
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STAT ”BOGDAN PETRICEICU HASDEU” 

DIN CAHUL 

CATEDRA de Pedagogie şi Psihologie 

 

Curriculum la practica pedagogică 

Pentru specialitatea 142.03/142.02 Pedagogie în Învăţămîntul 

Primar și Pedagogie preșcolară 

 

Curriculum-ul are avizul pozitiv al Catedrei de Pedagogie şi Psihologie  

Proces verbal din            2013 

Şeful catedrei 

Luchian T. 

Aprobat la şedinţa Consiliului Facultăţii de Filologie şi Istorie 

Proces verbal din            2013 

Decan Axenti V. 

 

Autor: Teodosia Luchian, lector superior universitar 

 

 

CAHUL - 2013 

Preliminarii 

 



2 

 

 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 142.03/142.02 Pedagogie în Învăţămîntul Primar și 

Pedagogie preșcolară are rol de a asigura, alături de celelalte discipline 

psihopedagogice, formarea competenţei de educător/învăţător compatibil cu un 

învăţămînt performant bazat pe învăţarea eficientă şi centrată pe elev.  

 Obiectivul principal al practicii pedagogice în instituția preșcolară/şcoala 

primară este formarea competenţelor necesare exercitării profesiei de 

educător/învăţător, 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); 
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 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 învăţămînt din grădinița de copii/şcoala primară, familiarizându-i cu 

tehnicile necesare proiectării, predării, învăţării şi evaluării activităţii educaționale 

și didactice. În acelaşi timp viitorii educători/învăţători sunt abilitaţi în a opera cu 

metode şi tehnici de cunoaştere şi caracterizare psihopedagogică a copiilor, a 

grupului preşcolar/şcolar educaţional, precum şi iniţierea acestora în problematica 

cercetării psihopedagogice.  

Astfel, practica pedagogică în instituția preșcolară/şcoala primară 

constituie un exerciţiu sistematic pentru a-i deprinde pe studenţi cu metodologia 

didactică specifică grădiniței de copii/claselor primare, dar şi un exerciţiu eficient 

de însuşire a tehnicilor legate de munca de documentare. 

Practica pedagogică I şi II se desfăşoară în instituții preșcolare/licee 

(şcoli primare) din oraşul Cahul, fiind preconizată pentru anul III, semestrul VI (în 

clasele I şi Iiți grupele mici în grădiniță) şi pentru anul IV, semestrul VII, (în 

clasele III şi IV și frupele superioare și pregătitoare din grădiniță) în conformitate 

cu planul de învăţămînt elaborat la Catedra de Pedagogie şi Psihologie. 

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

metodicianul de la catedră şi mentorii din unităţile de învăţămînt în care a fost 

realizată repartizarea. 
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Durata practicii pedagogice, atât I, cît şi II este de 5 săptămâni (2 

săptămâni în grădiniță și 3 – în școala primară). Total pentru fiecare perioadă de 

practică sunt prevăzute câte 300 de ore dintre care 150 ore contact direct şi 150 de 

ore pentru activitate individuală. Pentru practica pedagogică (I şi II) sunt prevăzute 

10 credite transferabile. Sistemul de evaluare a studentului se bazează pe 

verificarea competenţelor studenţilor ca medie a mai multor parametri (analiza 

activităților/lecţiilor asistate la mentori şi colegi, elaborarea proiectelor didactice, 

predarea lecţiilor, a activităţilor educative, cercetarea psihopedagogică, realizarea 

de material didactic prin forţe proprii). Evaluarea finală se va desfăşura sub formă 

de examen.  

La organizarea şi desfăşurarea practicii pedagogice a studenţilor se va 

ţine cont de următoarele acte normative: 

 Legea Învăţămîntului 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; 

 Planul de învăţămînt elaborat pentru specialitatea 142.03/142.02 Pedagogie 

în Învăţămîntul Primar și Pedagogie preșcolară. 

