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I. Preliminarii 

       Stagiul de practică are un rol important în dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale 

ale viitorului absolvent, având drept scop familiarizarea elevilor cu învățătura de credință a Bisericii 

Ortodoxe şi formarea unei culturi teologice, apte să pregătească pe viitorii slujitori ai Bisericii în 

misiunea lor pastorală, misionară şi liturgică. Totodată, își propune să formeze elevilor competențe, 

valori şi atitudini în acord cu principiile Bisericii Ortodoxe şi cu cerințele societății contemporane. 

       Elaborarea curriculumului a avut în vedere exigențele impuse de învățământul actual. Stabilirea 

competențelor şi selectarea conținuturilor au fost realizate respectând principiile relevanței, 

accesibilității şi transmiterii sistematizate a cunoştințelor. De asemenea, s-a avut în vedere 

accentuarea caracterului pragmatic al cunoştințelor de liturgică, prin centrarea pe însuşirea modului 

corect de realizare a slujbelor şi prin corelarea acestora cu participarea la programul liturgic şi 

duhovnicesc. 

      Familiarizarea elevului cu dimensiunile practice se realizează în cadrul stagiului de practică, urmând 

cu expresia concretă a cunoștințelor asimilate să fie transpusă în deprinderi de lucru, care vor fi 

construite la locul de practică. 

 

II. Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

         Stagiul de practică deschide spre toate ramurile teologiei: imnografia (studiază poezia 

imnografică de origine bizantină) dogmatica (cultul îşi are originea în învăţătura de credinţă) morala 

(trăirea religioasă şi expunere normelor morale de viaţă) catehetica, omiletica, pastorala (vizează 

dimensiunea didactică a preoţiei)  IBU (oferă date despre evoluţia cultului creştin) arheologia 

(informaţii despre lăcaşurile şi obiectele de cult paleocreştine) istoria artei (arhitectură, picturi) muzica, 

istoria religiilor (lămureşte supra unor tradiţii şi obiceiuri în legătură cu nunta şi înmormântarea). 

Practica înseamnă aplicarea cunoștințelor, precum și învățarea a multor alte lucruri noi, pe care nu le 

poți dobândi decât printr-o experiență reală de muncă.  

        Preotul e privit de credincioşi mai întâi ca săvârşitor al cultului apoi ca învăţător şi conducător, de 

aceea, elevul trebuie să facă un studiu serios pentru a executa corect cu conştinciozitate actele de cult, 

să combată practicile neconforme. 

       Mai întâi, viitorul specialist va deprinde executarea corectă a slujbelor şi actelor liturgice, va 

înţelege natura semnelor simbolice, a formulelor sacramentale şi, racordat la Tradiţia Liturgică a 

Bisericii, va pricepe că el nu este un slujbaş, că funcţia sa este una sacramentală; mijlocitor între cer şi 

pământ. Vocaţia şi dragostea pentru slujbe nu sunt însă suficiente. Un bun liturghisitor trebuie să 

cunoască nu doar cum se face cutare slujbă ci mai ales de ce o face şi ce urmăreşte să împlinească prin 

ea. 

      Elevul,  mai întâi, şi creştinul este chemat să înţeleagă natura actului liturgic ca viaţă a Bisericii, a 

sa, în ultimă istanţă, şi nu o practică magico-simbolică menită să-i satisfacă una sau alta dintre 
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necesităţile spirituale. Studiul practicii poate fi astfel util pentru reînviorarea şi revigorarea vieţii 

spirituale, căci Biserica nu este numai trupul tainic al lui Hristos, ci şi mărturia văzută a acestui trup, pe 

care creştinii o dau lumii. 

 

III. Competențe profesionale specifice stagiului de practică 

CS1. Dezvoltarea respectului față de slujbele Bisericii. 

CS2. Angajarea în trăirea vieții celei noi în Hristos prin participare la sfintele slujbe. 

CS3. Conştientizarea importanței şi rolului sfintelor slujbe în viața personală şi comunitară. 

CS4. Interesul pentru aprofundarea cunoştințelor religioase în vederea permanentei deveniri 

spirituale. 

 

IV. Administrarea stagiului de practică 

Denumirea 

stagiului de 

practică 

Semestrul Numărul de 

săptămâni 

Numărul 

de ore 

Perioada Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de credite 

Practica de 

instruire 

II 3 

săptămâni/ 

15 zile 

 

90 

Pe parcursul 

semestrului 

- 3 

 

V. Descrierea procesului de desfășurare a stagiului de practică 

Activități / Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalități de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

UC1.   Activitatea de inițiere în 

stagiul de practică de 

specialitate. 

