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Preliminarii  

Rezolvarea obiectivelor complexe ce stau în faţa instituţiilor 

superioare de învăţământ în contextul cerinţelor Procesului de la 

Bologna vizează perfecţionarea formării teoretice şi practice a 

studenţilor – viitori profesori pentru a putea dispune de o bună 

pregătire pedagogică şi psihologică şi de competențele didactice 

necesare care le va permite realizarea unui învăţământ modern, 

formativ-dezvoltativ în instituţiile de învăţământ preuniversitare. 

Practica psihogogică va crea condiţii pentru cunoaşterea 

specificului activităţii Serviciului psihologic şcolar în instituţiile 

educaţionale preuniversitare, cît şi iniţierea în domeniul profesării 

acestei specilităţi în alte tipuri de instituţii. Conţinutul  teoretico-

aplicativ al practicii psihologice va oferi posibilitatea: 

- cunoaşterii tipurilor de activităţi exercitate de psihologul 

şcolar într-o instituţie educaţională; 

- determinarea cîmpului de intervenţie în lucrul cu elevii, clasa, 

corpul didactic şi părinţii; 

- îmbogăţirea portofoliului cu metode de intervenţie 

psihologică şi însuşirea metodelor de prelucrare, interpretare şi 

prezentare a rezultatelor, toate acestea stimulînd interesul pentru 

asistenţa şi cercetarea psihologică. 

Viitoarele cadre didactice îşi vor fortifica abilităţile privind 

interacţiunea cu toţi actorii procesului educaţional, metodele de 

determinare a grupurilor şi factorilor de risc psihologic, cît şi căile de 

sprijin şi intervenţie în diferitele situaţii şcolare, vor duce observări 

sistematice asupra unor subiecți identificați pentru cercetarea 

psihologică.  

Practica psihologică va avea loc în licee (şcoli) din raza 

oraşului Cahul, fiind preconizată pentru anul III, semestrul VI (în 

conformitate cu planurile de învăţământ elaborate la facultate şi 

catedra de specialitate). În cadrul practicii studenţii, sub dubla 

coordonare, vor fi ghidaţi de mentorul de practică psihologică 



 3 

(profesorul-metodist) şi psihologul şcolar din cadrul instituţiei 

educaţionale în care a fost realizată repartizarea.  

Durata practicii este de 4 săptămîni (4 săptîmîni X 5 zile X 6 

ore per zi). Total: 240 ore dintre care 120 ore contact direct şi 120 ore 

– pentru activitatea individuală. Primele trei săptămîni practica 

psihologică se va desfăşura în licee, iar ultima săptămîna în fiecare zi 

studenţii, în urma înţelegerii prealabile, se vor deplasa la alte tipuri de 

instituţii pentru a cunoaşte specificul activităţii psihologului, după 

cum urmează: 

a) psihologul în cadrul Centrului de Zi pentru copiii cu 

disabilităţi fizice şi mintale din or. Cahul/şi clasa 

incluzivă pentru copiii cu handicap fizic din cadrul 

asociaţiei „Azi”, Cahul; 

b) activitatea psihologului la Centrul de informare şi 

consiliere a victimelor violenţei, Cahul; 

c) psihologul în cadrul Centrului pentru copiii străzii, 

Cahul; 

d) serviciul psihologic realizat în cadrul Poliţiei  or. 

Cahul; 

e) serviciul psihologic în cadrul Şcolii Profesionale Nr. 

1 Cahul. 

Pentru practica psihologică sunt prevăzute 8 credite 

transferabile. Sistemul de evaluare al studentului se bazează pe 

verificarea achiziţiilor acumulate în cadrul practicii psihologice ca 

medie a mai multor parametri, inclusiv portofoliul practicii 

psihologice. Evaluarea finală se va desfăşura sub formă de examen.  

