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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 cadrelor didactice, elemente pe care se bazează calitatea educaţiei. 

Practica pedagogică (didactică / metodică) ca parte integrantă a procesului de învăţământ 

universitar la specialitatea 141.08.01/141.09.01 Limba şi literatura română și franceză / Limba şi 

literatura română și engleză are rol de a asigura, alături de celelalte discipline de specialitate, 

formarea competenţei de profesor compatibil cu un învăţământ performant bazat pe învăţarea 

eficientă şi centrată pe elev. 

Obiectivul principal al practicii pedagogice (didactice / metodice) în gimnaziu este formarea 

competenţelor necesare exercitării activității de profesor de limba și literatura română, şi anume: 

• Competența ştiinţifică (prevede abilităţi necesare pentru dobândirea şi utilizarea 

cunoştinţelor, capacitate de comunicare a cunoştinţelor, aptitudini pentru cercetare, 

experimentare şi control, cât şi iniţiativă şi obiectivitate în evaluare); 

• Competența managerială (vizează abilităţi de planificare şi proiectare, capacitate de 

organizare şi coordonare a grupului şcolar educaţional, administrarea corectă a formelor de 

aprobare şi dezaprobare); 

• Competența psihopedagogică (vizează capacitatea de determinare a gradului de dificultate a 

unui conţinut, capacitatea de a prezenta accesibil informaţia, capacitatea de înţelegere a 

universului intern al copilului, capacitatea empatică, sensibilitate faţă de copii, tact 

pedagogic); 

• Competenta psihosocială   prevede capacitatea de a stabili relaţii cu copiii, părinţii, colegii, 

abilităţi de utilizare a autorităţii, varierea raportului libertate-autoritate). 

În acest context, practica pedagogică (didactică / metodică), prin obiectivele sale generale, 

urmăreşte să introducă treptat pe studenţi în problematica organizării şi desfăşurării procesului de 

predare-învățare-evaluare în învăţământul gimnazial, familiarizându-i cu tehnicile necesare 

proiectării, predării, învăţării şi evaluării activităţii didactice. În acelaşi timp viitorii pedagogi sunt 

abilitaţi în a opera cu metode şi tehnici interactive de predare-învățare.    

 Astfel, practica pedagogică (didactică / metodică) în ciclul gimnazial constituie un exerciţiu 

sistematic pentru a-i deprinde pe studenţi cu metodologia didactică specifică claselor gimnaziale, 

dar şi un exerciţiu eficient de însuşire a tehnicilor legate de munca de documentare. 

Practica pedagogică (didactică /metodică) se desfăşoară în liceele din oraşul Cahul, fiind 

preconizată pentru anul III, semestrul VI (în clasele V-IX) şi pentru anul IV, semestrul VII, (în 
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clasele V-IX) în conformitate cu planul de învăţământ elaborat la Catedra de Filologie Română. 

În cadrul practicii, studenţii, sub dubla coordonare, vor fi ghidaţi de către metodistul de la 

catedră şi profesorii de la instituțiile de aplicație la care a fost efectuată repartizarea. 

Durata practicii pedagogice (didactice) constituie  4 săptămâni, iar a practicii pedagogice 

(metodice)  - 3 săptămâni.  Pentru  perioada de practică pedagogică (didactică) sunt prevăzute 

câte 240 de ore dintre care 120 ore contact direct şi 120 de ore pentru activitate individuală, 

pentru  perioada de practică pedagogică (metodică) sunt prevăzute câte 180 de ore dintre care 90 

ore contact direct şi 90 de ore pentru activitate individuală. Numărul de credite transferabile 

pentru practica pedagogică (didactică) constituie  8 credite, iar   numărul de credite transferabile 

pentru practica pedagogică (metodică) constituie  6 credite. 

Sistemul de evaluare a studentului se bazează pe verificarea competenţelor studenţilor ca 

medie a mai multor parametri (analiza lecţiilor asistate la profesorii-îndrumători şi la colegi, 

elaborarea proiectelor didactice, predarea lecţiilor, realizarea de material didactic prin forţe 

proprii). Evaluarea finală se va desfăşura sub formă de examen. 

La organizarea şi desfăşurarea practicii pedagogice (didactice / metodice) a studenţilor se 

va ţine cont de următoarele acte normative: 

1. Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014; 

2. Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS); 

3. Ghidul de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu (SNCS); 

4. Regulamentul (provizoriu) de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul pe baza ECTS şi SNCS; 

5. Planul de învăţământ elaborat pentru specialitățile 141.08.01/141.09.01 Limba şi 

literatura română și franceză / Limba şi literatura română și engleză. 