 

Obiectivele de referinţă ale practicii pedagogice 
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1. Cunoaşterea modului specific de organizare şi funcţionare a procesului de 

învăţămînt în instituția preșcolară / şcoala primară; 

2. Identificarea şi sumarea principalelor drepturi şi îndatoriri ale educătorului 

/ învăţătorului; 

3. Integrarea viitorilor educători / învăţători în atmosfera de muncă şi 

disciplină specifică grădiniței / 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 învăţămînt; 

6. Familiarizarea studenţilor cu sistemul muncii educative din instituța 

preșcolară / şcoala primară prin valorificarea potenţialului educativ al 

lecţiilor şi activităţilor, precum şi a celor extracurriculare; 

7. Prin desfăşurarea ei, practica pedagogică trebuie să creeze un climat 

psihologic favorabil învăţării, provocând structuri eficiente de comunicare 

şi relaţionare socioafectivă între studenţii practicanţi şi copii; 

8. Iniţierea studenţilor în operarea cu metode şi tehnici de cunoaştere a 

copilului şi grupului preșcolar / şcolar educaţional şi întocmirea 

caracteristicii psihopedagogice; 

9. Iniţierea practicanţilor în metodologia cercetării psihopedagogice şi 

integrarea lor în acţiuni de investigare a unor laturi ale procesului de 

învăţămînt; 

10. Educaţia la studenţi a capacităţii de autoinstruire prin deschidere 

permanentă spre inovaţie şi activitate didactică creatoare.  
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Obiective specifice ale practicii pedagogice 

 Activitatea desfăşurată de studenţi trebuie să vizeze formarea unor 

competenţe cum ar fi: 

 Identificarea specificului situaţiilor de învăţare şi diferenţierea strategiilor 

instructiv-educative utilizate la activități / lecţii; 

 Promovarea unor moduri creative de predare-învăţare; 

 Realizarea analizei de conţinut a activităților din grădiniță / disciplinelor 

şcolare, identificarea scopurilor şi obiectivelor acestora; 

 Elaborarea proiectelor didactice de lungă durată şi a proiectelor 

activităților educaționale și de lecţie; 

 Utilizarea unei game variate de metode, procedee şi mijloace de învăţămînt 

adecvate obiectivelor pedagogice; 

 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; 

 Aplicarea cunoştinţelor de psihologie, pedagogie şi didactici particulare în 

cadrul activităţilor instructiv-educative în instituția preșcolară/şcoală; 

 Stabilirea de relaţii educaţionale eficiente cu preșcolari / elevii din clasele 

primare; 

 Elaborarea orarului săptămânal al grupului preșcolar /al clasei de elevi; 

 Formarea capacităţii de observare şi studiere a personalităţii copiilor, a 

grupului educațional; 
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 Formarea capacităţii de a completa documente şcolare și specifice 

instituției preșcolare. 

 

Obligaţiunile metodicianului: 

1. Stabileşte împreună cu şeful practicii instituţiile de învăţămînt, cadrele 

didactice mentori pentru îndrumarea practicii pedagogice, interrelaţionează 

cu aceştea, cu administraţia instituțiilor preșcolare / şcolilor respective, 

asigură legătura dintre grădiniță, şcoală şi instituţia universitară; 

2. Realizează instructajul premergător desfăşurării practicii pedagogice (cu 

studenţii şi mentorii); 

3. Realizează consultaţii pentru studenţii – practicanţi; 

4. Conduce activitatea de cercetare psihopedagogică desfăşurată de studenţi; 

5. Asistă, analizează şi apreciază activităţile didactice şi educaţionale 

organizate şi dirijate de studenţi; 

6. Verifică completarea portofoliului pentru practică; 

7. La sfârşitul practicii efectuează evaluarea şi notează rezultatele obţinute de 

studenţi la practică. 

 

Obligaţiunile mentorului 

1. Creează condiţii optime pentru realizarea calitativă a practicii; 

2. Colaborează cu metodicianul privind organizarea şi desfăşurarea practicii; 
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3. Organizarea şi desfăşurarea activității / lecţiei „model” pentru studenţi; 

4. Asigură instruirea studenţilor în completarea documentelor şcolare și a instituției 

preșcolare; 

5. Asistă, analizează şi apreciază lecţiile şi activităţile extracurriculare organizate şi 

dirijate de studenţi. 

6. Asigură participarea studenţilor în cadrul evenimentelor colectivului didactic – 

consiliu pedagogic, adunarea de părinţi, serate, distracţii etc. 

 

Obligaţiunile studenţilor practicanţi 

1. Participă la întâlnirea cu conducerea instituției preșcolare / şcolii, cadrele 

didactice, identifică resursele materiale necesare desfăşurării activităţii didactice: 

local, săli, dotare.  

