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I. Preliminarii 

Calculatorul se folose�te în toate domeniile de activitate, de la medicină la comunicarea 
între oamenii care se află în cele mai îndepărtate colțuri ale pământului, inclusiv în 
domeniul evaluării bunurilor imobiliare din Republica Moldova, domeniu esențial în economia 
națională. 

Informația, este elementul esențial din acest întreg lanț. De fapt, în practică întâlnim, 
printre altele, două concepte legate de aceasta �i anume sistemul informațional �i sistemul 

informatic. 

Printre posibile activități desfă�urate în cadrul acestui sistem, pot fi enumerate: 
achiziționarea de informații din sistemul de bază, completarea documentelor �i transferul 
acestora între diferite compartimente, centralizarea datelor, etc., care reprezintă procedură 
esențială în prestarea serviciilor de evaluare a bunurilor imobile. 

Ocupațiile speciali�tilor din acest domeniu sunt foarte variate, de la căutarea 
informațiilor în diferite surse �i până la proiectarea �i prelucrarea datelor de informații, ulterior 

folosite de speciali�tii din domeniul evaluării bunurilor imobile. 

Noile orientări curriculare ce promovează atât finalităţile urmărite, cât _i strategiile de 
construire a cunoa_terii, nu pot fi satisfăcute stăpânind numai conceptul de competenţă, ci _i 
prin transpunerea în practica _colară a strategiilor care conduc la formarea acesteia.  

La specialitatea „Evaluarea Imobilului” acest stagiu de practică este preconizat pentru 
elevii admi_i în bază de studii gimnaziale, �i se desfă�oară în anul I de studii, semestrul II în cadrul 
instituției. Stagiul de practica didactică prevede 120 ore de contact direct, care se finalizează cu 
elaborarea �i susținerea unui portofoliu. 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Practica didactică va oferi elevului un sprijin privind elaborarea unei lucrări/ cercetări cu 
diverse produse, anexate ulterior în portofoliul, conform standardelor de calitate, aspect 

indispensabil în activitatea viitorului tehnician evaluator, activitatea căruia se axează pe 
întocmirea rapoartelor de evaluare �i a altor informații prezentate în format electronic �i/sau pe 
suport hârtie.  

Studiul practicii didactice va contribui, de asemenea la dezvoltarea abilităților elevilor de 
a colecta, prelucra �i stoca informații de diferit context �i de a le prezenta în diferit context. 

Ca produs final al stagiului de practică va fi susținerea publică a portofoliului la stagiul de 
practică.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Informa%C8%9Bie
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III. Competenţele profesionale specifice stagiului de practică 

Competența profesională din standardul de pregătire profesională:  

CP 2. Operarea calculatorului în scopul sistematizării, stocării, prezentării informației �i utilizării 
bazei de date. 

Competențe profesionale specifice disciplinei:  

CS1. Editarea �i redactarea unui text, conform regulilor de scriere a documentelor oficiale. 

CS2. Crearea schemelor logice în baza informaţiei textuale. 

CS3. Elaborarea �i formatarea unui tabel pentru a grupa vizual �i a analiza date. 

CS4. Crearea �i modificarea diagramelor în baza informaţiei procesate în tabele. 

CS5. Crearea unui poster prin completarea  formatului ales. 

CS6. Elaborarea unei prezentări în Microsoft PowerPoint. 

CS7. Colectarea �i distribuirea informaţiilor cu diferit conţinut din sursele de internet. 

IV. Administrarea stagiului de practică 
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V. Descrierea procesului de desfă�urare a stagiului de practică 

Activităţi/Sarcini de lucru* Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 
evaluare 

Durata de 

realizare, 

ore 

AS1.Editarea �i redactarea unui text, 

conform regulilor de scriere a documentelor 

oficiale. 

- Tipărirea textului conform cerinţelor; 
- Realizarea notelor de subsol; 

- Inserţia cuprinsului; 
- Numerotarea paginilor; 

- Verificarea ortografiei; 

- Conţinutul referinţelor bibliografice. 

 

 

Referat  

Corespunderea 

sarcinii 

Includerea 

elementelor 

enumerate. 