 

                         Obiectivele de referinţă ale practicii pedagogice (didactice / metodice) 

1. Cunoaşterea modului specific de organizare şi funcţionare a procesului de învăţământ 

în ciclul gimnazial; 

2. Identificarea şi sumarea principalelor drepturi şi obligații ale profesorului; 

3. Integrarea viitorilor specialiști în atmosfera de muncă şi disciplină specifică şcolii; 

4. Formarea unei concepţii psihopedagogice şi metodice deschisă spre o activitate 

eficientă; 

5. Însuşirea deprinderilor şi competenţelor profesionale implicate în proiectarea, 

predarea, învăţarea şi evaluarea procesului de învăţământ; 

6. Familiarizarea studenţilor cu sistemul muncii educative din învățământul gimnazial 

prin valorificarea potenţialului educativ al activităţilor didactice şi extradidactice; 
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7. Prin desfăşurarea sa, practica pedagogică (didactică / metodică) trebuie să creeze un 

climat psihologic favorabil învăţării, provocând structuri eficiente de comunicare şi 

relaţionare socioafectivă între studenţii practicanţi şi elevii din școala de aplicație; 

8. Iniţierea studenţilor în operarea cu metode şi tehnici de predare-învățare-evaluare de 

ultimă oră; 

9. Educaţia la studenţi a capacităţii de autoinstruire prin deschidere permanentă spre 

inovaţie şi activitate didactică creatoare. 

Obiectivele specifice ale practicii pedagogice (didactice / metodice) 

Activitatea desfăşurată de către studenţi trebuie să vizeze formarea unor competenţe cum ar fi: 

1. Identificarea specificului situaţiilor de învăţare şi diferenţierea strategiilor instructiv- 

educative utilizate la lecţii; 

2. Promovarea unei metodologii creative de predare-învăţare; 

3. Elaborarea proiectelor didactice de lungă durată şi a proiectelor de lecţie;  

4. Utilizarea unei game variate de metode, procedee şi mijloace de învăţământ adecvate 

obiectivelor pedagogice; 

5. Posedarea capacităţii evaluative şi aplicarea probelor de evaluare, interpretându-le şi 

acordând calificative; 

6. Demonstrarea elementelor necesare unui stil pedagogic personal şi eficient;  

7. Evaluarea activităţilor şi lecţiilor realizate şi adoptarea cu uşurinţă a modalităţilor de 

ameliorare a demersului didactic; 

8. Aplicarea cunoştinţelor de psihologie, pedagogie şi metodici particulare în cadrul 

activităţilor instructiv-educative în şcoală; 

9. Stabilirea de relaţii educaţionale eficiente cu elevii din clasele gimnaziale; 

10. Formarea capacităţii de a completa documente şcolare. 

 

Obligaţiile metodistului: 

1. Să stabilească, împreună cu şeful practicii, locul desfășurării stagiilor de practică, lista 

cadrelor didactice pentru monitorizarea practicii pedagogice (didactice / metodice), să 

interrelaţioneze cu aceștia, cu administraţia şcolilor respective, și să asigure legătura 

dintre şcoală şi instituţia universitară; 

2. Să realizeze instructajul premergător desfăşurării practicii pedagogice (cu studenţii şi 

mentorii); 

3. Să ofere consultaţii pentru studenţii - practicanţi; 

4. Să asiste, să analizeze şi  să aprecieze activităţile didactice şi educaţionale organizate 
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şi dirijate de către studenţi; 

5. Să verifice completarea portofoliului pentru practică; 

6. Să efectueze evaluarea şi notarea rezultatelor obţinute de către studenţi la practică. 

7. Să efectueze evaluarea şi șă noteze  rezultatele obţinute de către studenţi la practica 

pedagogică (didactică / metodică). 

Obligaţiile profesorului  îndrumător: 

1. Să creeze condiţii optime pentru realizarea calitativă a practicii; 

2. Să colaboreze cu metodicianul privind organizarea şi desfăşurarea practicii; 

3. Să organizeze şi desfăşurarea lecţiei „model” pentru studenţi; 

4. Să asigure instruirea studenţilor în completarea documentelor şcolare; 

5. Să asiste, să analizeze şi să aprecieze lecţiile planificate şi realizate de către studenţi 

(Anexa 1). 

