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Conţinutul programei 

 

 

Obiectivele 

          - Finalităţile generale urmărite în practica pedagogică: formarea 

capacităţii studenţilor de a opera cu cunoştinţele de specialitate şi din domeniul 

ştiinţelor educaţiei, 

- Formarea perceperii de a folosi baza materială existentă în şcoală 

- Formarea perceperii de a folosi documentele şi materialele 

curriculare (manuale şi programele şcolare, ghidurile) în proiectarea didactice 

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

autoevalua) activităţile didactice şi educative 

- Formarea calităţilor şi aptitudinilor necesare profesorului 

- Dezvoltarea dragostei pentru profesiunea didactică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conţinutul practicii pedagogice 

 

1.  Studiul documentelor curriculare de management educaţional de proiectare a 

activităţilor didactice şi educative regulamentul şcolar. Studenţii vor studia 

aceste documente şi, după aprecierea personală, pe unele le vor xerocopia; 

din altele vor consemna sintetic, în caietele de practică, date concludente, 

planul calendaristic la obiect. 

2.  Activităţile instructiv-educative de observare: asistenţa la lecţii, activităţi 

educative, ore de dirigenţie /consiliere, activităţi metodice. 

3.  Activităţi proiectate şi susţinute: numărul şi tipul acestora este stabilit funcţie 

de semestrul de practică şi categoria de studenţi pentru anul III, pentru anul 

IV 

Practica presupune şi realizarea unui studiu psihopedagogie asupra unui elev 

pe baza fişei de observaţie asupra elevului şi a probelor de cunoaştere a 

personalităţii (teste psihologice, sociometrice, chestionare ş.a.) III şi caracteristica 

grupului şcolar la anul IV.       

                                      

Organizarea şi desfăşurarea practicii pedagogice 

 

Practica pedagogică se desfăşoară în unităţi de învăţământ șase săptămâni la 

anul III,  patru săptămâni la anul IV, excluzându-se perioada de vacanţă. Pentru 

anul III perioada februarie, anul IV septembrie – octombrie. 

Perioada de practică I semestru, funcţie de structura anului şcolar universitar, 

excluzându-se perioada de vacanţă pentru elevi /studenţi. 

Ultima săptămână de practică este consacrată colocviului de practică 

pedagogică. 

În prima săptămână profesorul îndrumător împreună cu grupa de practică 

pedagogică, vor face planificarea activităţilor didactice şi educative (ore  de 

dirigenţie /consiliere) ce urmează a fi susţinute de fiecare student pe toată durata 

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

se urmăreşte eşalonarea raţională a activităţilor susţinute de studenţi pe întreaga 

perioadă de practică. 

 

ACTIVITĂŢILE SUSŢINUTE DE STUDENŢI 

 

Potrivit programei de practică fiecare student va susţine un număr de 

activităţi. Activităţile susţinute de studenţi vor fi analizate în aceeaşi zi, cu 

participarea activă a grupei. 

Analiza lecţiei /activităţii educative presupune: 

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

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

privind gradul de realizare a obiectivelor urmărite; se va evita descrierea activităţii 

desfăşurate. Acest lucru este inutil, fiind înregistrat de cei care au asistat. 

b) întrebările adresate propunătorului şi răspunsul la întrebările puse; 



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

proiectului, realizării lecţiei şi autoanalizei; 

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

autoanaliza şi analiza făcută de student; recomandări pentru viitor. Aprecierea 

activităţii cu notă care se pune pe proiectul activităţii. 

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

poată exprima opiniile fără a fi întrerupt. 

În vederea analizei fiecare student îşi va sistematiza observaţiile făcute asupra 

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

aprecieri pozitive, observaţii critice, sugerarea unor modalităţi de lucru mai 

eficiente. 

 

CAIETUL DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 

Pentru consemnarea activităţilor desfăşurate în practică fiecare student va 

avea un caiet special. Consemnarea se va face direct în caiet la fiecare activitate,  

evitându-se transcrierea ulterioară. Recomandăm un caiet de practică ( Anexă 1) 

 

ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI LA PRACTICA PEDAGOGICĂ  
 

Conţinutul portofoliului de practică 

 

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

activitatea desfăşurată de fiecare student. În vederea colocviului studentul va 

prezenta următoarele documente: 

 Caietul de practică, cu toate componentele incluse ( orarul lecțiilor, 

asistarea reciprocă - 3 asistări; asistarea profesorului îndrumător – 3 

asistări; completarea evidenței clasei, lecțiile predate, nume/prenume 

elevi, note obținute. 

 Proiectare de lungă durată – un exemplar la clasa unde efectuează 

practica (la istorie – practica I, la ed.civică – practica II) 

 Unități de învățare – 1, să fie în conformitate cu lecțiile predate. 

 Proiecte didactice – lecțiile predate, cu aprobarea și semnăturile 

profesorului metodist și profesorului îndrumător (10 la istorie – practica 

I, 4 la ed.civică + 2 la dirigenție – practica II). 

