
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL  REPUBLICII 

MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STAT ”BOGDAN PETRICEICU 

HASDEU” DIN CAHUL 

CATEDRA de Matematică și Informatică 

 

Curriculum la practica pedagogică 

Pentru specialitatea 141.02/141.01  

Informatică și Matematică 

 
 

 Aprobat la Catedra  

de Matematică și Informatică  

Proces verbal din                  2016 

Şeful catedrei Bagrin Dumitru 

 

Aprobat la şedinţa Consiliului Facultăţii  

de Economie, Inginerie și Științe Aplicate 

Proces verbal din                 2016 

Decan Bîrlea Svetlana 

 

 

AUTORI:  

Bagrin Dumitru, lector superior universitar 

Popovici Ilona, lector superior universitar 
 

CAHUL - 2016 



2 

 

I. 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 ca parte integrantă a procesului de 

învăţămînt universitar la specialitatea și 141.02/141.01 Informatică și 

Matematică are rol de a asigura formarea competenţelor de profesor 

gimnazial de informatică și matematică compatibil cu un învăţămînt 

performant bazat pe învăţarea eficientă şi centrată pe elev.  

 Obiectivul principal al practicii pedagogice în gimnaziu este 

formarea competenţelor necesare exercitării profesiei de profesor de 

informatică și matematică, şi anume:  

 Competenţa ştiinţifică (prevede abilităţi necesare pentru 

dobândirea şi utilizarea cunoştinţelor, capacitate de 

comunicare a cunoştinţelor, aptitudini pentru cercetare, 

experimentare şi control, cît şi iniţiativă şi obiectivitate în 

evaluare); 

 Competenţa managerială (vizează abilităţi de planificare şi 

proiectare, capacitate de organizare şi coordonare a grupului 

şcolar educaţional, administrarea corectă a formelor de 

aprobare şi dezaprobare); 

 Competenţa psihopedagogică (vizează capacitatea de 

determinare a gradului de dificultate a unui conţinut, 

capacitatea de a prezenta accesibil informaţia, capacitatea de 

înţelegere universului intern al copilului, capacitatea 

empatică, sensibilitate faţă de copii, tact pedagogic); 

 Competenţa 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, prin obiectivele sale 

generale, urmăreşte să introducă treptat pe studenţi în problematica 

organizării şi desfăşurării procesului de învăţământ din gimnaziu, 

familiarizându-i cu tehnicile necesare proiectării, predării, învăţării şi 

evaluării activităţii educaționale și didactice. În acelaşi timp viitorii 
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profesori sunt abilitaţi în a opera cu metode şi tehnici de cunoaştere şi 

caracterizare psihopedagogică a copiilor, de a opera cu cunoştinţele 

de specialitate şi din domeniul ştiinţelor educaţiei, de a folosi baza 

materială existentă în şcoală, de a folosi documentele şi materialele 

curriculare (manuale şi programe şcolare, ghiduri) în proiectarea 

didactică, de a proiecta, desfăşura şi analiza (evalua şi autoevalua) 

activităţile didactice şi educative.  

Practica pedagogică la disciplina A (Informatica) și 

disciplina B (Matematica) se desfăşoară în gimnazii/licee din oraşul 

Cahul, fiind preconizată pentru anul III, semestrul VI (practica 

pedagogică la Informatică) şi pentru anul IV, semestrul VII, (practica 

pedagogică la Matematică) în conformitate cu planul de învăţământ 

elaborat de Catedra de Matematică și Informatică. 

În cadrul practicii studenţii, sub dubla coordonare, vor fi 

ghidaţi de metodicianul de la catedră şi mentorii din unităţile de 

învăţământ în care a fost realizată repartizarea. 