  

La organizarea practicii psihologice a studenţilor trebuie să 

ţinem 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); 
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− Regulamentul (provizoriu) de organizare şi desfăşurare a 

procesului didactic în Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu 

Hasdeu” din Cahul pe baza ECTS şi  SNCS; 

− Planurile de învăţământ elaborate pentru specializările cu profil 

pedagogic; 

− Regulamentul cu privire la Asistenţa Psihologică 

Preuniversitară (APP) în Republica Moldova; 

−  Convenţia ONU despre drepturile copilului; 

 

Obiectivele practicii psihologice 

 

1. Familiarizarea studenţilor cu funcţiile şi responsabilităţile 

psihologului şcolar; 

2. Studierea principalelor aspecte în desfăşurarea activităţilor de 

bază ale psihologului şcolar – psihodisgnostic, corecţie, 

profilaxie şi consiliere psihologică; 

3. Familiarizarea cu planul de activitate al psihologului şcolar şi 

documentarea activităţilor realizate în ultimii 2 ani; 

4. Aplicarea în practică a cunoştinţelor de psihologie, 

confruntarea informaţiilor cu realitatea şcolară şi prelucrarea 

datelor obţinute în conformitate cu cunoştinţele teoretice 

însuşite. 

5. Formarea deprinderilor de a observa, a analiza, a aprecia 

fenomenele psihologice real existente, cauzele, condiţiile şi 

caracterul apariţiei/dezvoltării, cît şi consecinţelor acestora în 

baza unui studiu individual asupra unui subiect educaţional ales 

în scop de cercetare;: 

 sa înţeleagă şi să explice particularităţile comportării 

elevului în situaţii concrete. 

 a forma priceperea de a determina strategii psihologice 

care ar asigura posibilităţi pentru corecţia şi formarea 

armonioasă a elevilor; 

 a forma la studenţi deprinderi de a înregistra la timp şi 

corect datele cercetării, concluziile şi propunerile 

efectuate în timpul practicii şi a prelucra informaţia 
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obţinută în rezultatul organizării şi desfăşurării 

cercetărilor psihopedagogice. 

6. Cunoaşterea unor modalităţi concrete prin care este asigurat 

caracterul predominant formativ-dezvoltativ al învăţământului 

în instituţia de învăţământ (gimnaziu, liceu). 

7. Diferenţierea şi nominalizarea metodelor şi strategiilor de 

intervenţie a psihologului şcolar în lucrul cu clasa, elevii, 

pedagogii şi părinţii; 

8. Asistarea şi analiza psihologică a unor activităţi cu conţinut 

psihologic (ore de psihologie, adunarea părintească, şedinţa 

secţiei metodice a diriginţilor de clasă, şedinţa consiliului 

profesoral...) 

  9.  Cunoaşterea particularităţilor de bază în exercitarea funcţiilor 

psihologului şcolar în instituţia educaţională (liceu, şcoală) prin 

comparaţie cu responsabilităţile psihologului în alte tipuri de 

instituţi şi structuri. 

Obligaţiunile profesorului – metodist 

1. Realizează consultaţii pentru studenţii-practicanţi. 

2. Stabileşte relaţii cu directorul, directorul-adjunct, psihologul 

școlar a instituţiei de învăţământ, unde au fost repartizaţi la 

practică studenţii. 

3. Conduce activitatea de cercetare psihopedagogică desfăşurată 

de studenţi. 

4. Verifică completarea portofoliului pentru practică. 

5. Asistă, analizează şi apreciază activităţile educaţionale 

organizate şi dirijate de studenţi. 

6. La sfârşitul practicii efectuează evaluarea şi notează rezultatele 

obţinute de studenţi la practică. 

 

Obligaţiunile psihologului  

din instituţia de învăţămînt preuniversitar 

1. Creează condiţii optime pentru realizarea calitativă a practicii. 

2. Colaborează cu profesorul-metodist privind organizarea şi 

desfăşurarea practicii. 
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3. Permite studenţilor practicanţi să facă cunoştinţă cu materialele 

portofoliului activităţilor relevante realizate în scop psihologic 

în ultimii 2 ani; 

4.  Organizează şi desfăşoară după plan diferite activităţi de 

diagnostic, corecţie, profilaxie şi consiliere psihologică; 

5. Asigură conexiunea dintre studenţi şi corpul profesoral pentru 

asigurarea asistarii la ore şi participarea în cadrul 

evenimentelor colectivului didactic – consiliu profesoral, 

adunare de părinţi ş.a. 

6. Organizează asistă, analizează şi apreciază activităţile 

organizate şi dirijate de studenţii-practicanţi. 

 

Obligaţiunile studentului–practicant 

1. Să studieze profund obiectivele şi conţinutul practicii. 

2. Să repete preventiv materialul teoretic, care va servi ca bază 

pentru desfăşurarea practicii respective. 

