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1. GENERALITĂȚI
1.1 Importanţa practicii pedagogice în formarea specialiştilor pentru cariera
psihopedagogică
Practica pedagogică a studenţilor de la specialitatea Psihopedagogie contribuie la formarea
competentei de educator, capabil sa realizeze cu elevii activități instructiv-educative eficiente.
Pentru formarea competenţelor enumerate mai jos, studenţii sunt orientaţi spre realizarea stagiilor
de practică pe parcursul fiecărui semestru ce conţine sarcini didactice concrete.
Relizarea stagiilor de practică pedagogică a studenţilor în fiecare semestru în instituţiile de
învăţămînt şcolar și preşcolar, organizațiile publice și nonguvernamentale preocupate de domeniul
educației este reglementată de Acordurile tripartite de colaborare încheiate între Universitatea
Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației şi Asistenţă Socială
și organizațiile de profil.
Frecventarea instituţiilor de către studenţi este organizată de către lectorul coordonator al
stagiului de practică de la Catedra Psihologie și Științe ale Educației sub supravegherea șefului de catedră
și decanul facultăţii.
În debutul stagiilor de practică studenţii sunt instruiţi în ceea ce priveşte condiţiile de realizare a
practicii pe parcursul anilor de studii, precum şi condiţiile de susţinere a examenului de finisare a
stagiului de practică care este stabilit în cadrul sesiunii de examinare către sfîrşitul fiecărui semestru.
Câteva precizări referitoare la stagiile de practică pedagogica a studenţilor și la tipurile de
activități din cadrul acesteia:
a) activități de observare și de familiarizare cu desfasurarea procesului instructiv-educativ din
unitaţile de practică;
b) activități de cunoaștere și caracterizare psihopedagogica a beneficiarilor serviciilor
educaționale;
c) activități de planificare și proiectare a procesului educațional;
d) activități didactice efective, constand în proiectarea, evaluarea și realizarea sarcinilor
educaționale, finalizate prin susţinerea unei sarcini de proba;
e) activități de cunoaștere a problemelor specifice ale managementului instituţiilor educaționale.
Ghidul de faţă a fost elaborat în intenţia de a asigura o temeinică cunoaștere necesara formarii de
calitate a competenţelor didactice (de proiectare, organizare, desfasurare și realizare a activităților
didactice, evaluare), precum și a unor competenţe psihopedagogice care se materializeaza în formarea și
dezvoltarea unor atitudini pozitive și responsabile faţa de elevi, faţa de parinţi, faţa de comunitate, faţa de
colegi și faţa de propria dezvoltare socio-profesională.
1.2. Conţinutul practicii pedagogice
Practica pedagogică cuprinde urmatoarele genuri de activităţi:
a) activităţi de cunoaştere generală a instituțiilor educaționale din ciclul preșcolar, primar,
gimnazial și liceal, dar și de altă natură: cunoașterea organizarii, a activităților metodice și de
perfectionare, a cabinetelor, laboratoarelor, atelierelor-scoală, bibliotecii, cantinei etc.; cunoașterea
formelor de conlucrare cu familia și colectivitatea locala; cunoașterea documentelor de planificare și
organizare a activității instructiv-educative.
b) activități instructiv-educative de observatie, cu caracter demonstrativ, desfasurate în clase,
cabinete, laboratoare, ateliere, la cadrele didactice stabilite de conducerea unitatii educaționale de
aplicatie, etc.;
c) asistențe la activități metodice ale catedrelor, consiliilor pedagogice, comisiei dirigintilor,
comisiei de instruire practica si, dupa posibilitati, la actiuni cultural-educative ale elevilor, etc.;
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d) proiectarea și sustinerea efectiva de catre studenti a lectiilor de proba și finale;
e) elaborarea fiselor de caracterizare psihopedagogica a beneficiarilor de servicii educaționale,
dupa modelul propus de coordonator;
f) proiectarea și realizarea activităților extracurriculare, inclusiv în contextul odihnei de vară a
copiilor.
1.3. Competenţele profesionale urmărite
Realizarea stagiilor de practică pedagogică vizează formarea unor competenţe necesare proiectării
şi desfăşurării eficiente a activităţii instructiv-educative din invăţămantul preșcolar, primar, gimnazial și
liceal, dar și alte unități educaționale.
