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1. ARGUMENT 

 

 

În cadrul proiectului 2018-1-RO01-KA229-047481 ”Mobilități VET în Europa prin 

Erasmus+” – MOVE, implementat de către Liceul Tehnologic Petrol Moreni în anul școlar 

2018–2019, cinci cadre didactice din Aria Curriculară Tehnologii și două cadre didactice din 

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității au participat la activități de job shadowing 

desfășurate la Colegiul Berufskolleg Alsdorf, Camera de Comerț și  Universitatea Tehnică din 

Aachen, Germania. 

 Unul dintre obiectivele proiectului a fost formarea competentelor profesionale a cadrelor 

didactice participante pentru implementarea învățământului profesional dual. 

 Activitățile de job shadowing au constat în:  

- Dezbateri (analiza și compararea curriculumului german din domeniul mecanic cu cel 

românesc, analizarea modalităților de planificare, proiectare și de desfășurare a activităților 

didactice din instituția de învățământ în vederea corelării acestora cu activitățile practice 

desfășurate la agentul economic, modalități de instruire a personalului pentru învățământul 

profesional și tehnic, posibilitatea înființării în liceu a unor clase de învățământ dual). 

- Workshop-uri (schimb de bune practici bazate pe analiza curriculară specifică învățământului 

tehnic din cele două țări, compararea programelor specifice pentru disciplinele din domeniul 

mecanic, elaborarea unui set de metode de evaluare alternative, adaptate competențelor necesare 

pentru inserția pe piața muncii în domeniul mecanic) 

- Realizarea unui mini - compendiu cu exemple de activități de învățare care pot fi transferate din 

domeniul mecanic specific învățământului tehnic german în contextul învățământului tehnic 

românesc. 

- Prezentarea sistemului dual în învățământul profesional german și a rolului Camerei de meserii 

în modul de organizare a sistemului dual în învățământul profesional 

- Asistența la activități didactice teoretice și practice, specifice domeniului mecanic, proiectate în 

echipă. 

 În spiritul orientării liceului spre învățământul dual, cadrele didactice din Aria 

Curriculară Tehnologii au elaborat un model pentru un suport de curs destinat formării tutorilor 

de practică de la agenții economici. 

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu 

următoarele caracteristici specifice: 

- este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali 

angajatori și parteneri de practică; 

- asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de 

parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică 

organizată în răspunderea principală a operatorilor economici 

- operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate 

din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; 

- facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul 

unității de învățământ partenere. 

 Pregătirea practică, ca parte a programului de pregătire profesională prin învățământ 

dual, are ca scop formarea profesională de calitate a elevului într-o calificare solicitată pe piața 

muncii și practicată de către  operatorul economic partener de practică din domeniul mecanic. 

Organizatorul pregătirii practice pregătește elevul în vederea pregătirii lui pentru angajare după 

absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate. 

 Pregătirea practică este organizată în conformitate cu Legea nr. 258/2007 privind 

practica elevilor din învățământul profesional și tehnic, pe baza unui contract-cadru de 

colaborare sau a unei convenții, după caz încheiată între organizator și partenerul de practică. 

 Pregătirea practică vizează dobândirea rezultatelor învățării în conformitate cu 

Standardul de pregătire profesională și este activitatea desfăşurată de elevi, în conformitate cu 
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planul de învăţământ/programa școlară, care are drept scop verificarea aplicabilităţii 

cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire, acomodarea cu 

mediul viitoarei activități practice, ceea ce duce la o mai bună inserție a absolvenților pe piața 

muncii.  

 Programa analitică de pregătire practică reprezintă instrumentul ce reglementează 

organizatoric, dar și formativ, activitatea tutorilor de practică în interacțiunile acestora cu elevii 

practicanți. În lucrarea de față sunt prezentate etapele pentru bunul demers a unei activități 

practice de succes, toți termenii implicați în acest proces, legislația în vigoare, precum și 

documentele de referință care reglementează organizarea practicii elevilor. Rolul tutorelui in 

cadrul activității practice este descris succint, punctându-se principale atribuții și modul acestuia 

de a intermedia relația operator economic-școală. De asemenea, în cuprinsul lucrării vor fi 

precizate drepturile, obligațiile și interdicțiile participanților la activitatea practică. Se va 

prezenta modul de derulare efectivă a activității  practice la partenerii de practică, presupunând 

graficul de desfășurare, cu orarul zilnic, precum și structurarea activității pe întreaga perioadă de 

pregătire practică.  

 De asemenea, vor fi stabilite activităţile, obiectivele, scopul şi acţiunile preconizate 

pentru perioada activității de practică a fiecărui elev. Se vor descrie metodele de învățare 

utilizate, precum și metodele și tehnicile de instruire practică folosite.  

 Evaluarea finală a elevilor este descrisă ca etapă distinctă, dar care încheie întrega 

activitate de pregătire practică, precizându-se importanța și modul de desfășurare, precum și 

structura fișei de evaluare a competențelor dobândite de elev  în cadrul activității de practică.  

 Astfel, prin structura sa, programa își propune să asigure un cadru adecvat organizării 

activității de practică și, de asemenea, să consolideze relația învățământ preuniversitar-mediu 

economic, să asigure absolvenților dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare și, 

astfel, șanse mai mari în angajrea pe piața muncii.  

  

 

2. MINIDICȚIONAR 

 

 Practica de specialitate a elevilor se desfăşoară în conformitate cu Legea Nr. 258 din 

19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor şi Ordinul Ministrului Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului nr. 3955/2008 privind cadrul general de organizare (publicate în NR. 

493 din 24 iulie 2007, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 12 iunie 

2008). Din Ordinul M.E.C.T nr. 3955/ 2008 extragem semnificaţiile noţiunilor şi termenilor 

folosiţi în activitatea de practică (art. 1): 

 Stagiu de practică - activitatea desfăşurată de elevi, în conformitate cu planul de 

învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de 

aceştia în cadrul programului de instruire. 

 Organizator de practică - instituţia de învăţământ preuniversitar și superior care 

desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative, potrivit legislaţiei romane în vigoare.  

 Partener de practică - instituţia centrală ori locală sau orice altă persoană juridică din 

România, dintr-o ţară participantă la programul "Învăţare pe tot parcursul vieţii", într-un proiect 

finanţat din Fondul Social European sau dintr-o ţară terţă, ce desfăşoară o activitate în corelaţie 

cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi 

care poate participa la procesul de instruire practică a elevilor, studenţilor şi masteranzilor. 

