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I.Preliminarii. 
 

      Practica care anticipează examenele de absolvire I vizează formarea unor competențe necesare 
proiectării și desfășurării eficiente a activității instructiv-educative. 
Acest modul este orientat spre consolidarea cunoștințelor teoretice și mai ales pentru formarea 
abilităților spre a le aplica în specealizarea fiecărui elev. 
Modulul dat reprezintă o activitate complexă, care își propune reflectarea performanțelor elevilor, 
precum și a nivelului lor de pregătire pentru lucrările de diplomă.  
 
Scopul practicii: 

1. Formarea și dezvoltarea competențelor de proiectare, realizare și evaluare a orelor de 
coregrafie; 

2. Valorificarea cunoștințelor teoretice și practice acumulate pe parcursul anilor de studii. 
3. Identificarea trăsăturilor comportamentului didactic eficient și simulativ din punct de vedere al 

dezvoltării creativității și comunicării;. 
4. Promovarea relațiilor pedagogice simulative pe parcursul desfășurării lecțiilor de coregrafie;. 
5. Identificarea modalităților de corelare între educația formală, nonformală și informală, forme de 

colaborare ale școlii cu celelalte instituții cu funcții educative la nivel social. 
6. Întocmirea documentației școlare solicitate profesorului coregraf (maestrului de dans). 
7. Formarea abilităților de a selecta și de a realiza materiale didactice. 

 
II.Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională. 

Practica care anticipează examenele de absolvire I are ca scop formarea și dezvoltarea competențelor de 
proiectare, realizare și evaluare a orelor de coregrafie și prezentarea specificului activităților școlare.  
Pe parcursul practicii de absolvire elevii se vor familiariza cu: 

 Calitățile și aptitudinile necesare profesorului. 
 Specificul muncii de organizare a activităților extrașcolare. 
 Proictarea  activităților didactice. 
 Deprinderile necesare pentru selectarea materialului coregrafic adecvat diferitor grupe de elevi 

 
 

III.Competenţele profesionale specifice stagiului de practică. 
 
CS1.  Elaborarea  proiectelor didactice; 
CS.2. Implimentarea cunoștințelor teoretice; 
CS.3. Demonstrarea comportamentului și conduitei profesionale; 
CS.4. Cultivarea și dezvoltarea dragostei pentru artă discipolilor.; 
CS.5. Selectarea materialului coregrafic; 
CS.6. Comunicare coerentă prin utilizarea termenilor de specialitate; 
CS.7.  Completarea documentației solicitate maestrului de dans. 
 

IV.Administrarea  modulului 
 

Codul 
stagiului 

de 
practică 

Denumirea 
stagiului de 

practică 
Semestrul 

Numărul 
de 

săptămâni 

Numărul 
de ore 

Perioada 
Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de 

credite 

 Practica de 
absolvire I 

VIII 30 60 Pe 
parcursul 

semestrului 

Susținerea 
raportului  

 

2 

 



 
 

V.Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică. 

Activităţi, sarcini de lucru 

 

Produse de elaborat Modalităţi de evaluare Durata de realizare 

I Etapa inițială a stagiului de practică 

1.1 Familiarizarea cu conținutul curriculumului 
stagiului de practică. 

1.2  Prezentarea obiectivelor Practicii ce precede 
probele de absolvire. 

1.3 Structurarea și sistematizarea vizitelor de studii. 

1.4 Familiarizarea cu conținutul, scopul și 
competențele Practicii de absolvire I.  

1.5 Analiza sarcinilor individuale. 

Caiet de sarcini. 
 
 
Agenda formării profesionale. 
 
 
Tabelul vizitelor. 
 
Planul individual de activitate (orientativ). 

Structura portofoliului stagiului de 
practică. 

Prezentare caietului de sarcini. 
 
Completarea agendei de formare profesională. 
Explicare orală. 
 
 
Prezentarea portofoliului cu tabelul vizitelor. 
 
Prezentarea planului.caiet de sarcini. 

Prezentarea cuprinsului portofoliului. 

2 ore 
 

2 ore 
 
 

10 ore 
 
 
 

2 ore 
 

2 ore 

 

II Baza teoretică a stagiului de practică 

2.1 Elaborarea proiectelor conform tipurilor de 
lecție. 
 

Prezentarea proiectelor. Prezentarea proiectelor în format electronic. 

