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Scopul si obiectivele 

           Ghidul este creat pentru studenţii anului trei și patru, care efectuează practica de 

specializare(didactică) și de stat. Predarea unei limbi străine este mai complicată și diferită 

în comparaţie cu predarea altor discipline şcolare. Studenţii predau o limba străina adică, un 

alt cod o alta intonaţie.  Predarea unei limbi străine presupune   dezvoltarea celor patru 

aptitudini de învăţare a limbii străine: citirea corecta, vorbirea şi conversaţia,  scrierea 

corecta, audierea eficienta. Studenţii ajutaţi de profesorii metodişti vor învăţa mai bine şi 

mai multe lucruri despre arta de a fi profesor. Ei vor învăţa cum sa facă faţă şi să respecte  

toate obligaţiunile si cerinţele cerute de la un profesor. Studenţii trebuie sa conştientizeze 

importanţa acestei profesii deoarece profesia de profesor cere foarte multa responsabilitate 

si dedicație.        

             Studenţii anului trei semestrul VI trebuie să efectueze practica de specializare 

(didactică), si studenţii anului patru semestrul VII - practica de stat.   Practica reprezintă 

partea componentă a planului de studii şi este o verigă în ciclul de pregătire a cadrelor 

calificate.  

              Practica are ca scop indicarea nivelului de calificare al studenţilor şi include: 

         - formarea capacităţii studenţilor de a opera cu cunoştinţele de specialitate şi din 

domeniul ştiinţelor educaţiei; 

                   -  formarea perceperii de a folosi baza materială existentă în şcoală 

                    - formarea perceperii de a folosi documentele şi materialele curriculare (manuale 

şi programele şcolare, ghidurile) în proiectarea didactice 

  - formarea competenţilor de a proiecta, desfăşura şi analiza (evalua şi 

autoevalua) activităţile didactice şi educative 

                    - formarea calităţilor şi aptitudinilor necesare profesorului 

                    - dezvoltarea dragostei pentru profesiunea didactică 

                     - familiarizarea studentului cu activitatea în cadrul specialităţii studiate. 

                                    Obiective operaționale: 

Cu încheierea practicii studenții trebuie sa fie capabili:  

 Să dezvolte abilităţi practice de a preda o limba străina; 

 Să organizeze adecvat  predarea si toate activităţile planificate; 

 Să înveţe cum sa analizeze o lecţie; 

 Să înveţe sa facă fata unor probleme apărute in procesul de predare-evaluare; 

 Să adopte un comportament adecvat si o ținuta pedagogica ferma in procesul de predare-

evaluare. 



Practica de Stat 

 Semestrul VII anul IV de studiu  

              Practica pedagogică de stat se desfăşoară în unităţi de învăţământ  opt 

săptămâni la anul IV, septembrie – noiembrie, excluzându-se perioada de vacanţă.  

În prima săptămână profesorul îndrumător împreună cu grupa de practică pedagogică, 

vor face planificarea activităţilor ce urmează a fi susţinute de fiecare student pe toată durata 

practicii pedagogice; se va preciza tema lecţiei, clasa, data şi ora. Prin planificare se 

urmăreşte eşalonarea raţională a activităţilor susţinute de studenţi pe întreaga perioadă de 

practică 

           Practica activa va începe in ziua prevăzuta conform orarului. Studenţii sunt obligaţi să 

predea  toate orele planificate de pe toata perioada practicii: a cate 12 ore (45min.)pentru 

fiecare clasa dintre care primele 2ore sunt de proba iar restul orelor predate sunt  obligatoriu 

la nota. Studentul se prezintă la ore cu proiectele si materialele didactice aprobate si semnate 

in prealabil de catre metodisti.(vezi anexa 1) Tot in aceasta perioada studenţii sunt obligaţi sa 

se asiste reciproc – 10 ore asistate (45min). Orele asistate reciproc sunt incluse in caieţelul 

de asistări a practicii pasive după modelul propus.  

          La elaborarea proiectelor de lecţii studentul-practicant va avea în vedere: 

• cunoaşterea conţinutului programei şi manualului disciplinei de predare; 

• cunoaşterea nivelului de pregătire al clasei precum şi a  particularităţilor 

psihotemperamentale şi intelectuale ale elevilor în faţa cărora va susţine lecţiile; 

• consultarea şi a altor variante de structuri de proiecte didactice existente la şcoala de 

aplicaţie şi la U.S.C.; 

• efectuarea lecţiilor cu un conţinut ştiinţific adecvat, interesante şi atractive, bazate pe 

didactică modernă, în care să fie utilizate noi tehnologii de comunicare şi informare; 

Ultima săptămână de practică este consacrată colocviului de practică pedagogică. 