 Practicant – elevul, studentul sau masterandul care desfaşoară activităţi practice pentru 

consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă 

cu specializarea pentru care se instruieşte.  

 Cadru didactic supervizor - persoana desemnată de organizatorul de practică, care va 

asigura planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică.  
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 Tutore - persoana desemnată de partenerul de practică, care va asigura respectarea 

condiţiilor de pregătire şi dobândire de către practicant a competenţelor profesionale planificate 

pentru perioada stagiului de practică.   

 Convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică înseamnă acordul încheiat între 

organizatorul de practică, partenerul de practică şi practicant, pe baza anexei nr. 2 la ordin.  

 Portofoliu de practică - documentul ataşat Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului 

de practică ce cuprinde obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează 

a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică. 

 Practica elevilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unei conveţii cadru, încheiată 

între organizator şi partenerul de practică. Activitatea de practică se poate desfăşura cu program 

săptămânal sau cumulat, la sfârşit de semestru sau de an de studii, în conformitate cu planul de 

învăţământ. Practica se desfăşoară pe baza unei programe analitice sau a unui portofoliu de 

practică, întocmite de instituţia de învăţământ a practicantului. Durata practicii, formele de 

evaluare şi creditele acordate pentru activitatea de practică sunt cele cuprinse în planul de 

învăţământ. Prezenţa la practică este obligatorie. În caz de boală sau alte cauze obiective, 

practica se recuperează, respectându-se durata, fără a perturba procesul de pregătire teoretică. 

 

 

3. LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE 

 

Organizare şi funcționare învățământ dual 

1. OMEN 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a 

învățământului dual  

 

Fundamentare cifră de școlarizare învățământ dual 

2. OMEN nr. 5402/2018 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru 

stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru 

anul școlar 2019-2020, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local 

de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului 

Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de 

școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional 

3. Model solicitare de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2019 2020 

 

Admitere învățământ dual 

4. OMEN nr. 3556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

admiterii în învățământului dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului 

național al calificărilor 

5. OMEN 5031/2018 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în 

învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020 

 

Contract de parteneriat şi contract individual pentru învățământul dual 

6. Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, 

aprobat prin OMEN nr. 3554/2017; 

7. OMEN nr. 4798/2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din 

învățământul dual 

 

Planuri de învăţământ/ Programe şcolare/ Standarde de pregătire profesională/ Nomenclator 

-  OMEN nr. 3914/2017 referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind proiectarea 

curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasa a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, 

filiera tehnologică şi învăţământul profesional 

-  OMEN nr. 3915/2017 privind aprobarea Planurilor de învățământ şi a programelor şcolare 

pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică comasată / stagiile de pregătire practică 
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– curriculum în dezvoltare locală – CDL, pentru clasele a X-a, învăţământ liceal filiera 

tehnologică şi învăţământ profesional 

-  OMENCS nr. 4457/2016 privind aprobarea Planurilor de învăţământ şi a Programelor şcolare 

pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară 

Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală 

CDL, pentru clasele a IX-a, învăţământ liceal filiera tehnologicăşi învăţământ profesional 

-  OMENCS nr. 4121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională pentru 

calificări profesionale de nivel 3 și 4 Cadrul național al calificărilor, pentru care se asigură 

pregătirea prin învățământul profesional și tehnic 

-  OMENCS nr. 3742/2016 privind aprobarea modelului Suplimentului descriptiv la certificatul 

de calificare/certificatul de calificare profesională, EUROPASS; 

-  OMEN nr. 3152/2014 privind aprobarea planului – cadru de învățământ pentru învățământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani; 

-  OMECS nr. 3684/2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de 

specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de 

pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală – CDL), pentru clasele a X-a și a XI- a, 

învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani; 

-  OMECS nr. 5058/2015 privind aprobarea programelor școlare ale modulelor pentru cultura de 

specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii 

pentru clasa a X-a și a XI-a, învățământ profesional cu durata de 3 ani; 

-  OMECS nr. 5293/2015 privind aprobarea Structurii standardului de pregătire profesională din 

învățământul profesional și tehnic. 

 

4. ETAPELE ACTIVITĂȚII DE PRACTICĂ 

 

4.1. Importanța practicii în dezvoltarea profesională, individuală și colectivă  

 

Prin stagiu de practică se înțelege, în general, un stagiu de perfecționare sau de dobândire 

a unor cunoștințe practice pe care îl realizează un elev într-o fabrică, într-o întreprindere etc.  

Practica este activitatea desfăşurată de elevi în conformitate cu planul de învăţământ, și are drept 

scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de 

pregătire practică supravegheată.  

Practica este fundamentul viitoarei cariere alese de tânăr, iar în absenţa acesteia, 

începutul carierei este presărat de numeroase piedici, dificultăţi. Astfel, stagiile de practică sunt 

extrem de importante, înarmând elevii cu o multitudine de atuu-uri.  

În primul rând, pregătesc atitudinal, aptitudinal şi emoţional elevul pentru a-şi începe 

activitatea profesională. Astfel, practicantul va fi pregătit emoţional pentru muncă, își va forma o 

atitudine faţă de aceasta şi va avea mai multe aptitudini necesare începerii unei cariere. Pe de altă 

parte, practica oferă un spaţiu de explorare a abilităţilor, a posibilităţilor practicianului. În acest 

fel, elevul constată care sunt punctele lui forte şi cele care necesită finisare, obţinând o imagine 

de sine mult mai precisă. Toate aceste informaţii culese în urma experimentării ajută la 

consolidarea unei stime de sine solide. De asemenea, cunoscându-se mai bine pe această filieră, 

va decide dacă i se potriveşte cariera aleasă, practica oferindu-i o nuanţare a teoriei învăţate în 

instituţiile şcolare.  

În concluzie, practica se produce într-o colectivitate, iar practicantul va învăţa cum 

anume să se comporte în colectivitatea din care va face parte odată intrat pe piaţa muncii. În plus, 

colectivitatea poate oferi informaţii din propria experienţă, informaţii mult mai aproape de 

realitate decât informaţiile survenite din teorie. O experienţă a practicii este întotdeauna bine-

venită.  

