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1. Obiectivele practicii pedagogice. 

 

Practica pedagogică a studenţilor contribuie la formarea competenţei de educator, capabil să 

realizeze cu elevii activităţi instructiv-educative eficiente. Înacest sens, în cadrul practicii 

pedagogice se urmăresc: 

- formarea capacităţii studenţilor de a opera cu informaţiile de la disciplinelede 

specialitate şi din domeniul ştiinţelor educaţiei; 

- formarea deprinderilor de a proiecta şi de a realiza efectiv cu eleviiactivităţi de 

predare-învăţare; 

- formarea capacităţilor şi deprinderilor de a aplica metodologiile active 

şitehnologiile noi de predare şi învăţare, de a înţelege trăsăturile definitorii 

alevariatelor forme sub care se prezintă actul învăţării; 

- formarea capacităţii de a aprecia şi evalua activităţi instructiv-educative practice 

proprii şi ale colegilor de practică; 

- dezvoltarea deprinderilor de mânuire a mijloacelor de învăţământ, a diferitelor 

materiale din domeniul specialităţii; 

- iniţierea în tehnica activităţilor instructiv-educative desfăşurate în cadrul 

laboratoarelor, atelierelor şi cabinetelor; 

- formarea capacităţii de a cunoaşte şi caracteriza personalitatea elevilor; 

- iniţierea studenţilor în organizarea activităţilor educative cu elevii menite 

sădetermine asimilarea valorilor etice, experienţa socială şi comportamentele 

pozitivedefinitorii ale societăţii. 

 

2. Conţinutul şi secvenţele practicii pedagogice 

 

2.1. Conţinutul practicii pedagogice 

Practica pedagogică cuprinde următoarele activităţi: 

 cunoaşterea generală a şcolii: cunoaşterea organizării şcolii, a activităţilor metodice şi de 

perfecţionare, a cabinetelor, laboratoarelor, atelierelor-şcoală, bibliotecii, cantinei etc.; 

cunoaşterea formelor de conlucrare a şcolii cu familia şi colectivitatea locală; cunoaşterea 

documentelor de planificare şiorganizare a activităţii instructiv-educative din şcoală. 

 proiectarea didactică care se concretizează în realizarea următoarelor documente şcolare: 

planificare calendaristică, proiectarea unei unităţi de învăţare, proiectarea principalelor 

tipuri de lecţii; stabilirea, în timp util, a datelor necesare acţiunilor de proiectare, analiza 
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curriculumului şcolar, identificarea obiectivelor cadru/competenţelor generale şi a 

obiectivelor de referinţă/competenţe specifice, diagnoza nivelului de pregătire a elevilor 

ca premisă în formularea obiectivelor operaţionale ale lecţiei; 

 desfăşurarea lecţiilor, care presupune construirea de demersuri didactice bazate pe 

adoptarea de strategii didactice adecvate conţinuturilor şi finalităţilor educaţionale 

urmărite; integrarea acţiunilor evaluative în funcţie de celelalte componente ale 

procesului didactic; exersarea capacităţilor de stimulare a creativităţii, motivaţiei, 

interesului elevilor prin intermediul interacţiunilor  şi comunicării educaţionale; 

 implementarea tehnologiei informației și a comunicațiilor, care presupune o analiză a 

necesităților instituției de învățămînt, alegerea rațională a tehnologiilor informaționale 

care ar optimiza procesul instructiv-educativ sau activitățile managerilor instituției; 

 integrarea feed-back-ului în proiecţia personală a dezvoltării profesionale prin analiza şi 

autoanaliza activităţilor educaţionale (lecţii, activităţi extraşcolare, ore de dirigenţie) 

desfăşurate. 

 

2.2.  Organizarea practicii pedagogice 

Practica pedagogică a studenților masteranzi cu întreruperea studiilor la facultate se 

efectuează în licee, colegii sau universităţi. Programa practicii trebuie să prevadă nu numai 

activitatea instructiv-educativă la obiectul de specialitate (cercuri, excursii, serate, concursuri, 

olimpiade etc.), dar şi munca în calitate de coordonator TIC, lucrul cu părinţii şi activitatea de 

investigaţie. Practica pedagogică este încredinţată persoanelor competente, pedagogilor cu 

experienţă, care s-au impus ca metodişti (cadrele din instituţiile preuniversitare pot fi desemnate 

în calitate de metodişti dacă au un stagiu de muncă în instituţiile preuniversitare nu mai mic de 5 

ani). 