In acest sens, în cadrul stagiilor de practică pedagogică se urmaresc:
a) formarea capacitatii studentilor de a opera cu informatiile de la disciplinele de specialitate din
domeniul știintelor educatiei;
b) formarea deprinderilor de a proiecta și de a realiza efectiv activități educaționale;
c) formarea capacitatilor și deprinderilor de a aplica metodologiile active și tehnologiile noi
educaționale, de a intelege trasaturile definitorii ale variatelor forme sub care se prezinta actul
educațional;
d) formarea capacitatii de a aprecia și evalua activități educaționale proprii și ale colegilor de
practica;
e) dezvoltarea deprinderilor de mânuire a mijloacelor educaționale, a diferitelor materiale din
domeniul specialității;
f) inițierea în tehnica activităților instructiv-educative;
g) formarea capacitatii de a cunoaște și caracteriza personalitatea copiilor din cadrul educației
preșcolare și a elevilor;
h) inițierea studentilor în organizarea activităților educative menite sa determine asimilarea
valorilor etice, experienta sociala și comportamentele pozitive definitorii ale societății.
1.4. Tipuri de activităţi desfăşurate pe parcursul practicii pedagogice:
 identificarea particularităţilor procesului instructiv-educativ din invăţămantul preșcolar, primar,
gimnazial și liceal, precum și ale şcolii în care se desfăşoară practica pedagogică;
 analiza documentelor curriculare și a direcţiilor de perfecţionare a invăţămantului preșcolar,
primar, gimnazial și liceal din perspectiva reformei curriculare;
 implementarea în practica educaţională a prevederilor din documentele curriculare de tip
reglator (plan cadru de invăţămant, scheme orare, programele disciplinelor de invăţămant, ghiduri,
ghiduri metodologice, etc.);
 inţelegerea finalităţilor şi a conexiunilor ce se stabilesc intre principalele componente ale
procesului de invăţămant din şcoli şi grădiniţe, prin valorificarea cunoştinţelor de psihologie, pedagogie,
didactică;
 formarea şi dezvoltarea competenţelor de proiectare, realizare şi evaluare a procesului
instructiveducativ din licee, şcoli şi grădiniţe;
 identificarea trăsăturilor comportamentului didactic eficient şi stimulativ din punct de vedere al
dezvoltării creativităţii, comunicării şi relaţionării socio-afective;
 promovarea relaţiilor pedagogice stimulative pe parcursul desfăşurării lecţiilor;
 identificarea modalităţilor de corelare intre educaţia formală, nonformală și informală – forme
de relaţionare şi colaborare ale şcolii cu celelalte instituţii cu funcţii educative la nivel social;
 implicarea activă în toate activităţile organizate în licee, şcoli şi grădiniţe.
1.5. Studiul documentelor ce reglementează activitatea educațională la nivelul instituției,
consemnarea datelor semnificative în portofoliul de practică pedagogică:
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a) analiza documentelor de management educaţional:
- planul de dezvoltare a instituţiei;
- planul managerial al consiliului de administraţie;
- regulamentul de funcţionare a instituţiei;
- regulamentul de ordine interioară;
b) analiza documentelor curriculare:
- planurile cadru de invăţămant;
- orare;
- documente curriculare ale disciplinelor de invăţămant/activităţilor din grădiniţă, altele;
- indrumarele, ghidurile metodologice pentru aplicarea planului cadru și a programelor;
c) analiza documentelor de proiectare a activităţii educaționale:
- planificarea semestrială și anuală, proiectarea pe unităţi;
- proiectele didactice ale lecţiilor/activităţilor demonstrative;
d) analiza documentelor comisiei metodice:
- planificarea activităţilor metodice;
- materiale prezentate în comisia metodică.
1.6. Asistenţa la activităţile educaționale, la activităţile de formare continuă, analiza
acestora, consemnarea observaţiilor în portofoliu:
- asistenţa la activităţile educaționale din unitatea în care se desfăşoară practica pedagogică;
- asistenţa la activităţile comisiei metodice şi/sau alte activităţi de perfecţionare desfăşurate în
instituţia respectivă;
- activităţi extraşcolare/extracurriculare;
- analiza și evaluarea activităţilor asistate pe toată perioada derulării practicii pedagogice.