Perioada de practică cea mai bună modalitate prin care poţi observa, învăţa, interacţiona, 

astfel încât primul interviu de angajare să fie un succes.  
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Cu ajutorul stagiilor de practică dobândim competenţe necesare integrării pe piaţa muncii, având 

o şansă în plus la angajare, deoarece pe parcursul orelor de practică, exersăm cunoştinţele 

teoretice acumulate în timpul şcolii.  

 

4.1.1. Efectele economice ale programelor de formare practică 

 

  Din punct de vedere economic, trebuie să avem în vedere mai multe considerente:  

• persoanele cu un nivel educațional superior obțin venituri mai mari decât restul 

populației (la nivelul Uniunii Europene angajatorii plătesc aproape dublu pentru cei ce dețin 

studii superioare față de cei au absolvit doar o formă de studii medii);  

• angajatorii caută candidați care să dețină atât cunoștințe teoretice, cât și abilități 

practice în domeniul studiat;  

• în România, rata șomajului în rândul tinerilor este de aproximativ patru ori mai mare 

decât în rândul restului persoanelor active;  

• scăderea șomajului duce la creștere economică și creșterea bunăstării sociale a 

populației, în general.  

 

Având în vedere argumentele enunțate anterior, reiese faptul că elevii care dețin o 

pregătire practică încă din timpul studiilor au șanse crescute de a își găsi un loc de muncă.  

Economia este sprijinită de creșterea productivității companiilor care au angajați mai bine 

pregătiți, de nivelul crescut de salarizare al foștilor studenți, dar și de scăderea șomajului în 

rândul tinerilor.  

 

4.1.2.  Organizarea stagiilor de pregătire practică 

 

   Efectuarea stagiilor de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic,  este 

recomandabil sa se efectueze cu precădere la agenţii economici, cu care să se stabilească relaţii 

de parteneriat care să faciliteze în final şi integrarea elevilor pe piaţa forţei de muncă la 

terminarea şcolii. 

Aceste stagii se realizează în baza Contractului de pregatire practică încheiat între unitatea de 

învăţământ şi operatorul economic/instituţia publică parteneră de practică şi elevul sau 

părintele/tutorele legal. 

Se va urmări ca stagiul la agentul economic să permită elevului: 

– să înţeleagă concret constrângerile economice, umane şi tehnice ale întreprinderii 

– să înţeleagă constrângerile de securitate impuse de metodele de lucru 

– să observe şi să analizeze, pornind de la situaţii reale, diferitele elemente ale unor strategii de 

calitate, să perceapă costurile induse de non-calitate 

– să utilizeze achiziţiile sale în domeniul comunicării, în relaţia cu personalul angajat 

– să cunoască importanţa tuturor serviciilor şi compartimentelor unei întreprinderi. 

Stagiul de pregătire practică se desfăşoară pe baza: 

-unei planificari elaborata de catre cadrul didactic raspunzator conform Programei scolare 

aprobata de catre Ministerul Educatiei 

-portofoliul de practică care va urmări detalierea tematicii cadru în funcţie de domeniul de 

activitate şi particularităţile instituţiei în care se desfăşoara stagiul de practică. 

Portofoliul de practică este documentul ataşat Contractului de Pregatire Practica, care cuprinde 

obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin 

stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică 

Activitatea de practică este inclusă în planul de învăţământ, este obligatorie şi constituie condiţie 

de promovare. Numărul de ore alocat pentru fiecare specializare şi an de studiu este inclus în 
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planul de învăţământ, iar perioada de desfăşurare a stagiului de practică este cuprinsă în structura 

anului scolar. 

Caietul de practică și certificatul de practică constituie dovezi ale desfășurării pregătirii practice 

și sunt luate în considerare la evaluarea și certificarea competențelor dobândite de practicant. 

Şcoala realizează periodic evaluarea capacităţii partenerului de practică din punct de vedere 

logistic, tehnic, tehnologic şi organizatoric şi incheie anual contracte de colaborare în baza carora 

se încheie Contractul de pregatire practica. 

Pe durata stagiului de practică, practicantul are obligația de a respecta regulamentul de ordine 

interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, directorul 

operatorului economic/instituției partener de practică își rezervă dreptul de a anula obligațiile și 

drepturile practicantului în cauză, stabilite prin contractul de practică, după ce în prealabil a 

înștiințat directorul unității de învățământ la care este înscris elevul practicant 

   Formele de evaluare, de notare şi creditele acordate pentru activitatea de practică sunt cuprinse în 

planul de învăţământ, programa şcolara şi Standardul de Pregătire Profesională. 

 

4.2. Roluri şi responsabilitǎți 

  

Rolurile și responsabilitățile tutorelui de practică 

 

 Tutorele de practică are un rol important în desfășurarea activităților derulate la locurile 

de instruire practică. Astfel printre atribuțiile acestuia se regăsesc: 

1. Prezintă practicanților aspecte generale privind agentul de practică pe care îl 

reprezintă; 

2. Stabilește programul de activitate, astfel încât să nu contravină orarului de activități 

didactice ale elevilor; 

3. Analizează, definitivează și aprobă graficul de repartizare nominală a practicanților pe 

locurile de instruire practică; 

4. Instruiește practicanții cu privire la normele de protecția muncii, specifice activităților 

pe care urmează să le desfășoare; 

5. Îndrumă practicanții pe parcursul stagiului de practică, în concordanță cu obiectivele 

anului de studiu,  astfel încât să le asigure acestora asimilarea de cunoștințe și dezvoltarea de 

deprinderi profesionale; 

6. Sprijină unitatea de învățământ în vederea parcurgerii întregului conținut de instruire 

practică după standardele europene de pregătire profesională; 

7. Sprijină practicanții însușirea unei metode eficiente de lucru, precum și în formarea 

competențelor de execuție, a competențelor cheie și a celor de cunoaștere; 

8. Sprijină activitatea de îmbunătățire a conținutului programelor școlare de instruire 

practică și a curriculumul-ui, corespunzător tehnicilor, tehnologiilor aplicate de unitățile de 

practică, precum și nevoile economice locale; 

9. Ajută practicanții să urmărească programa analitică, punându-le la dispoziție 

mijloacele necesare de realizare; 