Respectarea 

cerințelor de 
redactare 

Respectarea 

ortografiei 

 

 

 

 

 

18 
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Activităţi/Sarcini de lucru* Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 
evaluare 

Durata de 

realizare, 

ore 

AS2. Crearea schemelor logice în baza 
informaţiei textuale. 
- Selectarea din text a elementelor cheie; 

- Identificarea tipului de schemă conform 
conţinutului textului; 
- Aranjarea schiţei în foaie; 
- Oformarea figurei conform cerinţelor. 
 

 

3 scheme / figuri 

cu diferit grad de 

complexitate 

Corectitudinea 

elaborării figurilor. 

 

 

 

 

 

14 

AS3. Elaborarea �i formatarea unui tabel 

pentru a grupa vizual �i a analiza date. 
- Elaborarea unui tabel cu informaţie 
textuală cu ajutorul aplicaţiei Microsoft 
Word; 

- Analiza �i procesarea datelor statistice, a 
preţurilor la bunurile 

imobiliare, a tranzacţiilor cu bunuri imobile 
etc; 

- Elaborarea unui tabel care conţine datele 
prelucrate anterior cu ajutorul aplicaţiei 
Microsoft Excel; 

- Copierea tabelelor create în excel �i 
aranjarea acestora în foaia cu chenar tip, în 
aplicaţia word. 
 

 

 

4 tabele cu 

conţinut diferit de 
date 

 1 tabel elaborat 

cu ajutorul 

aplicaţiei word 

 

Capacitatea elevului 

de a opera datele cu 

caracter statistic �i 
introducerea acestora 

în informaţii tabelare. 
 

Corectitudinea 

efectuării calculelor. 
 

Capacitatea 

exportului din  

MS Excel în MS Word. 

 

 

 

 

 

24 

AS4. Crearea �i modificarea diagramelor în 
baza informaţiei procesate în tabele. 

- Selectarea tabelelor care pot fi 

redate sub formă de diagrame ca conţinut 
�i formă; 
- Selectarea tipului de diagramă conform 

conţinutului redat în tabel; 
- Crearea diagramelor în excel; 
- Introducerea elementelor precum: 

denumirea figurii, axele, denumirea 

axelor, legenda. 

 

 

 

3 diagrame de 

diferit tip 

conform 

conţinutului 
tabelului �i a 

cerinţelor 
înaintate 

 

 

Capacitatea de a 

extrage informația din 

tabel care permite 

crearea diagramelor. 

 

Complexitatea 

diagramelor. 

 

 

 

 

 

 

18 

AS5. Crearea unui poster prin completarea  

formatului ales. 

- Sistematizarea contextului informational 

într-un poster; 

- Crearea de stickere/ cărți de vizită; 
- Crearea prezentarilor folosind funcțiile 
de editarea, imagini, fonturi, videoclipuri �i 
animații. 

 

Poster  

Prezentare 

Carte de vizită 
creată  

Prezentarea publică  a 

produsului. 

 

Creativitatea. 

 

Includerea 

elementelor necesare 

la crearea unei cărți 
de vizită. 

 

 

 

22 
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Activităţi/Sarcini de lucru* Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 
evaluare 

Durata de 

realizare, 

ore 

AS6. Elaborarea unei prezentări în 
Microsoft PowerPoint. 

- Selectarea conţinutului prezentării; 
- Identificarea formatul (machetul) slide-

urilor; 

- Crearea figurilor, tabelelor �i a 
diagramelor în program; 
- Importul de figuri �i tabele din alte 
documente �i aranjarea acestora în 
prezentare; 

- Introducerea animaţiilor în prezentare. 
 

 

 

 

Prezentare: 

 PowerPoint, 

Canva 

 

 

 

Corespunderea 

cerințelor. 
 

Creativitatea. 

Coerența discursului. 

 

 

 

14 

AS7. Colectarea �i distribuirea informaţiilor 
cu diferit conţinut din sursele de internet. 

- Identificarea site-urilor preponderent 

necesare activităţii evaluatorului; 
- Criterii de căutare a informaţiilor cu diferit 
caracter: statistic, analitic, grafic etc. 

