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I. Preliminării 
Stagiul de practică constituie o parte componentă a procesului educaţional care asigură realizarea principiilor 

fundamentale ale procesului de formare profesională iniţială şi dinamica actului de însuşire a 

comportamentului profesional, reprezintă segmentul de interferenţă dintre procesul de studii şi activitatea 

profesională, este o primă probă de adaptare şi integrare în domeniul profesional. Practica de inițiere în 

specialitate  se realizează  la anul I de studii, care se va desfăşura în cadrul instituţiei de învăţământ   pe o 

perioadă de 4 săptămâni în semestrul   II   conform graficului stabilit la nivelul unităţii de  învăţământ. O 

săptămâna de practica cuprinde 5 zile lucrătoare a câte 6 ore pe zi.   

La stagiul de practică elevii  se familiarizează cu: 

* Regulile de protecție și tehnicii securitătii muncii. 

* Organizarea locului de muncă. 

* Ustensiile necesare și a utilajului din atelier. 

* Materii prime și auxiliare necesare pentru sarcinile practice. 

* Tipurile de operații pregătitoare și de îmbinăre a reperelor  în confecțioarea produselor de încălțăminte. 

              Stagiile de practică sunt obligatorii, constituie o condiţie de promovare la anul următor de studii, şi 

au menirea de a îmbina sfera educaţională şi cea profesională. Singurul sistem viabil de educaţie este cel 

dual, în care teoria se combină armonios, profund şi firesc cu practica. Teoria şi practica se 

intercondiţionează, poţi să practici dacă ai învăţat şi practicând ai şansa să înveţi. 

Curriculum-ul pentru stagiul practic de inițiere în specialitate se axează pe formarea unui sistem  de 

competenţe specifice,  pentru dezvoltarea experienţelor individuale și includerea lor în activitatea de 

domeniu  pentru integrarea profesională optimă. Contribuie la formarea abilităţilor a cunoștinţelor 

funcţionale privind necesitatea muncii pentru viaţă și conștientizarea ulterioară a alegerii viitoarei 

profesiei. 

În procesul studierii elevii își dezvoltă capacitățile intelectuale, iar ca rezultat îi formează un ansamblu de 

cunoștințe, atitudini , abilități  și deprinderi la diferite criterii aplicative și vor servi ca fundament în formarea 

lor profesională la următoarele stagii practice. 

Curriculum-ul conturează cadrul normativ,competenţele, subcompetenţele, conţinuturile, activităţile de 

predare, învăţare, evaluare, specifice formării profesionale iniţiale a specialistului, capabil să se integreze în 

economia naţională,prin oferirea unor servicii profesional tehnice de calitate şi să contribuie la dezvoltarea 

economiei naţionale.  

Stagiul de practică reflectă procesul formării deprinderilor de a produce articole simple și utile în viaţa de zi 

cu zi, pune învaloare imaginaţia și gîndirea critică, sugerează elevilor multiple posibilităţi de integrare în 

diverse medii socioculturale. Organizarea și desfășurarea procesului de învățare  se va realiza pe măsura 

posibilităților  reale ale elevilor, ținîndu-se seama de particularitățile vîrstei, nivelul pregătirii, precum și de 

deosebirile individuale , de potențialul intelectual și fizic al fiecărui elev în parte. 

  

II.  Motivația, utilitatea stagiului de practică pentru dezvoltarea profesională. 

 

       Practica de inițiere în specialitate familiarizează elevii cu bazele viitoarei specialități și asigură obținerea 

deprinderilor primare în cadrul domeniului selectat, crearea unui cadru de învățare autentic, apropiat de 

practica de zi cu zi, de interesele persoanei, de specificul  profesiunii alese și orientat spre dezvoltarea 

competențelor specifice profesionale. La stagiul de practică prin legătura teoriei cu practica vor fixa 

cunoștințele și deprinderile de bază, astfel întrucât elevii să fie întotdeauna capabili să le reproducă și să le 

utilizeze  în activitatea practică și în viață, într-un anumit domeniu de formare profesională .  Se va asigura o 

bază perceptivă, concret –serizorială învățării,  spriginită însă pe activitatea directă a elevului legate de 
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manipularea diferitor desfășurări tehnologice, materiale, modele, instrumentelor și utilajului tehnic de 

specialitate  

 

