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I. Preliminarii 
Practica de specialitate II este o parte integrantă a procesului de pregătire profesională a elevilor şi  are 
o importanţă majoră în formarea specialistuuil,având ca scop crearea competenţelor în domeniul  
biblioteconomiei. Elevii vor  obţine cunoştinţe complexe  bazate pe practici . Acest modul contribue la  
aprofundarea cunoștințelor  teoretice, consolidărea competențelor stabilite și de formare profesională. 
Viitorii specialiști trebuie să posede abilități de utilizare a Internetului pentru cercetări bibliografice, 
abilități de identificare și aplicare a surselor de specialitate cât și abilități de expresie. Practica se 
desfășoară pe parcursul sem. VII ( 30 ore). În conformitate cu planul de învățământ. 
 
Conţinutul practicii de specialitate II este conceput  ca parte componentă a procesului de formare  
profesională,care asigură aplicarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor dobândite pe parcursul studierii 
unităţilor de curs de orientare fundamentală şi de specialitate. 
La locul de practică elevul trebuie: 

 Să-si dezvolte capacitățile de a transpune noțiunile teoretice în practică; 

 Să-și dezvolte abilitățile în modul practic; 

 Să-și asume responsabilitatea pentru realizarea reușită a sarcinilor profesionale; 

 Să stabilească tipurile de limbaje documentare utilizate în bibliotecă; 

 Să apreciezebiblioteca, ca portal către informare și comunicare. 

  
II. Motovaţia ,utilitatea stagiului de practicăpentru dezvoltarea profesională 

 
Practica de specialitate II  are ca scop sprijinirea elevilor în vederea formării deprinderilor și bagajul 
cunoștințelor acumulate pe parcursul a trei ani de studiu. Ea stimulează şi predispune pe elevi  şă aibă 
un anumit comportament şi să ia anumite decizii.   
Practica de specialitate II vizează formarea unor cunoștințe despre orientarea în relații publice cu 
societatea, cunoașterea semnificației, termenilor în domeniul biblioteconomic cât și accesarea la bazele 
de date a informației în domeniul biblioteconomiei. 

III.Competenţe profesionale specifice stagiului de practică 
 

CS.1.Consolidarea abilităţilor de culegere, înţelegere şi sistematizare a informației.; 
CS.2. Armonizarea cunoștințelor teoretice cu practica de bibliotecă; 
CS.3. Comunicarea eficientă profesională în mediul infodocumentar; 
CS.4. Evaluarea diverselor situații profesionale, propunerea soluțiilor și argumentarea lor; 
CS.5. Aprofundarea cunoștințelor și deprinderilor de orientare în fluxul informațional. 
 

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  
specialitate II 

VII 15 30 Pe 
parcursul 

semestrului 

Susținerea 
raportului 

stagiului de 
practică 

1 
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V.Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică. 
 

Activităţi, sarcini de lucru Produse de elaborat Modalităţi de evaluare Durata de 
realizare 

Etapa Initiala a stagiului de practica 

1. Repere practice. Caiet de sarcini Prezentare caietului 2 

2. Familiariarea  cu conținutul și competențele 
practicii.. 

Planul individual de activitate Prezentarea conținutului portofoliului. 2 

3. Analiza sarcinilor individuale. Structura portofoliului stagiului de practică. Argumentare 2 

Baza teoretică a stagiului de practică 

1.Formarea bazei teoretice a programei de 
formare profesională. 

Documente terminologice Prezentarea și aplicarea termenilor. 2 

2.Comunicarea de bibliotecă. Dialog interbibliotecar, dialog bibliotecă – 
partener. 

Implicarea în organizarea dialogului. 4 

3. Dialog bibliotecă mass-media. 
Dialog bibliotecă organul ierarhic superior. 

Proiect în grup. Comunicarea informației. 4 

Aprofundarea  deprinderilor practice 

1.Surse informaționale de specialitate. Seriale de specialitate din R. Moldova Prezentarea informației 2 

2. Sursele electronice profesionale accesibile. Listă de surse electronice profesionale. Analiza surselor electronice 4 

3.Informații la tema biblioteconomie. Bază de date Studierea și analiza bazelor de date. 
Prezentarea caietului de sarcini. 