La organizarea şi desfăşurarea practicii pedagogice a 

studenţilor se va ţine cont de următoarele acte normative: 

 Legea Învăţământului Republicii Moldova; 

 Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS); 

 Ghidul de implementare a Sistemului Naţional de Credite de 

Studiu (SNCS); 

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului 

didactic în Univesitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul pe 

baza ECTS şi SNCS; 

 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de 

practică (ciclul I – studii superioare de licență, ciclul II – 

studii superioare de masterat), aprobat prin hotărârea 

Senatului USC, proces-verbal nr. 06 din 21 aprilie 2016  

 Planul de învăţământ elaborat pentru specialitatea 

141.02/141.01 Informatică și Matematică. 

 

II. CONCEPȚIA STAGIULUI DE PRACTICĂ 

 

 Scopul și sarcinile stagiului de practică sunt: cunoaşterea 

modului specific de organizare şi funcţionare a procesului de 

învăţământ în gimnaziu; identificarea şi sumarea principalelor 

drepturi şi îndatoriri profesorului; integrarea viitorilor profesori  
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în atmosfera de muncă şi disciplină specifică instituțiilor de 

învățământ; formarea unei concepţii psihopedagogice şi 

metodice deschisă spre o activitate eficientă; însuşirea 

deprinderilor şi competenţelor profesionale implicate în 

proiectarea, predarea, învăţarea şi evaluarea procesului de 

învăţământ; familiarizarea studenţilor cu sistemul muncii 

educative din instituța instituțiile de învățământ prin 

valorificarea potenţialului educativ al lecţiilor şi activităţilor, 

precum şi a celor extracurriculare; iniţierea studenţilor în 

operarea cu metode şi tehnici de predare-evaluare; iniţierea 

practicanţilor în metodologia cercetării didactice şi integrarea lor 

în acţiuni de investigare a unor laturi ale procesului de 

învăţământ; educaţia la studenţi a capacităţii de autoinstruire 

prin deschidere permanentă spre inovaţie şi activitate didactică 

creatoare.  

 

 Sarcinile/efortul studentului în cadrul stagiului de practică 

 

 Activitatea desfăşurată de studenţi trebuie să vizeze formarea 

unor competenţe cum ar fi: 

 Participă la întâlnirea cu conducerea instituției de învățământ 

și cadrele didactice, identifică resursele materiale necesare 

desfăşurării activităţii didactice: local, săli, dotare; 

 Identificarea specificului situaţiilor de învăţare şi 

diferenţierea strategiilor instructiv-educative utilizate la 

activități didactice/lecţii; 

 Promovarea unor moduri creative de predare-învăţare-

evaluare; 

 Elaborarea proiectelor didactice de lungă durată şi a 

proiectelor activităților educaționale și de lecţie; 

 Utilizarea unei game variate de metode, procedee şi mijloace 

de învăţământ adecvate obiectivelor didactice; 

 Posedarea capacităţii evaluative şi aplicarea probelor de 

evaluare, interpretându-le şi acordând calificative; 

 Demonstrarea elementelor necesare unui stil pedagogic 

personal şi eficient; 

 Evaluarea activităţilor şi lecţiilor realizate şi adaptarea cu 

uşurinţă a modalităţilor de ameliorare a demersului didactic; 
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 Aplicarea cunoştinţelor de psihologie, pedagogie şi didactici 

particulare în cadrul activităţilor instructiv-educative în 

instituția de învățământ; 

 Stabilirea de relaţii educaţionale eficiente cu elevii; 

 Formarea capacităţii de a completa documente şcolare și 

specifice instituției de învățământ. 