10. Oferă feedback parcticanților cu privire la sarcinile realizate; 

11. Se preocupă permanent ca în unitatea de practică să existe dotări suficiente din punct 

de vedere logistic, tehnic, tehnologic pentru efectuarea practicii în bune condiții; 

12. Pune la dispoziție practicanților mijloacele necesare realizării sarcinilor de practică 

primite de aceștia; 

13. Se asigură că ceilalți angajați înțeleg scopul practicii la locul de muncă și modul în 

care ei pot contribui la atingerea acestuia; 

14. Îi informează pe profesorul îndrumător și pe practicanți referitor la orice fel de cerințe 

speciale pe perioada practicii la locul de muncă; 

15. Urmărește și înregistrează prezența la activitate a elevului și semnalează unității de 

învățământ eventualele abateri; 
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16. Se asigură că toți practicanții sunt supravegheați pentru întreaga durata a practicii la 

locul de muncă, într-un mediul de lucru lipsit de discriminare și de hărțuire și anunță orice 

nereguli în acest sens; 

17. Participă la evaluarea desfășurării practicii elevilor; 

18. Furnizează practicantului, sub semnătură și ștampilă, o apreciere din care să rezulte 

numărul de ore efectuate, punctualitatea, disciplina, gradul de însușire a cunoștințelor practice și  

calificativul propus; 

19. Păstrează contactul și, eventual, facilitează revenirea practicantului în cadrul agenției 

de practică, în contextul trecerii acestuia la viața profesională activă. 

 

Rolurile și responsabilitățile elevului 

 

 Eficiența pregătirii practice se află în strânsă legătură cu conduita elevului  practicant. 

Astfel pot fi enumerate principale îndatoriri:   

1. Participă la activitățile stabilite, respectând programul de lucru (durata și perioada) 

fixată de agentul de practică și unitatea de învățământ; 

2. Părăsește locul de muncă la care a fost repartizat, doar cu acordul tutorului de practică; 

3. Recuperează activitățile la care nu a putut participa din motive obiective; 

4. Se implică la activitățile de practică și adresează întrebări, solicitări, clarificări atât 

tutorelui cât și profesorului îndrumător; 

5. Completează cu informații reale, obiective, fișa de autoevaluare; 

6. Întocmește toate materialele, formularele, documentele solicitate de unitatea de 

învățământ pentru evaluarea stagiului de practică; 

7. Respectă regulamentul de ordine interioară al agentului de practică și normele de 

protecția muncii prezentate de către tutore sau de un specialist; 

8. Are o ținută vestimentară adecvată locului de muncă; 

9. Are grijă să nu deterioreze bunurile și dotările de la locul de muncă; 

10. Nu consumă băuturi alcoolice și nu fumează în incinta locului practică. 

Practicantul are dreptul: 

a) la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii; 

b) la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege; 

c) de a învăţa, inclusiv în cadrul pregătirii la partenerul de practică, într-un mediu care 

sprijină libertatea de expresie, fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. 

Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi 

nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie următoarele manifestări: 

comportamentul jignitor faţă de personalul partenerului de practică şi faţă de colegi, denigrarea 

în orice fel a partenerului de practică sau a angajaţilor acestuia, utilizarea invectivelor şi 

a limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; 

d) să îşi desfăşoare activitatea practică în condiţii care respectă normele de igienă, de 

sănătate şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor; 

e) la educaţie şi formare profesională de calitate în timpul pregătirii la partenerul de 

practică, prin asigurarea condiţiilor materiale adecvate pentru aplicarea corectă şi parcurgerea 

integrală a curriculum-ului şi prin utilizarea de către tutorele de practică în colaborare cu cadrul 

didactic coordonator a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării 

competenţelor-cheie şi profesionale în conformitate cu activităţile şi rezultatele învăţării 

precizate în anexa pedagogică; 

f) de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate de partenerul de 

practică şi/sau unitatea de învăţământ pentru recuperarea absenţelor motivate sau pentru 

remedierea rezultatelor obţinute la pregătirea teoretică şi practică; recuperarea prin aceste 

programe de pregătire suplimentară a absenţelor nemotivate se poate realiza doar cu acordul 

operatorului economic partener de practică, în condiţiile stabilite de acesta; 
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g) de a primi informaţii cu privire la planificarea activităţilor de pregătire practică şi 

modul de evaluare; 

h) de a beneficia de o evaluare obiectivă şi corectă şi de a fi informat privind notele 

acordate, inclusiv la pregătirea practică; 

i) de а-i fi consemnată în evidenţele de practică şi în catalog absenţa doar în cazul în care 

nu este prezent la programul de pregătire; este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de 

coerciţie; 

j) să beneficieze de „bursa profesională” şi/sau alte forme de sprijin acordate din fonduri 

publice în baza reglementărilor legale în vigoare; 

k) să beneficieze de susţinere financiară şi alte forme de sprijin material şi stimulente 

acordate de operatorul economic partener de practică, precizate la art. 5 din prezentul contract; 

l) de a beneficia de tratament nediscriminatoriu la locul de practică. Partenerul de 

practică şi unitatea de învăţământ se vor asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau 

hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, 

cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socioeconomică, 

probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu; 

m) să beneficieze de toate drepturile conferite prin statutul elevului5; 

n) să fie informat în legătură cu reglementările legale în vigoare din care decurg 

drepturile şi obligaţiile sale. 

 

4.3. DESFǍŞURAREA  ACTIVITĂȚILOR  DE  PRACTICǍ 

 

4.3.1. Obiectivele generale ale stagiului de practică  

• Dobândirea competenţelor necesare integrării pe piaţa muncii;  

• Creşterea adaptabilităţii tinerilor la cerinţele primului loc de muncă;  

• Completarea şi aplicarea cunoştinţelor acumulate de elev pe durata studiului;  

• Furnizarea de cunoştinţe practice despre modul în care funcţionează diferitele 

departamente ale unității de practică;  

• Obținerea de experienţă prin intermediul contactelor stabilite în cadrul activităţii 

zilnice.  

   Derularea activităţilor în cadrul stagiul de practică trebuie să cuprindă, atât cât este 

posibil, următoarele etape:  

• Prezentarea practicantului în cadrul societății/instituției. Introducerea va fi 

realizată de către tutore. Tutorele consiliază elevul pe parcursul stagiului de 

pregătire. Îndrumarea se realizează individual şi în grup, prin întâlniri directe, şi 

constă în direcţionarea studiului şi evaluarea periodică.  