           Sarcini: 

- instruirea în in domeniul 

securității și sănătății  în muncă; 

 - obiectivele stagiului de                                              

practică de specialitate;    

 - conținuturi; 

-documentația; 

-recomandări bibliografice; 

-orarul stagiului de practică. 

Agenda formării 

profesionale. 

Portofoliul. 

Mostre. 

Prezentarea 

 documentelor 

 elaborate 

 

1 zi/ 

6 ore 
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UC2. Argumentarea specificului 

şi a importanței cultului 

ortodox. 

1.Treptele clerului şi funcțiile lor 

în cult. 

2. Treptele clerului inferior în 

Biserica veche şi în Biserica 

Ortodoxă de azi. 

3. Rolul credincioşilor laici în cult. 

 

 

-Elaborarea schemei 

ierarhice a clerului 

superior și inferior în 

cultul ortodox. 

 

Susținerea și 

explicarea 

informației. 

1 zi/ 

6 ore 

UC3.Explicarea principalelor 

obiecte de cult din domeniul 

liturgicii, în diferite perioade 

calendaristice. 

1. Obiectele care se găsesc în 

biserică; simbolismul şi 

întrebuințarea lor; mobilierul 

liturgic. 

2. Veşmintele liturgice. 

3. Cărțile de slujbă pentru clerici 

şi cântăreți; lecturile biblice în 

cult. 

 

-Schematizarea 

instrumentelor-definiție, 

scop, relevanță, 

modalitatea de aplicare. 

 

Expunere, 

demonstrație. 

2 zile/ 

12 ore 

UC4. Descrierea caracteristicilor 

calendarului ortodox şi ale 

perioadelor liturgice. 

1. Despre sărbători în general; 

 2. Duminica şi praznicele 

împărăteşti.  

3. Sărbătorile sfinților îngeri şi 

ale sfintei Cruci.  

4. Sărbătorile sfinților principali.  

 

Elaborarea portofoliului 

de procedură a 

canonizării sfinților. 

 

Prezentarea 

condițiilor 

2 zile/ 

12 ore 

UC5.Aplicarea cunoştințelor 

liturgice în săvârşirea sfintelor 

slujbe. 

1. Slujba Vecerniei de diferite 

categorii. 

 

 

Elaborarea Vecerniei de zi 

de rând 

 

 

Expunere, 

demonstrație. 

1 zi/ 

6 ore 
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2.Slujbele Pavecerniței şi 

Miezonopticii. 

3.Slujba Utreniei de diferite 

categorii. 

UC6.Practicarea actelor şi a 

gesturilor liturgice specifice 

săvârşirii sfintelor taine. 

1. Slujba vecerniei de sâmbătă 

seara. 

2. Doamne strigat-am. 

3. Dogmatica glasului. 

 

Elaborarea portofoliului 

de procedură a 

canonizării sfinților. 

 

 

Expunere, 

demonstrație. 

2 zile/ 

12 ore 

UC7.Descrierea condițiilor 

pentru săvârşirea slujbelor. 

1. Paremiile și importanța lor. 

2. Învrednicește-ne Doamne. 

3. Ectenia întreită. 

 

Lucrări realizate conform 

proiectului 

 

Expunere, 

demonstrație. 

1 zi/ 

6 ore 

UC8.Practicarea actelor şi a 

gesturilor liturgice specifice 

săvârşirii sfintelor taine 

1. Stihira stihoavnei. 

2.Ectenia cererilor. 

3.Acum slobozește. 

Schematizarea 

instrumentelor-definiție, 

scop, relevanță, 

modalitatea de aplicare. 

 

Expunere, 

demonstrație. 

1 zi/ 

6 ore 

UC9.Analizarea activității 

preotului în săvârşirea sfintelor 

laude.  

1.Rugăciunea de la 

binecuvântarea tămâiei. 

2.Psalmul 50. 

3.Cel ce în toată vremea. 

Schematizarea glasurilor-

definiție, scop, relevanță, 

modalitatea de aplicare. 

Instructaj tipiconal 

Lucrări realizate conform 

proiectului 

 

Susținerea și 

explicația 

informației 

 

2 zile/ 

12 ore 

UC10. Analizarea rânduielii 

tipiconale şi a modalităților de 

realizare a slujbelor. 

1.Slujba Litiei. 

2.Rugăciunea binecuvântării 

Litiei. 

Prezentarea agendei 

profesionale a stagiului 

de practică completată , 

portofoliului, agendei de 

lucru. 