4 

Perfectarea documentației pentru susținerea raportului stagiului de practică 

    

1.Susţinerea raportului stagiului de practică  Raport Prezentarea şi susţinerea raportului în 
faţa comisiei de evaluare 

2 ore 

2.Elaborarea portofoliului stagiului de practică. Portofoliu 
 

Corectitudinea formulării 2 ore 
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VII.Sugestii metodologice 
 

Practica de specialitate motivează elevul în aplicarea cunoştinţelor dobândite la orele de Bibliografie 
și Biblioteconomie,capacitatea  de a distinge varietatea de termeni. Elevul capătă cunoştinţe  practice  
de identificare și aplicare a surselor de specialitate,îşi dezvoltă posibilitatea de utilizare a 
Internetului. 
 

Nr.crt Unităţi de învăţare Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

I. Etapa inițiala a stagiului 
de practică 

Explicaţia 
Demonstraţie 
Expunere 

Povestire  
Conversaţie 

Clarificare 
Studiere 

II. Baza teoretică a 
stagiului de practica 

Explicaţia  
Demonstraţie 
Povestirea 

Interpretare 
Discuţie 
Exerciţiu 

Cercetare 

III. Aprofundarea 
deprinderilor practice 

Explicaţie Discuţia 
Ilustrarea  
Executarea 

Demonstrarea 

IV. Perfectarea 
documentaţiei pentru 
susţinerea raportului 
stagiului de practică 

Prezentarea power-point Instruirea prin 
mijloace 
vizuale. 

 
VII.Sugestii de evaluare 

 
Obiectul evaluării educaţionale vizează  toate componentele  funcţionale,structurale şi operaţionale 
ale activităţii de instruire.Rolul fundamental al evaluării stagiului practicii de specialitate II.  constă în 
asigurarea  unui feed-back permanent  şi corespunzător ,necesar atît  actorilor procesului 
educaţional,cît şi factorilor de decizie şi publicului larg.  

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

1. Caiet de sarcini  Corectitudinea  formulării sarcinilor.; 

 Calitatea materialului folosit.; 

2. Planul individual de activitate  Respectarea temenilor de elaborare; 

 Completitudinea planului.; 

 Abilităţile practice.; 

 Structura planului.; 

3. Elaborarea și analiza dialogurilor 
comunicative. 

 Creativitatea formulării dialogului.; 

 Corectitudinea structurării ; 

 Coerenţa şi logica expunerii.; 

4. 

 

Listă de surse electronice profesionale  Utilizarea terminologiei în cauză.; 

 Exactitatea.; 

5. Raport 
 
 

 Veridicitatea informației; 

 Corectitudinea îndeplinirii și 
prezentarea raportului.; 

 Calitatea raportului.; 

6. 

 

Portofoliu 
 
 

 Respectarea cerinţelor.; 

 Conţinutul şi sursele primare.; 

 Utilizarea dovezelor. 
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VIII.Cerinţele faţă de locul de practică 
 

Activitatea practică se desfățoară în incinta bibliotecii. Biblioteca trebuie să fie înzestrată cu 
echipament corespunzător. Orele de practică se vor desfășura conform programului instituției. 

 
IX.Resurse didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt 

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

1. Abric, Jean. Psihologia comunicării. CH.;2002-
p.21-37 

Biblioteca 

2. Dinu, Mihai. Comunicarea în bibliotecă. 
Ch.;2000.-p.27-28 

Biblioteca 

3. Goian, Natalia. Organizarea informației: Analiza 
documentară: Manual pentru studenți 
specialiști. –Ch.;2005.-150p. 

Biblioteca 

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

Biblioteca 

5. Horvat, Săluc. Introducere în 
biblioteconomie/Săluc Horvat.-București,1996.-
p.140-186 

Biblioteca 

6. Rihter, Brigitte. Ghid de biblioteconomie/ 
Brigitte Rihter. – București, 1995.-p.120-148. 

Biblioteca 

7. Standarde naționale în vigoare referitroare la 
biblioteconomie, informare, documentare. 
Biblioteca Națională a RM.- Ch.;2005.-p.110-240 

 

Biblioteca 

8. www. biblacad.rdghid.pdf 

     9. www.ueb.ro/comunicare/tematice și bibliografie 

    10. https://books.google.md 

 
 

http://www.ueb.ro/comunicare/tematice