• Prezentarea regulamentului intern, descrierea activităţilor din cadrul 

compartimentului, informare cu privire la setul de responsabilităţi. La sfârşitul 

fiecărei zile practicantul trebuie să completeze jurnalul, cu menţionarea tuturor 

activităţilor desfăşurate.  

• Autoevaluare: la finalul stagiului de pregătire practică, elevul va realiza un raport 

de practică care va fi prezentat tutorelui şi îndrumătorului de practică din cadrul 

liceului, alături de documentele solicitate (acestea sunt prezentate mai jos).  

 

4.3.2. Selectarea elevilor ce doresc să realizeze activitatea practică  

Cele mai importante trăsături ale elevilor care vor să urmeze acest stadiu de pregătire 

practică ar trebui să fie: deschiderea către nou, flexibilitatea, o puternică dorinţă de învăţare şi 

dobândire de experienţă.  

Beneficiar al unui program de formare practică poate fi orice persoană care are ca 

obiectiv dezvoltarea personală prin acumularea unor competențe specifice domeniului 

profesional de interes. Astfel, practicanții pot fi elevi care se adresează, în mod voluntar, 
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proactiv, sau prin reacție la apeluri de înscriere, unor organizații care au capacitatea și intenția de 

a găzdui derularea unor programe de formare profesională. 

 

4.3.3. Tematica practicii  

Practica se axează pe aprofundarea cunoştinţelor teoretice dobândite la disciplinele 

cuprinse în programul de învăţământ.  

Regimul de lucru al elevilor va fi de 6 ore zilnic, cu un volum total de 150 de ore şi se va 

încadra în programul normal al societăţii/institutiei, urmărindu-se antrenarea practicanților în 

realizarea unor sarcini corespunzătoare nivelului lor de pregătire.  

Elevii au următoarele obligaţii:  

• cunoaşterea conţinutului contractului de muncă, statutului, regulamentului de 

organizare şi funcţionare al unității de practică (societate/institutie);  

• modul de organizare al unității de practică;  

• evaluarea poziţiei pe piaţă a societăţii/institutiei şi potenţialului ei viitor;  

• deprinderea tehnicilor operaţionale specifice activităţii societăţii/institutiei.  

 

Concomitent cu realizarea sarcinilor atribuite în cadrul bazei de practică, elevii vor 

urmări parcurgerea tematicii care formează conţinutul activităţii de practică, fiind obligaţi, prin 

rotaţie, să lucreze la compartimentele de bază ale societăţii/institutiei sau, dacă este posibil, la 

toate compartimentele din cadrul acesteia.  

Prin urmărirea obiectivelor menţionate, la sfârşitul perioadei de practică elevul; 

• va observa îndeaproape relaţiile societăţii/institutiei cu mediul extern şi intern, 

precum şi desfăşurarea proceselor de muncă fizică şi intelectuală;  

• va încerca să evalueze aspectele care privesc tehnica operaţiunilor specifice;  

• va prelua informaţii asupra dinamismului societăţii/institutiei;  

• va cunoaşte relaţiile stabilite între angajaţi şi între diferitele compartimente ale 

societăţii/institutiei, organigrama etc.  

 

4.3.4. Structura activitatilor de practicǎ 

 Succesiunea etapelor activității de practică este următoarea: 

1. Pregătirea stagiului de practică: 

a. Întânliri cu responsabilii de practică 

b. Pregătirea sosirii cursanților 

2. Selectarea și intervievarea cursanților 

3. Introducerea cursanților în organizație 

4. Desfășurarea stagiului de practică în perioada stabilită: 

a. Transmiterea cunoștințelor 

b. Vizită de monitorizare 

c. Completarea caietului de practică 

5. Evaluarea cursanților 

 

 Luând ca model un stagiu de cinci săptămâni, putem folosi următoarea structură: 

a. În prima săptămână are loc procesul de introducere, urmat de vizite la punctele de lucru 

relevante pentru stagiu și o etapă axată mai ales pe observare. Pot fi definite obiective de învățare 

simple care pot fi evaluate la finalul săptămânii printr-o discuție structurată (obiectivele sunt 

axate pe familiarizare, metoda de învățare este axată pe observare).  

b. În a doua săptămână, elevul primește progresiv mai multe atribuții, legate mai ales de 

aplicarea practică (și sub supraveghere) a unor sarcini de lucru. Pot fi definite obiective de 

învățare mai ample, legate de utilizarea procedurilor învățate anterior, iar evaluarea poate fi 

făcută de persoanele aflate în proximitatea practicantului (obiectivele sunt axate pe replicare, 

metoda de învățare este axată pe job-shadowing).  
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c. În a treia  și a patra săptămână, elevul poate primi sarcini individuale și poate fi integrat 

în activitatea productivă reală și funcțională a companiei. Poate funcționa ca un angajat cu 

sarcini relativ limitate, dar neasistat și cu obiective prestabilite la standarde similare cu angajații 

din cadrul companiei. În această etapă, trebuie ținut cont de nivelul de confidențialitate a 

informațiilor la care practicantul are acces.  

Această situație poate fi aparent soluționată prin îngrădirea sarcinilor sale (fapt ce ar 

scădea calitatea programului de formare), însă recomandarea noastră este încheierea unui acord 

de confidențialitate între organizația-gazdă și practicant. În acest mod, tânărul va conștientiza 

importanța informațiilor la care are acces și își va asuma responsabilitatea faptelor sale.  

d. În săptămâna finală, mai ales în cazul în care aveți intenția de angajare a practicantului, 

este recomandabilă integrarea acestuia într-o activitate derulată în cadrul unui colectiv, dacă este 

cazul. Pot fi definite sarcini de lucru la nivel de departament/echipă care să se axeze pe deplina 

funcționare a practicantului ca un angajat, iar evaluarea să fie făcută într-o manieră similară cu 

cea a angajaților.  

Derularea activităţilor în cadrul stagiul de practică trebuie să cuprindă, atât cât este 

posibil, următoarele etape: 

✓ Prezentarea practicantului în cadrul societății/instituției. Introducerea va fi realizată de către 

tutore. Tutorele consiliază studentul/elevul pe parcursul stagiului de pregătire. Îndrumarea se 

realizează individual şi în grup, prin întâlniri directe, şi constă în direcţionarea studiului şi 

evaluarea periodică. 