3. Să manifeste inteligenţă, conştiinciozitate, responsabilitate, 

spirit de disciplină, spirit creativ şi activ în organizarea 

acţiunilor educaţionale cu elevii. 

4. Să aibă atitudine binevoitoare, respect şi stimă faţă de 

personalitatea elevului. 

5. În relaţiile cu colegii, lucrătorii instituţiei de învăţământ să dea 

dovadă de tact pedagogic. 

6. Să se consulte cu profesorul-metodist şi psihologul în 

realizarea activităţilor cu conţinut psihologic. 

7.  Să posede tehnica aplicării şi interpretării metodelor de 

cercetare psihologică. 

8.  Sa asiste şi să efectueze analiza psihopedagogică a lecţiilor 

asistate. 

9. Să înregistreze la timp şi corect datele privind cercetarea 

psihopedagogică cu analiza şi interpretarea lor. 

10. Să realizeze întreg conţinutul sarcinilor psihologice destinate 

practicii psihologice 

11. Să prezinte în termen de 7 zile de la finalizarea practicii 

profesorului-metodist documentaţia la practică pentru 

verificare. 
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Documentaţia studentului-practicant 

1. Caietul de înregistrare a datelor cercetărilor psihologice 

realizate zilnic (agenda). 

2. Fişa de observare a lecţiei în clasele primare. 

3. Fişa de observare a elevului din ciclul liceal. 

4. Fişa de observare a profesorului din ciclul gimnazial. 

5. Fişa de caracterizare psihopedagogică a elevului. 

6. 2 proiecte didactice a orelor de diriginție asistate în ciclul 

gimnazial, liceal. 

7. Set de materiale ce descriu tipul instituţiei de învăţămînt, 

regulamentul intern, programul de activitate al psihologului, 

înscrieri despre activităţile relevante realizate de psiholog. 

8. Fişele de lucru cu elevul studiat, analize a diferitor teste şi 

metode utilizate. 

9. Programul corectiv-dezvoltativ elaborat şi exersat. 

10. Produse ale activităţii elevilor, materiale ale consiliilor 

profesorale, activităţilor psihologice. 

 

 

 

Conţinutul şi forma caietului – zilnic al studentului 

la practică 

 

1. Foaie de titlu al caietului – zilnic (vezi Anexa 1). 

2. Structura caietului-zilnic: 

− Pagina 1. Obiectivele practicii psihologice. 

− Pagina 2. Obligaţiunile studentului-practicant. 

− Pagina 3. Orarul lecţiilor şi orarul sunetelor. 

− Pagina 4. Programul la practica psihologică. 

− Pagina 5.. Evidenţa activităţii practicii. 

 

Conţinutul activităţii la  practică şi fixarea rezultatelor se realizează 

conform următorului tabel: 
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Data  Tema, obiectivele, programul de 

cercetare şi conţinutul practicii 

Analiza psihopedagogică a 

rezultatelor obţinute, concluzii, 

propuneri 

   

 

Tematica şi conţinutul practicii psihologice   

 

I. Perioada de iniţiere – I săptămînă 

Sarcini: 

 cunoaşterea programului şcolar; 

 cunoaşterea regulamentului intern de funcţionare a instituţiei 

de învăţământ; 

  planul de activitate al instituţiei (obligatoriu tematica 

Consiliilor profesorale planificate pentru această perioadă); 

  planul de lucru al psihologului şcolar; 

  portofoliul cu materiale relevante din ultimii 2 ani; 

  documentarea activităţii de asistenţă psihologică – registre, 

procese verbale, fişe de studiere psihopedagogică;  

În această perioadă fiecare student de asemenea urmează să 

asiste în total la 6 ore diferite, dar completează 3 fişe de evaluare 

diferite ca obiect de cercetare şi ca ciclu şcolar. 