Studenţii-masteranzi, care lucrează conform specialităţii, prezintă conducătorului-

metodist la catedră, în termenele stabilite, caracterizarea eliberată de instituţia preuniversitară în 

care activează şi confirmarea (certificatul) de la locul de muncă. În baza documentelor prezentate 

şi a discuţiilor dintre metodist şi coordonator practica pedagogică este apreciată cu notă. În 

situaţia cînd studentul este conducătorul instituţiei, caracterizarea este vizată de către secţia de 

învăţământ.  În cazul unei caracterizări negative, studentul promovează toate tipurile de practică 

pedagogică prevăzute de planul de studii sub egida metodiştilor de la Universitate. 

Studenţii, care nu lucrează conform specialităţii, efectuează practica pedagogică în 

instituţiile instructiv-educative atît orăşeneşti, cît şi săteşti. Studenţii pot promova practica sub 
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egida metodistului de la catedră (dacă locuiesc în municipiul Bălţi) sau sub egida profesorilor şi 

administraţiei şcolii (la locul de trai). 

Practica pedagogică este promovată obligatoriu la anul II (semestrul III) atât de studenţii 

ce nu lucrează ca învăţători (educatori în grădiniţe, în casele de copii, internate etc), cât şi de 

studenţii ce nu au experienţă pe tărâmul pedagogic. Înainte de începerea practicii pedagogice se 

organizează un instructaj preventiv, iar după practică – o conferenţă de totalizare. 

 

2.3. Îndrumarea practicii pedagogice 

a. Metodistul-coordonator din universitate al practicii pedagogice 

1. Organizează practica pedagogică, elaborează, împreună cu secţia de studii, graficul de 

realizare a ei, duce evidenţa rezultatelor. 

2. Alege, împreună cu metodistul de la facultate, instituţiile instructiv-educative pentru 

desfăşurarea practicii pedagogice. 

3. Participă la efectuarea instructajelor preventive, a conferinţelor de totalizare la 

facultăţi, la consiliile (microconsiliile) profesorale din instituţiile de aplicaţie. 

4. Pregăteşte şi organizează consfătuiri cu metodiştii Universităţii şi profesorii 

instituţiilor de aplicaţie, care sînt cooptaţi în efectuarea practicii pedagogice. 

5. Asistă la lecţiile şi activităţile instructiv-educative prezentate de studenţii-practicanţi, 

analizează şi propune măsuri de depăşire a dificultăţilor privind organizarea şi 

desfăşurarea practicii pedagogice. 

6. Verifică actele pentru remunerarea activităţii cadrelor didactice din instituţiile 

preuniversitare de aplicaţie care au participat la desfăşurarea practicii pedagogice. 

7. Elaborează darea de seamă anuală (semestrială) despre efectuarea practicii pedagogice 

şi o prezintă prorectorului pentru studii. 

b. Conducătorul practicii pedagogice la catedră 

1. Dirijează nemijlocit practica pedagogică. 

2. Stabileşte instituţiile de învăţământ, unde studenţii vor petrece practica pedagogică. 

3. Prezinte metodistului-coordonator al Universităţii repartizarea studenţilor în instituţii, 

clase (indicînd numele de familie al cadrelor didactice din instituţie responsabili de 

practică, orarul lecţiilor și durată practicii). 

4. Organizează conferinţele de iniţiere şi de totalizare a practicii. Vizitează instituţiile 

unde îşi petrec studenţii practica, asistă la lecţiile practicanţilor şi participă la analiza 

lecţiilor. 
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5. Stabileşte o zi pe săptămână, locul şi ora, cînd studenţii-practicanţi de la o instituţie  

preuniversitară de aplicaţie se întîlnesc împreună pentru a discuta. 

6. La catedra unde activează conducătorul practicii trebuie să existe informaţie referitor 

la repartizarea studenţilor pe instituţii, clase şi la orarul lecţiilor. 

7. Toate modificările survenite referitor la practică trebuie să fie comunicate 

metodistului-coordonator al practicii pedagogice. 

8. Participă la consfătuirile, de pe lîngă administraţia instituţiilor de învăţământ, referitor 

la practica studenţilor. 