✓ Prezentarea regulamentului intern, descrierea activităţilor din cadrul compartimentului, 

informare cu privire la setul de responsabilităţi. La sfârşitul fiecărei zile practicantul trebuie 

să completeze jurnalul, cu menţionarea tuturor activităţilor desfăşurate. 

✓ Autoevaluare: la finalul stagiului de pregătire practică, studentul/elevul va realiza un raport 

de practică care va fi prezentat tutorelui şi îndrumătorului de practică din cadrul universității, 

alături de documentele solicitate (acestea sunt prezentate mai jos). 

 

Este recomandabil ca în timpul primei întâlniri, tutorele să ghideze practicantul în cadrul 

companiei și a politicii acesteia, furnizând informații importante: 

–  Manualul de proceduri și politica companiei; 

– O scurtă prezentare a istoricului companiei și a modului cum aceasta a luat ființă; 

– Misiunea, viziunea, valorile și serviciile / produsele; 

– Obiectivele sau punctul de interes prezent al organizației; 

– Descrierea postului de practică; 

– Programul de lucru (când începe, când se termină, pauze); 

– Email, internet și telefon (sistem și reguli de utilizare); 

– Telefon mobil și politica de trimitere a mesajelor; 

– Politica privind Facebook, Twitter și alte mijloace media de socializare; 

– Confidențialitate; 

– Probleme de securitate. 

Este de asemenea important ca la început, după prima întâlnire, tutorele să conducă 

cursantul într-o vizită/tur al companiei, prezentându-i tot personalul cheie. 

 

4.3.5. Metode de învățare utilizate  

Stagiile de practică reprezintă o îmbinare între experiența directă, reală, și experiența 

simulată, în situații de lucru imaginative, reprezentând o formă de învățare participativă, care 

maximizează rata de retenție a informațiilor pentru elev. 

  Metodele de învățare utilizare în cadrul stagiilor de practică pot fi:  

✓ Învăţare prin acţiune şi explorare  

✓ Metoda învăţării în echipă, pe grupe mici  

✓ A învăţa învăţându-i pe alţii  

✓ Studiul de caz  
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✓ Proiect de cercetare individual sau în grup  

✓ Portofoliul  

✓ Observarea sistematică  

✓ Simulări/jocuri de rol  

✓ Excursii de studiu/schimburi de experienţă  

✓ Filme, imagini editate.  

✓ Metodele de învățare pot fi clasificate și în:  

o Metode de predare-învăţare propriu-zise:  

✓ Metodele de transmitere şi dobândire a cunoştinţelor: expunerea, problematizarea, lectura 

etc.;  

✓ Metodele care au drept scop formarea priceperilor şi deprinderilor: exerciţiul, lucrările 

practice etc.  

o Tehnici de instruire practică:  

✓ Problematizarea  

✓ Observarea sistematică si independentă  

✓ Experimentul poate fi: cu caracter demonstrativ, cu caracter de cercetare, cu caracter 

aplicativ  

✓ Demonstraţia  

✓ Modelarea: utilizarea unui model creat în scop didactic.  

✓ Exerciţiul – caracter repetitiv  

o Efectuarea unor lucrari practice: efectuarea unui instructaj; organizarea riguroasă 

a muncii, prin indicarea sarcinilor şi a responsabilităţilor; diversificarea 

modalităţilor de evaluare şi valorificare a rezultatelor.  

✓ Metoda proiectelor:  

✓ Cea mai indicată  

✓ Avantaje vs dezavantaje  

✓ Avantaje: posibilitatea unei abordări interdisciplinare a temei; consolidarea şi 

valorificarea tehnicilorde activitate intelectuală (de culegere, prelucrare şi prezentare a 

informaţiilor); stimularea iniţiativei şi independenţei în activităţi; dezvoltarea structurilor 

cognitive şi a capacităţilor creatoare ale acestora.  

✓ Dezavantaje: necesită timp îndelungat de elaborare şi o supraveghere pe măsură.  

✓ Studiul de caz  

✓ Valorifică în învăţare „cazul”, adică o situaţie reală, semnificativă pentru un anumit 

domeniu şi care se cere a fi analizată şi rezolvată;  

✓ Alături de întocmirea unui proiect este ce mai bună “combinaţie”  

✓ Valoarea metodei rezidă în faptul că favorizează investigarea unor situaţii reale, 

dezvoltând capacităţi de analiză, interpretare, anticipare, luare de decizii ş.a.  

✓ Metoda se bazează pe activităţi de grup, putând fi îmbinată şi cu jocul cu roluri.  

✓ Metode de simulare  

o Un grup de metode care se bazează pe simularea (imitarea) unor activităţi reale, 

urmărindu-se în principal formarea de comportamente specifice (cum ar fi cele 

profesionale). 

o Ex. jocul cu roluri constă în simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, ceea ce 

presupune: identificarea unei situaţii ce se pretează la simulare; distribuirea 

rolurilor intre participanti. 

✓ Învăţarea prin colaborare este eficientă în funcţie de luarea în considerare a anumitor 

condiţii:  

✓ Componenţa grupului privită sub raportul vârstei şi al nivelului intelectual al 

participanţilor;  

✓ Mărimii grupului şi a diferenţelor dintre membrii grupului („eterogenitatea optimă”);  

✓ Sarcina de lucru (să se preteze la colaborare);  

✓ Existenţa unor mijloace de comunicare adecvate.  
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5. INSTRUIREA TUTORILOR REPREZENTANȚI AI PARTENERILOR DE 

PRACTICĂ 

 

 Pentru o eficientă activitate de coordonare a practicii elevilor de către tutorii din cadrul 

firmelor este necesar ca aceștia să desfășoare în prealabil activități de instruire. 

 Principalul obiectiv al instruirii tutorilor din firmele implicate este  formarea unui bagaj 

de cunoștințe comune și oferirea de instrumente necesare unei practici calitative a elevilor. 

 Conținuturile instruirii vor viza învățarea la adulți, munca în echipă, management de 

proiect, comunicarea și acordarea de feedback, precum și tehnici de prezentare. 

 Metodele de învățare propuse sunt: exercițiile practice, auto-evaluare, chestionarele, 

discuțiile, prezentările. 