- Procesarea informaţiilor colectate �i 
introducerea acestora în conţinutul unei 
lucrări. 
- Crearea �i distribuirea paginilor de 

facebook. 

 

 

 

Fi�e cu date 
statistice 

 

 

Postare pe 

platforme web 

 

 

Capacitatea de a 

colecta/ procesa/ 

distribui informații pe 
platforme web 

disponibile 

 

 

 

10 

VI. Sugestii metodologice 

Stagiu de practică durează 120 de ore, pe parcursul a patru săptămâni, a anului I de studii, 
semestrul doi. Pe parcursul orelor de instruire practică grupa de elevi va fi divizată în două 
subgrupe astfel ca cadrul didactic �ă aibă ca discipoli nu mai mult de 15 elevi. Fiecare elev va 

dispune de un calculator, astfel ca pe parcursul orelor informaţia procesată de acesta să fie 
prezentată ulterior într-un Portofoliu, individual, pentru fiecare elev cu o temă prestabilită la 
prima oră de practică. 

În această ordine de idei, la orele de instruire, vor fi utilizate diverse tehnici didactice cu 

scopul de a diversifica sarcinile de lucru, în a�a fel încât fiecare elev să-�i poată manifesta 
potenţialul abilităţilor �i deprinderilor dobândite în cadrul orelor. 

În procesul de dezvoltare a competențelor specifice stagiului de practică didactică se 
recomandă abordarea instruirii centrate pe elev cu referire la următoarele aspecte:  

- Implicarea elevului în realizarea sarcinilor individuale, fiind responsabil de propria dezvoltare;  
- Îmbinarea sarcinilor de complexitate diversă, inclusiv modalități variate de lucru; 
- Individual, cu asistență reciprocă (elev-elev, elev-profesor);  
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- Însu�irea unor metode �i tehnici propuse.  

Ca metode de predare/ învățare/ evaluare eficiente în cazul stagiului de practică 
didactică, care vor dezvolta competențele TIC ale elevului �i vor respecta aspectul în ce prive�te 

implementarea economiei verde în instituții, vor fi aplicate tehnicile de prezentarea electronică 

a produselor, prin intermediul platformelor: 

 Classroom – pentru prezentarea produselor finale, inclusive a Portofoliului/ Dosarului. 

 Padlet, Jamboard, Mirro – pentru produsele intermediare, precum diagrame, tabele, 

figure/scheme, cărți de vizită, postere. 

Deasemenea pentru a evalua cuno�tințele elevilor privind conținutul teoretic, vor fi 
aplicate tehnici digitale precum: Learningapps, Google forms, docs etc.  

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practică 

Nivelul performanţei _colare a elevilor depinde de metodele de predare/evaluare 

aplicate. Se constată o cre_tere calităţii instruirii, în cazul în care metodele tradiţionale se 
înlocuiesc sau se completează cu metode moderne, care implică noile tehnologii. Se constată o 
cre_tere în acest caz a nivelului performanţelor _colare _i motivaţiei pentru învăţare. Utilizarea 
TIC în demersul didactic constituie o formă adecvată _i firească în care elevii sunt pregătiţi pentru 
a se integra într-o societate informatizată, asigurând un avantaj major, atât pentru cadrele 

didactice cât _i pentru elevi. 

Evaluarea competenţelor profesionale - reprezintă partea finală a demersului de 
proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-

educativ, prin produsul final prezentat �i susținut public �i anume Portofoliul / Dosarul la stagiul 
de practică didactică. Evaluarea urmăre_te măsura în care elevii _i-au format competenţele 
propuse în standardele de pregătire profesională. 

Portofoliul prezentat de elev va conține următoarele elemente prezentate în tabel: 

Nr. Elementul portofoliului Programul prin care se elaborează 

1 Referat Microsoft Word 

2 Scheme, tabele Microsoft Word, Microsoft Excel 

3 Foi de calcul Microsoft Excel 

4 Grafice, diagrame Microsoft Word, Microsoft Excel 

5 Carte de vizită Canva 

6 Poster Canva 

7 Prezentare Microsoft PowerPoint, Canva 
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Fiecare element al portofoliului va corespunde criteriilor de evaluare din tabel: 

Nr. Elementul portofoliului Criterii  

1 Referat Corespunderea  cu sarcina �i cerințele de redactare a 
textului, �i includerea în referat a elementelor 
specificate. Corectitudinea de limbaj. 