 Utilizarea  tehnologiilor informaționale moderne în cadrul 

procesului de predare-evaluare; 

 Asistarea reciprocă la colegii de practică și la toate 

activitățile didactice ale Coordonatorului stagiului de 

practică; 

 Realizarea analizei lecțiilor asistate; 

 Pregătirea, organizarea și realizarea lecțiilor demonstrative – 

pentru practica pedagogică la disciplina A (Informatică) – 5 

lecții; pentru practica pedagogică la disciplina B 

(Matematică) – 4 lecții;  

 Elaborarea materialului didactic şi îl valorifică în activităţile 

(educaţionale) susţinute; 

 Realizarea/prezentarea raportului asupra stagiului de 

practică; 

 Consemnarea întregii activități în dosarul practicii 

pedagogige cu conținutul: 

- Caiet de practică; 

- Caiet de asistări reciproce ale studenților practicanți și ale 

Coordonatorului stagiului de practică; 

- Proiectul de lungă durată pe perioada stagiului de 

practică; 

- Proiectele didactice ale lecțiilor demonstrative cu nota de 

evaluare; 

- Materialele didactice ale lecțiilor demonstrative; 

- Raportul despre desfășurarea stagiului de practică; 

- Caracteristica practicantului semnată de directorul 

instituției-bază; 

- Poze (foto/video) realizate pe parcursul stagiului de 

practică; 

 Prezintarea în termen de 3 zile de la finalizarea practicii 

documentaţia pentru verificare; 
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 Sarcinile/efortul Conducătorului stagiului de practică 

 Ține cursuri și seminare, realizează diferite activități 

educaționale cu caracter demonstrativ, acordă consultații, 

asistență fiecărui student monitorizat; 

 Participă la repartizarea studenților la locurile de muncă sau 

redistribuirea acestora conform tipurilor de practică; 

 Verifică condițiile, respectarea termenilor și conținuturilor 

practicii; 

 Stabilește relațiile cu coordonatorii din unitățile-bază de 

practică și, în comun, elaborează programul de lucru pentru 

efectuarea practicii; 

 Împreună cu coordonatorul stagiului de practică din unitatea-

bază de practică, evaluează realizarea stagiului de practică de 

către fiecare student; 

 Acordă consultanță metodică studenților ce efectuează 

stagiile de practică în bază de program individual; 

 Realizează instructajul premergător desfăşurării practicii 

pedagogice cu studenţii; 

 Asistă, analizează şi apreciază activităţile didactice şi 

educaţionale organizate şi dirijate de studenţi; 

 Verifică completarea portofoliului pentru practică; 

 

 Sarcinile/efortul  Coordonatorului stagiului de practică  
 

 Creează condiţii optime pentru realizarea calitativă a 

practicii; 

 Colaborează cu Conducătorul stagiului de parctică privind 

organizarea şi desfăşurarea practicii; 

 Organizează şi desfăşurează activități didactice/lecţii 

„model” pentru studenţi; 

 Asigură instruirea studenţilor în completarea documentelor 

şcolare; 

 Asistă, analizează şi apreciază lecţiile şi activităţile 

extracurriculare organizate şi dirijate de studenţi. 

 Asigură participarea studenţilor în cadrul evenimentelor 

colectivului didactic – consiliul pedagogic, adunarea de 

părinţi, serate, distracţii etc. 
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 Forma de evaluare a stagiului de practică 

 Evaluarea curentă – pe durata practicii, se efectuează de 

către Coordonatorul stagiului de practică și Conducătorul 

stagiului de practică, luînd în considerație participarea 

studentului la lucrările programate și formarea de către 

acesta a deprinderilor de executare sau coordonare a 

operațiunilor incluse în programul practicii; 

 Evaluarea finală – stagiile de practică pedagogică se 

apreciază cu note de către o comisie special creată de 

catedra de Matematică și Informatică, ținând cont de dosarul 

stagiului de practică pedagogică, raportul despre 

desfășurarea practicii pedagogice, materialele didactice 

utilizate și aprecierile Coordonatorului stagiului de practică 

și Conducătorului stagiului de practică. 