1.7. Proiectarea şi elaborarea unor materiale necesare organizării şi desfăşurării activităţilor
didactice și educative
a) materiale legate de activitatea educațională
- proiectarea anuală, semestrială, pe unităţi de invăţare
- proiectele didactice ale lecţiilor/activităţilor asistate/susţinute;
- seturi de materiale didactice pentru lecţiile/activităţile asistate/susţinute;
- proiectarea și susţinerea lecţiilor/activităţilor de probă, la gupe/clase şi discipline/categorii de
activităţi de educație diferite;
- fişe de observaţie ale lecţiilor/activităţilor asistate;
b) susţinerea, autoevaluarea şi evaluarea lecţiilor/activităţilor susţinute:
- autoevaluarea lecţiilor/activităţilor susţinute, pe baza criteriilor de evaluare;
- analiza și evaluarea lecţiilor/activităţilor susţinute de colegi, pe baza observaţiilor consemnate
în fişele de asistenţă.
2. ORGANIZAREA PRACTICII PEDAGOGICE
2.1. Aspecte generale
Organizarea practicii pedagogice se realizează diferenţiat pe fiecare semestru de studiu, și vizează
următoarele aspecte generale:
a) practica de inițiere are un caracter observativ, iar celelalte - un caracter practic şi aplicativ;
b) numărul de ore academice pentru fiecare stagiu de practică conform planului general de studii
este următorul:
Practica de inițiere – 90 ore;
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Practica Pedagogică I – 180;
Practica Pedagogică II – 240 ore;
Practica Pedagogică III - 240 ore;
Practica de licenţă – 150 ore;
d) înainte de inceperea practicii pedagogice se realizează instruirea studenţilor stagiari, în vederea
clarificării problemelor referitoare la: obiectivele urmărite, sarcinile celor implicaţi, modul de consemnare
a lecţiilor asistate, evaluarea şi autoevaluarea activităţii, conţinutul portofoliului de practică, conduita
studenţilor etc.;
e) stagiile se desfăşoară sub indrumarea mentorilor din organizațiile de practică, precum şi a
coordonatorului general de practică de la catedră, care are rolul de a organiza, coordona şi evalua
activitatea studenţilor pe parcursul stagiului de practică;
f) analiza actiivtăților desfășurate în cadrul practicii se va face la sfîrşitul fiecărui stagiu de
practică, sub indrumarea şi evaluarea mentorilor, prin eliberarea caracteristicei studentului (cu notă de
evaluare) şi a cadrului didactic universitar coordonator;
g) prezenţa studenţilor la practică este obligatorie, dar totodată, acestora li se va asigura un
program flexibil;
h) pe parcursul activităţii de practică pedagogică din fiecare semestru de studiu fiecare student va
realiza un portofoliu, pe baza căruia se va efectua evaluarea finală.
2.2. Scopuri, sarcini, conținut ale stagiilor de practică (conșinut general)
Primul stagiu de practică intitulat Practica de inițiere, este observativ și are drept scop inițierea
studenţilor în activitatea educașională, accentul punandu-se pe:
- familiarizarea studenţilor cu specificul activităţii educaționale, cu problemele instituţiei de în
care se desfăşoară practica;
- cunoaşterea documentelor educaționale de tip reglator și manageriale;
- abilitarea studenţilor pentru organizarea procesului educațional;
- insuşirea metodelor și tehnicilor de proiectare și conducere a activităţii educaționale.
Studenţii au obligaţia de a asista la activitățile educaționale susţinute de cadrele din organizația de
practică cu obligația de mentori, pentru a cunoaşte modul în care se elaborează proiectele didactice,
modul de organizare și desfăşurare a activităţilor educaționale din licee/şcoli/grădiniţe, sau alte instituții,
în vederea introducerii acestora în problematica procesului educațional.
Practica Pedagogică 1, Practica Pedagogică 2 și Practica Pedagogică III, au un caracter activ,
aplicativ, cu scopul abilitării studenţilor în procesul de proiectare, organizare şi desfăşurare și evaluare a
activităţilor educaționale, inclusiv în cadrul organizării odihnei de vară – în taberele de vară.
Practica de licenţă poartă de asemenea un caracter activ și aplicativ având ca scop dezvoltarea
competenţelor studenţilor de cercetare în domeniul psihopedagogiei și întocmire a proiectului/tezei de
licență.
2.3. Scopuri, sarcini, conținut ale stagiiului practicii de inițiere
Sarcinile practicii de inițiere sunt următoarele.
1.
2.

Analiza documentelor de management educaţional al instituţiei:
planul de dezvoltare a instituţiei;
planul managerial al consiliului de administraţie;
regulamentul de funcţionare a instituţiei;
regulamentul de ordine interioară;
Analiza documentelor curriculare:
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- planurile cadru de invăţămant pentru invăţămantul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, sau
altă instituție educațiobnalăîn funcție de statutul instituției-gazdă;
- schemele orare;
- programele analitice ale disciplinelor de invăţămant/activităţilor educațiobale;
- indrumarele, ghidurile metodologice pentru aplicarea planului cadru și a programelor.
