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I. Preliminarii 
 

    În societatea actuală are loc un proces dinamic , care obligă toate categoriile sociale să ţină pasul 

cu evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei. 

    Realizarea unui învăţământ profesional de calitate impune o nouă abordare a procesului de 

învăţământ, care vizează formarea la elevi a unui sistem de competenţe necesare pentru integrarea pe 

piaţa muncii şi pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi. 

    Nevoile şi cerinţele copiilor ,,actori’’pe scena educaţională , înaintează dascălilor o schimbare 

radicală a modului de abordare a activităţii didactice. 

    Reforma sistemului de învăţământ are ca obiective schimbarea mentalităţii şi formarea unor 

dascăli reflexivi, care să-i dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm 

propriu a inteligenţelor şi a  inimilor.Profesiunea de învăţător cere celui care o exercită  calităţi şi 

capacităţi diverse. 

       Curriculumul ,,Practica de iniţiere în specialitate’’ este un act normativ destinat formării 

specialistului în învăţământul primar, care specifică finalităţile de formare a competenţelor profesionale. 

     În cadrul practicii de iniţiere în specialitate se urmăreşte familiarizarea elevilor-practicanţi cu 

bazele programului de formare profesională şi asigură obţinerea deprinderilor primare în cadrul 

domeniului selectat. Acest tip de practică se realizează în instituţiile de profil, scoală primară, gimnaziu, 

liceu. 

        Unitatea de curs este distinată studiului practic al elevilor anului I, semestrul II, Specialitatea 

11310 ,,  Învăţământul primar’’, Calificarea : Învăţător. 

 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

 

    Curriculumul ,,Practica de iniţiere în specialitate’’ are la bază identificarea specificului profesiei 

alese; formarea şi obţinerea de către elevi a primei experienţe profesionale; testarea deprinderilor şi 

aptitudinilor profesionale ale viitorului învăţător pentru o activitate conştientă şi independentă în 

câmpul muncii şi,  în final,de a obţine un loc de muncă în domeniul ales. 

                        Elevul –practicant la finele stagiului de practică trebuie să posede: 

Cunoştinţe: 

a) documente: 

 Codul Educaţiei al Republicii Moldova; 

 Curriculum  național ,,  Învăţământul primar’’ ; 

 Manuale pentru clasele primare. 

b) ghiduri metodologice; catalog. 
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Capacităţi: 

 de a face schimbări de comportament datorită instruirii, lecturii, asistării , ect.; 

comunicare eficientă, crearea oportunităţilor pentru a reflecta mai mult participarea la un dialog 

profesional; 

 descoperirea unor pasiuni noi sau asumarea de angajamente noi; 

 crearea de noi modalităţi de documentare a performanţei profesionale; 

 comentarii care conţin evaluări, şi nu doar descoperiri. 

Atitudini: 

 scop comun; 

 atitudine colegială faţă de alţi membri ai comunităţii; 

 interes faţă de dezvoltarea propriului potenţial sau al potenţialului grupului; 

 acordarea şi solicitarea ajutorului; 

 reflecţie individuală şi în grup. 

                    

 

III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

 

CPS 1 Abordarea specificului muncii învăţătorului şi rolul acestuia în comunitatea profesională; 

CPS 2 Identificarea diverselor tipuri de resurse educaţionale necesare în diferite contexte        specifice 

învăţământului primar; 

CPS 3 Utilizarea documentelor normative şi reglatorii ale ministerului (instituţiei de învăţământ); 

CPS 4 Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate,psiho-pedagogice; 

CPS 5  Raportarea la norme, la standarde şi obiective curriculare în analiza şi evaluarea documentelor 

şcolare oficiale (manuale, catalog); 

CPS 6 Evaluarea eficacităţii strategiilor utilizate şi a impactului lor asupra şcolarilor mici prin raportare la 

standarde şi obiective enunţate în documentele curriculare; 

CPS 7 Susţinerea /asistarea dezvoltării individuale a elevilor de vârstă școlară mică şi punerea în practică 

a regulilor de protejare a sănătăţii,  a  siguranţei fizice şi mentale  în mod adecvat; 

CPS 8 Adoptarea unei abordări integrative şi reflexive privind practica profesională. 
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IV. Administrarea  stagiului de practică 

Codul 

stagiului 

de 
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P.02.O.039 Practica de 

inţiere în 

specialitate 

II 

 

 

2 

săptămâni  

3 ore zi 

60  Mai  

iunie  

Susținerea 

Raportului 

stagiului 

de 

practică  

2 

 

V. Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică 

Activităţi/sarcini de lucru Produse de elaborat Modalităţi de 

evaluare 

Durata de 

realizare 

UC1. Familiarizarea elevilor cu 

obiectivele şi conţinutul 

practicii de iniţiere în 

specialitae. 

1. Instructaj de iniţiere în 

stagiul de practică. 

2. Organizarea şi întocmirea 

documentaţiei necesare 

pentru desfăşurarea stagiului 

de practică. 

Agenda formării 

profesionale. 