 

Obligaţiile studenţilor practicanţi: 

1. Să participe la întâlnirea cu conducerea cadrelor didactice, şcolii, identifică resursele 

materiale necesare desfăşurării activităţii didactice: local, săli, dotare; 

2. Să studieze lucrări de specialitate cu conţinutul psihopedagogie, metodologie, 

legislaţia şcolară şi documentele curriculare utilizate de profesor; 

3. Să asiste şi să participe la analiza activităţilor didactice, conduse de către profesorii 

îndrumători şi de către colegi; 

4. Să se consulte cu metodistul şi profesorul îndrumător  pentru realizarea cu succes a 

activităţilor didactice; 

5. Să proiecteze, să conducă şi să evalueze activităţile didactice; 

6. Să elaboreaze material didactic şi să îl valorifice în activităţile (educaţionale) 

susţinute; 

7. Să manifeste inteligenţă, conştiinciozitate, responsabilitate, spirit de disciplină, spirit 

creativ şi activ în organizarea activităţilor didactice şi educaţionale cu elevii ; 

8. Să aibă atitudine binevoitoare, respect şi stimă faţă de personalitatea elevului ; 

9. Să dea dovadă în relaţiile cu colegii, lucrătorii instituţiei de învăţămînt de tact 

pedagogic; 

10. Să realizeze întreg conţinutul sarcinilor destinate practicii pedagogice (didactice / 

metodice).  

11. Să elaboreze un portofoliu, care să cuprindă următoarele documente: 

- Referința  semnată de către profesorul îndrumător, directorul școlii de aplicație; 

- Raportul privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice (didactice / 



7 

 

metodice); 

- Caietul pentru practica pedagogică (didactică / metodică), în care se prezintă: 

rezultatele studentului practicant la practica pedagogică (didactică / metodică),  orarul 

lecțiilor clasei, evidența frecvenței și însușitei curente a clasei,  proiectul de lunga 

durată la disciplina predată, evidența activităților planificate și susținute, fișe de 

observații a activităților asistate la colegi (Anexa 2); 

- Proiectele didactice, inclusiv demersurile didactice explicite pentru activităţile 

didactice susţinute respectând metodologia elaborării (model la Anexa 2); 

- Materialele didactice utilizate în cadrul activităţilor didactice susţinute; 

12. Să prezinte, în termen de 7 zile de la finalizarea practicii, documentaţia pentru 

verificare. 

 

 

Tematica și conţinutul practicii 

I. Perioada de iniţiere - 1 săptămână 

Sarcini: 

 Prima întâlnire cu mentorul şi clasa la care studenţii vor preda. Familiarizarea cu elevii; 

 Asistarea la lecţiile „model” susţinute de cadrele didactice din şcoala de aplicaţie (pe 

parcursul săptămânii întregi). Familiarizarea cu documentaţia şcolară (catalogul, proiectul 

didactic de lungă durată, etc.); 

 Familiarizarea cu planul de activitate a instituţiei de învăţământ, activităţile comisei 

metodice, a activităţilor cu părinţii; 

 Proiectarea lecţiilor pentru săptămâna ulterioară. 

II. Saptămâna a II-III-IV 

 Predarea de către fiecare student a orelor la disciplina limba și literatura română în baza 

proiectelor elaborate; 

 Asistări reciproce a studenţilor practicanți la orele realizate de către colegii lor. În urma 

asistării studenţii practicanţi vor face schimb de opinii pentru a determina veridicitatea 

observaţiilor efectuate; 

 Pregătirea materialului didactic prin forţe proprii,cum ar fi: planşe, colecţii, modele, 

elaborarea probelor de evaluare de diferite tipuri, întocmirea fişelor pentru activitate 

independentă; 

 Completarea caietului de practică pedagogică; 

 Proiectarea lecţiilor pentru următoarele săptămâni; 

 Completarea portofoliului studentului practicant, întocmirea raportului final de practică 
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pedagogică; 

 Totalizarea rezultatelor activităţii practicanţilor. 

După o săptămână de la finalizarea practicii pedagogice (didactice / metodice) studenţii se 

prezintă cu documentaţia la metodistul de la Catedra de Filologie Română pentru verificare şi 

susţinerea în continuare a examenului. 
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ANEXA 1 

Analiza lecțiilor asistate 

 

Conținutul activității la practică și fixarea rezultatelor se realizează conform următorului 

tabel: 

Data Tema, obiectivele, programul de cercetare 

și conținutul practicii 

Observații, propuneri, 

aprecieri, concluzii 

  

 

 

 

Analiza lecțiilor asistate se va realiza după următoarea schemă: 

Numele și prenumele cadrului didactic (studentului practicant)____________________  

Disciplina de învățământ____________________________________________________ 

Subiectul lecției __________________________________________________________ 

 

Indicatori Aprecieri și observații 

I. Pregătirea lecţiei: 

 a) documentarea ştiinţifică şi metodică 

b) definirea obiectivelor lecţiei 

 

II. Realizarea conţinutului științific 

al lecţiei: 

a) formarea noţiunilor ştiinţifice 

b) volumul şi calitatea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor predate 

şi însuşite de elevi 

c)  abordarea interdisciplinară a 

conţinuturilor 

d) preocuparea pentru formarea 

deprinderilor de exprimare corectă 

 