2. Studiază lucrări de specialitate cu conţinutul psihopedagogic metodologic, 

legislaţia şcolară şi documentele curriculare utilizate de educător / învăţător. 

3. Asistă şi participă la analiza activităţilor educaționale, didactice, conduse de 

educător / învăţător şi colegi. 

4. Se consultă cu metodicianul şi mentorul pentru realizarea cu succes a 

activităţilor didactice şi educaţionale. 

5. Proiectează, conduc şi evaluează activităţi educaționale și didactice.  
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6. Elaborează material didactic şi îl valorifică în activităţile (educaţionale) 

susţinute. 

7. Completează fişa psihopedagogică a unui copil (la practica pedagogică I) sau a 

grupului educațional (la practica pedagogică II), în urma observării şi a analizei 

rezultatelor activităţii acestora, dar şi în urma aplicării unor probe psihologice. 

8. Manifestă inteligenţă, conştiinciozitate, responsabilitate, spirit de disciplină, 

spirit creativ şi activ în organizarea activităţilor didactice şi educaţionale cu copii 

preșcolari și elevii claselor primare. 

9. Să manifeste atitudine binevoitoare, respect şi stimă faţă de personalitatea 

copilului. 

10. În relaţiile cu colegii, lucrătorii instituţiei de învăţămînt să dea dovadă de tact 

pedagogic. 

11. Înregistrează la timp şi corect datele privind cercetarea psihopedagogică cu 

analiza şi interpretarea lor. 

12. Realizează întreg conţinutul sarcinilor destinate practicii pedagogice. 

13. Prezintă în termen de 7 zile de la finalizarea practicii documentaţia pentru 

verificare.  

14. Realizează un portofoliu, care să cuprindă următoarele documente: 

     - caietul de înregistrare a datelor cercetărilor psihologice realizate şi a analizei 

psihopedagogice a activităților și lecţiilor asistate; 
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     - fişa de caracterizare psihopedagogică a unui copil (la practica pedagogică I); 

     - fişa de caracterizare psihopedagogică a grupului educațional (la practica 

pedagogică II); 

     - efectivul grupei de copii în funcţie de sex, vârstă; 

     - proiectele didactice pentru activităţile didactice susţinute; 

     - proiecte ale activităţilor educaționale și extracurriculare, a orei de dirigenţie; 

     - materiale didactice utilizate în activităţile didactice şi educaţionale susţinute; 

     - CD cu poze de pe parcursul activităţilor de practică pedagogică a studenţilor; 

     - raport la practica pedagogică; 

     - proiectul didactic de lungă durată; 

     - referinţă la practică, semnată de mentor şi directorul instituţiei de învăţămînt. 

  

Conţinutul şi oformarea caietului – zilnic al studentului la 

practică 

1. Foaie de titlul caietului – zilnic (vezi Anexa 1); 

2. Structura caietului – zilnic: 

       - Pagina 1: Obiectivele practicii psihologice; 
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       - Pagina 2: Obligaţiunile studentului – practicant; 

       - Pagina 3: Lista copiilor din grupă / clasă: numele, prenumele copilului / 

elevului cercetat; 

       - Pagina 4: Orarul activităților / lecţiilor şi orarul sunetelor în școală; 

       - Pagina 5: Programul la practica pedagogică; 

       - Pagina 6: Evidenţa activităţii la practică. 

 Conţinutul activităţii la practică şi fixarea rezultatelor se realizează 

conform următorului tabel:  

Data Tema, obiectivele, programul de 

cercetare şi conţinutul practicii 

Analiza psihopedagogică a 

rezultatelor obţinute, concluzii, 

propuneri 

 

 

  

 

Analiza activităților / lecţiilor asistate se va realiza după următoarea 

schemă: 

Numele şi prenumele cadrului didactic (studentului 

practicant)__________________________ 

Activitatea / Disciplina de învăţămînt_________________________ 
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Subiectul lecţiei__________________________________________ 

Obiectivul asistării________________________________________ 

Indicatori Aprecieri şi observaţii 

     I. Pregătirea activității / lecţiei 

a) documentarea ştiinţifică şi metodică 

 

b) definirea obiectivelor activității / 

lecţiei 

 

