de practică; 

l. Rezultatele susținerii stagiului de practică. 

Elevii-practicanți vor observa și vor înregistra procesul educațional organizat de educatorul instituției de 

învățământ preșcolar. 

Vor acorda ajutor educatorului în organizarea diferitor activități cu copii preșcolari de diferite vârste. 

Momentele  observate se vor înregistra în zilnic conform sarcinilor de lucru pentru stagiul de practică. Se vor 

integra în pregătirea materialelor intuitive/resurse disponibile pentru realizarea conținutului procesului 

educațional în grupa respectivă. 

Realizarea programului stagiului de practică în instituțiile preșcolare, îi obligă pe elevii practicanți să respecte 

următoarele cerințe curriculare:  

- Organizarea și desfășurarea programului zilei copiilor pentru I jumătate. 

- Realizarea activităților de joc. 

- Observarea activității instructiv-educative, fapt ce contribuie la cunoaşterea procesului educațional din 

instituția preșcolară. 

- Portofoliul – constă în selectarea materialelor necesare pentru activitatea de joc a copiilor; se 

completează zilnic cu materiale pentru realizarea stagiului de practică. 

 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

 

Evaluarea curentă va fi realizată de către profesorul-metodist și educator pe baza observărilor activității 

realizate de practicant cu copiii preșcolari la locul de practică și comportamentul studentului practicant la 

locul de practică. 

Evaluare sumativă pe baza portofoliului de practică unde sunt depozitate produsele activității didactice pe 

perioada stagiului de practică. 

Evaluarea finală se realizează la finalizarea stagiului de practică, elevul prezintă comisiei de evaluare Agenda 

formării profesionale, portofoliului de practică unde sunt depozitate produsele activității didactice pe 

perioada activității practice și susține Raportul de practică, unde sunt evaluate competențele profesionale 

achiziționate pe parcursul stagiului.  
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VIII. Cerințe față de locurile de practică 

Practica de instruire: probe activitate de joc se va realiza în instituțiile preșcolare: 

Instituția-gazdă va: 

 asigura respectarea prevederilor contractului privind efectuarea stagiului de practică a elevilor; 

 efectua instructajul elevilor privind aspecte de organizare și norme de protecție/de securitate a 

muncii; 

 organiza și asigura condiții corespunzătoare pentru desfăşurarea eficientă a stagiului de practică în 

corespundere cu curriculumul stagiului de practică;  

 desemna conducătorul de practică din cadrul instituției de aplicație;  

 asigura accesul elevilor la fondul de literatură de specialitate de care dispune instituția de 

învățământ-gazdă, diverse proiecte didactice, manual școlare, alte materiale şi echipamentele 

corespunzătoare, în conformitate cu curriculumul stagiilor de practică. 

 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 
consultată/accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1 Pălărie V., Pedagogie, Chişinău, 2007. 
 

Biblioteca Colegiului 
„Mihai Eminescu” 

5 

2 Curriculum pentru educație timpurie, Aprobat la 

Consiliul Național pentru Curriculum (Ordinul 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1699 din 

15 noiembrie 2018). 

Biblioteca instituției 1 

3 Standarde  de învățare şi dezvoltare a copilului de la 

naştere până la 7 ani. (variantă revăzută/ dezvoltată).  

Chișinău, 2018 

Biblioteca instituției 1 

4 Ghidul cadrelor didactice pentru educația timpurie şi 
preşcolară. Chişinău, 2008. 

Biblioteca Colegiului 
„Mihai Eminescu” 

8 

5 M.Vrînceanu, 1001 idei pentru o educație timpurie de 
calitate, Ghid pentru educatori, Chisinău, 2010 

Biblioteca Colegiului 
„Mihai Eminescu” 

2 

6 Voiculescu E., Pedagogia preșcolară, Aramis, 2001. Biblioteca Colegiului 
„Mihai Eminescu” 

1 

7 Stan L., Pedagogia preșcolarității și scolarității mici. 
Polirom 2014. 

Biblioteca Colegiului 
„Mihai Eminescu” 

5 

8 Larisa Vîrtosu, Maria Vrînceanu, Educația și 
dezvoltarea timpurie a copilului, Ghidul educatorului. 

www.unicef.org 2 

9 Căile care asigură calitatea/ Dezvoltarea 
profesionalismului în instituțiile de învățământ 
preșcolar și primar (Ghid), Chișinău, 2017. 

Instituția preşcolară 
unde îşi desfăşoară 

practica 

2 

10 Duminică S., Dascăl A., Metodologia proiectării 
curriculare a activităților în instituțiile preșcolare de 
educație timpurie (Ghid), Chișinău, 2017. 

Biblioteca Colegiului 
„Mihai Eminescu” 

1 

 

 

 


