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I. Preliminarii. 

Problema calităţii a devenit obiectivul prioritar al politicii educaţionale în contextul reformator al 

societăţii contemporane. Una din marile probleme pentru sistemele educative este legată de formarea 

speciliștilor calificați în diverse domenii. O societate cu o cultură şi civilizaţie recunoscute se formează şi se 

dezvoltă și printr-o educaţie spirituală sănătoasă. O educaţie morală de calitate este realizată însă de 

specialiști buni, bine pregătiţi pentru o astfel de meserie.  

Astfel, practica de instruire ca parte integrantă a procesului de învăţămînt are rol de a asigura, alături 

de celelalte discipline de specialitate, formarea competenţei de predicător compatibil cu principiile, normele 

și valorile doctrinare, religios-morale și canonice. Obiectivul principal al practicii de instruire în instituțiile 

creștinismului este formarea competenţelor necesare exercitării profesiei de predicător. 

Practica de instruire  are drept scop dezvoltarea continuă a abilităților și competențelor profesionale în 

acord cu specificul atribuțiilor și sarcinilor de formare profesională, precum și documentarea, colectarea 

materialelor, informației, confecționarea produselor etc., necesare pentru susținerea Raportului pentru stagiul 

de practică. 

 

II. Motivaţia, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională 

  Practica de instruire este activitatea prin care, în anul III de studiu, cele două laturi ale formării 

profesionale interacţionează cu adevărat. Importanţa  practicii de instruire derivă şi din faptul că este singura 

formă prin care se formează aptitudinea de percepere și exprimare a cunoștințelor religioase şi se pun bazele 

unui stil duhovnicesc personal.   

 Stagiul de practică va contribui  la formarea competențelor profesionale în domeniul de formare 

profesională la viitorii specialiști.  În cadrul acestei specializări se creează competențe teologic-profesionale 

și de abordare interdisciplinară care pot fi valorificate în cadrul activității practice. Studenții-practicanți vor 

respecta cerințele curriculare, vor  colabora cu conducători de practică și  administrația instituției de aplicație 

astfel,activitatea practică îi ajută pe stagiari să dobândească atât experienţa profesională, cât şi formarea şi 

valorificarea propriei personalităţi. Practica este o experienţă valoroasă ce înseamnă formare profesională 

dar și testarea specialității în care se pregătesc. 

   Practica de instruire este o „școală” de formare a trăsăturilor și calităților de personalitate a viitorilor 

predicători, atât de necesare adevăraților propovăduitori și în relațiile cu enoriașii. Ea presupune înarmarea 

viitorilor  profesioniști și păstrarea unităţii de credinţă, promovarea spiritualităţii ortodoxe şi a misiunii 

Bisericii, în contextul actual al societăţii şi al lumii contemporane;  a pregătirii profesionale a predicătorilor, 

o constituie implicarea elevilor în aplicarea practică a cunostințelor teoretice acumulate. Obiectivul 

fundamental al acestei activități este dobândirea, de către elevi, a abilităților practice printr-o implicare 

directă, alături de duhovnici.  
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Elevii participanți la  stagiu de practică vor avea nenumărate avantaje: interacțiunea cu profesioniști 

în domeniu, posibilitatea de a se cunoaște cu enoriașii , lucrul în cadrul unor echipe competitive, precum și 

orientarea către rezultate.     

III. Competențe profesionale specifice stagiului de practică 

 

 capacitatea de slujire catehetic-liturgică, de organizare și solidificare atitudinală a unei comunități, 

de organizare și conducere de reuniuni teologice  

 utilizarea rațională a potențialului intelectual, prin crearea condițiilor optime pentru activitatea 

practică a elevilor; 

  cunoașterea metodelor de analiză și interpretare a textului Vechiului și Noului Testament; 

 corelarea cunoștințelor teoretice și metodice cu situațiile de instruire practică. Stimularea motivației 

profesionale; 

  cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de 

specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională;  

 asimilarea conceptelor religioase fundamentale necesare îndeplinirii sarcinilor care-i revin 

predicătorului; 

 dezvoltarea şi formarea capacităţii de a interpreta Sfânta Scriptură din perspectiva teoretică 

patristică;  

 cultivarea calităţilor intelectuale, morale şi fizice necesare unui bun predicător; 

  evaluarea activităţii practice în cadrul instituțiilor bisericești;  

 deschiderea spre tendințele inovatoare din domeniul de specialitate, prin actualizarea sistematică a 

cunoștințelor din domeniul de profil; 

 manifestarea unei conduite reflexive și autoevaluative privind activitatea didactică.  