Astfel: 

a) 2 ore asistă la ciclul primar. Scopul asistării este observarea 

activităţii învăţătorului şi elevilor la ore, metode şi tehnici de 

stimulare a activismului elevilor, studierea climatului şi 

coeziunii elevilor, evidenţierea elevilor cu nereuşită la 

învăţătură. Finalitate – completarea fişei de observaţie 

psihopedagogică a lecţiei. 
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b) 2 ore asistă la lecţii în ciclul liceal cu scop de observare a 

activităţii elevilor la ore. Finalitate – completarea fişelor 

psihopedegogice de observare a activităţii elevului pentru 

determinarea activităţii proceselor psihice cognitive, 

comportamentul la ore şi în afara acestora, interesul şi 

motivaţia pentru diferite obicte de studiu; 

c) 2 ore asistă în ciclul gimnazial pentru observarea activităţii 

profesorului la obiect. Scopul asistării: identificarea 

metodelor şi tehnicilor utilizate de profesor la ore, 

menţinerea activismului elevilor, interrelaţionarea cu clasa, 

climatul psihologic la ore. Finalitate – completarea fişei de 

observare a activităţii profesorului la obiect. 

 În urma asistării studenţii practicanţi pot face schimb de opinii cu 

profesorii/învăţătorii pentru a determina veridicitatea observaţiilor 

făcute şi caracterul sistematic sau întîmplător al anumitor manifestări 

psihologice. În această săptămînă fiecare student practicant îşi 

selectează 1 elev de orice vîrstă ( preferenţial vîrsta şcolară mică sau 

gimnazială iniţială) ca subiect al următoarei cercetări psihologice (se 

acceptă şi selectarea în perechi pentru consultanţă reciprocă) şi 

stabileşte contact cu acesta prin intermediul psihologului sau a 

dirigintelui de clasă pentru obţinerea consimţămîntului acestuia. Se 

acceptă şi varianta identificării unui elev din grupul de risc ( insucces 

şcolar, comportament asocial, izolat ca statut social ş.a) 

 

II. Perioada studiului individual – II – III  săptămîna  

        Sarcini: 

 În această perioadă studenţii trebuie să utilizeze toate cunoştinţele 

teoretice acumulate privind metodele de colectare a informaţiilor 

psihologice despre subiectul educaţiei şi interpretarea acestora. 

Aceste metode se vor utiliza cu scopul de a identifica factorii care 

au contribuit la apariţia situaţiei de vulnerabilitate şi risc a 

subiectului cercetării. Asta presupune: 

a) Studiul teoretic şi reamintirea privind multitudinea de metode 

utilizate pentru colectarea datelor psihologice (studiu în 

bibliotecă ( 1-2 zile) 
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b) identificarea unui set de metode de cercetare a subiectului 

educaţiei (observarea activă şi pasivă, convorbirea cu elevul, 

părinţii, dirigintele, colegii), chestionarul, interviul, teste cu 

diferite scopuri, sondajul de opinie, scări de apreciere ş.a. 

c) stabilirea unui grafic de lucru împreună cu subiectul şi 

obţinerea consimţămîntului acestuia; 

d) utilizarea acestui set de metode în lucrul cu subiectul cercetat şi 

identificarea pentru sine a cauzelor care fac persistenă 

problema subiectului, 

e) crearea profilului psihologic al subiectului cercetării; 

f)  identificarea căilor şi strategiilor de intervenţie posibile pentru 

corecţia şi formarea armonioasă a elevilor studiaţi şi discutarea 

acestora împreună cu psihologul instituţiei de învăţămînt şi 

mentorul practicii psihologice ( 1-2 zile); 

g) Aprobarea strategiilor selectate de intervenţie de către mentorul 

practicii; 

h) Lucrul corectiv-dezvoltativ şi prelucrarea datelor obţinute;  

i) Sistematizarea informaţiilor şi pregătirea acestorapentru 

portofoliul practicii. 

A doua sarcină a acestei perioade este asistarea la 2 ore de 

diriginție în clasele primare, gimnaziale, liceale, obţinerea 

consimţămîntului profesorului-psiholog de preluare a proiectelor 

didactice ale orelor asistate, copierea şi pregătirea proiectelor 

didactice pentru plasarea în portofoliul practicii psihologice. 