III. Valenţe educativ-formative ale 

lecţiei: 

a) dezvoltarea capacităţilor intelectuale 

b)  contribuţii la formarea concepţiei 

ştiinţifice 

c) preocupări pentru educarea moral-

civică a elevilor 

d) contribuţii la realizarea educaţiei 

estetice 

 

 



10 

 

IV. Comportamentul studentului 

practicant: 

a) ţinuta şi limbajul 

b) conduita în relaţie cu elevii 

c) creativitatea în conceperea şi 

conducerea lecţiei (activităţi 

educaţionale) 

d) calităţi pedagogice puse în valoare 

e) realizarea obiectivelor 
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ANEXA 2 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  AL REPUBLICII MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STAT  "BOGDAN PETRICEICU HASDEU”  DIN CAHUL 

 

 

 

Caiet  

pentru practica  

pedagogică 

 (didactică / metodică) 

 

                                               Student……………………............ 

                                                        Facultatea ……………..…............. 

Specialitatea.................................... 

                                                      Anul……….......Grupa…....…........ 

                                                                                 Unitatea de învăţământ 

                                                  …………………………….............. 

 

 

 

 

 

 

Cahul 2015 
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Facultatea…………………………… ………………..... 

Unitatea de învăţămînt………………………………….. 

 

 

 

Rezultatele studentului 

la practica pedagogică 

(didactică / metodică) 

                       

Nota la proiectele de lecţie                                                           _______________ 

         

Nota la confecţionarea materialului didactic                            _______________ 

 

Media generală la practica pedagogică                                       _______________          

 

 

 

 

 

Metodist………………                    Profesor…………....... 

 

 

Data………..................... 
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Orarul lecţiilor clasei…………………… 

         Luni                      Marţi                            Miercuri 

1.  _________          1._________  1._________ 

2.  _________             2._________             2._________ 

3. _________  3._________  3._________ 

4. _________             4._________  4._________ 

5. _________  5._________  5._________ 

6. _________             6._________  6._________ 

7. _________  7._________  7._________ 

  

      Joi    Vineri 

 1.__________  1._________ 

 2.__________  2._________ 

 3.__________  3._________ 

 4.__________  4._________ 

 5.__________  5._________ 

 6.__________  6._________ 

 7.__________  7._________ 

 

 Orarul sunetelor                            

 1.__________                               Director ________________ 

 2.__________                               Diriginte_______________ 

 3.__________                               Profesor________________ 

 4.__________                               Student ________________ 

 5.__________                           

 6.__________                                

 7.__________                   
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   Evidenţa frecvenţei şi însuşitei curente a clasei________ 

 

Nr 

Numele,  

prenumele  

elevilor 

Data 
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EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR ASISTATE 

Nr 

d/o 

Numele şi 

prenumele 

profesorului 

 

Data Clasa Tema lecţiei 
Semnătura 

profesorului 
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EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR PLANIFICATE ŞI SUŢINUTE 

Nr. Data Clasa Tema lecţiei 
Nota 

finală 

Semnătura 

profesorului 
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FIŞA DE OVSERVAŢII A ACTIVITĂŢILOR ASISTATE 

 

Data______________                          Profesor______________ 

Şcoala_____________________          Student______________ 

Tema lecţiei__________________________________________ 

 

Desfăşurarea activităţii 

__________________________________________________ 

Momentul organizatoric 

 

 

 

Reactualizarea şi verificarea cunoştinţelor 

 

 

 

Anunţarea temei noi şi predarea noilor cunoştinţe 

 

 

 

Fixarea cunoştinţelor 

 

 

Totalurile lecţiei 

 

 

Tema pentru acasă 
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PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ LA CLASA ……………… 

Nr. 

d/o 

Tema (conţinutul 

învăţării) 

Numărul 

de ore  

Data Resurse Evaluarea/ Note/ 

Observaţii 
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PROIECT  DIDACTIC  Nr. 1 

 

Data:   

Clasa:  a VI-a 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Subiectul lecţiei: ,,Albina’’ de Vasile  Romanciuc. 

Tipul lecţiei: De dobândire a noilor cunoştinţe 

Durata lecţiei:  45 de minute 

Competenţe: (8) Lectura, audierea și interpretarea textelor literare și nonliterare în limita 

standardelor de  conținut. 

Subcompetenţe: (8.2) Interpretarea textului liric, a textului epic (narațiune, descriere). 

Obiective operaţionale:  

-explicarea sensurilor cuvintelor necunoscute; 

-identificarea sinonimelor pentru unele cuvinte; 

-receptarea mesajului poeziei; 

-alcătuirea versurilor despre albină; 

 Metode şi tehnici:  conversaţia, demonstraţia, explicaţia, problematizarea, învăţarea prin 

descoperire, înlănţuirea veselă, brainstorming, acrostihul, Cinquain. 