 Material didactic utilizat în cadrul lecțiilor predate. 

 Referința profesorului îndrumător, cu nota propusă. 

 Referința profesorului metodist, cu nota finală. 

 

RESPONSABILITĂŢILE FACTORILOR ANTRENAŢI ÎN 

ORGANIZAREA Şl DESFĂŞURAREA PRACTICII PEDAGOGICE 

 

Practica Pedagogică şi de Specialitate se desfăşoară în şcolile de aplicaţie 

stabilite de Ministerul învăţământului la solicitarea Rectorului U.S.C. Şcolile de 



aplicaţie sunt unităţi şcolare reprezentative pentru complexul de activităţi 

didactico-educative, care circumscriu atribuţiile viitorilor profesori preuniversitari. 

Numărul şcolilor de aplicaţie (licee, gimnazii, şcoli de cultură generală) este 

stabilit în funcţie de numărul studenţilor-practicanţi şi al profesorilor-îndrumători 

de la disciplinele de specialitate din ; aceste şcoli, ţinând seama de faptul ca PPS se 

efectuează în grupe de 4-10 studenţi, în funcţie de condiţiile de spaţiul de necesarul 

de personal didactic îndrumător de practică. La toate facultăţile de la U.S.C. PPS se 

desfăşoară în anii III şi IV, astfel încât să fie cuprinse toate genurile de activităţi 

specifice şi să asigure realizarea obiectivelor practicii instructive şi de stagiere a 

studenţilor. Desfăşurarea activităţilor de PPS este precedată de instruirea 

studenţilor în legătură cu  responsabilităţile (obligaţiile) ce le revin în acest demers 

pedagogic şi se realizează de către îndrumătorii PPS. După instruire, fiecare grupă 

(subgrupă) de studenţi va primi din partea U.S.C. o adresă de repartizare la şcoala 

de aplicaţi adresă în care vor fi menţionate: 

 denumirea unităţii şcolare; 

 numele directorului care coordonează PPS; 

 numele studenţilor-practicanţi; 

 disciplina de studii la care se va efectua PPS. 

Membrii grupului de studenţi de la Catedra de specialitate numesc sau deleagă 

din rândurile lor un şef al grupului, acesta urmând a duce evidenţa privind 

frecvenţa şi realizarea obligaţiunilor fiecărui membru al grupului. 

Directorul coordonator al PPS din unitatea de aplicaţie numeşte personalul 

didactic preuniversitar, sub a cărui îndrumare se va efectua  PPS, în funcţie de 

disciplina de învăţământ menţionată în adresa de repartizare emisă de către U.S.C. 

A. Decanatul şi Catedra de specialitate stabilesc pentru fiecare unitate şcolară 

de aplicaţie un personal didactic de formaţie pedagogică, metodică sau psihologică, 

responsabili de PPS a studenţilor. Evident, obligaţiile sau atribuţiile profesorului 

îndrumător de PPS, acesta fiind personal didactic universitar, stipulează 

următoarele: 

o însoţeşte studenţii pe tot parcursul  desfăşurării PPS; 

o programează lecţiile demonstrative, de probă şi finale, precum şi 

activităţile din ziua de practică sau din perioada de practică, în colaborare cu 

profesorii implicaţi în PPS; 

o dă consultaţii studenţilor-practicanţi în pregătirea lecţiilor de probă şi 

avizează proiectul de lecţie, răspunzând de pregătirea autorului lecţiei şi 

desemnează studentul-practicant care va ţine lecţia (din cei doi care o pregătesc); 

o asigură documentaţia pedagogică şi metodica necesară studenţilor în 

pregătirea activităţilor din cadrul PPS; 

o practică la desfăşurarea lecţiilor de probă, conducând şedinţa de analiză 

a lecţiei, elaborând  concluziile şi evaluând cu notă fiecare lecţie;  

o analizează şi apreciază-împreună cu profesorul la disciplina respectivă - 

lecţiile de probă şi finale ale studenţilor; 

o evaluează activitatea depusă de fiecare student şi propune nota finală la 

PPS;  



o înscrie în registrul de evidenţă a acestei grupe studenţii cărora li s-au 

analizat şi acceptat lecţiile de probă şi finale; 

o înscrie în registrul de evidenţă notele obţinute la PPS; 

o asigură în menţinerea colaborării  dintre U.S.C. şi şcoala de aplicaţie. 

B. Profesorii-metodişti din şcolile de aplicaţie sunt numiţi de directorii 

unităţilor de învăţământ pentru organizarea şi desfăşurarea PPS. Aceştia se 

constituie în agenţi  şi garanţi ai  calităţii PPS, atât ca purtători ai culturii 

profesionale (de specialitate), cât şi ca deţinători ai cunoştinţelor din domeniul 

ştiinţelor educaţiei, ai deprinderilor şi aptitudinilor didactico-metodice. 

