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Ghid metodologic privind organizarea și desfășurarea activităţilor la
Departamenul pentru Pregặtirea Personalului Didactic
din Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacặu
pe perioada pandemiei de COVID-19

Luȃnd în considerare situaţia actuală determinată de pandemia de Covid-19 și riscul de
afectare a sănătăţii publice pentru perioada următoare, la nivelul Departamentului pentru
Pregatirea Personalului Didactic se impun cȃteva măsuri excepţionale cu caracter temporar ce aduc
modificări şi completặri ale documentelor oficiale existente la nivelul departamentului si care
vizează activităti direct afectate de aceastặ situaţie.
I. Activităţile la disciplina Practică Pedagogică se vor desfășura conform unor noi cerinţe,
determinate de suspendarea activităţilor didactice ȋn ȋnvăţămȃntul preuniversitar:
I.1. Coordonatorii de practică pedagogică vor continua desfăşurarea acestor activitaţi în
mediul online prin intermediul platformelor educaţionale, simulȃnd diverse activităţi ce
presupun activitatea didactică la clasă a studenţilor (realizarea de scenarii didactice,
îndrumare în realizarea documentelor şcolare aferente procesului educaţional din
învăţământul preuniversitar, generarea de sarcini didactice, evaluare acestora, etc);
I.2 Responsabilităţile coordonatorului de Practică Pedagogică prevăzute ȋn Art 20 din
Regulamentul privind desfășurarea programelor de formare psihopedagogică în cadrul
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, R-10-03-02 se modifică și
completează astfel:
a) Coordonatorii de practica pedagogică vor putea cere sprijinul mentorilor ȋn
desfăşurarea acestor activităţi prin cooptarea lor în echipa de lucru;
b) Coordonatorii de practică pedagogică vor pune la dispoziţia studenţilor prin
intermediul mijloacelor online, materialele didactice aferente desfăşurarii acestor
activitặţi;
c) Pe perioada suspendării activităţilor didactice atȃt ȋn mediul preuniversitar cȃt și
universitar, coordonatorul de practicặ pedagogică va realiza fişa de raportare a
activitặţilor didactice aferentặ disciplinei, similar celorlalte discipline;
I.3 Evaluarea activităților de practică pedagogice atȃt finală cȃt și sumativă, prevăzute la
Art.21 din Regulamentul privind desfășurarea programelor de formare psihopedagogică
în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, R-10-03-02 se va

putea realiza de către coordonatorul de practică pedagogică care va putea decide și realiza
evaluarea finalặ a studenţilor, luând în considerare activitatea şi implicarea studenţilor, în
baza unor criterii clare ce vor fi aduse la cunoștința studenților în tip util şi cunoscute de
cặtre aceştia. In situaţia in care mentorul s-a implicat ca specialist didactician ȋn
desfășurarea acestor activităţi online, coordonatorul poate realiza aceasta evaluare
ȋmpreună cu acesta.
II. Activităţile de evaluare finalặ a programelor de formare psihopedagogică, nivel I și
nivel II, se vor desfășura luȃnd ȋn considerare următoarele măsuri:
II.1 Susţinerea portofoliului final se va realiza conform noilor reglementặri naţionale
privind distanţarea fizicặ şi respectarea condiţiilor sanitare şi de igienặ impuse de acestea
II.2 Spaţiile fizice în care se vor desfặşura aceste activitặţi vor fi igienizate şi prevặzute cu
materiale de igienặ corespunzặtoare
II.3 Accesul studenţilor în sala de examen se va asigura respectặnd condiţiile care sặ
asigure distanţa minimặ admisặ
II.4 Studenţii și profesorii vor fi echipaţi conform noilor reglementặri, purtand masti si
mănuși
III. Pe perioada pandemiei de COVID-19 și a stării de urgenţă, ȋn condiţiile desfășurării online
a activităţilor didactice, inclusiv a evaluărilor finale, condiţiile de promovare precum și formele de
evaluare prevăzute ȋn fișele disciplinelor pot suferi modificări și vor fi aduse la cunoștința
studenților în tip util.
IV. Desfặşurarea și organizarea examenului de obţinerea a gradului didactic II, prevăzute
ȋn Procedura operaţională PO 44 (PO 07.33) ed. 2, se va desfășura respectȃnd condiţiile actuale
sanitare și de igienă, astfel:
IV.1 Spaţiile fizice în care se vor desfặşura examinặrile orale şi scrise vor fi igienizate dupặ
fiecare probặ susţinutặ şi prevặzute cu materiale de igienặ corespunzặtoare,
IV.2 Accesul candidaţilor în sala de examen se va asigura respectặnd condiţiile care sặ
asigure distanţarea fizica, minimặ admisặ
IV.3 Candidaţii și profesorii vor fi echipați corespunzặtor noilor conditii impuse, cu măști
și mănuși de protecţie
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