Mijloace de învăţământ: tabla, creta, markere, material ilustrativ, portret, poster. 

Mijloace bibliografice: Angela Grama-Tomiță, Livia State, Liliana Nicolaiescu-Onofrei, Dorin 

Onofrei, Limba și literatură română, manual pentru clasa a VI-a, Curriculum Naţional 2010; 

Student-practicant: 

Metodist:  

Profesor îndrumător:   
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DEMERS DIDACTIC EXPLICIT 

Evenimente

-le lecției 

Timp de 

lucru 

Activitatea profesorului Resurse 

materiale și 

procedurale 

Activitatea elevilor 

Evocare 

 

 

8 min Profesorul organizează 

clasa prin intermediul 

tehnicii ,,Înlănţuirea 

veselă”. 

 Realizează apelul şi 

asigură climatul necesar 

bunei desfăşurări a 

lecţiei.  

Profesorul organizează 

clasa. Realizează apelul 

şi asigură climatul 

necesar bunei 

desfăşurări a lecţiei. 

Profesorul le propune 

elevilor să completeze 

acrostihul afișat pe tablă 

cu adjective: 

A 

L 

B 

I 

N 

A   

 

 

Profesorul îi antenează 

pe elevi în cadrul  unei 

discuții: 

-Ce simbolizează 

albina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cunoaște cineva vreo 

legendă despre albină? 

 

-Ce proverbe, maxime 

cunoașteți despre 

Conversația 

 

Înlănțuirea 

veselă 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

Elevii salută profesorul 

şi se pregătesc pentru 

lecţie. 

 

 

Elevii meditează asupra 

maximei date: 

Un învățător desăvârșit 

trebuie să fie 

întotdeauna calm, nu 

are prejudecăți și nu 

este părtinitor, are 

același grad de 

acceptare față de toți 

elevii, știe toate 

răspunsurile, nu face 

greșeli și creează un 

mediu de învățare 

stimulant, dar în același 

timp liniștit și ordonat… 

  

 

 

Elevii participă activ în 

cadrul discuției: 

Albina reprezintă 

prototipul micii vietăţi, 

dotată cu numeroase 

trăsături morale: 

harnică, bun 

organizator, înţeleaptă  

înzestrată şi cu trăsături 

fizice deosebite, o 

frumuseţe misterioasă, 

culeasă parcă din aurul 

solar. 

 

 

 

Albina are și miere, are 

și fiere. 

Albina e cuminte cât ai 

minte. 

Albina fără ac nu face 
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albină? 

  

  

 

 

 

Apoi profesorul  anunță 

subiectul lecției:  

 Poezia ,,Albina’’ de 

Vasile Romanciuc și le 

solicită elevilor  să 

raspundă după lectura 

textului la următoarea 

întrebare: Care este 

activitatea principală a 

albinei? 

miere. 

 

 

Elevii notează în caiete 

subiectul lecției. 

 

 

Elevii răspund la 

întrebarea profesorului: 

Activitatea principală a 

albinei este cititul 

florilor, din petală în 

petală. 

Realizarea 

sensului 

 

 

28 min Profesorul le spune 

elevilor câteva 

informații referitor la 

bibliografia lui Vasile 

Romanciuc: Vasile 

Romanciuc s-a născut la 

17 decembrie 1947 în 

satul Bădragii Noi, 

Edineț (fostul județ 

Hotin), Basarabia. 

Părinții – Alexei 

Romanciuc și Olga (n. 

Pirijoc), țărani. A 

absolvit Universitatea de 

Stat din Moldova, 

Facultatea de Filologie, 

secţia ziaristică (1972). 

A debutat în 1974 cu 

volumul de poeme 

„Genealogie”. Au urmat 

cărţile „Citirea 

proverbelor”, „Dacă ai 

un prieten” „Din tată-n 

fiu”, „Ce am pe suflet”, 

„Mama coase-o 

floricea”, „Recitirea 

proverbelor”, „Olimpul 

de plastic”, „De ce 

plânge clovnul? 1976 

Explicația 

 

 

 

 

Portretul  

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă atent și își 

notează unele date 

importante în caiete. 
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Devine membru al 

Uniunii Scriitorilor din 

Republica Moldova. 

Este, precum afirma 

Arcadie Suceveanu, un 

poet cu o voce morală 

limpede, care apelează 

la simbolurile poeziei 

tradiţionaliste: casa, 

iubirea de ţară, graiul, 

mama, spaţiul natal, iar 

ca expresie - un poet 

eminamente modern. 

 

Profesorul realizează 

cititirea- model a 

poeziei, iar apoi le cere 

elevilor să citească în 

lanț poezia respectivă. 