 Durata: 16 ore (2 zile) 

 Nr de participanți: 15-20 persoane/ grupă de lucru 

 În cadrul instruirii, tutorilor li se va prezenta caietul de practică al elevilor, aceștia având 

în acest moment ocazia să discute despre structura acestuia și să aducă propuneri de 

îmbunătățire. Tutorii sunt încurajați să identifice împreună cu colegii lor, mai multe tematici de 

proiecte din care studenții să poată alege ceea ce li se potrivește. 

 Chiar dacă domeniul de activitate este același, partenerii de practică pot avea nevoi 

diferite în ceea ce privește specializarea tinerilor și tipul de instrumente specifice pe care aceștia 

vor trebui să le cunoască. De aceea, tutorii trebuie încurajați să acorde la începutul stagiului de 

practică tot suportul necesare elevilor care vin cu un bagaj de cunoștințe general.  

 Pentru început se vor derula mai întâi activități de cunoaștere a tutorilor, în care fiecare să 

aibă ocazia să își prezinte firma și să se prezinte pe sine și rolul pe care îl are în organizație. În 

continuare, se va face o scurtă prezentare a topicelor ce vor fi discutate. Totodată, se recomandă 

identificarea activităților de formare derulate anterior de participanți. În continuare, participanții 

vor fi implicați în exerciții aplicative prin care 

aceștia pot exersa comunicarea și munca în echipă. În cadrul activității pe echipe, se vor 

identifica domeniile lor de interes, pentru a face ulterior potrivirea dintre tutori, elevi și tema de 

proiect. Tot prin aceste activități se creionează ciclul pe care elevii îl urmează în firmă și cine 

este implicat în fiecare etapă. În final, se vor prezenta instrumentele pe care tutorii le pot utiliza 

pentru monitorizare și control. 

 În încheierea programului de instruire se vor prezenta și standardele activității de tutorat 

în raport cu elevii și cu rezultatele acestora. Pentru a putea reveni ulterior la informațiile 

furnizate și pentru a avea exercițiile și în format scris, participanții la activitățile de instruire 

beneficiază de un suport de curs.  

 La final, participanții la instruire completează un chestionar de feedback referitor la curs, 

pe baza căruia se pot aduce îmbunătățiri pe viitor. 

 

 

6. REALIZAREA UNOR SESIUNI DE INFORMARE DE PREVENIRE A RISCURILOR 

PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ PENTRU ELEVI 

 

 Sarcinile şi obligaţiile partenerului de practică: 

 - Pentru elevii practicanţi, partenerul de practică stabileşte reguli privind instruirea şi însoţirea 

acestora prin instituţie. 

 - Partenerii de practică va asigura instruirea introductiv–generală a elevilor practicanţi privind 

activităţile specifice ale instituţiei, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi 

măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul instituţiei, în general şi se va consemna 

în fişa de instruire colectivă. 

 - Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se va păstra 

de către partenerul de practică şi un exemplar de către conducătorul de practică. 
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 - Instruirea la locul concret de desfăşurare a practicii se face de către partenerul de practică pe 

baza tematicilor stabilite şi va cuprinde: 

1. informații privind riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice; 

2. prevederile instrucțiunii proprii elaborate; 

3. măsuri privind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor și evacuarea personalului; 

4. prevederi ale reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind activitățile specifice; 

5. instruirea va cuprinde în mod obligatoriu demonstrații practice privind activitatea pe care 

elevul practicant o va desfășura și exerciții practice privind utilizarea echipamentului individual 

de protecție, a mijloacelor de alarmare, intervenție, evacuare și de prim ajutor. 

 Sarcinile și obligațiile ale tutorelui: 

- însoțește elevii practicanți pe timpul desfășurării practicii la partenerul de practică; 

- asigură participarea elevilor la instruirile referitoare la securitatea și sănătatea muncii efectuate 

de către reprezentanții partenerului de practică; 

- respectă NSSM specifice locului de desfășurare a practicii; 

- păstrează un exemplar al fișelor de instruire colectivă a elevilor practicanți întocmite de către 

partenerul de practică. 

 Sarcinile și obligațiile practicantului: 

 Fiecare practicant trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi 

instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea partenerului de practică, astfel încât 

să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi 

alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de practică, 

drept pentru care îi revin următoarele obligaţii: 

 - să participe la instruirile privind securitatea şi sănătatea muncii efectuate de către partenerul de 

practică; 

 - să utilizeze corect maşinile, aparatura, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi 

alte mijloace de producţie;  

- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi după utilizare, săl pună la 

locul destinat pentru păstrare; 

 - să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară 

a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor 

tehnice, clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

 - să comunice imediat partenerului de practică şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de 

muncă pe care o consideră un pericol pentru securitatea şi sănătatea practicanţilor, precum şi 

orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

 - să aducă la cunoştinţa coordonatorului de practică şi/sau partenerului de practică accidentele 

suferite de propria persoană;  

- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi măsurile de aplicare a acestora;  

- să dea relaţiile solicitate de către inspectori de muncă şi inspectori sanitari.  

 Obligaţiile practicanţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere 

principiului responsabilităţii partenerului de practică. 

 

7. EVALUAREA ACTIVITĂȚII PRACTICE 

 

Evaluarea stagiului de pregătire practică se realizează, în timpul derulării acestuia, de 

către tutore și cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică, pe 

baza unei Fișe de observație/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competențelor 

tehnice, cât și comportamentul și modalitatea de integrare a practicantului în activitatea 

întreprinderii (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea 

regulamentului de ordine interioară  al întreprinderii/instituției publice, etc). 

Pe întreaga perioadă a stagiului de practică, practicantul va completa un caiet de 

practică, ce va cuprinde denumirea modulului de pregătire, competențele exersate, activitățile 
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desfășurate pe perioada stagiului de pregătire practică, sarcinile și temele de lucru realizate, 

observații personale la activitatea depusă. 

Caietul de practică reprezintă un instrument de autodezvoltare și autoevaluare util în 

evoluția profesională a elevilor reprezentând, de asemenea, un element esențial în derularea și 

monitorizarea activității realizate de aceștia.  