Atribuţiile profesorului-metodist din şcolile de aplicaţie se conştientizează în: 

• planificarea activităţilor instructiv-educative de observaţie şi a celor practice 

- de probă şi finale-ale studenţilor; 

• asistenţa permanentă a studenţilor repartizaţi şi a activităţilor didactice 

desfăşurate de aceştia: 

• asigurarea îndrumării ştiinţifice-de specialitate şi metodică-a studenţilor în 

scopul întocmirii proiectelor de lecţii şi desfăşurării optime eficiente a PPS; 

• asistenţa la lecţiile de probă şi finale şi la alte activităţi instructiv-educative 

ale studenţilor; 

• efectuarea (împreună cu îndrumătorul U.S.C.) a analizei şi a aprecierii 

obiective a lecţiilor şi a celorlalte activităţi de PPS, susţinute de studenţii. 

Obligaţiile studenţilor-practicanţi. 

 Studenţi-practicanţi au următoarele obligaţiuni:  

a) participă la instructajul organizat de U.S.C. care vizează conţinutul, 

organizarea şi desfăşurarea PPS, precum şi responsabilităţile ce revin studenţilor-

practicanţi în asigurarea eficienţei PPS; 

b) efectuează PPS în instituţia preuniversitară în strictă conformitate cu 

Ordinul semnat de  Rector  la propunerea Decanatului. Transferul de la o instituţie 

la alta se efectuează doar cu avizul Decanatului şi al conducătorului 

/îndrumătorului de la Facultate al PPS; 

c) realizează toate activităţile planificate în programa PPS; 

d) respectă Regulamentul respectiv şi Regimul (programul) de activitate a 

instituţiei preuniversitare unde au fost repartizaţi; 

e) execută conştient şi cu bună-credinţă dispoziţiile şi recomandările 

îndrumătorului, ale metodistului (formatorului) şi ale administraţiei şcolii de 

aplicaţie; 

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

planul de activitate individuală, termenul practicii poate fi prelungit printr-un ordin 

suplimentar. Pentru cei care au absentat nemotivat şi nu au fost atestaţi, PPS va fi 

repetată fără întreruperea procesului de studii în universitate. 

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

frecventat cursul de metodică. Lecţiile demonstrative vor fi susţinute de către 

profesorii-îndrumători din unităţile şcolare de aplicaţie;  

g) asistă la lecţiile prezentate de ceilalţi membri ai grupului de PPS şi 

analizează în comun prestaţiile didactice ale acestora; 



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

susţin în prezenţa profesorului îndrumător (personal didactic universitar) şi al 

metodistului (personal didactic preuniversitar) la disciplinele de  specialitate din 

şcoala de aplicaţie, iar lecţiile finale se vor susţine atât în prezenţa profesorului 

metodist desemnat de conducerea şcolii de aplicaţii, cît şi a îndrumătorului de PPS, 

desemnat de U.S.C.; 

i) asigură materialul didactic ecesar efectuând tuturor tipurilor de lecţii; 

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

şi demonstrativă) şi le prezintă spre avizare atât profesorului-metodist, cît şi  

îndrumătorului de PPS de la U.S.C. La elaborarea proiectelor de lecţii studentul-

practicant va avea în vedere: 

• cunoaşterea conţinutului programei şi manualului disciplinei de predare; 

• cunoaşterea nivelului de pregătire al clasei precum şi a  particularităţilor 

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

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

şcoala de aplicaţie şi la U.S.C.; 

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

bazate pe didactică modernă, în care să fie utilizate noi tehnologii de comunicare şi 

informare; 

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

întregul arsenal de cunoştinţe pedagogice, psihologice şcolare şi folosindu–se de 

capacităţile sale creative) şi ca urmare a unui astfel de demers cognitiv, studentul-

practicant va întocmi: fişa de caracterizare psihopedagogică a personalităţii 

elevului (vezi Anexa 1); 

1) consemnează în Caietul de PPS (caiet personal atât activităţile asistate, cât 

şi cele pe care le iniţiază, sistematizează şi le susţine în toată perioada PPS (vezi 

Anexa 2); 

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

cărui îndrumare şi-au desfăşurat activitatea, următoarele documente ce constituie 

Dosarul PPS: 

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

pot apela în orice moment după /la ajutorul îndrumătorului sau metodistului 

(formatorului) de la facultate şi din şcoala de aplicaţie, reprezentantului de la 

Catedra de Pedagogie şi Psihologie, direcţiei instituţiile preuniversitare unde se 

desfăşoară PPS şi, indubitabil, profesorului sau profesorilor care predau disciplina 

/disciplinele la Facultate şi în şcoala de aplicaţii. 

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

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

PPS. 

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

materialelor didactice şi utilajului instructiv, aflate în dotaţia şi posesia instituţiei 

preuniversitare la care au fost repartizaţi. 

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

aplicaţie manualele şcolare necesare pregătirii şi desfăşurări activităţilor didactice 

şi extradidactice. 