Utilitatea stagiul de practică constă în antrenarea elevului cu utilizarea cunoștințelor  de specialitate  care cer 

de a fi exersate și a căpăta experiență proprie,  desfășoară  activități ce îndeamnă elevul să opereze  și să 

studieze  prin activitate practică  procesele tehnice  la care vor permite o aprofundare a cunoștințelor în 

vederea  formării competențelor și abilităților practice la realizarea operațiilor tehnologice în confecționarea  

produselor de încălțăminte. Sarcinile propuse elevilor în cadrul practicii condiţionează conştientizarea 

necesitatea planificării şi organizării timpului de muncă, asumarea responsabilităţilor pentru deciziile luate în 

activitate. Metodele utilizate în cadrul orelor de instruire practică permit să modeleze situaţii similare cu cele 

reale, pregătind elevul anului I către sarcinile ce vor vi abordate la următoarele stagii de practică. Scopul 

practicii de inițiere constă în integrarea, specializarea cunoștințelor teoretice și formarea competențelor 

profesionaleși  pentru dezvoltarea abilităților practice  viitorilor specialiști.  

Fiecare  stagui de practica  urmărește următoarele obiective:  

 dobândirea competenţelor necesare integrării pe piaţa muncii;  

 creşterea adaptabilităţii tinerilor la cerinţele angajatorului;  

 să furnizeze elevului practicant cunoştinţe practice despre modul, în care funcţionează diferitele 

departamente ale agenţilor economici participanţi la stagiile de pregătire practică;  

 să ofere posibilitatea elevilor practicanţi de a obţine experienţă prin intermediul contactelor stabilite în 

cadrul activităţii zilnice;  

 stimularea interesului faţă de profesia aleasă, cultivarea datoriei şi deprinderilor profesionale;  

 constituirea personalităţii în profesie, educarea unor convingeri ferme, a calităţilor morale, a 

disciplinei, a respectării cu stricteţe a legalităţii şi normelor deontologice profesionale;  

 formarea deprinderilor de planificare a activităţii zilnice şi de autocontrol asupra realizării măsurilor 

planificate;  

 studierea actelor normative ce reglementează activitatea instituţiilor de profil din republică; 

 familiarizarea stagiarilor cu structura, modul de organizare şi activitatea organizaţiilor de profil, cu 
particularităţile şi volumul atribuţiilor lor de serviciu 

 
III.  Competențe profesionale specific stagiului de practică 

Competenţele transdisciplinare –profesionale specific stagiului de practică este un ansamblu/system integrat 

de cunoștinţe, capacităţi, deprinderi și atitudini dobîndite de elevi prin învăţare și mobilizate  în contexte  

specifice de realizare, adaptate vîrstei și nivelului cognitiv al elevului, învederea realizării unor probleme cu 

care acesta se poate confrunta în viaţa reală. Competenţele se formează prin experienţe complexe, cu 

caracter interdisciplinar. Valorificarea lor presupune o abordare in viziune integralistă, care permite 

dobindirea capacităţilor de aplicare in viaţă a cunoştinţelor (dovadă că ştie să facă) şi formarea 

competenţelor sociale (dovadă că ştie să fie) ce va impune studentului, elevului să posede un vast potential 

în formarea competențelor specific disciplinei. 

Deci ,pentru ca un elev să-și formeze o competență, este necesar ca el să dețină: 

 Utilizarea   ansablului de cunoștințe fundamentale în funcție de sarcina propusă. 

 Utilizarea adecvata a terminologiei de specialitate. 

 Dezvolte deprinderi și abilități de a utiliza cunoștințele în anumite situații simple  și pentru a le 

înțelege, realizînd astfel funcționalitatea cunoștințelor obținte; 

 Utilizarea cunoștințelor  din domenii diferite ; 

 Să rzolve diferite situații – problem, conștientiznd cunoștințele funcționale în viziune proprie; 

 Stabilirea relațiilor dintre teorie și practice; 

 Identificarea raportului în cea ce cunoaște și cea ce va trebui să mai învețe. 
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Competenţele profesionale specifice practicii de  inițiere în specialitate 

 
1. Planificarea și organizarea sarcinilor şi a timpului de lucru 

 
2. Selectarea materiei prime specifice produselor de încălțăminte. 

3. Clasificarea  metodelor de prelucrare  a marginilor  reperelor pentru încălțăminte și tipurilor de îmbinare 

prin coasere mecanice și  manuale. 