9. Dirijează practica pedagogică a studenţilor care o petrec în mod individual. 

10. Prezintă metodistului-coordonator al practicii pedagogice darea de seamă despre 

totalurile practicii pedagogice şi documentele respective (conform punctului 4.4). 

Notă: Conducătorul-metodist de la catedră, împreună cu profesorii-metodişti şi studenşii-

practicanţi, organizează o consfătuire de totalizare a rezultatelor primei săptămâni de practică 

pedagogică, în cadrul căreia se scot în evidentă realizările şi neajunsurile în activitatea practică a 

studenţilor, rezultatele verificării pregătirii fiecărui student pentru practica instructiv-educativă. 

c. Metodistul la obiect 

1. Asistă la conferinţele de iniţiere şi totalizare a practicii pedagogice. 

2. Însoţeşte şi îndrumă studenţii pe parcursul practicii. 

3. Programează orele de asistare (de probă, publice) şi celelalte activităţi. 

4. Oferă consultaţii studenţilor privind pregătirea şi predarea lecţiilor şi avizează 

proiectele lor de lecţii. 

5. Participă la desfăşurarea orelor şi conduce şedinţa de analiză a lor. 

6. Evaluează activitatea fiecărui student din grupa sa şi propune nota finală. 

7. Prezintă conducătorului practicii de la facultate informaţia despre totalurile practicii şi 

fişa de plată a cadrelor preuniversitare. 

d. Pedagogul 

1. Participă la conferinţele de iniţiere şi de totalizare. 

2. Înfăptuieşte, împreună cu metodistul la obiect, conducerea practicii pedagogice a 

studenţilor, le oferă consultaţiile necesare.  

3. Planifică, împreună cu dirigintele, lucrul educaţional al practicanţilor cu elevii. 

4. Oferă consultaţii studenţilor pentru organizarea măsurilor educative. 

5. Participă la desfăşurarea lecţiilor şi a altor activităţi extraşcolare, evaluează activitatea 

fiecărui student 

e. Directorul instituției de învățămînt 
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1. Asigura condiţii normale pentru efectuarea practicii pedagogice. 

2. Familiarizează practicanţii cu şcoala. 

3. Împreună cu reprezentanţii universităţii, repartizează studenţii la cadre didactice. 

4. Selectiv, asistă la unele lecţii şi activităţi predate de studenţi. 

5. Organizează şi conduce consiliul (microconsiliul) pedagogic la începutul şi sfârşitul 

practicii. 

6. Remunerează practicanţii dacă aceştea suplinesc profesorii. 

f. Directorul adjunct al instituției de învățămînt 

1. Ajută studentul-practicant să ia cunoştinţă de planurile, programele la obiect şi de 

planurile educative pe şcoală. 

2. Acordă ajutor studentului în pregătirea acestuia pentru lecţii şi pentru activităţile 

educative. 

3. Asistă la lecţii, activităţi educative şi participă la analiza şi aprecierea lor. 

4. Participă la consfătuirile de pe lângă director în cărora se pun în discuţie chestiuni 

legate de practica pedagogică a studenţilor. 

g. Profesorul 

1. Familiarizează practicanţii cu planul lor de lucru pentru perioada respectivă, prezintă 

ore publice pentru ei. 

2. Participă, împreună cu metodiştii universităţii, la repartizarea orelor pentru studenţii 

practicanţi, ale temelor, lecţiilor şi activităţilor educative. 

3. Acordă ajutor la pregătirea de lecţii, verifică proiectul didactic şi-l avizează. 

4. Face analiza lecţiilor şi activităţilor, scriind nota în proiectul didactic. 

5. Participă la consiliul (microconsiliul) pedagogic consacrat analizei totalurilor practicii 

pedagogice. 

 

2.4.  Totalizarea practicii pedagogice 

 Totalizarea rezultatelor practicii pedagogice se face la finele ei (în ultima săptămână), mai 

întîi la şedinţa consiliului (microconsiliului) pedagogic al instituţiei de aplicaţie, cu participarea 

directorului, pedagogilor-metodişti, a metodiştilor de la catedre şi a studenţilor, cărora li se 

eliberează copia procesului-verbal. Apoi, la facultate se organizează o conferinţă ştiinţifico-

metodică, în cadrul căreia sînt expuse expoziţia materialelor didactice, gazete de perete 

confecţionate de către studenţi cu ajutorul elevilor, proiecte de lecţii, fotografii etc. 