 

 

Conţinutul portofoliului de practică 

  Practica pedagogică se încheie cu o discuţie finală (colocviu) privind activitatea desfăşurată 

de fiecare student. În vederea colocviului studentul va prezenta următoarele documente: 

 

 proiectele didactice ale lecţiilor finale şi demonstrative, extras din planul de lunga 

durata a lectiilor predate; 

 Caietul de asistari reciproce; 



 Fisa de caracterizare a activitatii calitativa si cantitativa a studentului elaborata de 

catre cadrul didactic din institutia de invatamant respectiva incluzand nota medie 

pentru practica de initiere; 

 Material didactic 

ACTIVITĂŢILE SUSŢINUTE DE STUDENŢI 

 

Potrivit programei de practică fiecare student va susţine un număr de activităţi. 

Activităţile susţinute de studenţi vor fi analizate în aceeaşi zi, cu participarea activă a grupei. 

Analiza lecţiei /activităţii educative presupune: 

a) autoanaliza - precizarea elementelor de la care s-a plecat în proiectarea lecţiei, 

lămurirea, motivarea eventualelor devieri de la proiectul lecţiei; aprecieri privind gradul de 

realizare a obiectivelor urmărite; se va evita descrierea activităţii desfăşurate. Acest lucru este 

inutil, fiind înregistrat de cei care au asistat. 

b) întrebările adresate propunătorului şi răspunsul la întrebările puse; 

c) aprecierile (pozitive, negative), observaţiile colegilor privind  calitatea proiectului, 

realizării lecţiei şi autoanalizei; 

d) aprecierile /metodistului privind proiectul lecţiei, susţinerea acestuia, autoanaliza şi 

analiza făcută de student; recomandări pentru viitor. Aprecierea activităţii cu notă care se 

pune pe proiectul activităţii. 

În procesul analizei discuţiile se vor purta în aşa manieră încât fiecare să-şi poată 

exprima opiniile fără a fi întrerupt. 

În vederea analizei fiecare student îşi va sistematiza observaţiile făcute asupra 

desfăşurării lecţiei, elaborând un plan de idei care ar putea conţine: întrebări, aprecieri 

pozitive, observaţii critice, sugerarea unor modalităţi de lucru mai eficiente. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DE EVALUARE 

 

Numele şi prenumele studentului practicant................................anul (clasa)............. 

Obiectul de învăţămînt......................................................clasa (grupa).................... 

Subiectul lecţiei........................................................................................................... 

INDICATORI APRECIERI ŞI OBSERVAŢII 

I.PREGĂTIREA LECŢIEI 

a)documentarea ştiinţifică şi metodică 

 

b)definirea obiectivelor lecţiei  

c) incadrarea in timp  

II. REALIZAREA CONŢINUTULUI 

ŞTIINŢIFIC  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 

 

e) Timpul vorbit de elevi> timpul vorbit de profesor  

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  

IV. ASPECTE METODOLOGICE  

a)utilizarea metodelor activ-participative 

 

b)integrarea mijloacelor de învăţămînt în 

lecţie(material didactic) 

 

c)folosirea unor strategii de muncă  diferenţiată  

d) evaluarea continuă-formativă  

V. COMPORTAMENTUL STUDENTULUI 

PRACTICANT 

a) ţinuta şi limbajul 

 

b)conduita în relaţiile cu elevii  

c) creativitate în conceperea şi conducerea lecţiei 

(activităţii) 

 

d) calităţi pedagogice puse în valoare capacitatea de a 

autoanaliză 

 

e)capacitatea de autoanaliză şi autoapreciere  

 

Concluzii şi aprecieri.................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Data:                                                              Nota finală: 

                                              

                               Semnătura evaluatorului 

 

 



Obligaţiile studenţilor-practicanţi. 

 
Studenţi-practicanţi au următoarele obligaţiuni:  

 

1. După repartizare la şcoli fiecare grup de studenţi alege un lider al grupei, care pe 

parcursul practicii va informa profesorul metodist despre procesul decurgerii practicii 

şi problemele care apar pe parcurs. 