 

Profesorul  apoi îi 

antrenează pe elevi într-

o discuție: 

-V-a plăcut 

poezia?Argumentați 

răspunsul. 

-Ce v-a impresionat la 

lectura poeziei Albina? 

-Ce puteți spune despre 

vocabularul utilizat în 

poezie? 

-V-ati amintit și alte 

poezii despre 

albină?Numiți-le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ce vrea să ne spună 

autorul prin versul ,,Ea 

orice zi și-o începe ca 

pe-o școală’’? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura-model 

 

Lectura în lanț 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii realizează lectura 

în lanț a poeziei. 

 

 

Elevii participă activ  în 

cadrul discuției. 

 

 

 

 

 

Vocabularul poeziei este 

accesibil. 

 

Elevii numesc și alte 

poezii: 

Albina de Grigore 

Vieru, Albina călătoare 

de Marin Moscu, Albina 

și trântorul de Gheorghe 

Asachi, Stupul lor, Paza 

bună, Iscoada de Tudor 

Arghezi etc. 

 

 

Elevii își exprimă 

opinia. 
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-Cum este caracterizată 

albina  în această 

poezie? 

-Ce calitate o 

caracterizează pe 

această insectă? 

-Ce exponenți ai lumii 

animale au următoarele 

însușiri: 

Hărnicie; 

Înțelepciune; 

Șiretenie; 

Regalitate; 

 

Profesorul le cere 

elevilor să explice 

sensul cuvintelor: 

pandant, stupină, nobil 
plasându-le totodată în 

enunțuri proprii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoi le spune să 

propună sinonime 

pentru următoarele 

cuvinte Ex:4 pag.136: 

-înțelept 

-fermecat 

-parfumat 

 

 

Profesorul le cere 

elevilor să explice cum 

înțeleg asocierea 

grădinii cu o bibliotecă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul cu 

dictionarul 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

Albina este harnică, 

înțeleaptă… 

 

Hărnicia.  

 

Elevii numesc 

animalele:  

Hărnicie - furnica; 

Înțelepciune - câinele; 

Șiretenie - vulpea; 

Regalitate – leul; 

 

 

Elevii explică sensul 

cuvintelor necunoscute  

apelând la DEX: 

Pandant - Obiect care 

formează, împreună cu 

altul, o pereche 

simetrică; 

Stupină -  Loc unde se 

cresc albinele, unde sunt 

amplasați stupii și toate 

instalațiile anexe; 

albinărie, prisacă, 

stupărie; 

Nobil - Distins, elegant, 

desăvârșit; grațios. 

Exemple de enunțuri:  

Bunelul are o gradină 

plină de stupine. 

Învățătorul este un om 

nobil. 

 

Elevii propun sinonime: 

Înțelept – învățat, 

chibzuit, iscusit. 

Fermecat – vrăjit. 

Parfumat – aromat, 

înmiresmat, îmbălsămat. 

 

 

Grădina este asociată 

cu o bibliotecă deoarece 

o bibliotecă ne oferă 

hrană spirituală, iar o 
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grădină ne oferă fructe 

și legume. Ambele 

asigură existența 

umană.   

Reflecția 

 

 

6 min Profesorul  le propune 

elevilor să compună o 

poezie din cinci versuri. 

1….Albina 

2….2 adjective 

3…. 3 verbe 

4…. o propoziție 

5… un cuvânt sinonim 

cu primul. 

 

 

Explicația 

 

Problematizarea 

 

 Cinquain 

Conversația 

 

 

 

Elevii compun versuri. 

Albina 

Neobosită, înțeleaptă 

Zboară, trudește, culege 

Toată ziua prin grădină, 

Harnica.  

Extensia 

 

 

3 min Profesorul explică tema 

de acasă care constă în 

elaborarea unei liste de 

proverbe, expresii 

frazeologice care pot fi 

raportate la textul 

poeziei, de exemplu: A 

fi harnic ca o albină…, 

Omul sfințește locul…, 

alegând una dintre 

expresii drept titlu 

pentru un scurt text 

argumenativ (5-7 

enunțuri), în care să 

dezvolte sensul 

expresiei respective. 

Profesorul notează elevii 

conform gradului de 

participare la lecţie.Se 

evidenţiază greşelile 

comise pentru a fi 

evitate. 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Elevii îşi notează tema  

de acasă în agende. 

După necesitate, 

profesorul le dă elevilor 

unle explicații. 
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PROIECT  DIDACTIC  Nr. 2 

 

Data:   

Clasa:  a VI-a 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Subiectul lecţiei: Gradele de comparație ale adjectivului. 

Tipul lecţiei: De dobândire a noilor cunoștințe. 