 

12 ore 

III. Perfectarea documentației pentru susținerea raportului stagiului de practică 

3.1 Completarea documentației necesare stagiului 

de practică. 

 

Agenda formării profesionale. Competarea zilnică a agendei. Descrierea activităților 

realizate pe parcursul stagiului de practică. 

Pe parcursul stagiului de practică. 

10 ore 
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3.2 Susţinerea raportului stagiului de practică. 

Concluziile și sigestiile elevului cu privire la stagiul de 

practică de absolvire I. 

Raportul stagiului de practică. 

 

 

Prezentarea şi susţinerea raportului în faţa comisiei 

de evaluare 

4 ore 

3.3 Elaborarea portofoliului stagiului de practică. Portofoliul. Prezentarea portofoliului. 16 ore 



 
VI.Sugestii metodologice. 

 
 

Nr.crt Unităţi de învăţare Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

I. Etapa inițiala a stagiului de 
practică 

Explicaţia  Demonstraţia Discuţii 
didactice 

II. Baza teoretică a stagiului de 
practica 

Povestirea  Instruirea Cercetarea, 
Executarea 
sarcinilor 

III. Perfectarea documentației 
pentru susținerea 
raportului stagiului de 
practică 

Expunerea, 

demonstraţia, 

conversaţia 

Experienţă Descoperirea 

Cercetarea 

VII.Sugestii de evaluare 
 
Evaluarea stagiului de practică  de absolvire I  se finalizează cu susţinerea raportului stagiului de 
practică. 

Nr. crt. Categorii de produs Criterii de evaluare a produsului 

1. Proiecte de lecție.  corectitudinea formulării; 

 exprimare corectă; 

 respectarea termenilor de elaborare; 

2. Raportul.  corectitudinea formulării conținutului; 

 ținuta lingvistică; 

 ținuta grafică; 

 respectarea termenilor de elaborare; 

3. Agenda activităților  veridicitatea agendei; 

 corectitudinea formulării conținutului; 

 structurarea și sistematizarea informației; 

 respectarea normelor ortografice; 

4. 

 

Registru  formularea gândului; 

 corectitudinea structurării și prezentării 
informației în prezentare; 

5. Elaborarea și prezentarea documentației 
stagiului de practică 

 

 corectitudinea formulării conținutului; 

 respectarea normelor ortografice; 

 veridicitatea informației; 

 structurarea informației. 
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8. Portofoliu  corectitudinea formulării gândului; 

 exprimare corectă; 

 respectarea termenilor de 
elaborare; 

    

VIII. Cerințele față de locul de practică 

Activitatea practică se desfășoară în sălile de clasă. Sala de clasă trebuie să fie înzestrată cu mese 
școlare, scaune, tablă, ecran, proiector pentru prezentări. Activitățile se vor desfășura conform orarului 
prestabilit de instituție. 

IX.Resurse didactice recomandate 
 

Nr. 
crt 

Denumirea sursei bibliografice Locul în care poate fi 
consultată,procurată,accesată. 

1. Codul muncii al Republicii Moldova  http://lex.justice.md 

   2. Организация и методика клубной работы М 
1975 

Bibliotecă 

3. Alexei Palii ,, Cultura comunicării’’Editura  
,,Epigraf’’,2000 

Biblioteca 

4. Regulamentul de funcţionare a Colectivelor 
artistice de amatori.Nr.136 15.06.2012 

La catedră 

5. Mardari, M. Elementî moldavscogo narodnogo 
tanța.- Cartea moldovenească, Ch.:1969. 

Catedra „Coregrafie”                         

6. Zaharov, R. Socinenie tanța. M.: 
Prosveșcenie,1989 

 Biblioteca 

7. http://www./youtube.com/ dans de epocă 

8.  http://www./youtube.com/Dansuri din epoca renașterii 

9. http://www./youtube.com/Dansuri medievale la zilele cetății Alba Carolina. 

10. www.passeggio. Dans istoric Cluj, dans medieval, dans renascentist din sec. XIII-XVIII 

11. https://www.google.com/ 

 

 

http://lex.justice.md/
http://www./youtube.com/
http://www./youtube.com/Dansuri
http://www./youtube.com/Dansuri
http://www.passeggio/
https://www.google.com/

