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Metodologia de elaborare si evaluare a
proiectului in cadrul stagiilor de pregătire practică
Art. 1. Proiectul reflectă cunoștintele și competențele generale și specifice dobândite de către elev ȋn cadrul
stagiilor de pregătire practică, atât din punct de vedere teoretic cât si practic și își propune să verifice capacitatea
candidatului de:
a.) a sistematiza și a sintetiza cunoștințele generale în domeniu si pe cele de specialitate corespunzătoare
calificarii;
b.) a utiliza deprinderile și competențele formate în rezolvarea problemelor practice, specifice calificării;
c.) a mobiliza competențele specifice dobândite prin parcurgerea modulelor din aria curriculară Tehnologii în
vederea rezolvării unor cazuri/situatii problematice impuse de tema lucrarii – după caz;
d.) a utiliza, dupa caz, tehnologiile informatice moderne.
Art. 2.
(1.) Tema proiectului se stabilește de către profesorul coordonator de practică ȋn colaborare cu tutorele, sau
după caz poate fi propusă de elev.
(2.) Temele proiectelor trebuie să se încadreze în mod obligatoriu în curriculumul corespunzator stagiilor de
pregătire practică cuprinse ȋn proiect.
Art. 3. Profesorul coordonator de practică si tutorele au urmatoarele obligații:
a.) ofera consultanță și sprijin elevilor în alegerea temelor;
b.) recomandă bibliografia minimală si stabilește documentația necesară;
c.) definitivează, împreuna cu elevii, planul si etapele de elaborare a proiectului;
d.) oferă consultații, îndrumă si urmarește modul de elaborare a proiectului;
e.) se asigură că fiecare elev îsi elaborează si tehnoredactează singur proiectul.
Art. 4.
(1.) Proiectul este elaborat de fiecare candidat în parte, pe baza tematicii repartizate si aprobate.
(2.) Proiectul este elaborat de elev în baza cunoștintelor și deprinderilor dobândite in cadrul stagiilor de
pregătire practică. Proiectul se va elabora pentru activitățile practice desfășurate Ȋn timpul stagiilor de
pregătire practică cuprinse in proiectul ID 63659.
(3.) Elaborarea proiectelor implică si competențele dobândite de elevi pe durata cursurilor prin studiul
disciplinelor cuprinse în cadrul celorlalte arii curriculare: competente sociale, lingvistice, stiintifice etc.
Art. 5.
(1) Proiectul va cuprinde:
a. Prezentarea agentului economic si a locului de instruire practica;
b. Descrierea unor activitati practice:
b.1. Instructiuni si norme de sănătate și securitate ȋn muncă specifice locului de muncă;
b.2. Materii prime, utilaje/ echipamente tehnice utilizate;
b.3. Procesul tehnologic/ etape de realizare;
b.3. Produsele/ serviciile obținute la locul de instruire practică;
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c Concluzii- Implicațiile activităților desfășurate ȋn stagiile de pregătire practică asupra dezvoltării ulterioare
profesionale a viitorului absolvent:
c.1. Continuarea studiilor in domeniul/ calificarea absolvită;
c.2. Oportunitatile de angajare la agentul economic unde a desfășurat stagiul de practică.
(2) Proiectul va fi realizat sub forma unei prezentari Power Point:
 15-20 diapozitive (slide-uri),
 existenţa obligatorie a unui slide de titlu, care va conţine
 titlul proiectului,
 unitatea deȋnvățămȃnt,
 denumirea agentului economic,
 numele si prenumele elevului,
 numele profesorului coordonator de practica,
 numele tutorelui
 slide - cuprinsul prezentării;
 3-4 slide-uri ce vor cuprinde aspecte cheie ale stagiilor de practica (cu ajutorul acestora se vor prezenta
agentul economic și locul de instruire practica);
 9-12 slide-uri cu text, tabele, imagini (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte ale stagiilor de
practica (produse/servicii, activitati desfasurate, norme de SSM) ce se doresc a fi comunicate comisiei);
 1-2 slide-uri pentru concluzii
(3) Scrierea proiectului se face obligatoriu cu ajutorul instrumentelor informatice, în vederea valorificarii capacitatilor
dezvoltate in cadrul disciplinelor TIC.
(4) Formatul electronic al proiectelor se ȋncarcă de către elevi pe platforma colaborativă.
(5) Elevii depun la coordonatorul de practică formularul de inscriere la concursul de proiecte
(6) Prezentarea și susținerea proiectelor de către elevi se organizează ȋn perioada 23 – 31 ianuarie
Art. 6. Evaluarea proiectelor se va face de către coordonatorul de practică si tutore utilizȃnd grila din fișa de evaluare
a proiectului – Anexa 4
Art.7 Coordonatorii de practică predau coordonatorilor tehnici următoarele documente:
a. Procesul verbal ȋncheiat ȋn urma prelucrării metodologiei de elaborare a proiectelor și a regulamentului
concursului – Anexa 1,
b. Formularele de ȋnscriere a elevilor la concursul de proiecte – Anexa 2,
c. Lista centralizată a temelor proiectelor – Anexa 3,
d. Fișele de evaluare a proiectelor, completate pentru fiecare elev – Anexa 4,
e. Centralizarea rezultatelor obținute de elevi ȋn urma evaluării probelor de elaborare și susținere a proiectelor
– Anexa 5.