La sfârşitul practicii, studentul practicant prezintă următoarele documente: 
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a. Darea de seamă privind promovarea practicii cu descrierea activităţilor efectuate, 

dificultăţilor întâlnite, propunerile pentru îmbunătăţirea practicii, cursurilor de 

didactica informaticii (darea de seamă se semnează de către student); 

b. Caracteristica eliberată de instituţia de învăţământ cu indicarea notei generale pentru 

practică (care include nota medie pentru lecţiile promovate şi nota pentru activitatea 

de implementare a TIC în instituţie). Caracteristica se semnează de către director şi pe 

ea se aplică ştampila instituţiei de învăţământ. 

c. Tabelul de note. În tabelul sunt trecute 7 note pentru lecţiile promovate, o notă pentru 

implementarea TIC în instituţie, nota generală (cu semnătura profesorului de 

informatică). Nota pentru implementarea TIC în instituţie cu semnătura şefului de 

studiu. Studentul va completa, în mod obligatoriu, antetul tabelului de note. 

d. 10 proiecte ale lecţiilor la informatică, aprobate de şeful de studii (proiectele vor fi 

culese la calculator). Pe proiectele lecţiilor care au fost evaluate (7), la sfârşit, va fi 

trecută nota pentru lecţie, însoţită de semnătura profesorului de informatică şi a 

şefului de studii. 

e. Raport privind implementarea TIC în instituţia de învăţământ. Raportul va cuprinde o 

descriere a instrumentului TIC implementat, descrierea procesului de implementare şi 

rezultatele obţinute. 

f. Planurile calendaristice la informatică pentru anul curent de studii în clasele unde 

studentul realizează lecţiile (X-a – XII-a). 

g. Tabelul tarifar pentru remunerarea cadrelor didactice, care au participat la promovarea 

practicii. Normele pentru remunerare: directorului instituţiei (1 oră/student), şefului de 

studii (0,5 ore/student), profesorului de informatică (7 ore/student). Tabelul tarifar va 

fi semnat de director şi pe el va fi aplicată ştampila instituţiei de învăţământ. 

h. Registrul practicii pedagogice. În registru va fi notată prezenţa studenţilor, iar cadrele 

didactice (profesorul/profesorii de informatică, directorul, şeful de studii) vor 

completa registrul pentru numărul de ore indicat în punctul anterior. 

i. 2 fotografii color cu momente de activitate în timpul practicii pedagogice 

j. Orarul lecţiilor cu indicarea clasei şi cabinetului. Orarul sunetelor. 

La aprecierea activităţii studentului-practicant se va ţine cont de nota conducătorului 

practicii de la catedră şi de nota cadrului didactic din instituţia preuniversitară de aplicaţie. 
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3. Studentului practicant 

 

3.1. Memo 

Practica pedagogică 

Studii superioare de masterat, IP21M 

____ _________ 20___ – ____ _________ 20___ 

1. În perioada realizării practicii pedagogice studentul se află în instituţia de învăţământ 7 

ore, independent de faptul dacă are ore în ziua respectivă sau nu (asistă la ore la colegi, la 

profesori, inclusiv şi la alte discipline, pregăteşte lecţiile sale, participă în viaţa unităţii de 

învăţământ, eralizează activităţi de implementare a TIC). 

2. În perioada practicii studentul realizează minim 10 ore, inclusiv ore facultative, din care 7 

ore/lecţii evaluate cu note, îndeplineşte funcţia de coordonator TIC. 

3. La sfârşitul practicii studentul prezintă la Catedră următoarele documente: 

a. Darea de seamă privind promovarea practicii cu descrierea activităţilor efectuate, 

dificultăţilor întâlnite, propunerile pentru îmbunătăţirea practicii, cursurilor de 

didactica informaticii (darea de seamă se semnează de către student); 

b. Caracteristica eliberată de instituţia de învăţământ cu indicarea notei generale 

pentru practică (care include nota medie pentru lecţiile promovate şi nota pentru 

activitatea de implementare a TIC în instituţie). Caracteristica se semnează de 

către director şi pe ea se aplică ştampila instituţiei de învăţământ. 

c. Tabelul de note. În tabelul sunt trecute 7 note pentru lecţiile promovate, o notă 

pentru implementarea TIC în instituţie, nota generală (cu semnătura profesorului 

de informatică). Nota pentru implementarea TIC în instituţie cu semnătura şefului 

de studiu. Studentul va completa, în mod obligatoriu, antetul tabelului de note. 