 

IV. Administrarea stagiului de practică 
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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 

UC2. Practicarea actelor şi a 

gesturilor liturgice specifice săvârşirii 

sfintelor taine. 

1.Rânduiala Ipocoiului și a sedelnilor. 

2. Sfânta Evanghelie. Noțiune, lectură, 

rânduială. 

3. Învierea lui Hristos, stihuri, 

schimbare. 

-Elaborarea portofoliului- 

Evanghelia. 

Susținerea și 

explicarea 

informației. 

3 zile/ 

18 ore 

UC3.Explicarea utilizării canoanelor 

bisericești prezente în  Lauda 

Utreniei. 

1. Rugăciunea ,,Mântuiește Doamne 

poporul Tău”. 

2. Canoanele Octoihului, împărțire și 

importanță. 

3. Canoanele Mineului, împărțire și 

importanță. 

4. Canoanele Penticostarului. 

5. Canoanele Triodului. 

-Schematizarea canoanelor-

definiție, scop, relevanță, 

modalitatea de aplicare. 

 

Instructaj tipiconal 

 

Lucrări realizate conform 

proiectului 

Expunere, 

demonstrație. 

Dezbaterea 

Studiu de caz 

 

 

 

 

4 zile/ 

24 ore 

UC4. Descrierea catavasiilor și 

irmoaselor. 

1. Rânduiala Irmoaselor. 

2. Rânduiala Catavasiilor, schimbare și 

aplicare.  

3. Pripeala Troparelor. 

4. Catavasiile Postului Mare. 

Elaborarea portofoliului de 

catavasii și irmoase. 

Prezentarea 

condițiilor 

Observația 

directă 

 

 

 

4 zile/ 

24 ore 

UC5.Aplicarea cunoştințelor liturgice 

în săvârşirea sfintelor slujbe. 

1. Odovaniile sărbătorilor. 

Raportul stagiului de practică 

Portofoliu-Descifrarea Canoanelor. 

Prezentarea 

informației 

3 zile/ 

18 ore 
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2. Condacul și Icosul. 

3.Pesnea a 9-a a Canonului. 

Argumentarea 

biblică și 

patristică 

UC6. Analiza activității preotului în 

săvârşirea sfintelor laude.  

1. Sfânt este Domnul Dumnezeul 

nostru. 

2. Rânduiala Luminândei. 

3. Bogorodicina. 

Instruire biblică și 

tipiconală 

 

Susținerea și 

explicația 

informației 

Vizite de 

documentare 

la alte biserici 

 

 

4 zile/ 

24 ore 

UC7. 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. 

Cerinţele faţă de activitatea zilnică a studentului – practicant: 

 Participarea la toate activitățile desfășurate pe parcursul stagiului de practică. 

 Efectuarea de interasistențe cu  însărcinări specifice stagiului de practică. 

 Participarea activă la toate analizele activităților asistate, cu înscrierea în caietul de practică. 

 Completarea portofoliului de practică cu toate documentele solicitate. 

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 

 

Evaluarea continuă va fi realizată de profesorul-metodist și coordonatorul de practică din cadrul 

instituției de aplicație în baza observărilor curente  și comportamentului studentului-practicant pe parcursul 

activității practice. 

     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 instruire 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. 
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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.  

       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. 
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- Corespunderea soluțiilor, ipotezelor propuse pentru rezolvarea 

adecvată a cazului analizat. 

- 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.   

 

Evaluarea sumativă va lua în considerație următoarele aspecte: Fiecare lecție va fi apreciată cu note, iar 

întreaga prestație a studenților pe perioada practicii va fi apreciată cu o notă finală, alcătuită din media 

notelor pentru activitatea zilnică/ curentă, nota conducătorului de practică din partea instituției de aplicație 

și nota din cadrul susținerii raportului de practică, care include prezentarea documentației: agenda formării 

profesionale, portofoliul cu materialele utizate pe parcursul desfășurării stagiului și susținerea orală a 

raportului. 

Calificativul evaluării este apreciat conform cerințelor/cu notă de la 1-10. 

Nota minimă de promovare , conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de 

practică în Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca, este de 5,00, iar creditele de studii transferabile se acordă 

pentru nota de promovare de 5.00 și mai mult. 

 

VIII. Cerințe față de locurile de practică 

Practica de instruire  se va realiza în biserica ,,Sf. M. Mc. Dimitrie”, din orașul Soroca.  

Instituția de aplicație/ 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 condiţii 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 aplicație/ gazdă, 

diverse materiale şi echipamentele corespunzătoare, în conformitate cu curriculumul stagiilor de practică. 
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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 

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 

 