Durata lecţiei:  45 de minute 

Competenţe: (6) Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii române. 

Subcompetenţe: (6.1)  Identificarea elementelor fonetice; perceperea în sistem a expresiilor şi 

cuvintelor noi, a elementelor gramaticale ale limbii în textul studiat. 

 Obiective operaţionale:  

-familiarizarea elevilor cu adjectivele care nu pot avea grade de comparație; 

-diferențierea  adjectivelor care pot avea grade de comparație,  de cele care nu pot avea grade de 

comparație; 

-efectuarea analizei morfologice ale unor adjective ; 

Metode şi tehnici:  conversaţia, explicaţia, problematizarea, demonstraţia, învăţarea prin 

descoperire, brainstorming, Graficul T, Înlănțuirea veselă.   

Mijloace de învăţământ: tabla,  creta, poster, markere, material didactic. 

Mijloace bibliografice: Angela Grama-Tomiță, Livia State, Liliana Nicolaiescu-Onofrei, Dorin 

Onofrei, Limba și literatură română, manual pentru clasa a VI-a, Curriculum Naţional 2010; 

Student-practicant:  

Metodist:  

Profesor îndrumător:   
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DEMERS DIDACTIC EXPLICIT 

Etapele  

cadru 

Timp 

de 

lucru 

Activitatea profesorului Resurse 

materiale și 

procedurale 

Activitatea elevilor 

Evocare 

 

 

6 min Profesorul organizează 

clasa prin intermediul 

tehnicii ,,Înlănţuirea 

veselă”. 

 Realizează apelul şi 

asigură climatul necesar 

bunei desfăşurări a 

lecţiei. 

 

Profesorul le propune 

elevilor  să  identifice 

adjectivele din 

următoarele propoziții și 

să formeze gradele de 

comparație ale acestor 

adjective: 

-Vorba dulce mult aduce. 

-Buturuga mică 

răstoarnă carul mare. 

-Personajul principal 

este Nică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul întreabă elevii 

dacă adjectivul  

 

 

 

Înlănțuirea 

veselă 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

Elevii salută profesorul şi 

se pregătesc pentru lecţie. 

 

 

 

 

Elevii identifică 

adjectivele: adevărat, 

mică, mare, principal 

formând gradele de 

comparație pentru aceste 

adjective. 

Gradul pozitiv: dulce, 

mică, mare; 

Gradul comparativ: 

De inferioritate: mai puțin 

dulce, mai puțin mică, mai 

puțin mare; 

De egalitate: la fel de 

dulce, la fel de mică, la fel 

de mare; 

De superioritate: mai 

dulce, mai mică, mai 

mare; 

Gradul superlativ-

relativ: 

 de superioritate: cea mai 

dulce, cea mai mică, cel 

mai mare; 

de inferioritate: cea mai 

puțin dulce, cea mai puțin 

mică, cel mai puțin mare; 

absolut: foarte dulce, 

foarte mică, foarte mare. 

 

 

Elevii observă că 

adjectivul ,,principal’’ nu 

poate avea grad de 

comparație. 
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,,principal’’ poate avea 

grad de comparație. 

 

Realizarea 

sensului 

 

 

32 min Profesorul le spune 

elevilor că în  limba 

română există și 

adjective care nu au 

grade de comparație. 

Aceste adective  sunt: 

-cele  care prin însuși 

sensul lor exprimă 

însușiri ce nu pot fi 

comparate: viu, mort, 

întreg, egal, corect, 

etern, pătrat, oval, 

general, strămoșesc, 

principal, secundar. 

-adjective moștenite sau 

împrumutate care 

exprimă ideea de 

comparativ ori 

superlativ: maxim, 

minim, interior, exterior, 

major, minor, superior, 

inferior, excelent, 

splendid. 
Apoi profesorul le 

propune elevilor să 

citească care sunt 

sensurile pe care le 

exprimă următoarele 

adjective: 

Excelent=foarte bun; 

Optim=cel mai bun; 

Splendid=foarte frumos; 

Superior=mai sus, 

deasupra, mai mare; 

Inferior=mai jos , mai 

mic; 

Anterior=mai înainte; 

Posterior=mai înapoi, 

mai târziu; 

Maxim=foarte mare, cel 

mai mare; 

Minim=foarte mic, cel 

mai mic; 

Profesorul le cere 

elevilor să alcătuiască 

eunțuri cu cinci cuvinte 

din lista de mai sus. 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Conversația 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Exercițiul 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă atent, își fac 

unele notițe în caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii citesc explicațiile 

acestor adjective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iarna este  un anotimp 

splendid. 