 

În perioada dată studenții vor mai realiza următoarele sarcini: 

 sarcini: 

a) participarea împreună cu psihologul şcolar la 

activităţile desfăşurate în domeniul OŞP – orientării 

şcolare şi profesionale; 

b) asistarea psihologului în prelucrarea cantitativă şi 

calitativă a rezultatelor; 

c) completarea portofoliului practicii psihologice cu 

diverse metode utilizate în Orientarea şcolară şi 

profesională; 



 11 

d) prelucrarea altor materiale din cadrul practicii 

psihologice; 

 

III. Practica psihologică în alte tipuri de instituţii –săptămîna a 

IV   

Sarcini: 

Cunoaşterea activităţii psihologului şcolar prin conectarea cu 

funcţiile şi responsabilităţile unui psiholog care activează în diferite 

tipuri de structuri şi organizaţii cu accent pe categoriile de persoane 

cu patologii sau abateri de la dezvoltarea în normă. Programul este 

structurat astfel: 

- psihologul în cadrul Centrului de Zi pentru copiii cu 

disabilităţi fizice şi mintale din or. Cahul/clasa incluzivă 

pentru copiii cu handicap fizic din cadrul asociaţiei „Azi”, 

Cahul;; 

- activitatea psihologului la Centrul de informare şi consiliere a 

victimelor violenţei, Cahul; 

- psihologul în cadrul Centrului pentru copiii străzii, Cahul/ 

serviciul psihologic în cadrul Şcolii Profesionale Nr. 1 Cahul; 

- serviciul psihologic realizat în cadrul Poliţiei  or. Cahul; 

- Zi de totalizare a activităţii. 
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Anexa 1 

 

 

Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul 
Facultatea: 

Specialitatea: 

 

Agenda 

La practica psihologică a studentului (studentei) din grupa 

 

Numele, prenumele 

 

Locul desfăşurării practicii: 

 

Profesorul-metodist: 

 

 

 

 

 

CAHUL - 2013 
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Anexa 2 

 

Fişa de caracterizare psihopedagogică a elevului 

 
I. Date personale  

 

1. Numele şi prenumele elevului _________________________ 

2. Locul şi data naşterii __________________________________ 

3. Domiciliul__________________________________________ 

4. Şcoala şi clasa în care învaţă ____________________________ 

 

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 mici, mai mari 
Nr. 

crt. 
Vârsta Ocupaţia 

Nr. 

crt. 
Vârsta Ocupaţia 

      

      

      

      

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; 
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 acceptabile; 

 bune; 

 foarte bune. 

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

 reduse; 

 ample; 

 frecvente; 

 întâmplătoare. 

 

III. Dezvoltare fizică şi starea sănătăţii 

1. Caracteristici ale dezvoltării fizice _________________________ 

2. Îmbolnăviri: 

a) anterioare intrării în şcoală ____________________________ 

b) pe parcursul şcolarităţii _______________________________ 

3. Deficienţe, handicapuri (senzoriale, motorii) 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

IV. Rezultate în activitatea elevului 

1. Rezultate la învăţătură 

a) Grafic global (pe clase)   b) Date selective 

M
ed

ii
 g

en
er

al
e 

(a
n

u
al

e)
 

10       elev fb.  
Clasa 
(anul) 

Materii cu rezultatele 

9         Cele mai 

bune (m) 

Cele mai 

slabe (m) 8       b  

7            

6            

5       m     

4            

3            

2       s     

1            

 

Clasificat  

n/N             clasa (anul) 

 

 

c) Aspiraţiile şi reacţiile părinţilor în legătură cu rezultatele 

şcolare ale elevului 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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2.   

Cercuri pe obiecte frecventate de 

elev 

 Participarea la concursuri şcolare şi 

extraşcolare 

Clasa – cercul Rezultate  Clasa – concursul Rezultate 

 

 

3. Activitatea independentă desfăşurată de elev: 

 

Lectura 
 neselectivă  

 selectivă 

Rezolvă probleme de: Alte activităţi 

arte plastice, muzica, 

sport, formaţii artistice 

etc. 

____________________

____________________ 

 

în ce domenii: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 matematică 

 fizică 

 tehnică 

 _______________ 

 

4. Ce vrea să urmeze la absolvirea şcolii, gimnaziului, a liceului. 

a) Dorinţele părinţilor:   b) Aspiraţiile elevului: 

____________________  

 ____________________ 

____________________  

 ____________________ 

____________________  

 ____________________ 

 

 

V. Procesele cognitive şi stilul de muncă intelectuală 

1. Caracteristici ale funcţiei sensorio-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 

observaţiei). 

 

2. Nivelul de inteligenţă: puterea de judecată, capacitatea de 

înţelegere, perceperea de a sistematiza, de a deprinde esenţialul, 

de a stabili legături (asociaţii) etc. 