2. Fiecare lider de grupă trebuie să prezinte profesorului metodist orarul(clasa, nr. 

auditoriului, orarul sunetelor) fiecărui student practicant din grup. 

3. Studentul practicant este obligat sa efectueze toate orele de pe toata perioada practicii. 

4. Studentului practicant nu i se va permite sa facă ora fără proiect didactic. 

5. Proiectul didactic se prezintă înainte de oră atât profesorului cit si metodistului ( 

studentul practicant prezintă proiectul didactic al lecţiei pentru a fi semnat de 

profesorul metodist şi profesor) 

6. Studentul practicant se prezintă la ora de consultaţie pentru elaborarea proiectului 

didactic împreună cu metodistul. Consultaţia se programează cel puţin cu o zi înainte 

de predare a lecţiei. 

Notă: Pentru studenţii care au avut absenţe motivate la PPS şi nu au realizat planul de 

activitate individuală, termenul practicii poate fi prelungit printr-un ordin suplimentar. Pentru 

cei care au absentat nemotivat şi nu au fost atestaţi, PPS va fi repetată fără întreruperea 

procesului de studii în universitate. 

 a) asistă la 6-8 lecţii demonstrative la disciplina specialităţii pentru care au frecventat 

cursul de metodică. Lecţiile demonstrative vor fi susţinute de către profesorii-îndrumători din 

unităţile şcolare de aplicaţie;  

b) asistă la lecţiile prezentate de ceilalţi membri ai grupului de PPS şi analizează în 

comun prestaţiile didactice ale acestora; 

c) susţin toate lecţiile în clasa în care au fost repartizaţi. Lecţiile de probă se susţin în 

prezenţa profesorului îndrumător (personal didactic universitar) şi al metodistului (personal 

didactic preuniversitar) la disciplinele de  specialitate din şcoala de aplicaţie, iar lecţiile finale 

se vor susţine atât în prezenţa profesorului metodist desemnat de conducerea şcolii de 

aplicaţii, cît şi a îndrumătorului de PPS, desemnat de U.S.C.; 

d) asigură materialul didactic necesar efectuând tuturor tipurilor de lecţii; 

e) elaborează proiecte didactice pentru cele 3 tipuri de lecţii (de probă, finală şi 

demonstrativă) şi le prezintă spre avizare atât profesorului-metodist, cât şi  îndrumătorului de 

PPS de la U.S.C 



f) efectuează activităţi de cunoaştere a unui elev, (studentul-practicant aplică întregul 

arsenal de cunoştinţe pedagogice, psihologice şcolare şi folosindu–se de capacităţile sale 

creative) şi ca urmare a unui astfel de demers cognitiv, studentul-practicant va întocmi: fişa 

de caracterizare psihopedagogică a personalităţii elevului (vezi Anexa 1); 

g) consemnează în Caietul de PPS (caiet personal atât activităţile asistate, cât şi cele pe 

care le iniţiază, sistematizează şi le susţine în toată perioada PPS (vezi Anexa 2); 

h) la finalizarea PPS îi prezintă responsabilului de semnat de U.S.C., sub a cărui 

îndrumare şi-au desfăşurat activitatea, următoarele documente ce constituie Dosarul PPS: 

Drepturile studenţilor-practicanţi nu sunt strict limitate, însă ei se pot adresa şi pot apela 

în orice moment după /la ajutorul îndrumătorului sau metodistului (formatorului) de la 

facultate şi din şcoala de aplicaţie, reprezentantului de la Catedra de Pedagogie şi Psihologie, 

direcţiei instituţiile preuniversitare unde se desfăşoară PPS şi, indubitabil, profesorului sau 

profesorilor care predau disciplina /disciplinele la Facultate şi în şcoala de aplicaţii. 

Studenţii-practicanţi au dreptul de a interveni cu propuneri, opţiuni privind 

perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi cel de organizare şi desfăşurare a PPS. 

Ei au dreptul la accesul fondurilor bibliotecii şcolare, al cabinetelor, materialelor 

didactice şi utilajului instructiv, aflate în dotaţia şi posesia instituţiei preuniversitare la care au 

fost repartizaţi. 

Studenţii – practicanţi au dreptul să li se distribuie din fondul şcolii de aplicaţie 

manualele şcolare necesare pregătirii şi desfăşurări activităţilor didactice şi extradidactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