În baza activităţilor de analiză a documentelor de reglare a activităţilor educaționale în diferite
instituţii studenţii la sfîrşitul stagiului vor întocmi portofoliul de practică care conţine următoarele
documente:
- descrierea organizației gazdă;
- copia acordului tripartit semnat de părți;
- fișele de evaluare completate și semnate (de coordonatorul stagiului de practică, de mentorul
din organizația gazdă, de autoevaluare);
- un raport al practicii de iniţiere unde vor prezenta o sinteză a conţinutului documentelor
analizate precum și reflecţiile asupra lor;
- agenda activităţilor realizate pe parcursul stagiului de practică cu indicarea numărului concret
de ore alocate pentru fiecare activitate în parte;
- un referat pe baza analizei şi sintezei informaţiei din cel puţin 6 surse bibliografice (cu
indicarea surselor și a paginilor de unde a fost selectată informaţia) despre conținutul activități și
importanţa acesteia, precum şi problemele din domeniul psihopedagogic.
2.3. Scopuri, sarcini, conținut ale stagiiului Practicii Pedagogice 1
Sarcinile Practicii Pedagogice 1.
1. Activităţi de cunoaștere și activizare a elevilor/a grupului “clasă scolară”, copiilor/grupei, alți
beneficiari de servicii educaționale:
- intocmirea fişei psiho-pedagogice a beneficiarului luat în observaţie;
- exersarea unor metode de stimulare a cooperării și creativităţii la nivelul grupului de educație.
2. Activităţi de observare a managementului activităţilor instructiv-educative din
liceul/scoala/grădinița, altă instituție de aplicaţie:
- observarea și analiza managementului activităţilor educaționale;
- observarea unor practici din domeniul managementului activităţilor educative;
- observarea unor practici din domeniul managementului conflictelor.
3. Activităţi de consiliere și orientare profesională:
- implicarea studenţilor în activităţi de consiliere psihopedagogică a beneficiarilor de servicii
educaționale;
- implicarea studenţilor în activităţi de consiliere în carieră.
Portofoliul Practicii Pedagogice 1 trebuie să cuprindă următoarele documente:
- descrierea organizației gazdă;
- copia acordului tripartit semnat de părți;
- fișele de evaluare completate și semnate (de coordonatorul stagiului de practică, de mentorul
din organizația gazdă, de autoevaluare);
- un raport al practicii unde vor descrie o sinteză a conţinutului activităţilor de elaborare,
asistenţă şi predare, precum și reflecţiile asupra lor;
- agenda activităţilor realizate pe parcursul stagiului de practică cu indicarea numărului concret
de ore alocate pentru fiecare activitate în parte;
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- asistarea la 10 activități educaționale și realizarea analizei conţinuturilor lor, ţinîndu-se cont de
tipul, conţinutul, obiectivele, sarcinile propuse, feed – back, etc.;
- elaborarea a 4 proiecte de activități educaționale;
- realizarea a 1-2 activități educaționale de probă, autoanaliza lor.
2.4. Scopuri, sarcini, conținut ale stagiiului Practicii Pedagogice 2
Sarcinile practicii Pedagogice 2 sunt următoarele.
1. Activităţi de cunoaștere și activizare a elevilor/a grupului în timpul odihnei de vară.
2. Activităţile de participare la acţiuni de colaborare a scolii cu familia si/sau cu alte medii
educative:
- participarea la organizarea și desfăsurarea unei activităţi extrascolare cu elevii (moment festiv,
moment comemorativ, excursie de studii, reuniune etc.)
- analiza secvenţială a activităţilor extrascolare, extracurriculare.
3. Activităţile de organizare a odihnei de vară a copiilor
Portofoliul Practicii Pedagogice 2 trebuie să cuprindă următoarele documente:
1) descrierea organizației gazdă;
2) copia acordului tripartit semnat de părți;
3) fișele de evaluare completate și semnate (de coordonatorul stagiului de practică, de mentorul din
organizația gazdă, de autoevaluare);
4) raport al practicii unde vor descrie o sinteză a conţinutului activităţilor de elaborare, realizarepredare şi implementare a trainingului, precum și reflecţiile asupra lui;
5) agenda activităţilor realizate pe parcursul stagiului de practică cu indicarea numărului concret de
ore alocate pentru fiecare activitate în parte;
6) descrierea și autoanaliza a trei activități educaționale efectuate în cadrul stagiului.