 
Inteligenţă 

foarte bună 

Inteligenţă 

bună 

Inteligenţă 

mediocră 

Inteligenţă 

scăzută 

Inteligenţă sub 

limită 
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3. Memoria: 

  
Foarte bună Bună Medie Slabă Foarte slabă 

     

 

 

 

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 inco-

rectă; 

    

 

6. Stilul său de muncă: 

a) Cum lucrează:   b) Sârguinţa (hărnicia): 

 Sistematic, temeinic, cu 

preocupări de adâncire (depăşind 

manualul sau programul); 

 Organizat, ritmic, rămânând în 

limitele manualului (programei); 

 Inegal, prezintă fluctuaţii vizibile 

în note, alternează pregătirea 

conştiincioasă cu perioade de 

delăsare; 

 Neglijent improvizează răspun-

surile, copiază temele, speculează 

nota; 

 Învaţă în salturi, numai pentru a 

obţine nota de trecere (cu lacune 

mari în cunoştinţe); 

_______________________________ 

_______________________________ 
                          (alte menţiuni) 

 

Foarte 

sărguin-

cios 

Sârguin

-cios 

 

Puţin 

sârguin

cios 

Deloc 

sârgu-

incios  

    

 

c) Independenţa, creativitate: 

 Inventiv, cu manifestări de 

creativitate; 

 Ocazional are iniţiativă, manifestă 

independenţă; 

 Lucrează mai mult şablonat, 

stereotip; 

 Nu manifestă deloc iniţiativă şi 

independenţă; 

_______________________________ 

_______________________________ 
                             (alte aprecieri) 
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VI. Conduita la lecţii şi în grupul şcolar 

1. Conduita elevului la lecţii: 

a) Cum se pregăteşte: 

 vine pregătit la ore, cu temele de 

acasă făcute cu regularitate; 

 alternează pregătirea conştiin-

cioasă cu perioade de delăsare; 

 

b) Participarea: 

 intervine cu completări, participă 

activ, îşi aduce contribuţia 

spontană la tema nouă; 

 manifestă interes inegal, fluctuant; 

 se lasă greu antrenat, participă 

numai când este solicitat; 

 

 obişnuit, inactiv, parcă absent, 

numai observaţiile repetate îl aduc 

la ordine; 

 ___________________________ 

 

 

c) Disciplina la lecţii: 

 se încadrează în disciplina lecţiei, 

este receptiv la observaţii şi 

îndrumări; 

 disciplinat numai în condiţii de 

supraveghere, nereceptiv la 

cerinţele şcolare; 

 nedisciplinat, chiar turbulent, 

atrage şi pe alţii în abateri; 

 fuge de la ore, are atitudine de 

bravare, preocupări laterale; 

 ___________________________ 

  

 

2. Corelaţia dintre rezultate, posibilităţi intelectuale (aptitudini) şi 

motivaţie (sârguinţă, interes, etc.). 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Activitatea şi conduita elevului în grupul şcolar: 

 

a) Cum participă la viaţa colectivului: 

 mai mult retras, izolat, nu se 

interesează de problemele 

colectivului; 

 se sustrage de la munci sociale, 

lucrează numai din obligaţii; 

 face strictul necesar, dar fără vreo 

iniţiativă; 

 se integrează în colectiv, este bun 

executant, dar fără opinie proprie; 

 autoritar, bun organizator şi 

animator al colectivului; 

 

b) Cum este apreciat de colegi: 

 bun coleg, sensibil la greutăţile, 

problemele celorlalţi; 

 preocupat mai mult de sine, 

individualist, egoist; 

 preţuit pentru rezultatele la 

învăţătură; 

 apreciat pentru poziţia în 

colectivul clasei; 

 preţuit pentru performanţe 

extraşcolare; 

 ___________________________ 
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 c) Atitudinea elevului faţă de aprecierea colegilor 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4. Comportarea generală a elevului, nota la purtare: 

 cu abateri disciplinare grave; 

 cu abateri disciplinare minore, dar mai frecvente; 

 comportare corectă, cuviincioasă; 

 este un exemplu de purtare. 