Caietul de practică trebuie să conțină următoarele informații: 

 -  informații despre elev : nume și prenume elev, anul de studiu și specializarea 

 -  informații despre firma unde se desfășoară stagiul de practică: denumire firma, 

adresă sediu, domeniu principal de activitate, tutorele desemnat și informații despre locația și 

echipa unde elevul va desfășura activitatea de practică 

 -  perioada efectivă de desfășurare a stagiului și numărul total de ore 

 -  tema de practică – scurtă descriere 

 -  tematica fiecărui domeniu implicat în activitatea de practică 

 -  raportul zilnic conținând descrierea detaliată, pentru fiecare zi, a activității 

desfășurate: noțiunile studiate, instrumente utilizate (limbaje de programare, medii de dezvoltare, 

echipamente și/sau instrumente specifice domeniului), abilități exersate; raportul certifică 

focalizarea elevului asupra temei de proiect alocate şi consemnează progresul de la o zi la alta 

 -  fișa de evaluare a competențelor dobândite de elev  în cadrul activității de practică – 

această fișă se completează și semnează de către tutorele din cadrul firmei la sfârșitul stagiului de 

practică și include calificativele obținute de elev  pe categorii de competențe precum și nota 

propusă de către tutore. Această notă va fi luată în considerare de către comisia de evaluare , 

pentru stabilirea notei finale a elevului.    

 

 

   Fișă de evaluare a competențelor dobândite de elev  în cadrul activității de practică 

Nume şi prenume elev :  

Anul și clasa :  

Perioada stagiului de practică : 

COMPETENȚE  EVALUATE GRADUL DE EVALUARE 

A. Competențe profesionale :     

Cunoștințe despre departament/firma acumulate în urma 

desfășurării stagiului de practică 

    

Cunoașterea și utilizarea eficientă  a echipamentelor și 

tehnologiilor folosite la locul de muncă 

    

Nivelul pregătirii teoretice (corespunzătoare anului de studiu 

absolvit de elev) 

    

Aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice relevante 

locului de muncă 

    

B. Competențe de comunicare și organizare     

Eficiență în comunicarea verbală și non-verbală     

Eficiență în executarea activităților de practică     

Organizarea activității de la primirea sarcinilor la raport de 

activitate 

    

Întocmirea documentațiilor aferente activităților de practică 

(raport de activitate, documentație tehnică etc) 

    

Capacitatea de a-și asuma responsabilități și de a rezolva cu 

succes sarcinile primite 

    

Capacitatea de adaptare la situațiile întâlnite și de a le 

rezolva adecvat 

    

C. Competențe de integrare într-o echipă     

Respectarea normelor de disciplină și de protecție a muncii     
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Respectarea normelor de organizare și disciplină a muncii 

(regulamente interne, orar de lucru, îndeplinirea sarcinilor 

primite de la tutore) 

    

Eficiență în utilizarea documentelor tehnice din instituție 

(documentație tehnică, informația pusă la dispoziție de 

tutore şi colegii de muncă, etc.) 

    

Capacitatea de a de a stabili bune relații si de a munci în 

echipă 

    

*Calificative: 4 - foarte bine; 3 - bine; 2 - satisfăcător; 1 – insuficient 

Nota propusă (rezultată în urma evaluării): 

 

 

 

Nume și prenume tutore:  

Instituția:  

Data:                                                                                                      

                                                                                                         Semnătura tutorelui, 

 

 

 Evaluarea și notarea finală se realizează la liceul  din care provine elevul, de către o 

comisie din care va face parte și cadrul didactic supervizor, comisie validată de către managerul 

de proiect.  

 Principalele criterii de evaluare și acordare a notei sunt: 

 a. Participare în cadrul proiectului, pondere 10%  

 b. Nota propusă de tutore, ponderea acesteia fiind 40% din nota finală, 

 c. Documentele de practică, însemnările din caietul de practică, ponderea acestei fiind 20%; 

 d. Prezentarea făcută de către elev în fața comisiei de evaluare, ponderea fiind 30%.  

Comisia va analiza: 

- relevanța activităților desfășurate pentru formarea profesională; 

- deprinderile și cunoștințele dobândite de către elev;  

- rezultatele obținute de către elev în cadrul activității de practică. 

 

8. CONCLUZII 

 

 În cadrul organizaţiilor, o bună comunicare şi inter-relaţionare între toţi participanţii la 

viaţa de organizaţie, determină o structurare a grupului şi o ierarhizare a personalului în raport de 

competenţele individuale, pe de o parte, iar pe de altă parte, actul decizional capătă transparenţă 

şi sustenabilitate din partea angajaţilor, prin participarea activă a acestora, determinând astfel 

creşterea performanţelor organizaţiei şi eficientizarea aceteia. 

 Structura motivaţională complexă este foarte importanta în organizaţie, marcată în 

principal de dorinţa de afirmare constantă a angajatului, de atribuirea de semnificaţii cu 

rezonanţă afectiv – motivaţională a eficienţei activităţii proprii, ca un indicator de evaluare a 

performanţelor organizaţiei. Necesitatea dezvotării de competenţe specifice lucrului cu piaţa 

muncii (previziuni, marketing, strategii, tehnici etc.), indica preocuparea angajatilor de a oferi 

servicii la un nivel calitativ superior şi dorinţa de formare profesională continuă. 

 Dezvoltarea resurselor umane reprezinta un domeniu prioritar (domeniu marcat de 

cerinţele politicilor şi strategiilor la nivel national, considerate cadru generic dar şi de direcţii 

specifice de dezvoltare, determinate prin obligativitatea achiziţionării unui pachet minimal de 

competenţe diferenţiate calitativ prin modul cum au fost formate, dar şi prin modul cum sunt 

implementate în procesul de inte-rrelaţionare şi comunicare social). 

 Angajatii acordă o importanță sporită activităților care sunt parte a rutinei impuse de fișa 

postului. Printre aceste competențe se numără proiectarea, planificarea şi organizarea internă a 

muncii. 
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 Competenţele în domeniul strategiilor de coeziune socială, parteneriate, relaţii furnizori-

clienţi vor fi întotdeauna importante pentru formare profesională continua.  

 Elaborarea suporturilor teoretice şi a materialelor necesare activităţilor de formare 

profesională reprezintă o nouă dimensiune de specializare a angajatului şi sugerează implicarea 

activă a acestuia în ameliorarea nevoilor de formare a beneficiarilor. 
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