     II. Realizarea conţinutului ştiinţific al 

lecţiei 

a) formarea noţiunilor elementare / 

ştiinţifice 

 

b) volumul şi calitatea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor predate şi 

însuşite de preșcolari / 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  
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ştiinţifice (a elevilor) 

c) preocupări pentru educarea moral-

civică a elevilor 

 

d) contribuţii la realizarea educaţiei 

estetice 

 

       IV. Comportamentul studentului 

practicant 

a) ţinuta şi limbajul 

 

b) conduita în relaţie cu copiii  

c) creativitatea în conceperea şi 

conducerea lecţiei (activităţi 

educaţionale) 

 

d) calităţi pedagogice puse în valoare  

e) realizarea obiectivelor  

 

 Concluzii şi aprecieri_______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______ 
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Recomandări pentru 

îmbunătăţire:____________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

Tematica şi conţinutul practicii 

I. Perioada de iniţiere – 1 și a 3 săptămână  

Sarcini: 

 Prima întâlnire cu mentorul şi grupa / clasa la care studenţii vor preda. 

Familiarizarea cu copiii. 

 Asistarea la activitățile / lecţiile „model” susţinute de cadrele didactice din 

instituția de aplicaţie (2 zile). Familiarizarea cu documentaţia instituției 

(catalogul, proiectul didactic de lungă durată, etc.).  

 Asistarea la ora de dirigenţie şi alte activităţi educaţionale. 

 Familiarizarea cu planul de activitate a instituţiei de învăţămînt, activităţile 

comisei metodice, a activităţilor cu părinţii. 

 Observarea comportamentului copilului cercetat sau a grupului educațional în 

diferite situaţii. 

 Proiectarea activităților / lecţiilor pentru săptămâna ulterioară  

II. Predarea de către fiecare student a unei activități / lecţii pe zi pe baza proiectelor 

elaborate (a II şi III, IV săptămână) 
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 Asistări reciproce la activități / lecţii a studenţilor şi analiza lor 

psihopedagogică. În urma asistării studenţii practicanţi vor face schimb de 

opinii pentru a determina veridicitatea observaţiilor efectuate. 

 Observarea comportamentului copilului / elevului sau a grupului educațional. 

 Efectuarea unor probe psihologice cu copilul cercetat (grupul educațional), 

analiza şi interpretarea datelor. 

 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. 

III. Săptămâna a V 

Studenţii proiectează individual toate activitățile / lecţiile programate într-o zi 

(fiecare student). Ceilalţi studenţi asistă şi analizează. Pe parcursul săptămânii se 

schimbă cu locul. 

 Observarea comportamentului copilului / elevului cercetat sau a grupului 

educațional. 

 Efectuarea probelor pedagogice, a testului sociometric, studierea şi analiza 

produselor activităţii, analiza şi interpretarea lor. 

 Completarea fişei de caracterizare psihopedagogică a copilului / elevului sau 

grupului educațional. 

 Confecţionarea materialului didactic necesar pentru activități / lecţii. 

 Organizarea şi desfăşurarea orelor de dirigenţie, a altor activităţi educaţionale. 

 Completarea caietului de practică. 
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 Completarea portofoliului studentului practicant. 

 Întocmirea raportului final de practică pedagogică. 

 Totalizarea rezultatelor activităţii practicanţilor. 

După o săptămână studenţii prezintă documentaţia metodicianului de la 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie pentru verificare şi susţinerea în continuare 

a examenului. 
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Anexa 1 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRUCEICU HASDEU” 

DIN CAHUL 

Facultatea de Filologie şi Istorie 

Catedra de Pedagogi şi Psihologie 

Specialitatea: 142.03/142.02 Pedagogie în Învăţămîntul Primar și 

Pedagogie preșcolară 

 

Agenda 
la practica pedagogică a studentului (studentei) din grupa _________ 

Numele, prenumele_____________________________ 

Locul desfăşurării practicii_________________________ 

 

Mentor______________________ 

Metodician___________________ 
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Cahul 2013 

 

Anexa 2 

Fişa de caracterizare psihopedagogică a elevului (pentru elevii din clasele 

I-IV) după P.Golu, E.Verza, U.Zlate 

 

I. Date personale 

 1. Numele şi prenumele__________________________ 

 2. Locul şi data naşterii__________________________ 

 3. Domiciliul__________________________________ 

 4. Şcoala şi clasa în care îşi face studiile______________ 

II. Date familiale 

 1. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor 

 Tatăl_________________________________________ 

 Mama_______________________________________ 

 2. Structura şi componenţa familiei: 

   a)  Tipul familiei: 

 normală 

 tatăl (mama) decedat 

 părinţi despărţiţi 

 părinţi vitregi (unul, amândoi) 

   b) Fraţi (surori) mai mari, mai mici. 

