MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
COLEGIU „VASILE LUPU” DIN ORHEI

RAPORT

despre rezultatele activității Comisiei de Evaluare și Calificare
la Examenul de calificare în Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei,
pentru anul de studii 2020– 2021
Specialitatea 101410 Sport și pregătire fizică
Calificarea Instructor educație fizică

Președinte al comisiei de evaluare și calificare:

Orhei, 2021

Gîrlea Natalia

Date generale despre Comisia de examinare și calificare
Examenele de calificare, pentru anul de studii 2020 – 2021, în conformitate cu Regulamentul de
organizare și desfășurare a examenului de calificare, aprobat prin ordinul Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării nr.1127 din 23.07.2018, cap.V, pct.47 și pct.60 și Planul de învățământ pentru
specialitatea 101410 Sport și pregătire fizică, calificarea Instructor educație fizică, aprobat de către
Ministrul Educației al R.Moldova la data de 15.08.2016.
1. președinte:
Natalia Gîrlea – lector universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
2. vicepreședinte:
Sandul Valentina – director, grad managerial unu, grad didactic superior;
3. membri-evaluatori pentru examenul complex „Aspecte manageriale ale culturii fizice”:
Adomnița Serghei – profesor de educație fizică, grad didactic unu;
Arnaut Ion - profesor de educație fizică, grad didactic doi;
Patraș Vitalie - profesor de educație fizică, Școala de Sport Raională Orhei, grad didactic
superior.
4. membri-evaluatori pentru examenul complex „Bazele educației și psihologie”:
Cazacu Zinaida – profesoară de pedagogie, grad didactic unu<
Farcaș Natalia – profesoară de psihologie;
Patraș Vitalie - profesor de educație fizică, Școala de Sport Raională Orhei, grad didactic
superior.
5. Secretar: Adomnița Serghei
La examenele de calificare au fost admiși 23 de candidați, elevi ai grupei 41 SPF.
Disciplinele vizate pentru susținerea examenelor de calificare:
1. Aspecte manageriale ale culturii fizice.
2. Bazele educației și psihologie.
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Orarul / Perioada desfășurării examenelor de absolvire
Data
11.06.2021

Disciplina
Aspecte

manageriale

Grupa
ale

41 SPF

culturii fizice.

18.06.2021

Bazele educației și psihologie.

41 SPF

Examenul de absolvire la disciplina „Aspecte manageriale ale culturii fizice” s-a desfășurat
11.06.2021, grupa 41 SPF. Metodologia examinării a demarat conform Regulamentului în vigoare
coordonată de Președintele Comisiei, Vicepreședinte și Membrii Comisiei de examinare și
calificare.
Au fost întocmite 28 bilete de examinare. Structura biletului de examinare alcătuit din trei
sarcini – competențe - cunoaștere, aplicare, integrare.
În expunerea materialului au stabilit o legătură logică între educaţia fizică şi sport şi
disciplinele de profil. Important este că ei au formulat răspunsuri ample, complexe, în limita
cerinţelor contemporane, demonstrînd capacitatea de a confirma cunoştinţele teoretice cu exemplele
din practica de specialitate. Elevii absolvenţi au demonstrat, că, în general, au însuşit programa de
studii şi posedă un orizont înalt de cunoştinţe, sunt capabili să argumenteze materialul ştiinţific
expus cu propriile convingeri şi mici experienţe obţinute în decursul practicii.
Au demonstrate cunoștințe profunde, abilități practice și competențe profesionale prin răspunsuri
argumentate logic și structurat următorii absolvenți din grupa 41 SPF: Curcubet Igor, Gașper Dan,
Șoltoianu Simona, Bujor Vladislav, Levițchi Mihai, Morari Igor, Rusu Romeo-Mihai, Sanduța Serghei.