4. Aplicarea etapelor optimale la realizarea operațiilor tehnologice de pregătire și prelucrare a marginilor 

pieselor flexibile 

5. Îndeplinirea  schemelor grafice de îmbinare a reperelor prin coasere 

6. Pregătirea mostrelor de prelucrare și  de îmbinare  prin coasere a reperelor.  
7.  Îndeplinirea   operațiilor tehnologice de prelucrare și de asamblare a grupului de repere ce va compune 

nodul carîmbilor   
8. Respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii in procesul activităţilor practice. 

 

IV. Administrarea stagiului de practică 

 

Codul 
stagiului de 

practică 

Denumirea 
stagiului de 

practică 

Semestrul Numărul 
de 

săptămâni 

Numărul 
de ore 

Perioada Modalitate 
de 

evaluare 

Numărul 
de 

credite 

 Practica de 
inițiere în 

specialitate 

II 4 120 Conform 
graficului  
procesului  
de 
învățămînt 

Portofoliul  4 

 
 

V.   Descrierea procesului a stagiului de practică 
 

 

Activități/sarcini de lucru Produse de elaborat Modalități de 
evaluare 

Durata de 
realizare 

(ore) 

UC1. Planificarea și organizarea 

sarcinilor şi a timpului de lucru 

S1. Identificarea obiectivelor de 

realizat precum şi durata 

necesară efectuării lucrărilor. 

S2. Stabilirea etapelor şi a modului 

de abordare, în funcţie de 

sarcinile de îndeplinit şi timpul 

disponibil. 

S3. Instruirea zilnică pentru 

securitatea în muncă. 

Rezumat scris pentru raport  

 

 Normative şi reguli pentru sănătatea 

și securitatea în muncă  

 Documentaţii tehnice 

 

 6 
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UC2.  Operații de pregătire  a 
reperelor flexibile 
2.1 Subțierea marginilor reperelor 
flexibile. 
2.2 Prelucrarea marginilor vizibile 
prin ardere, dantelare,vopsire             
2.3 Depunerea adezivului prin 
aplicare și pulverizare. 
2.4 Întărirea detaliilor flexibile 
2.5 Paspolarea marginilor  
2.6 Tivirea marginilor 
Îndoirea marginilor. 

Scheme tehnologice. 
Fișa de analiză. 
Mostre cu margini prelucrate prin 
subțiere, dantelare, vopsire, îndoire, 
prin tiv. 
Mostre de repere întărite prin 
cartonare. 
Mostre de repere întărite cu 
țesetură. 

 
Prezentarea și 
argumentarea 

lucrărilor 
 

30 

UC3. Îmbinări prin coasere 
mecanice și manuale. Clasificarea 
cusăturilor. 
3.1 Cusături de îmbinare: prin 
suprapunere, răsfrînse la 180o 
,răsfrînse la 360o , cu paspual. 
3.2 Cusături marginale: Cuătură cu 
tiv. Cusături de întărire 
3.3 Cusătură zigzag. Cusături de 
înfrumusețare 

Scheme tehnologice. 
Fișa de analiză. 
Mostre de îmbinare cu reperele ce 
se suprapun .  
Mostre de îmbinare cu reperele ce 
se răsfring cu rotația la 180o  și la 
360o. 

Mostre de îmbinare a reperelor prin 
zigzag. 
Mostre cu repere a căror margini 
sunt întărite prin tiv sau paspual. 

 
 

Prezentarea și 
argumentarea 

lucrărilor  

54 

UC4. Asamblarea  reperelor ce 
compune carîmbul.  

4.1 Asamblarea provizorie a 
reperelor după semne. 

4.2 Asamblarea definitivă. 

Scheme tehnologice. 
Fișa de analiză. 
Mostre   cu repere imbinate  formînd 
nodul carîmbilor. 
 