Personajul principal este 

Nică. 
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Profesorul le  citește 

elevilor niște propoziții și 

le solicită să  identifice 

greșelile de exprimare și 

să transcrie aceste 

propoziții în variantă 

corectă. 

a)Radu a obținut 

performanțe foarte 

excelente. 

b) El a obținut rezultatul 

cel mai maxim. 

 c)În școală au fost 

create cele mai optime 

condiții. 

d)Răsăritul soarelui este 

extraordinar de splendid. 

 

Profesorul  afișază pe 

tablă pe un poster 

Graficul T și le cere 

elevilor să clasifice  

următoarele adjective în 

două grupe:  

- care pot avea grad de 

comparație; 

 - care nu pot avea grad 

de comparație; 

 cerându-le să 

argumenteze totodată: 

văluros, pustiu, optim, 

vechi, complet, sărac, 

triunghiular, specific, 

aspru , perfect, plăcut, 

rotund, erbivor, lacom, 

simplu, înțelept, eminent, 

rece, veșnic, prețios, 

inferior, secundar, oral, 

frumos, unic, viu, harnic, 

mort, bun, românesc, 

scump. 

 

Profesorul le propune 

elevilor să  identifice și 

să analizeze morfologic  

adjectivele din 

următoarele exemple: 

-Ion a acumulat la 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Graficul T 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

morfologică 

 

 

El a obținut rezultatul 

maxim. 

Scorul minim este indicat. 

El a luat o notă excelentă. 

Elevii identifică greșelile: 

foarte excelente, cel mai 

maxim, cele mai optime, 

extraordinar de splendid. 

  

Apoi transcriu enunțurile 

în variantă corectă: 

a)Radu a obținut 

performanțe excelente. 

b) El a obținut rezultatul 

maxim. 

c)În școală au fost create 

optime condiții. 

d)Răsăritul soarelui este 

splendid. 

 

 

Elevii clasifică în Graficul 

T  adjectivele care: 

- Pot avea grad de 

comparație: 

Văluros, sărac, aspru, 

plăcut, lacom, simplu, 

înțelept, rece, prețios, 

frumos, harnic, bun, 

scump. 

- Nu pot avea grad de 

comparație: 

pustiu, optim, vechi, 

complet, triunghiular, 

specific, perfect, rotund, 

erbivor, eminent, veșnic, 

inferior, secundar, oral, 

unic, viu, mort, românesc.  

 

 

 

 

 

Elevii identifică 

adjectivele și le analizează  

din punct de vedere 

morfologic după 
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evaluare punctajul 

maxim.  

-Ghioceii plapânzi au 

răsărit în pădure. 

-Am dăruit mamei cele 

mai frumoase flori. 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

Conversația 

algoritmul propus de 

profesor: 

Maxim - adjectiv, 

calificativ, invariabil,  

genul masculin, numărul 

singular, funcția sintactică 

de atribut adjectival. 

Plăpânzi – adjectiv, 

calificativ, cu patru forme,  

genul masculin, numărul 

plural, gradul pozitiv, 

funcția sintactică de 

atribut adjectival. 

 Cele mai frumoase - 

adjectiv, calificativ, cu 

patru forme,  genul 

feminin, numărul plural, 

gradul  superlativ de 

superioritate, funcția 

sintactică de atribut 

adjectival. 

Reflecția 

 

 

4 min Profesorul le propune 

elevilor să realizeze 

Ex:17 de la pag. 142, 

care constă în corectarea 

greșelilor din enunțurile  

următoare: 

a)Sportivii moldoveni au 

fost cei mai perfecți la 

concurs. 

b)Ion are un post mai 

superior decât vecinul 

său. 

c)Latura cea mai 

inferioară este întreruptă. 

 d)Răspunsul  cel mai 

corect a fost cel al lui 

Radu. 

Explicația 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Conversația 

 

 

 Elevii corectează greșelile 

din enuțurile date: 

 

 

 

 

a)Sportivii moldoveni au 

fost perfecți la concurs. 

b)Ion are un post superior 

decât vecinul său. 

c) Latura inferioară este 

întreruptă. 

d) Răspunsul corect a fost 

cel al lui Radu. 

Extensia 

 

 

3 min Profesorul le explică 

tema de acasă care constă 

în  elaborarea unei 

compuneri de o pagină 

despre anotimpul iarna. 

În ea e necesar  să se 

utilizeze cât mai multe 

Exlicația 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Elevii notează în agende 

tema de acasă. După 

necesitate, profesorul le dă 

elevilor unle explicații. 



30 

 

adjective la  diferite 

grade de comparație  și 

adjective care nu pot 

avea grad de comparație.  

 

Profesorul notează elevii 

conform gradului de 

participare la lecţie.Se 

evidenţiază greşelile 

comise pentru a fi 

evitate. 

 

 

 

 