Aspect vulnerabile

Cu regret, unele subiecte au fost abordate mai superficial, cu exprimări lacunare de elevii:
Mamei Anatolie, Moloșnic Liviu, Tarnovschi Marin, Tricolici Cristian, Țurcan Cătălina.
Au promovat examenele de absolvire toți 23 de candidați (Anexa nr 1.)
Concluzii și recomandări
Rezultatele cantitative și calitative la proba de absolvire Aspecte manageriale ale culturii
fizice, specialitatea 101410 Sport și pregătire fizică au constatat faptul că elevii absolvenți dispun
de competențe generale și profesionale la unitățile de curs, formate pe perioada anilor de studii. De
asemenea, au consolidat convingerea despre calitatea și tematica pregătirii profesionale „Instructor
educație fizică”, în cadrul Colegiului „Vasile Lupu” din Orhei, ce le v-a spori competitivitatea pe
piața serviciilor educaționale din țară.
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Potrivit reflecțiilor generale propunem următoarele recomandări:
➢ Studierea mai detaliată și analiza conținuturilor de specialitate racordate la
schimbările de perspectivă și paradigmele educaționale moderne în educația fizică;
➢ Utilizarea coerentă a terminologiei științifice la disciplinele de specialitate;
➢ Corelarea subiectelor studiate și formarea de competențe profesionale cu viitoarea
profesie în domeniul Aspectelor manageriale ale culturii fizice;
➢ Focusarea pe integrarea cunoștințelor cu aplicabilitate practică la metodicile
particulare asigurând învățarea activă;
Generalizând rezultatele înregistrate de către absolvenții colegiului „Vasile Lupu” din
Orhei,în cadrul examenelor de calificare, conchidem că în marea parte, aceștea au demonstrat o
pregătire profesională consecventă, confirmată prin calitatea cunoștințelor, relevanța competențelor
și sunt capabili și disponibili să activeze în calitate de specialiști în domeniul Instructor educație
fizică.
Rezultatele elocvente prezentate de către absolvenți demonstrează că întregul colectiv
profesoral din colegiul este preocupat de obținerea efectelor durabile în pregătirea specialiștilor de
înaltă calificare, în contextul exigențelor timpului.
La proba de absolvire Bazele educației și psihologie au fost admiși 23 de candidați la
Specialitatea 101410 Sport și pregătire fizică a Colegiului „Vasile Lupu” din Orhei.
Comisia de evaluare și calificare constituită de Instituția Publică Colegiul „Vasile Lupu” din
Orhei prin Ordinul nr. 25 din 12 mai 2021, și-a desfășurat activitatea în baza orarului elaborat de
Directorul-adjunct pentru instruire și educație dna Burlacu Vlada.
Tabelul 1. Orarul / Perioada desfășurării probelor de absolvire
Data

Proba de absolvire

18. 06. 2021

Examenul complex Bazele educației și psihologie

Pentru proba de absolvire s-a constituit Comisia de elaborare a subiectelor pentru Examenele
de calificare prin Ordinul nr. 14 din 09 februarie 2021, care a întocmit a câte trei seturi de bilete
pentru fiecare examen, fiind aprobate de către Directorul-adjunct pentru instruire și educație dna
Burlacu V.
Precizăm că la disciplinele de specialitate subiectele propuse pentru proba de absolvire
corespund conținuturilor curriculumului de specialitate, fiind selectate pe domenii cunoaștere,
aplicare, integrare, respectând criteriul aplicativ și integrarea cu stagiile de practică. Subiectele au
fost discutate și aprobate la Catedra „Științe ale Educației”.
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Au promovat examenele de absolvire toți 23 de candidați.(Anexa nr 2.)
Examenul complex Bazele educației și psihologie s-a desfăşurat în perioada 18 iunie 2021, în
grupa 41 SPF, unde au fost supuşi evaluării 23 de elevi. Metodologia examinării a demarat conform
Regulamentului în vigoare coordonată de Președintele Comisiei, Vicepreședinte și Membrii
Comisiei de examinare și calificare.
S-au întocmit 28 de biletele de examinare la proba de absolvire „Bazele educației și
psihologie”, au

fost elaborate în conformitate cu Programele curriculare ale disciplinelor de

specialitate„Pedagogia”, „Psihologia generală”, „Psihologia vârstelor”, „Psihologia sportului”.
Fiecare bilet de examinare a fost alcătuit din trei subiecte: primul subiect a inclus domeniul
teoretic-conceptual în cunoașterea fenomenelor pedagogice și utilizarea limbajului specific
științelor educației,subiectul al doilea a vizat aspecte specifice psihologiei dezvoltării iar subiectul
al treilea a cuprins itemi ce vizează competenţe de aplicare a informațiilor specifice psihologiei
sportive în contexte psiho-educaționale, abordarea și rezolvarea constructivă a problemelor psihosociale de către absolvenţi.
Aspecte forte.
În grupa 41 SPF, conținuturile care au fost tratate complet, exprimate prin răspunsuri argumentate
ştiinţific la Pedagogie sunt următoarele:
-

Definește noţiunea de pedagogie ca ştiinţă a educaţiei, argumentând rolul ei în pregătirea
specialiştilor pentru activitatea instructiv-educativă.