Nr. 

crt. 
Vârsta Ocupaţia 

Nr. 

crt. 
Vârsta Ocupaţia 

1.   1.   

2.   2.   

3.   3.   
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4.   4.   

 

Alte situaţii__________________________alte persoane (rude) apropiate în 

familie_____________________________ 

_____________________________________________________________

________________________________________ 

 3. Atmosfera şi climatul educativ: 

 raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi şi între părinţi şi 

copii; 

 raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare; 

 dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente; 

 familie destrămată sau pe cale de destrămare. 

4. Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului: 

 foarte precare; 

 la limită; 

 acceptabile; 

 bune; 

 foarte bune. 

5. Influenţe extrafamiliare (vecini, prieteni, colegi): 

 reduse; 

 ample; 

 frecvente; 

 întâmplătoare. 

III. Dezvoltarea fizică şi sănătăţii 

1. Caracteristici ale dezvoltării fizice. 

2. Îmbolnăviri:________________________ 

   a) anterioare intrării în şcoală 

_________________________________________________ 

   b) pe parcursul şcolarizării 

___________________________________________________ 
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 3. Deficienţe, dezabilităţi (senzoriale, motorii) 

___________________________________________________ 

IV. Particularităţi ale debutului şcolarităţii 

 1. Pregătirea copilului pentru a deveni şcolar: 

   a) dezvoltarea motivelor şi intereselor de 

cunoaştere__________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________ 

   b) capacitatea de a efectua acţiuni practice şi 

mentale___________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________ 

   c) capacitatea verbalizării reprezentărilor________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________ 

   d) gradul de independenţă a proceselor intelectuale________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________ 

 2. Simptomologii ale conduitei: 

 Pozitive, adecvată începerii şcolarităţii; 

 Negative, neadecvată începerii şcolarităţii. 

3. Inserţia în fluxul solicitărilor şcolare: 

   a) caracteristici favorabili de integrare a copilului în activitatea 

şcolară____________________________________ 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________ 

 

   b) caracteristici nefavorabile de integrare a copilului în activitatea 

şcolară____________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________ 

 

V. Rezultatele obţinute de elev 

 1. Rezultatele la învăţătură  

 Grafic global (pe clase)  

  Media  

 I II III IV 

10     

9     

8     

7     

6     

5     

4     

3     

2     

1     

 

Clasificat  

n/N             clasa (anul) 
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2.       3. 

Cercuri pe obiecte 

frecventate de elev 

 Participarea la concursuri şcolare şi 

extraşcolare 

Clasa – 

cercul 

Rezultate  Clasa – 

concursul 

Rezultate 

 

4. Activitatea independentă desfăşurată de elev: 

 Citeşte suplimentar din manual; 

 Citeşte şi alte cărţi; 

 Rezolvă probleme în plus; 

 Alte ocupaţii (plastice, muzicale sportive, coregrafice, 

etc.)______________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________ 

VI. Procesele cognitive şi stilul de muncă intelectuală 

 1. Caracteristici ale funcţiei senzorio-perceptive: 

 Predomină modalitatea vizuală de recepţie a informaţiei; 

 Predomină modalitatea auditivă de recepţie a informaţiei; 

 Percepţie difuză, superficială a materialului de învăţare; 

 Percepţie complexă (spirit de observaţie).  