2.5. Scopuri, sarcini, conținut ale stagiiului Practicii Pedagogice 3
Sarcinile Practicii Pedagogice 3 sunt următoarele.
1. Analiza documentelor de proiectare a activităţii educaționale din instituțiile de practică:
1) planificarea semestrială și anuală, proiectarea pe unităţi de invăţare;
2) proiectele didactice ale lecţiilor/activităţilor demonstrative.
2. Activităţi educaționale:
1) realizarea unor activităţi de proiectare a activităților educaționale;
2) realizarea activitățilro educaționale;
3) aplicarea unor probe de evaluare;
4) realizarea unor activităţi didactice și complementare lecţiilor;
5) autoanaliza și analiza activităților educaționale.
Portofoliul Practicii Pedagogice 3 trebuie să cuprindă următoarele documente.
1) descrierea organizației gazdă;
2) copia acordului tripartit semnat de părți;
3) fișele de evaluare completate și semnate (de coordonatorul stagiului de practică, de
mentorul din organizația gazdă, de autoevaluare);
4) raport al practicii unde vor descrie o sinteză a conţinutului activităţilor de elaborare,
realizare-predare şi implementare a proiectelor didactice, precum și reflecţiile asupra lui;
5) agenda activităţilor realizate pe parcursul stagiului de practică cu indicarea numărului
concret de ore alocate pentru fiecare activitate în parte;
6) 5 proiecte didactice/educaționale la diferite activități care au fost elaborate de către
studenţi și efectuate (proiectele se prezintă cu toate materialele şi rechizitele folosite).
2.6. Scopuri, sarcini, conținut ale stagiiului Practicia de Licență
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Obiective:
- cunoaşterea prin investigaţie a procesului de educațional;
- determinarea specificului activităţii educaţionale;
- aplicarea cunoştinţelor psihopedagogice şi de specialitate (metodice)
- formarea capacităţilor de proiectare / organizare și evaluare a activităţilor instructiv –
educative;
- dezvoltarea competenţei de interacţiune eficientă în cadrul binomului educaţional;
- pregătirea și organizarea diferitor forme de activităţi educaţionale: şcolare și extraşcolare;
- consolidarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor de activitate ştiinţifică;
- realizarea proiectului/tezei de licență.
Portofoliul Practicii de licenţă trebuie să cuprindă următoarele documente:
1) descrierea organizației gazdă;
2) copia acordului tripartit semnat de părți;
3) fișele de evaluare completate și semnate (de coordonatorul stagiului de practică, de mentorul
din organizația gazdă, de autoevaluare);
4) raport al practicii unde vor descrie o sinteză a conţinutului activităţilor din cadrul stagiului de
practică;
5) agenda activităţilor realizate pe parcursul stagiului de practică cu indicarea numărului concret
de ore alocate pentru fiecare activitate în parte;
6) capitolul experimental al tezei/proiectului de licență:
 tema tezei/proiectului,
 problema cercetată,
 scopul şi obiectivele practice ale tezei/proiectului,
 ipotezele înaintate,
 metodele selectate pentru cercetarea ipotezelor practice,
 rezultatele prelucrării statistice a datelor,
 conţinutul exerciţiile și tehnicilor aplicate,
 formele și metodele educaționale utilizate și rezultatele lor, etc.;
 concluzii şi recomandări,
 sursele bibliografice,
 alte materiale care atestă activitatea de cercetare și întomire a lucrării de licență.
3. EVALUAREA PRACTICII PEDAGOGICE
Evaluarea practicii pedagogice se va realiza prin:
a) evaluare continuă, pe parcursul desfăşurării practicii, având în vedere următoarele criterii:
- participarea activă la activităţile de practică pedagogică;
- conţinutul și valoarea ştiinţifică, psihopedagogică și metodică, a materialelor realizate privind
activităţile educaționale susţinute;
b) evaluare sumativă în cadrul examenului de practică, prin raportare la:
- calitatea prestaţiei studentului pe parcursul desfăşurării practicii pedagogice;
- calitatea analizelor şi a observaţiilor consemnate în fişele de observaţie a lecţilor asistate;
- participarea activă la activităţile programate în cadrul practicii pedagogice;
- modul de abordare în cadrul examenului a problematicii practicii pedagogice, capacitatea de a
opera cu cunoştinţele teoretice în analiza și interpretarea fenomenului educaţional.
- calitatea materialelor care alcătuiesc portofoliul prezentat la incheierea practicii pedagogice.
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