d. 10 proiecte ale lecţiilor la informatică, aprobate de şeful de studii (proiectele vor fi 

culese la calculator). Pe proiectele lecţiilor care au fost evaluate (7), la sfârşit, va fi 

trecută nota pentru lecţie, însoţită de semnătura profesorului de informatică şi a 

şefului de studii. 

e. Raport privind implementarea TIC în instituţia de învăţământ. Raportul va 

cuprinde o descriere a instrumentului TIC implementat, descrierea procesului de 

implementare şi rezultatele obţinute. 

f. Planurile calendaristice la informatică pentru anul curent de studii în clasele unde 

studentul realizează lecţiile (X-a – XII-a). 
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g. Tabelul tarifar pentru remunerarea cadrelor didactice, care au participat la 

promovarea practicii. Normele pentru remunerare: directorului instituţiei (1 

oră/student), şefului de studii (0,5 ore/student), profesorului de informatică (7 

ore/student). Tabelul tarifar va fi semnat de director şi pe el va fi aplicată ştampila 

instituţiei de învăţământ. 

h. Registrul practicii pedagogice. În registru va fi notată prezenţa studenţilor, iar 

cadrele didactice (profesorul/profesorii de informatică, directorul, şeful de studii) 

vor completa registrul pentru numărul de ore indicat în punctul anterior. 

i. 2 fotografii color cu momente de activitate în timpul practicii pedagogice. 

j. Orarul lecţiilor cu indicarea clasei şi cabinetului. Orarul sunetelor. 

Data limită de prezentare a portofoliului ___ _____________ 20____.. Seminarul de 

totalizare va avea loc pe ___ _____________ 20____. 

Coordonatorul practicii pedagogice: Corina Negara 

Adresa e-mail: corina.negara@gmail.com 

 

 Darea de seamă 

Forma orientativă a Dării de seamă pentru totalurile practicii pedagogice instructiv-

educative, pe care studentul-practicant o prezentă metodistului de la catedră la sfârşitul practicii 

pedagogice. 

Foaia titulară a dării de seamă: 

 

UNIVERSITATEA DE STAT „A.RUSSO” DIN BĂLŢI 

Facultatea de Ştiinţe Reale 

Catedra de informatică aplicată şi tehnologii informaţionale 

 

DAREA DE SEAMĂ 

despre totalurile practicii pedagogice instructiv-educative, 

realizate de studentul(a)______________________________ 

practicant(a) din grupa _______, specializarea____________ 

_________________________________________________ 

Numele, prenumele_________________________________ 

În instituţieia _____________________________________ 

În perioada „___”_________20___ „____”_________20___ 

 

mailto:corina.negara@gmail.com
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În darea de seamă se va răspunde la următoarele întrebări: 

1. Realizarea planului (programei) practicii pedagogice. Ce abateri de la plan s-au comis, 

de ce, ce s-a realizat supraplan, particularităţile practicii (pentru practica a două comparativ). 

2. Numărul de lecţii predate de student în clasă la obiectul său. Ce lecţii au fost mai 

reuşite, ce lecţii au creat dificultăţi, de ce? 

3. Ce probleme pedagogice fundamentale s-au rezolvat  în timpul practicii? Ce rezultate s-

au obţinut? 

 4. Cum s-a ţinut cont şi s-a utilizat experienţă fruntaşă, metodica actuală de predare 

conform noilor cerinţe curriculare. Aduceţi exemple concrete. Aţi fost satisfăcut de munca 

instructiv-educativă şi în special în utilizarea metodelor netradiţionale de învăţământ, ce greutăţi 

şi obstacole aţi întâmpinat în acest plan? 

 5. Ce probleme şi obiective educaţionale mai importante s-au rezolvat în perioada 

practicii? Ce forme mai adecvate ale activităţii educative s-au introdus în sistemul de activitate 

instructiv educativă cu colectivul clasei date? 

 6. Câte lecţii a asistat studentul la profesorii ce predau la clasa pe care a condus-o, la ce 

obiecte, ce au dat studentului lecţiile asistate? 

 7. Câte lecţii a asistat studentul la colegii din subgrupa? De analizat pe scurt unele din ele, 

care după părerea studentului merită să fie popularizate. 