2. Nivelul de inteligenţă: 

Inteligenţă 

foarte bună 

Inteligenţă 

bună 

Inteligenţă 

mediocră 

Inteligenţă 

scăzută 

Inteligenţă 

sub limită 

     

      3. Memoria: 

Foarte bună Bună Medie Slabă Foarte slabă 

     



23 

 

      4. Imaginaţia: 

 Săracă; 

 Bogată; 

 reproductivă; 

 creatoare; 

 

 pentru activităţi tehnice; 

 pentru activităţi literar-

artistice; 

       5. Limbajul: 

– Vocabular bogat; 

– Exprimare frumoasă şi 

corectă; 

– Exprimare uşoară şi 

corectă; 

 

– Vocabular redus; 

– exprimare greoaie; 

– Vocabular foarte sărac; 

– exprimare incorectă; 

    

       6. Stilul de muncă: 

a) cum lucrează: 

 Sistematic, ritmic, organizat; 

 Inegal, cu fluctuaţii în salturi; 

 Neglijent, copiază temele de la alţii, aşteaptă să i le facă părinţii; 

 Mari lacune în cunoştinţe, rămîneri în urmă la învăţătură şi la alte 

activităţi; 

 Alte 

menţiuni______________________________________________

_____________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________ 

b) Sârguinţa:  

Foarte sârguincios Sârguincios 

 

Puţin sârguincios Deloc 

sârguincios  

    

c) Autonomie, creativitate: 

 Inventiv, cu manifestări de creativitate; 

 Ocazional are iniţiativă, manifestă independenţă; 

 Lucrează mai mult şablonat, stereotip; 
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 Nu manifestă deloc iniţiativă şi independenţă; 

 Alte 

caracteristici________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________ 

VII. Conduita elevului la lecţie şi în clasă 

 1. Conduita la lecţie: 

 Atent, participă activ, cu interes; 

 Atenţia şi interesul inegale, fluctuante; 

 De obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat; 

 Prezent numai fizic, cu frecvente distrageri. 

2. Purtarea în general: 

 Exemplară, ireproşabilă; 

 Corectă, cuviincioasă, bună; 

 Cu abateri comportamentale relativ frecvente, dar nu grave; 

 Abateri comportamentale grave, devianţă. 

 

VIII. Conduita în grup, integrarea socială a elevului 

 1. Participarea la viaţa de grup: 

 Mai mult retras, rezervat, izolat, puţin comunicativ; 

 Participă la activitatea de grup numai dacă e solicitat; 

 Este în contact cu grupul, se interesează, dar preferă sarcinile 

executive; 

 Caută activ contactul cu grupul, sociabil, comunicativ, 

stabileşte uşor relaţii, vine cu idei şi propuneri; 

 Activ, sociabil, comunicativ, cu iniţiativă, bun organizator al 

grupului. 



25 

 

 

2. Cum este văzut de colegi: 

 Bun coleg, sensibil, te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el; 

 Bun coleg, săritor la nevoie, te poţi bizui pe el; 

 Preocupat mai mult de sine, individualist, egoist. 

 

3. Colegii îl apreciază pentru: 

 Rezultatele la învăţătură; 

 Performanţele extraşcolare; 

 Pentru că este prietenos, apreciat. 

 

IX. Trăsături de personalitate: 

 1. Temperamentul:  

 Puternic exteriorizat, impulsiv, nestăpînit, inegal, iritabil, 

uneori agresiv, activ, rezistent la solicitări, cu şedinţe de 

dominare a altora; 

 Exteriorizat, energic, vioi, mobil, echilibrat, uşor adaptabil, 

vorbăreţ, guraliv, nestatornic; 

 Calm, controlat, reţinut, uneori nepăsător, mai greu adaptabil, 

rezistent la solicitări repetitive; 

 Hipersensibil, interiorizat, retras, anxios; 

 Tip combinat. 

 

2. Emotivitate: 

 Foarte emotiv, excesiv de timid, emoţiile îi perturbă activitatea; 

 Emotiv, dar fără reacţii dezadaptative; 

 Neemotiv, îndrăzneţ. 

 

3. Dispoziţie afectivă predominantă: 

 Vesel, optimist; 
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 Mai mult trist, deprimat. 

 

4. Însuşiri aplicative: 

 Lucrează repede, rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare; 

 Rezolvă corect, dar consumă mai mult timp şi investeşte mai 

multă energie; 

 Lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp. 

 

5. Trăsături de caracter în devenire:  

a) atitudini faţă de muncă: 

 Pozitive,                         

 Negative. 

b) atitudini faţă de alţii: 

 Pozitive; 

 Negative. 

c) atitudini faţă de sine: 

 Pozitive; 

 Negative. 