 

III. ADMINISTRAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ  
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III VI Practica pedagogică 

la disciplina A 

(Informatica) 

360 360 12 Examen 

IV VII Practica pedagogică 

la disciplina B 

(Matematica) 

240 240 8 Examen 
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V IX Practica pedagogică 

la disciplina A 

(Informatica) 

360 360 12 Examen 

V X Practica pedagogică 

la disciplina B 

(Matematica) 

240 240 8 Examen 
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Anexa 1 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL 

FACULTATEA ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE 

APLICATE 

CATEDRA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

 

 

 

 

 

 

Caiet 

pentru practică 

 

 

 

 

 

 

 

Student   _______________________ 

Specialitatea ____________________ 

Anul_________ Grupa____________ 

Unitatea de învăţământ____________ 

_______________________________                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahul, 2016 
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I. ORARUL LECŢIILOR CLASEI____________________ 

     

            Luni                      Marţi                      Miercuri 

1. __________         1. __________        1. __________ 

2. __________         2. __________        2. __________ 

3. __________         3. __________        3. __________ 

4. __________         4. __________        4. __________ 

5. __________         5. __________        5. __________ 

6. __________         6. __________        6. __________ 

  

             Joi                  Vineri           

1. __________           1. __________   

2. __________          2. __________  

3. __________         3. __________   

4. __________                 4. __________ 

5. __________        5. __________   

6. __________         6. __________   

 

 

Orarul sunetelor 

 

1. __________ 

2. __________ 

3. __________ 

4. __________ 

5. __________ 

6. __________ 

7. __________ 
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II. PLĂNUIREA DE LUNGĂ DURATĂ (pe perioada stagiului 

de practică pedagogică) LA________________________________ 

 

Nr. 

d/o 

Conţinutul 

învăţării 

Numărul 

de ore 

Data Resurse Evalua- 

rea 

      

 

III. EVIDENŢA FRECVENŢEI ŞI ÎNSUŞITEI CURENTE A 

CLASEI________ 

 

Nr 

d/o 

Numele şi prenumele 

elevilor 

         

           

 

IV. EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR PLANIFICATE ŞI 

SUSŢINUTE 

 

Nr 

d/o 
Data 

Şcoala 

Clasa 

Disciplina 

Tip de 

activitate 

Tema 

lecţiei, 

activitaţii 

Nota 

finală 

Semnătura 

Coordonat

orului 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Anexa 2 

UNIVERSITATEA DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL 

FACULTATEA ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE 

APLICATE 

CATEDRA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

 

 

 

 

Rezultatele studentului 

La practica pedagogică la disciplina  

_____________________ 

 

Perioada stagiului de practică _______________________________ 

 

                                                            Cifre        litere 

Media la lecţiile finale                                       ___          _____ 

Nota la proiectele de lecţie                                 ___          _____ 

Nota la analiza lecţiilor                                      ___          _____ 

Nota la confecţionarea materialului didactic     ___          _____ 

Media generală la practica pedagogică              ___          _____ 

 

Conducătorul stagiului de practică_________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Data________________ 
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Anexa 3 

RAPORT DESPRE DESFĂŞURAREA PRACTICII 

PEDAGOGICE LA________________________ 

 

1. Numele prenumele studentului; 

2. Locul desfăşurării practicii; 

3. Analiza succintă a colectivului pedagogic a şcolii respective 

(profesorilor de specialitate); 

4. Baza materială a şcolii; 

5. Activităţile organizate şi susţinute de student; 

6. Părerile proprii despre organizarea practicii.  
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Anexa 4 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STAT „B. P. HASDEU” DIN CAHUL 

FACULTATEA ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE 

APLICATE 

CATEDRA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

 

 

 

 

 

 

Caiet 

de asistări reciproce 

 

 

 

 

 

 

 

Student   _______________________ 

Specialitatea ____________________ 

Anul_________ Grupa____________ 

Unitatea de învăţământ____________ 

_______________________________                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahul, 2016 
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I. EVIDENȚA ACTIVITĂŢILOR ASISTATE 

 