 

Portofoliul stagiului 

de practică 

 

1 zi/ 

6 ore 

 

 



8 
 

3.Otpustul vecerniei. 

UC11.   Susținerea raportului 

stagiului de practică. 

 

Prezentarea agendei 

profesionale a stagiului 

de practică completată , 

portofoliului, agendei de 

lucru. 

 Analiza raportului. 

Capacitatea de a 

opera cu 

cunoștințele 

teoretice în analiza 

și interpretarea 

materiei de studiu.  

 

 

1 zi/ 

6 ore 

 

VI. Sugestii metodologice 

     Unul dintre obiectivele curriculumului este stimularea abilităților de învățare permanentă, în 

scopul dezvoltării personale și al integrării socio-profesionale viitoare, de succes.  De asemenea, se 

accentuează caracterul pragmatic al cunoştințelor de liturgică, prin centrarea pe însuşirea modului 

corect de realizare a slujbelor şi prin corelarea acestora cu participarea la programul liturgic şi 

duhovnicesc. Elevilor li se oferă posibilitatea să aprofundeze, să compare şi să identifice principalele 

erori sau neajunsuri ce se pot manifesta în slujirea sfintelor slujbe.  

         Înainte de plecarea la practică, elevilor li se efectuează un instructaj general referitor la regulile 

de comportament la locurile de desfășurare a practicii și pe perioada de desfășurare a acesteia. 

Procesul de instruire practică se va focaliza atât pe asimilarea de cunoștințe și abilități specifice, cât și 

pe dezvoltarea aptitudinilor și a mecanismelor învățării personalizate, conștiente și eficiente, pe care 

elevii să le aplice și în diferite contexte de viață, nu doar în cadrul practicii. Elevilor li se oferă 

posibilitatea să aprofundeze, să compare şi să identifice principalele erori sau neajunsuri ce se pot 

manifesta în slujirea sfintelor slujbe.   

            Temele au fost selectate din perspectiva următoarelor principii: 

 - accentuarea caracterului pragmatic, prin centrarea pe însuşirea modului corect de realizare a 

slujbelor; 

 - cultivarea dragostei şi a respectului față de slujbele Bisericii, prin înțelegerea semnificației lor şi prin 

participarea conştientă la acestea; 

 - corelarea cunoştințelor liturgice cu participarea la programul liturgic şi duhovnicesc.  

             Pentru realizarea competențelor specifice, se recomandă utilizarea unor strategii de învățare 

variate, precum: 
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 - dezbaterea privind importanța şi rolul diferitelor elemente din domeniul Liturgicii;  

- studiul de caz cu rol de exemplificare a modalităților de realizare a sfintelor slujbe; 

 - argumentarea biblică şi patristică;  

- utilizarea noilor tehnologii informatice şi a altor mijloace audio-vizuale în procesul de predare - 

învățare, pentru ilustrarea aspectelor practice de liturgică; 

 -observarea directă;  

-exerciţii de documentare și analiză a surselor informative prin navigare pe Internet; 

-vizite de documentare la alte biserici; 

     Stagiul de practică va deveni unul eficient dacă va fi însoțit de Portofoliul activităților individuale ale 

elevului. Se recomandă, ca de-a lungul stagiului de practică, elevii să mențină un portofoliu structurat. 

Acesta este o posibilitate pentru coordonator de a personaliza procesul de studiu și de a colecta 

produsele activității individuale ale elevului, deoarece acestea reflectă interesele, abilitățile și 

experiențele specifice de învățare ale fiecărui elev. 

Documentația elevului practicant: 

• Agenda formării profesionale a stagiului de practică. 

• Portofoliul: caietul de practică pedagogică, proiectele lecțiilor susținute însoțite de materialele 

didactice utilizate și fișele de analiză a lecțiilor. 

 

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

     Principalul rol al evaluării este acela de a îmbunătăţii calitatea unei activităţii. 

      Aprecierea elevului se efectuează zilnic de către conducătorul practicii prin observarea directă și se 

notează cu calificativul de la 1 la 10. La finele practicii, la evaluarea finală, conducătorul completează 

compartimentul respectiv, în care caracterizează comportamentul elevului în timpul practicii, nivelul 

de cunoștințe, activitățile efectuate.  

     La finalul practicii de inițiere în specialitate e elevul va prezenta următoarele documente: 

a. Raportul cu privire la practica de specialitate care să conțină: informații despre specificul 

activității instituției  -  bază, descrierea succintă a activităților concrete pe care a desfășurat-o 

elevul, concluzii și sugestii de realizare a stagiului de practică. 

b.  Agenda formării profesionale în care elevul va înscrie activitățile desfășurate în cadrul stagiului 

de practică. 

c. Portofoliul stagiului de practică care să conțină dovezile realizării activităților conform 

curriculumului. 