Portofiliul practicii 

Prezentarea 

documentaţiei, 

Verificarea 

,,Agenda formării 

profesionale’’ 

 

3 ore 

 

 

 

 

 

3 ore 

UC2. Aplicarea şi respectarea 

eficientă a sarcinilor de bază a 

învăţământului primar. 

1. Cunoştinţa cu colectivul de 

învăţători, directorul-adjunct. 

2. Studierea specificului de 

lucru a învăţătorului. 

3. Cunoştinţa cu 

nomenclatorul documentaţiei 

de bază a specialităţii de 

învăţător. 

Xerox: 

Plan-cadru; 

Proiecte de lungă 

durată; 

Standarde; 

Orar etc. 

Verificarea 

materialelor 

colectate . 

 

Poster: Rolul 

învăţătorului ca... 

 

 

 

 

 

3 ore 
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UC3. Stabilirea relaţiilor de 

colaborare cu învăţătorul şi 

elevii clasei întâi. 

1. Observarea specificului de 

lucru cu elevii clasei întâia. 

2. Observarea conduitei 

învăţătorului , relaţiile cu elevii 

clasei. 

Activităţi de asistare 

Fişa IV,, Sarcini de 

lucru’’ 

Fişa V ,,Descrierea 

activităţilor realizate’’ 

Verificarea 

materialelor 

elaborate. 

Poster: Disciplinele 

şi manualele cl.I 

 

3 ore 

UC4. Stabilirea relaţiilor de 

colaborare cu învăţătorul şi 

elevii clasei a doua. 

1.Studierea specificului de 

lucru cu elevii clasei a doua. 

2.Cunoştinţă cu conţinuturile 

curriculumului clasei a doua. 

Activităţi de asistare 

Fişa IV 

Fişa V 

Prezentarea 

materialelor  

Poster: Disciplinele 

şi manualele  

cl. a II a 

 

3 ore 

UC5. Stabilirea relaţiilor de 

colaborare cu învăţătorul şi 

elevii clasei a treia. 

1. Studierea specificului de 

lucru a învăţătorului cu elevii 

clasei a treia. 

2. Cunoştinţă cu conţinuturile 

disciplinilor la clasa a treia. 

Activităţi de asistare 

Fişa IV 

Fişa V 

Autoanaliza 

materialelor 

colectate 

 

3 ore 

UC6. Stabilirea relaţiilor de 

colaborare cu învăţătorul şi 

elevii claseia a patra. 

1. Studierea specificului de 

lucru a învăţătorului cu elevii 

claseia a patra. 

2. Observarea procesului de 

desfăşurarea a orei de clasă. 

Activităţi de asistare 

Fişa IV 

Fişa V 

Prezentarea 

postrului: 

Disciplinele şi 

manualele cl. a IV a 

3 ore 

UC8. Completarea 

documentaţiei stagiului de 

practică. 

1. Ordonarea materialelor în 

Portofoliul 

 

 

Fişa VIII 

Prezentarea 

portofoliului 

 

3 ore 
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portofoliu. 

2. Completarea raportului 

individual. 

3. Completarea Fişa a VIII-a 

,,Concluziile şi sugestiile 

elevului cu privire la stagiile de 

practică’’. 

 

 

 

 

 

 

UC8. Demonstrarea abilităţilor 

obţinute în perioada stagiului 

de practică. 

Susţinerea raportului stagiului 

de practică. 

Portofoliul 

Fişa VII 

Susţinerea 

Raportului de 

autoevaluare 

3 ore 

 

3 ore 

 

VI. Sugestii metodologice 

   În cadrul  practicii de iniţiere în specialitate ne vom axa pe necesităţile celui care învaţă, ceea ce 

permite ca activitatea aplicativă să fie accesibilă şi eficientă pentru toţi elevii-practicanţi. 

O capacitate foarte importantă a unui cadru didactic în secolul XXI este gândirea critică şi 

autoreflecţia. Cadrul didactic de azi tebuie să fie proactiv în baza autoreflecţiei şi a gândirii critice care 

stau la baza selectării, prelucrării şi aplicării informaţiilor provenite din diferite surse,având totdeauna 

argumente psihopedagogice pentru alegerile făcute, scopul final fiind acel al îmbunătăţirii practicii 

didactice. 

 În procesul de formare iniţială a cadrelor didactice pentru ciclul primar se vor aplica pe larg 

metodele din arsenalul dezvoltării gândirii critice, cu un pronunţat caracter interactiv: metode bazate pe 

observarea sistematică şi independentă. 

   Se recomandă utilizarea cât mai largă a strategiilor didactice interactive, a resurselor 

educaţionale :lucrul cu sursele bibliografice, studiul de caz, dezbateri în grup, elaborarea posterilor. 

                                         

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

 

   Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea evaluării 

pe perioada întregului stagiu de practică. 

   Evaluarea va fi concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor, ci ca o strategie de 

perfecţionare  globală a formării profesionale. La conceperea demersurilor evaluate vom pune în prim 

plan sarcinile care oferă elevului practicant posibilităţi multiple de afirmare, de luare a deciziilor, de 

promovare şi producere a valorilor proprii, de respectare a opiniilor şi punctelor de vedere a celuilalt. 
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  Elevul-practicant la finalizarea stagiului de practică,  prezintă conducătorului de practică din 

cadrul colegiului/Comisiei de evaluare,, Agenda formării profesionale’’ şi susţine,, Raportul stagiului de 

practică’’. 