Nr 

d/o 

Numele şi 

prenumele 

Persoanei 

asistate 

Data Clasa Disciplina 
Tema 

lecţiei 

Propuneri 

și 

recomandă

ri 

       

       

       

 

II. ASISTĂRI RECIPROCE ALE STUDENŢILOR 

PRACTICANŢI 

 

ANALIZA LECŢIEI 

 

DISCIPLINA _________________________________________ 

SUBIECTUL LECŢIEI _________________________________ 

NUMELE PROFESORULUI _____________________________ 

Data ______________CLASA___________________________ 

SCOPUL ASISTĂRII  __________________________________ 

____________________________________________________ 

 

1. MOBILIZAREA INIŢIALĂ 

    Elevii                          Sunt pregătiţi            Nu sunt pregătiţi 

                                           de lecţie                    de lecţie 

    Subiectul lecţiei            Este expus                Nu este expus 

    Obiectivele lecţiei      Sunt prezentate        Nu sunt prezentate 

    Mersul lecţiei              Este prezentat           Nu este prezentat 

 

MIJLOACE DE ACTIVIZARE 

1. cuvîntul profesorului 

2. folosirea tablei 

3. mijloace tehnice 

4. lucrarea practică 

5. lucrarea independentă 
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2. DEPRINDERI ŞI EXPERIENŢE 

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________________________________ 

 

3. PREZENTAREA SUBIECTULUI: 

a) accesibilitatea 

b) ilustrarea 

c) conţinutul ştiinţific 

d) _____________________ 

 

4. CONTACT DIRECT CU ELEVII 

____________________________________________________

____________________________________________________

_________________________________________________ 

 

5. FORMELE DE LUCRU: 

a) frontal                                         d) lucrul în grup 

b) individual                                    e) lucrul în perechi 

c) joc                                               f) _____________ 

 

6. LUCRU PENTRU ACASĂ: 

Propus:                   

până la sunet                        după sunet                 

cu lămurire                         fără lămurire          

 

7. DOZAREA LUCRULUI PENTRU ACASĂ: 

a) Suficient                       c) exagerat 

b) optimal                         d) ________________ 

 

8. NOTE LA LECŢIE: 

„10” ___ „9”___ „8”___ „7”___ „6”___ „5”___ „4” ___ „3” ___ 

„2” ___ „1” ___ 

 

9. ACTIVITATEA ELEVILOR LA LECŢIE 

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________________________________ 
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10. LUCRUL CU ELEVII SLABI PREGĂTIŢI 

a) lucrul individual 

b) lucrul diferenţial 

c) nu s-a dus lucrul cu elevii 

d) ________________  

 

11.  TOTALUL LECŢIEI: 

       a fost făcut                                      n-a fost făcut 

 

 

CONCLUZII: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

  

RECOMANDĂRI: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

 

APRECIEREA LECŢIEI___________________________________    

 

SEMNĂTURA ___________________  

 

 

 

 

 

 



17 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Bontaş, I., Pedagogie, ALL Educaţional, Bucureşti, 1998; 

2. Bulzan, C., Iancu Ciobanu, M., Ilie, L.R., Ghid de practică 

pedagogică, EDP., Bucureşti, 2009; 

3. Costanda, M., Relaţia dintre formarea iniţială şi formarea 

continuă în procesul profesionalizării pentru profesia didactică 

de institutor în: Direcţii de optimizare a activităţii educaţionale, 

Ed. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2005; 

4. Clipa, O., Optimizarea activităţilor practice de formare a 

viitorilor institutori în: Direcţii de optimizare a activităţii 

educaţionale, Ed. Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, 

Galaţi, 2005; 

5. Jinga, I., Istrate, E., Manual de pedagogie, ALLL Educaţional, 

Bucureşti, 1998; 

6. Spulber, Ş., Spulber, C., Practica pedagogică, ed. Grigore 

Tabacaru, Bacău, 1999. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