-

Elaborează un eseu argumentativ în baza metodei 6 De ce?- formularea consecutivă a șase
întrebări De ce? și șase răspunsuri în raport cu afirmaţia: „Şcoala este factorul principal al
educaţiei tinerii generaţii”.

-

Explică procesualitatea formării conștiinței și conduitei morale la elevi.

-

Determină, în baza a trei criterii sistemul ştiinţelor pedagogice, precizând ramurile
pedagogiei şi obiectul lor de studiu.

-

Argumentează valoarea pedagogică a educației morale, în formarea-dezvoltarea
personalității, prin intermediul conținutului și a metodologiei educației morale.

Au demonstrat cunoștințe profunde, abilități practice și competențe profesoinale prin răspunsuri
argumentate logic și structurat următorii absolvenți Curcubet Igor, Morari Igori,Bujor Vladislav,
Levițchi Mihail.
Dificultăţi au întâmpinat elevii care au abordat subiectelecu exprimări lacunare Arnăut Mihail,
Mamei Anatolie, Tarnovschi Marin, Țurcan Cătălina la determinarea sistemului de competențe cheie/transersale; estimarearolului stimulator al metodelor educației morale în dezvoltarea liberă
a personalităţii; explicarea procesualității formării atitudinii estetice și dezvoltarea aptitudinilor
creatoare în diferite domenii ale artei la elevi.
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Membrii Comisiei de Evaluare au evidenţiat următoarele lacune:
✓ Lipsa de coerenţă şi prezentarea în sistem a celor relatate;
✓ Nerespectarea algoritmului de prezentare a fenomenelor pedagogice în diverse situații
educaționale;
✓ Prezentarea subiectelor de metodică pornind de la particular şi nu de la general,
evitându-se sistemul concentric de prezentare a materiei;
✓ Exprimarea stângace, pe alocuri cu unele regionalisme, a absolvenţilor.
Concluzii și recomandări
Rezultatele cantitative și calitative la examenele de absolvire la specialitatea Sport și
pregătire fizică, au constatat faptul că elevii absolvenți dispun de competențe generale și
profesionale, formate în timpul studiilor în Colegiu la disciplinele de specialitate. De asemenea au
consolidat convingerea despre calitatea și temeinicia pregătirii profesionale a învățătorului la clasele
primare în cadrul Colegiului „Vasile Lupu” din Orhei, ce le va spori competivitatea pe piața
serviciilor educaționale din țară.
Potrivit reflecțiilor generale propunem următoarele recomandări:
✓ Studierea mai detaliată și analiza conținuturilor de specialitate racordate la schimbările de
perspectivă și paradigmele educaționale moderne;
✓ Utilizare coerentă a terminologiei științifice la disciplinele de specialitate;
✓ Corelarea subiectelor studiate cu stagiile de practică și formarea de cometențe profesoinale.
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Nr.
d/o
1.

Anexa nr.1
Rezultatele probelor de absolvire
Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, anul de studii 2020-2021
Programul 101410 Sport și pregătire fizică
Grupa 41SPF
Disciplina la examen
Nota
Nr. de elevi
„10”
„9”
„8”
„7”
„6”
„5”
7,82
69,56
78,26
100
„10”
„9”
„8”
„7”
„6”

Examen complex: Aspecte manageriale ale
culturii fizice

Total absolvenți 23

2.

Nota medie
% calitatea
% eficacitatea
% promovabilitatea
Examen complex: Bazele educației și
psihologiei

Total absolvenți 23
Nota medie
% calitatea
% eficacitatea
% promovabilitatea

3
5
8
2
2
3

2
2
5
10
4

7,47
39,13
82,60
100

Grupa 41SPF
14
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12
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6
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5
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3
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Anexa nr. 2
Rezultatele examenului de absolvire
Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei
anul de studii 2020-2021
Specialitatea 101410 Sport și pregătire fizică
Calificarea Instructor educație fizică
Grupa 41 SPF
Nr.

Disciplina la examen

Nota

Nr. de elevi

d/o
1.

Examenul complex: Bazele educației și psihologie
Examinatori: Cazacu Zinaida, Farcaș Natalia
Total absolvenţi23
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„9”
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„7”
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„6”
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Nota medie

7, 47

% calitatea

39,13

% eficacitatea

82,60

% promovabilitatea
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Figura 2. Frecvența notelor la examenele de calificare
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