Cerinţele de evaluare a practicii sunt examinate la  catedra de specialitate. La evaluare se ţine cont 

de originalitatea, rigoarea argumentaţiei, relevanţa şi corectitudinea informaţiei, calitatea exprimării, 

corectitudinea şi modul de prezentare.  
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       Elevul trebuie să prezinte succint rezultatele realizate pe parcursul stagiului de practică. E necesar 

să evidenţieze esenţialul din activitatea practică, utilitatea practicii, abilităţile şi competenţele formate.       

Susţinerea raportului poate fi însoţită de o prezentare în Power Point, care trebuie să fie concisă şi 

sobră, însoţită de explicaţii orale.  

Pentru o evaluare eficientă este necesar să se pună accent pe evaluarea proceselor de învățare, 

a competențelor achiziționate, a progresului realizat, a produselor activității elevilor. În acest scop, 

pentru a putea obține cât mai multe date relevante privind performanțele la elevi, este oportun de 

aplicat metode și instrumente complementare de evaluare.   

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Produse pentru 

măsurarea 

competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Rezumat oral - Expune tematica lucrării în cauză. 

- Utilizează formulări propria, fără a distorsiona mesajul lucrării 

supuse rezumării. 

- Expunerea orală este concisă și structurată logic. 

- Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii. 

- Respect coeficientul de reducere a textului    

2. Rezumat scris - Expune tematica lucrării în cauză. 

- Utilizează formulări propria, fără a distorsiona mesajul lucrării 

supuse rezumării. 

- Expunerea orală este concisă și structurată logic. 

- Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii. 

- Scrierea coerentă și lizibilă. 

- Progresia logică – înlănțuirea ideilor, prezentarea argumentelor 

sunt clare și evidente. 

- Respectarea coeficientului de reducere a textului-1/4 din textul 

initial. 

- Text format citeț, lizibil, plasarea clară în pagină. 

3. Studiu de caz - Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

- Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora. 

- Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea 

adecvată a cazului analizat. 



11 
 

- Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

- Utilizarea adecvată  a terminologiei în cauză. 

- Rezolvarea corectă a problemei, associate studiului analizat de 

caz. 

- Logica sumarului. 

- Noutatea și valoarea științifică a informației. 

- Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 

- Aprecierea critică, judecată personal a elevului.   

 

VIII. Cerințe față de locurile de practică 

    Stagiul de practică se va desfășura la biserica ,,Sf. M. Mc. Dimitrie”, din orașul Soroca, care a încheiat, 

în prealabil, contract precum și acord de colaborare cu Colegiul ,, Mihai Eminescu”.  

Biserica se angajează:  

1. Să creeze condiții necesare și inofensive pentru desfășurarea stagiului de practică în 

corespundere cu conținutul curricular și cu cerințele necesare pentru pregătirea profesională 

a viitorilor specialiști; 

2. Să creeze condiții pentru productivitatea deplină a fiecărui elev în perioada stagiului de muncă; 

3. Să creeeze condiții de muncă care corespund cerințelor sanitaro-igienice conform genului și 

vârstei elevilor; 

4. Să evalueze periodic cunoștințele elevilor cu privier la realizarea activităților planificate în 

curriculumul stagiului de practică; 

5. Să permită conducătorului de practică accesul în locul în care își desfășoară activitatea elevul, 

pentru a verifica respectarea conținutului curricular. 

În perioada realizării stagiului de practică, conducătorul semnează systematic în Agenda de formare 

profesională a elevului.   

 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

ctr. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 

consultată/accesată procurată 

resursa 

1. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

stagiilor de practică în Colegiul ,,Mihai Eminescu” din 

Soroca.  

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din 

Soroca. 

2. Branişte, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica specială pentru 

Institutele teologice, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1985. 

Biblioteca bisericii/ Internet 
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3. Cărți de cult: Ceaslov, Octoih, Catavasier, Psaltire, 

Penticostar, Mineu. 

Biblioteca bisericii / Internet 

4. Molitvelnic, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000. Biblioteca bisericii / Internet 

5. Liturghier, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000        Biblioteca bisericii / Internet 

6. Vintilescu, Pr. Prof. Dr. Petre, Liturghierul explicat, Ed. 

IBMBOR, Bucureşti, 1998. 

       Biblioteca bisericii / Internet 

 