 

 

X. Măsuri, acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei. 

 

1. Cu părinţii: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________ 

 

2. Cu diriginţii şi cu ceilalţi profesori: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

________________ 

 

3. Cu elevul cercetat: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________ 

 

XI. Concluzii:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 

Fişă de caracterizare psihopedagogică a grupului şcolar 

 

Informaţii generale despre clasă: 
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  - numărul de elevi, 

  - vîrsta, 

  - profesia parinţilor, 

  - starea sănătăţii, 

  - rezultatele la învăţătură. 

 

                        Graficul global. Mediile generale a clasei 

 

Nr. Nume, prenume 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1.           

2.           

3.           

 

- aptitudini, 

- însuşiri aptitudinale, 

- starea generală. 

 

II. Dinamica grupului 

- totalitatea transformărilor care au loc în interiorul grupului şcolar, 

- gradul de coeziune a colectivului. 
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III. Specificul clasei ca microgrup social 

- climatul socioafectiv al grupului, 

- rolul micro-grupurilor formate, 

- normele care se impun în viaţa colectivului, 

- prezenţa criticii, autocriticii, atitudinea elevilor faţă de critică, 

- conflicte din interiorul grupului şcolar, frecvenţa şi modul de depăşire a lor, 

motivele apariţiei conflictelor: 

          1. Apariţia sentimentului de invidie 

          2. Apariţia sentimentului de superioritate 

          3. Apariţia sentimentului de egoism 

 

IV. Modalităţi de depăşire a conflictelor: 

 

1. Organizarea orelor de dirigenţie pe temele: „Prietenie adevărată, prietenie 

falsă. Calităţile unui prieten adevărat.”;”Cine sunt eu?” 

2. Acceptarea relaţiei de către elevi, 

3. Aducerea la cunoştinţă a părinţilor despre comportamentul elevilor. 

 

V. Măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei: 
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1. Discuţii cu părinţii, 

2. Discuţii cu dirigintele şi cu ceilalţi profesori, 

3. Discuţii cu grupul de elevi. 

 

VI. Concluzii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4 

 

 
FIȘA PSIHOPEDAGOGICĂ  PENTRU COPII PREȘCOLARI 

I. DATE DE IDENTIFICARE  

1. Numele și prenumele ........................................................ 

2. Născut  anul.................... luna........................... ziua...........  

localitatea................................ 

3. Domiciliul stabil....................................................................................... 

4. Grădinița ........................................................ grupa............................... 

5. Ruta preșcolară anterioară ( se indică grădinițele, leagănele frecventate anterior) 

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

II. DATE PRIVIND SITUAȚIA FAMILIALĂ   
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1. Numele și prenumele 

părinților.......................................................................................................................

......... 

2. Profesia și ocupația 

părinților................................................................................................ 

3. Structura familiei (părinți, frați, surori, bunici sau persoane care îngrijesc copilul) 

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

4. Aspecte speciale legate de compoziția familiei ( divorțuri, adopțiuni etc.) 

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

......... 

5. Importanța acordată în familie educației preșcolară   

 foarte mică 

 mică 

 medie 

 mare 

 foarte mare 

 În cazuri speciale se fac interviuri cu membrii familiei. 

6. Influențe socio-culturale și profesionale în mediul familiei.                                                                  

Domenii și surse 

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

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

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

7. Aspirațiile și opțiunile părinților privind evoluția copilului  ( școala ce o va urma) 

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

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

III. DATE PRIVIND STAREA PSIHOFIZICĂ ȘI SĂNĂTATEA   

1. Antecedentele ereditare și condiții de mediu nocive 

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

.................................................................... 
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2. Starea generală a 

sanatății......................................................................................................... 

3. Mențiuni de semnificație  pentru procesul de învățămînt (deficiențe mentale, 

sezoriale, psiho-motorii) 

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

IV. REZULTATELE COPIILOR LA ACTIVITATEA ÎN GRĂDINIȚĂ  

Rezultatele 

,grupa  

Grupa 

mică 

Grupa 

mijlocie 

Grupa 

mare  

Grupa 

pregătitoare  

1.foarte 

slabe 

    

2.slabe     

3.medii     

4.bune     

5.foarte bune      

 *situații speciale 

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

 

 

 

V. ADAPTAREA LA MEDIUL DE GRĂDINIȚĂ  ( perioada de timp ) 

1.foarte grea ..............................................        