30 

 
IV. Sugestii metodologice  

Pentru ca elevii să parcurgă cu succes acești pași se vor aplica strategii care formează treptat cunoștințele, 

capacitățile, atitudinile, deprinderile.  

Ansamblul metodelor și strategiilor  didactice utilizate în procesul formării competențelor și pentru 

transpunerea obiectivelor la stagiul de practică se vor propune metodele  utile  la orele de practică. 

Metode tradiționale  - explicația, demonstrațiile, prelegerile, conversația euristică , etc.  

Metodele moderne interactive- studiul de caz, dezbateri,   investigația, explorarea din unghiuri de vedere 

multiple, discuția panel, argumentarea și contr-argumentarea, învățarea academică independentă  

orientate spre cultivarea interesului, motivației, activismului, colaborării sociale, spiritului de organizare, 

inițiativă, inventivitate și creativitate etc.  

Metode specifice stagiului de practică – documentare științifică și artistică, vizite la întreprinderi de profil       

și ateliere de creație, expoziții și manifestări naționale,reprezentări audio-vizuale (metode tehnologice 

aplicative ,imagini și desene pentru proiecții) etc. 

Metode de comunicare eficientă : orală expozitivă (explicaţia..); orală interogativă (problematizarea, 

conversaţia euristică)  

Forme de colaborare – individuală,  în grup,  colectivă, frontală. 

Demersul didactic pe parcursul practicii se axează pe elev. Poziţia lui nu este inertă, ci una activ-

participativă. Elevul realizează sarcinile conform obiectivelor în vederea formării competenţelor specifice şi 

profesionale, asumându-şi responsabilităţi, manifestând gândire critică şi creativă. Rolul cadrului didactic 

este cel de îndrumare, de precizare a surselor de informare, promovând corespunzător principiile integrării 

teoriei cu practica, respectării particularităţilor de vârstă şi individuală, stimulării şi dezvoltării pentru 

învăţare, diferenţiind activităţile fundamentale. Coordonatorul practicii alege strategiile, metodele, 
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procedeele, tehnicile didactice în corespundere cu situaţii de învăţare apropiate de viaţa reală şi a 

particularităţilor grupei academice.  

În vederea familiarizării cu specialitatea şi a obţine primele deprinderi în cadrul întrunirilor de practică 

este recomandabil aplicarea jocul didactic, unde elevii vor practica rolurile necesare unei formări de 

comportament specific specialităţii. Prin problematizare se creează avantajele organizării situaţiei 

educaţionale de forma complexitatea activităţii educaţionale.  

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

Sugestiile pentru activităţile cu elevii sunt în concordanţă cu stilurile de învăţare ale acestora: vizual, 

auditiv şi practic. Alegerea activităţilor s-a făcut ţinând seama de nivelul de cunoştinţe al elevilor, enunţurile 

fiind formulate într-un limbaj adecvat şi accesibil. 

Activităţile propuse pot fi evaluate folosind diverse tehnici şi instrumente de evaluare: probe orale, scrise, 

practice, observarea activităţii şi comportamentului elevului. În cadrul practicii de iniţiere în specialitate 

cadrul didactic va aplica diverse metode de evaluare, în special cele de evaluare a abilităţilor practice bazate 

pe aprecierea sarcinilor  si activităților curriculare. 

Evaluarea inițială se va realiza cu scopul de a identifica nivelul cunoștințelor elevilor din domeniul  bazele 

tehnologice confecționării încălțămintei și studiu materialelor. Se recomandă evaluarea printr-un test de 

diversă complexitate, chestionare orală.  

Evaluarea formativă se va realiza pe parcursul activităților,  la finalizarea executării sarcinilor practice. Vor fi 

evaluate produsele elaborate, cât și comportamentul elevului în cadrul desfășurării stagiului practic și 

deciziile proprii ale elevului pentru fiecare activitate. La finele stagiului de practică elevii întocmesc rapoarte 

despre activitatea realizată, observările și rezultatele obținute conform cerințelor, sarcinilor. 