Nr. crt. Produse pentru măsurarea 

competenţelor funcţional-

acţionare 

Criterii de evaluare a produselor 

 

 

1. Agenda formării profesionale * Completarea sistematică conform cerinţelor 

metodologice. 

* Profunzimea de analiză a observărilor   efectuate. 

* Capacitatea de a face Agenda în dependenţă de 

evenimentele neprevăzute. 

* Corectitudinea lingvistică a conţinutului. 

* Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

2. 

 

 

 

Portofoliul didactic * Modul de structurare. 

* Ordonarea informaţiei. 

* Stăpânirea competenţelor de selectare a informaţiei. 

* Analiza fiecărei surse de documentare. 

3. Fişa de observare * Corectitudinea utilizării elementelor fişei de observare. 

* Corectitudinea argumentelor scopului şi a obiectivelor 

propuse. 

* Corectitudinea şi diversitatea limbajului folosit  

adecvat situaţiei în cauză. 

* Atitudinea critică corectă evaluată şi transparentă. 

4. Fişa de analiză * Aspecte de organizare şi desfăşurare. 

* Aspectul informativ şi formativ al activităţii. 

* Specificul relaţiilor socio-umane stabilite. 

* Protecţia vieţii şi a  sănătăţii copiilor. 

* Concluzii şi sugestii. 

5. Poster * Concepţia grafică ; elemente grafice adecvate. 

* Formularea titlului scurt şi succesiv. 

* Prezentarea sintetică a abordării temei (informaţiei). 

* Corespunderea conţinutului temei. 

* Concluziile personale formulate. 

* Aspectul estetic. 

 



 10 / 11 
 

6. Lucrul cu bibliografia * Varietatea surselor la subiectul studiat. 

* Interpretarea personală a materiei analizate. 

* Rezumarea celor constatate într-o sursă aleasă. 

* Formularea şi verificarea ipotezelor, sugestiilor. 

7. Codul(ghid) * Corespunderea conţinutului cu titlul codului. 

* Corectitudinea formulării conţinutului. 

* Prezentarea materialelor elaborate ,colectate. 

* Ideile propuse sunt ştiinţifice şi aplicabile. 

* Respectarea termenilor de elaborare şi prezentare. 

 

VIII. Cerinţele faţă de locurile de practică 

   Pentru ca cunoştinţele teoretice să aibă valoare şi relevanţă în activitatea profesională, acestea 

din urmă trebuie să stea la baza activităţilor realizate în practică. Un număr mare de abilităţi de 

comunicare , observare ,ascultare şi evaluare , organizare şi  luare de decizii vor fi dezvoltate  în 

perioada desfăşurării stagiului de practică în instituţia învăţământului primar, participant la desfăşurarea 

stagiului de practică. 

Nr.crt. Locul de muncă/postul 

 

Cerinţele faţă de locul de practică propus practicantului 

1. Instituția Publică LT 

 „Alecu Russo” din or. Orhei; 

Instituția Publică LT 

 „Ion Luca CaragialeRusso” 

din or. Orhei. 

 

Instituţia –partener va asigura accesul elevilor-practicanţi şi a 

conducătorului de practică la locurile de aplicare a 

conţinuturilor curriculare. 

Comunicarea regulilor de prevenire a riscurilor profesionale. 

Instituţia-partener va pune la dispoziţia elevilor şi 

conducătorului mijloacele necesare pentru dobândirea 

competenţelor nominalizate în curriculum-ul stagiului de 

practică. 

Instituţia-partener va asigura securitatea şi sănătatea elevului-

practicant. 
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IX. Resursele didactice recomandate elevului-practicant 

 

 

Nr. 

ctr. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi consultată –

procurată această resursă 

1.  BOCOS, M., JUCAN, D. Teoria şi metodologia 

instruirii.Piteşti, 2007. 

 

Biblioteca colegiului 

2.  Codul  Educației al RM, 17.07.2014.  

 

Biblioteca colegiului 

3.  CUCOŞ, C.Pedagogie. Iaşi: Polirom,2002. 

 

Biblioteca colegiului 

4.  Curriculum național: Învățământul primar/ MECC al 

RM,Chișinău: Lyceum, 2018. 212 p. 

Biblioteca colegiului 

5.  Ghid de implementare a curriculumului pentru 

învățământul primar, MECC al RM, Chișinău: 

Lyceum, 2018. 272p.  

Biblioteca colegiului 

6.  MINDER, M. Didactica funcţională. 

Chişinău:Editura cartier,2009. 

 

Biblioteca colegiului 

7.  Metodologia privind implementarea evaluării 

prin descriptori, clasa I, II, III. MECC, IȘE, 2017. 

Biblioteca colegiului 

8.  Metodologia privind implementarea evaluării 

prin descriptori, clasa IV,  MECC, IȘE, 2018. 

Biblioteca colegiului 