5. Atitudinile şi reacţiile elevului faţă de aprecieri şi note: (nota 

critică, reacţii faţă de note, efecte frustrante ale aprecierii şcolare, stări 

de anxietate, aspiraţiile elevului în legătură cu performanţele şcolare, 

reacţiile elevului faţă de aprecierile pozitive şi negative ale 

profesorului). 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

VII. Trăsături de personalitate 

1. Firea şi temperamentul elevului: 

a) Introvertit – extravertit:    

 deschis, comunicativ, sociabil; 

 închis, rezervat, puţin sociabil; 

 ________________________ 
                         (tip combinat) 

 

b) Temperament:  

 impulsiv, nestăpânit, uneori 

brutal; 

 energic, vioi, uşor adaptabil; 

 liniştit, domol, reţinut, chiar 

lent; 

 rezistenţa redusă la efort, 

extrem de sensibil; 

 _____________________ 
                       (tip combinat) 

 

c) Dispoziţia afectivă generală: 

 realist, cu înclinaţii 

practice, utilitariste; 

 vesel, optimist; 

 visător, cu tendinţe 

romantice; 

 înclinat spre meditaţie, 

“interiorizare”, singurătate; 

 mai mult trist, uneori 

deprimat, cu o umbră de 

melancolie. 

 

2. Echilibrul emotiv: 

 hiperemotiv, excesiv de timid, emoţiile îi dezorganizează 

performanţele; 

 emotiv, dar fără reacţii dezadaptante; 
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 controlat, stăpânit (cu preţul unui efort); 

 calm, echilibrat, uneori nepăsător. 

 

3. Însuşiri aptitudinale: 

 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. 

 

 

4. Trăsături de caracter: 

a) atitudini faţă de muncă:  

 pozitive _____________________________________________ 

 negative_____________________________________________ 

b) atitudini faţă de alţii: 

 pozitive_____________________________________________ 

 negative____________________________________________ 

c) atitudini faţă de sine: 

 pozitive_____________________________________________ 

 negative_____________________________________________ 

 

VIII. Măsuri, acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei 

 

1. Cu părinţii: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

2. Cu diriginţii şi cu ceilalţi profesori: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Cu elevul cercetat: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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IX. Concluzii:  
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Anexa 3 

 
Fişa de caracterizare psihopedagogică  a grupului şcolar 

 

 

I. Informaţii generale despre clasă 

− numărul de elevi. 

− Vârsta. 

− profesia părinţilor. 

− starea sănătăţii. 

− rezultatele la învăţătură. 

 

 

Graficul global al rezultatelor la învăţătură  

 

Nr.d/o Numele, 

prenumele 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

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. 

 

III. Specificul clasei ca microgrup social 
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− climatul socioafectiv al grupului. 

− rolul microgrupurilor 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 ale conflictelor 

 

1. Organizarea orelor de dirigenţie pe temele : „Educaţia 

morală”, „Codul bunelor maniere”. 

2. Acceptarea relaţii de către elevi. 

3. Aducerea la cunoştinţă a părinţilor despre 

comportamentul elevilor. 
V. Măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei 

 

1. Discuţii cu părinţii. 

2. Discuţii cu dirigintele şi ceilalţi profesori. 

3. Discuţii cu grupul de elevi. 
 

VI. Concluzii: 
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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.   

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. 
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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 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 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____________________________________________ 
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___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

   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____________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

   b) caracteristici nefavorabile de integrare a copilului în 

activitatea şcolară____________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 

V. Rezultatele obţinute de elev 

 1. Rezultatele la învăţătură  
 Grafic global (pe clase)  

  Media  
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 I II III IV 

10     

9     

8     

7     

6     

5     

4     

3     

2     

1     
 

Clasificat  

n/N             clasa (anul) 
 

 

 

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.)________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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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 

     

      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________________________________________

_______________________________________________
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_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

b) Sîrguinţa:  

Foarte sîrguincios Sîrguincios 

 
Puţin sîrguincios Deloc sîrguincios  

    

c) Autonomie, creativitate: 

 Inventiv, cu manifestări de creativitate; 

 Ocazional are iniţiativă, manifestă independenţă; 

 Lucrează mai mult şablonat, stereotip; 

 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. 
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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. 

 

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. 
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2. Emotivitate: 

 Foarte emotiv, excesiv de timid, emoţiile îi 

perturbă activitatea; 

 Emotiv, dar fără reacţii dezadaptative; 

 Neemotiv, îndrăzneţ. 

 

3. Dispoziţie afectivă predominantă: 

 Vesel, optimist; 

 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: 
________________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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2. Cu diriginţii şi cu ceilalţi profesori: 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

3. Cu elevul cercetat: 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

XI. Concluzii:  
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