Evaluarea  stagiului de practică emite analizarea rezultatelor  obținute și activității  elevilor: 

*verificarea pe parcurs și la încheierea stagiului practic la consemnările elevilor  în agenda de practică; 

*analizarea împreună cu profesorul/coordonatorul a manifestării   interesului și a preocupării fiecărui elev ,  

pentru activitățile didactice și extra-didactice; 

*urmărirea completării  a fișei de observare pe parcursul stagiului de practică; 

*asistarea elevilor practicanți la unitățile economice și alte activități; 

*dirijarea și încurajarea elevilor în cadrul unităților economice/comerciale; 

*analizarea și evaluarea cu întreaga grupă de elevi și notarea lor prin reliefarea corectă a aspectelor 

pozitive și negative și în concordanță prin propunerea celor mai adecvate măsuri de optimizare a activității 

fiecărui elev practicant; 

*individualizarea evaluării prin raportarea performanțelor fiecărui elev la standardul convenit; 

*aprecierea portofoliului  de evaluare finală care se constituie din toate documentele și materialele 

realizate de elev pe parcursul stagiului de practică. 

           Criteriile de  notare contribuie la formularea unei evaluări obiective și de valorificare a rezultatelor și a 

efectelor formării competențelor profesionale. 

 

VIII. Cerințe față de locurile de practică 

Pentru eficientizarea și optimizarea instruirii în domeniul stagiului de practică este necesar ca procesul 

didactic  să fie realizat în laboratoare- ateliere specifice dotate cu material  didactic   educațional și  

ilustrativ, echipament tehnic (utilaj), mobilier, ustensii  necesare. 

La procesul instructiv-educativ a stagiului de practică se va ține cont de cerințele regulamentului și normelor 

igieno-sanitare ce prevăd de la 4.5pînă la 0.5m2 pentru un elev,  se propune ca să se realizeze gupe  cu număr 

de 8-10 elevi. 

Nr. 
crt. 

Locul de muncă/postul Cerințe față de locul de muncă/postul propus 
practicantului 

1 ateliere, laboratoare - atelire Corespunde normelor sanitare, dotat cu material  
didactic   educațional și  ilustrativ, echipamente(șorț, 
capote) , utilaje suport (mașini de cusut cu masă  plană , 
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mașini de cusut cu colană,mașina de prelucrat margini) 
mobilier (mese de lucru, mese pentru croit)   ustensii 
necesare.   
Sistem de ventilare. 
Iluminare corespunzătoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2 Secții experimentale/specializate  
ale întreprinderilor cu 
performanțe în domeniu. 

Mese de lucru. Instrumentarul necesar. Sistem de 
ventilare. Iluminare corespunzătoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                               IX. Resurse didactice recomandate elevilor. 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. И.Н. Леденёва,  Индивидуальное 
изготовление и ремонт обуви, М., 
Издательский ценр «Академия», 2010   

Bibliotecă 2 

2. Палицкий И.А., М.Н. Дейч, 
Изготовление обуви по 
индивидуальным заказам, М, 1990 

Bibliotecă 4 

3. Valeaev A., Articole de încălțăminte 
Chișinău, Lumina, 1992 120 p. SBN5-372 
01168-8 

Bibliotecă 5 

4. Фукин В.А.,Калита,А.Н.Технология 
изделий из кожы.Учебник для 
вузов.Москва    Легпромбытиздат 
1988.272. с.ISBN 5-7088-0180-8 

Bibliotecă 2 

5. Шагапова,И.М.Технология зборки 
заготовок верха обуви.Москва 
Легпромбытиздат 1989.224 с. ISBN 5-
7088-0078-X 

Bibliotecă 4 

6. Справочник обувщика. 
Проектирование.Материалы. Москва 
Легкая промышленность и бытовое 
обслуживание 1988.432 с. ISBN 5-7088-
0215-4 

Bibliotecă 4 

7. C.Gheorghescu,,Utilaje şi tehnologia 
meseriei confecţioner produselor din 
piele şi înlocuitori”V-1 Bucureşti 1992; 

Bibliotecă 4 

8. I.Pozdneacov,,Organizarea de 
confecţionare a feţelor de 
încălţăminte”Moscova1970; 

Bibliotecă 4 

9. T.P. Şveţova „Tehnologia 
încălţămintei”Moscova1983 
 

Bibliotecă 5 
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