 8. Cum s-a realizat practic planul individual de activitate al studentului în perioada 

practicii? 

 9. Ce muncă a realizat studentul cu părinţii elevilor la domiciliu, la şcoală, prin 

intermediul diferitor organizaţii? 

 10. Ce scop şi obiective educaţionale şi-a pus studentul în faţă pentru viitor? Ce priceperi 

şi deprinderi şi-a format studentul în timpul practicii date? 

 11. Cum preţuieşte şi apreciază studentul singur activitatea sa, rezultatele practicii, ce 

laturi pozitive şi negative a dezvăluit el în perioada practicii în instituţia dată? 

 12. Concluziile studentului despre pregătirea sa profesională şi ce propune în acest plan? 

 13. Concluziile generale despre practica pedagogică. Importanţa ei pentru devenirea ca 

pedagog-educator etc. 

 14. Observaţiile, pretenţiile, propunerile personal pentru perfecţionarea conţinutului şi 

organizării practicii pedagogice pe viitor. 

 

Data: „____”___________20___. 

Semnătura: ______________________________ 
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3.3. Orarul lecţiilor 

 

O
R

A
 LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI 

Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa 

           

           

           

           

           

           

 

 

3.4. Fişa de asistenţă 

 

Data:      Clasa: 

Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi):     Disciplina:  

Unitatea de învăţare: 

Tema lecţiei:      Tipul lecţiei:  

Competențe și subcompetențe:  Obiective operaţionale:  

Metode şi procedee:    Mijloace de învăţământ: 

Strategia de evaluare: 

Desfăşurarea lecţiei Întrebări şi observaţii 

pe baza discuţiilor cu profesorul mentor 
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3.5. Grila de observare a lecţiei 

 

Data:        Clasa:  

Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi):      Disciplina:  

Tema lecţiei:       Tipul lecţiei:  

Resurse procedurale (metode, procedee, interacţiuni, forme de organizare a activităţii 

elevilor): 

 

Resurse materiale (mijloace de învăţământ): 

 

Indicatori 

Recunoaşterea 

acţiunii indicatorilor 

( se bifează) 

Aspecte semnificative 

privind etapele lecţiei,  

în funcţie de indicatori, 

în vederea elaborării 

proiectelor de lecţie 

1.Aspect informativ   

- conţinut ştiinţific   

- adaptarea la nivelul clasei  

- încadrarea noilor cunoştinţe în sistemul 

cunoştinţelor anterioare 

  

- realizarea cerinţelor programei şcolare 

(obiective-cadru, obiective de referinţă; 

competenţe generale, competenţe 

specifice) 

 

2.Aspect formativ   

- utilizarea metodelor activ-participative 

(sugerate de programa şcolară) 

  

 

 

 

 

- realizarea conexiunii inverse  

- dezvoltarea capacităţilor intelectuale   

- valorificarea valenţelor educative ale 

temei 
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- dezvoltarea capacităţii de transfer 

(realizarea de corelaţii intra/inter/ 

transdisciplinare) 

 

3. Metodologia didactică   

- aplic. metodelor şi a procedeelor 

didactice 

  

- utilizarea mijloacelor de învăţământ  

- încadrarea în timp  

4. Evaluarea activităţii elevilor   

- iniţială  

- formativă  

- finală  

5. Relaţia profesor-elev; elev-elev   

- atmosferă de lucru în clasă   

- organizarea activităţii pe grupe sau 

independent/individual 

 

6. Alţi indicatori  

 

 

  

 

3.6. Raport privind implementarea tehnologiilor informaţionale în instituţia de învăţămînt 

 Studentul masterand pe parcursul practicii pedagogice trebuie să îndeplinească funcţiile 

coordonatorului TIC, în acest scop trebuie să implementeze în instituţia de învăţămînt anumite 

tehnologii informaţionale care ar optimiza procesul instructiv-educativ. Candidatul alege ce 

tehnologia informaţională implementată , însă  cu acordul administraţiei instituţiei. 

 În raportul privind implementarea tehnologiilor informaţionale candidatul trebuie să 

demonstreze că a asimilat cunoştinţele teoretice prevăzute de programele de studii, că este în 

măsură să le aplice în practică, pe baza experienţei dobândite prin intermediul practicii 

pedagogice  efectuate să conştientizeze importanţa tehnologiilor informaţionale în liceu.  

 


