Hotărîrea
Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din 26 noiem brie 2015 cu privire la
Parteneriatulfacultate-instituţie şcolară în organizarea practicii pedagogice la Facultatea
Filologie
Analizând raportul prezentat de către Decanul Facultăţii de Filologie, G abriela Topor, dr.,
conf. univ., şi inform aţia grupului de lucru (V. Ursu, dr., conf. univ. - preşedinte; L. SaranciucGordea, dr., conf. univ.; A. Gobjilă, dr., conf. univ., N. Tudorovici - consilier în carieră
(conducătorul practicii), E. Roitman, studentă - membri), Senatul constată că activitatea de
parteneriat a Facultăţii de Filologie cu instituţiile de învăţăm ânt preuniversitar privind desfăşurarea
stagiului de practică pedagogică se realizează conform prevederilor actelor normative în vigoare
aprobate de către Guvernul Republicii Moldova, M inisterul Educaţiei şi Senatul Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion C reangă” .
Pentru toate stagiile de practică pedagogică sunt selectate instituţiile de învăţământ
preuniversitar din mun. Chişinău şi din alte localităţi, ce dispun de metodişti de înaltă calificare, cu
care sunt semnate Acorduri de colaborare.
Programa pentru stagiul de practică pedagogică corespunde cerinţelor actuale cu scopul
pregătirii unui bun pedagog şi în realizarea acesteia un rol im portant revine partenerilor şcolari.
Metodiştii universitari sunt specialişti cu pregătire tem einică în dom eniul psiho-pedagogic şi cu
experienţă didactică, care asigură stabilirea şi m enţinerea unui dialog constructiv cu profesorii din
liceele partenere.
Senatul m enţionează varietatea acţiunilor desfăşurate de către profesorii Facultăţii în comun
cu instituţiile şcolare în procesul de pregătire a studenţilor pentru profesia de pedagog: asistarea
studenţilor la orele profesorilor de perform anţă în cadrul disciplinei Didactica limbii şi literaturii',
prezenta m etodiştilor din gim nazii şi licee la Conferinţele de organizare şi de totalizare a stagiilor
de practică pedagogică. Se practică antrenarea profesorilor de perform anţă în calitate de formatori
în cadrul cursurilor de formare continuă, de preşedinţi la susţinerea tezelor de licenţă şi maşter.
Senatul consideră că în procesul de sporire a eficienţei parteneriatului cu instituţiile din
învăţământul general sunt utile şi activităţile extradidactice: mesele rotunde organizate în comun;
participarea profesorilor şcolari la seminarele tematice, conferinţele practico-m etodice, organizate
de catedrele facultăţii; prezentarea orelor publice, com unicărilor de către cadrele didactice de la
facultate în liceele m unicipiului asupra problem elor actuale ale limbii şi literaturii române/ruse;
organizarea O lim piadelor la disciplinele Limba şi literatura română, Limba şi literatura română
pentru alolingvi şi Lim ba şi literatura rusă în cadrul Zilelor uşilor deschise; participarea
profesorilor facultăţii la activităţile organizate de licee; organizarea întâlnirilor cu personalităţi
notorii din domeniul pedagogiei, profesorii şcolari.
Senatul constată că activitatea de parteneriat cu instituţiile de învăţăm ânt preuniversitar se
desfăşoară la nivel înalt. Se apreciază perseverenţa şi tenacitatea D ecanului Facultăţii G. Topor şi a
metodiştilor: T. Cartaleanu, O. Cosovan, L. Cibotaru, L. Petrenco, Al. Zgardan, El. Buraciova, L.
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Găluşcă, L. N egai, Sv. D erm enji-Gurgurov, L. Colesnic etc., privind organizarea şi realizarea cu
succes a tuturor stagiilor de practică pedagogică.
Concom itent, Senatul m enţionează că:
•

Facultatea şi U niversitatea, în ansamblu, întreprind puţine acţiuni pentru sporirea interesului
cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ general în realizarea stagiului de practică
pedagogică.

•

Sînt utilizate insuficient mecanismele de atragere a profesorilor şcolari pentru continuarea
studiilor la Ciclul II - Maşter, Ciclul III - Doctorat şi pentru perfecţionarea continuă.

A

In contextul celor expuse, Senatul Universităţii decide:
1. A aprecia drept bună activitatea Facultăţii Filologie în realizarea parteneriatului cu instituţiile
preuniversitare în desfăşurarea stagiului de practică pedagogică.
2. Catedrele de specialitate din cadrul facultăţii să diversifice formele de parteneriat cu instituţiile
de învăţăm ânt general pentru consolidarea relaţiilor de colaborare.
3. Centrul de Ghidare şi Consiliere în Carieră să ofere sprijin m etodiştilor universitari în sporirea
eficienţei stagiilor de practică pedagogică.
4. Centrul de Ghidare şi Consiliere în Carieră să iniţieze un program de mentorat pentru cadrele
didactice din învăţăm ântul general cu certificarea m entorilor de practică pedagogică.
5. Centrul de Ghidare şi Consiliere în Carieră să actualizeze Contractul de colaborare cu
instituţiile de învăţăm ânt general prin extinderea m odalităţilor de colaborare cu instituţiile
partenere şi să identifice noi oportunităţi pentru formarea continuă a m etodiştilor universităţii în
centre similare din afara ţării.
6. A dm inistraţia Universităţii să sporească alocaţiile financiare pentru coordonarea stagiului de
practică pedagogică de către metodiştii universitari şi pentru rem unerarea muncii m entorilor
din instituţiile preuniversitare.
7. Prezenta Decizie urm ează să fie realizată pe parcursul anului de studii 2015-2016. Responsabili
pentru executarea deciziei - G. Topor, decanul Facultăţii Filologie, L. Saranciuc-Gordea - şef
al Centrului de Ghidare şi Consiliere în carieră, coordonatorii şi metodiştii stagiului de practică
pedagogică, Departam entul M anagementul Procesului de Instruire. M onitorizarea îndeplinirii ei
va fi efectuată de către Com isia instituţională, preşedinte - V. Ursu. Raportul privind
executarea deciziei - noiem brie 2016.
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