Manager proiect,
Prof. Viorica IANCU
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Anexa 1
Cod UI

Unitatea de invățămȃnt
Coordonator de practică
Tutore
Tutore

Semnătura
Semnătura
Semnătura

Proces verbal,
Incheiat astăzi
________________________, cu ocazia efectuării instruirii elevilor de la unitatea IPT
_________________________________________________________________________,
clasa
_________-,
domeniul
_______________________, calificarea ______________________________________________________, cu privire la
derularea Activităţii A4- A4.3 - Organizarea unui concurs între elevi în cadrul stagiilor de practică pentru premierea celor mai
bune proiecte dezvoltate de elevi.
In acest sens, au fost prelucrate următoarele documente (postate pe site-ul proiectului http://www.epractica.ro):
1. Metodologia de elaborare şi evaluare a proiectului în cadrul stagiilor de pregătire practică
2. Regulamentul concursului organizat în cadrul proiectului „Competenţe pentru o piaţă a muncii competitivă în
context european!”
La instruire au participat:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nume si prenume elev

Semnătura
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Anexa 2
Activitatea A4. Monitorizarea si evaluarea stagiilor de pregatire practica pentru elevi cu respectarea prevederilor
Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1702 din 06 august 2007 referitor la
aprobarea convenţiei cadru privind efectuarea stagiilor de pregătire practică
Activitatea A4.3 Organizarea unui concurs intre elevi in cadrul stagiilor de practica pentru premierea celor mai
bune proiecte dezvoltate de elevi.
CONCURS DE PROIECTE ORGANIZAT ÎN CADRUL STAGIILOR DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
5.12.2011 – 27.01.2012
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Unitatea de ȋnvățămȃnt
Unitatea economică
Coordonator de practică
Tutore
Numele și prenumele elevului
Telefon
E-mail
Titlul proiectului
Vă rugăm, să faceți un rezumat (10-15 rȃnduri) incluzând informații despre activitățile practice descrise in proiect

Vă rugăm să trimiteți formularul de înscriere completat împreună cu proiectul ȋn intervalul recomandat prin regulamentul
concursului.
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Anexa 3
Activitatea A4. Monitorizarea si evaluarea stagiilor de pregatire practica pentru elevi cu respectarea prevederilor
Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1702 din 06 august 2007 referitor la
aprobarea convenţiei cadru privind efectuarea stagiilor de pregătire practică
Activitatea A4.3 Organizarea unui concurs intre elevi in cadrul stagiilor de practica pentru premierea celor mai
bune proiecte dezvoltate de elevi.
Cod UI

Unitatea de invățămȃnt
Coordonator de practică
Tutore
Tutore

Semnătura
Semnătura
Semnătura

CONCURS DE PROIECTE ORGANIZAT ÎN CADRUL STAGIILOR DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
PERIOADA: 5.12.2011 – 27.01.2012
Lista temelor proiectelor
Nr.crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Numele și prenumulu elevului

Tema proiectului

Semnătura elevului
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Anexa 4
Activitatea A4. Monitorizarea si evaluarea stagiilor de pregatire practica pentru elevi cu respectarea prevederilor
Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1702 din 06 august 2007 referitor la
aprobarea convenţiei cadru privind efectuarea stagiilor de pregătire practică
Activitatea A4.3 Organizarea unui concurs intre elevi in cadrul stagiilor de practica pentru premierea celor mai
bune proiecte dezvoltate de elevi.
Cod UI

Coordonator de practică

Tutore

CONCURS DE PROIECTE ORGANIZAT ÎN CADRUL STAGIILOR DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
PERIOADA: 5.12.2011 – 27.01.2012
FIȘA DE EVALUARE A PROIECTULUI
Unitatea de învățământ
Unitatea economică
Numele și prenumele elevului
Domeniul
Calificarea
Nr.
crt
1

Criterii de evaluare a proiectului

4

Scopul proiectului / obiective
Secventierea informatiilor prezentate clara si logica, utilizand limbajul
tehnic de specialitate
Folosirea in mod corespunzator si efectiv, a spatiului de prezentare , in
formatul cel mai potrivit
Conținut științific ȋn concordanță cu activitățile alese

5

Prezentarea instrucțiunilor si normelor de SSM specifice locurilor de muncă

6

Prezentarea materiilor prime utilajelor / echipamentelor tehnice utilizate

7

Descrierea etapelor de realizare / procesul tehnologic
Constientizarea implicatilor activitatilor desfasurate in stagiile de pregatire
practica

2
3

8
9

Citare autori / sursa

10

Imaginile alese sugestiv pentru activitatile practice descrise

11

Originalitatea

12

Atractivitatea si complexitatea prezetarii

Punctaj total
Semnătura coordonatorului de practica
Semnătura tutorelui

Punctaj
1

2

3

0

4

5

6

7

8

9

10

Nota la proiect

Observații

0
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Anexa 5
Activitatea A4. Monitorizarea si evaluarea stagiilor de pregatire practica pentru elevi cu respectarea prevederilor
Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1702 din 06 august 2007 referitor la
aprobarea convenţiei cadru privind efectuarea stagiilor de pregătire practică
Activitatea A4.3 Organizarea unui concurs intre elevi in cadrul stagiilor de practica pentru premierea celor mai
bune proiecte dezvoltate de elevi.
Cod UI

Coordonator de practică

Semnătura

Tutore

Semnătura

CONCURS DE PROIECTE ORGANIZAT ÎN CADRUL STAGIILOR DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
PERIOADA: 5.12.2011 – 27.01.2012
Centralizarea rezultatelor obținute de elevi în urma evaluării probelor de elaborare și susținere a proiectelor
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Unitatea de
învățământ

Numele și prenumele elevilor

Domeniul

Calificarea profesională

Nota obținută
in urma
evaluării
proiectelor