1. 2. dificilă ....................................................  

2. 3. tensional continuă ................................ 

3. 4. tensional intermitentă .......................... 

4. 5. Bună ...................................................... 
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6.foarte bună.............................................   

 

VI. ANALIZA CALITATIVĂ  DIFERENȚIALĂ A REZULTATELOR 

ACTIVITĂȚII DE PROFILURILE DIN PLANURILE DE ÎNVĂȚĂMÎNT  

Indicatori                                                                                                                                                                        

A. cunoștințe                                                                                                                                                              

B. aptitudinii                                                                                                                                                                

C. creativitate      

                                                                                                                                               

 

Calificative                                                                                                                                                                    

1. foarte slab                                                                                                                                                                 

2. slab                                                                                                                                                                             

3. mediu                                                                                                                                                                      

4. bun                                                                                                                                                                                 

5. foarte bun 

 

 

Profilul activității 

Calificativ  

    

 A B C A B C A B C A B C 

1.Dezvoltarea vorbirii              

2.Activități matematice              

3.Cunoștințe despre om și mediul 

înconjurător  
            

4.Activitate artistico-plastică              

5.Educație muzicală             

6.Educație fizică              
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7.Activități plastice              

8.Exerciții grafice             

9.Jocuri și alte activități la alegere              

 

VII. INTEGRAREA PREȘCOLARULUI ÎN COLECTIVUL DE COPII  

1. Statut informal.................................................................................................. 

2. Roluri preferate................................................................................................. 

3. Roluri jucate...................................................................................................... 

4. Numărul și caracteristicele psihocomportamentale ale ,,pretenilor,, 

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

.............................,, respinșilor,, 

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

5. Reportarea la educatoare ( relații: protector, sursă de sancțiuni, sursă de satisfacții 

cognitive 

etc.)...............................................................................................................................

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

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

VIII. PROFILUL PSIHOPEDAGOGIC AL COPILULUI  

1. Caracteristici senzorio-perceptive 

(concluzii)....................................................................................................................

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

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

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

2. Procese cognitive superioare : 

A. GÂNDIREA                                                                                                                                         

a) generalizări cantitative  

b) logica practică a realțiilor de  

- mărime 

- cantitate 

- spațiale ( lângă, pe, sub, aproape ) 
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- temporale ( succesiune, simultaneitate etc.)  

- parte - întreg   

- comparație  

B. MEMORIA  

a) Volumul  

b) de scurtă durată  

c) de lungă durată  

C. ATENȚIA  

a) involuntară  

b) voluntară  

c) capacitatea de concentrare  

D. INTELIGENȚA  ( rezolvarea de probleme )  

E. IMAGINAȚIA  ( gîndire divergentă, creativitate )  

F. LIMBAJUL  

a) limbajul  

b) fluiditate 

c) vocabular ( extensia lui ) 

*preferințe:   -  

 -  

                         -  

                         -  

 3. capacității temperamentale ( preponderente )  

a) melancolic  

b) sangvinic 

c) flegmatic 

d) caloric  

                  4. predispoziții aptitudinale 

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

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

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

  5.caracteristicile afectivității ( sentimente, emoții )  
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a) procesul de identificare – imitații ( tata, mama etc )   

b) emotivitate  

c) impresionabilitate educațională ( participarea)  

d) agresivitatea  

e) mirarerea  

f) discreția  

                          

 

                            6.formarea și acționarea schemelor morale  

a)    cooperarea  

b) competiția  

c) altruismul 

d) politețea  

e) bunele maniere 

f)     alte scheme morale  

 

LEGENDĂ: 1. foarte slab  2. slab  3. mediu  4. bun  5. foarte bun 

 

IX. OBSERVAREA REZULTATELOR DIN ANALIZA CANTITATIVĂ A 

DATELOR ÎNSCRISE LA INDICATOR: 

1. Situația familială 

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

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

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

2. Date pregătitoare de dezvoltare 

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

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

............................ 
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3. Date școlare 

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

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

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

 

X. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRII PENTRU INTEGRAREA ȘCOLARĂ ȘI 

FAMILIALĂ  
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