2 Scheme, tabele Corectitudinea elaborării (conform Ghidului de 
elaborarea LC �i LD)  

3 Foi de calcul Efectuarea calculelor conform formulelor 

4 Grafice, diagrame Evaluarea conținutului prin respectarea proprietăților 
de formatare  

5 Carte de vizită Respectarea aspectelor �i includerea elementelor de 
bază 

6 Poster publicitar Se va aprecia creativitatea, ineditul ideilor, 

sugestivitatea imaginilor. 

7 Prezentare Se va aprecia  conținuturile de pe slide-uri referitoare 

temei �i discursul însoțitor. 

Portofoliul de regulă se prezintă pe suport hârtie iar pentru a maximiza impactul pozitiv 
al tranziției către o economie mai verde �i deoarece  desfă�urarea  stagiului de practică didactică 
se bazează pe utilizarea mijloacelor de instruire asistate la calculator portofoliul poate fi 

prezentat în format electronic �i păstrat în arhiva instituției pe un suport CD sau suporturi driver 

�i software. 

Evaluarea sistematică va fi la fiecare capitol de lucru, acolo unde deja este un produs final 
care poate fi apreciat conform unor criterii foarte bine stabilite.  Aprecierea va fi cu note, acestea 

ulterior putând influenţa nota finală la stagiul de practică. Evaluarea sumativă va fi petrecută în 
baza prezentării Portofoliului la Practica didactică. 

Provocările timpului ne fac să înțelegem că tehnologiile ne propun instrumente web de 
evaluare ce vor fi aplicate în mod adecvat �i la necesitate:   

Google Forms - utilizate în evaluările formative pot conține o varietate de itemi, unde 
elevii pot fi evaluați cu ajutorul întrebărilor deschise �i închise. 

Quiz  - utilizat în evaluările formative �i pentru feedback la sfâr�itul activității sau 

prezentării produsului. 

Pentru corectitudine se solicita completarea pentru fiecare elev a unui tabel care conține 
prezența sau lipsa unui element al portofoliului: 
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 Referat Scheme, 

tabele 

Foi de 

calcul 

Grafice, 

diagrame 

Carte de 

vizită 

Poster 

publicitar 

Prezentare 

Power point 

Ponderea, % 10 20 10 20 5 10 25 

Realizarea în 
termen 

       

Prezența/ 
absența 

       

VIII. Cerințe față de locurile de practică 

 A�a cum stagiul de practică se axează pe formarea abilităților elevului de a lucra la 
computer, �i ca cerinţă de bază este că această practică să se desfă�oare într-o sală dotată cu 
minim 15 computere, dotate cu programele de bază precum: Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Power Point, minim 2 browser de navigare pe internet, conexiune la internet pentru 

fiecare computer, utilaj necesar pentru efectuarea prezentărilor. 

Astfel este nevoie de: 

1. Programe: Microsoft Word, Excel,  Power Point, Adobe reader. 

2. Dotări tehnice: Acces liber la internet pentru fiecare computer. 
3. Echipament tehnic: Proiector sau TV pentru   prezentări. 
4. Materiale didactice:   Set   plan_e   didactice; materiale foto-video, foi flipchart, marchere. 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

Crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 

disponibile 

1 O. Buzu, A. Matcov: Evaluarea bunurilor imobile: teorie 

�i practică. Chi�inău, 2003 

Biblioteca 15 

2 O. Buzu: Organizarea activităţii de evaluare. 
Chi�inău, 2004 

 

Biblioteca 

 

15 

3 Ghid de elaborare a Lucrărilor de curs �i LD Catedra Cadastru, 

evaluarea imobilului �i 
�tiințe economice 

 

1 

4 Classroom la stagiul de practică ,,Practica didactică”. Internet - 

5 www. statistica.md Internet - 

6 www.cadastru.md Internet - 

7 www. lara.md Internet - 

8 www.canva.com Internet - 

 

http://www/
http://www.cadastru.md/
http://www/

