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Tutorele în cadrul stagiilor de practică 

 

                 Motto :  

                                       “Drumul te formează iar destinația te definește…                        

                          La destinație vei afla cine ești cu adevărat.”   

 

Stagiile de practică reprezintă un proces de învăţare fundamental pentru un viitor 

profesionist care doreşte să înfrunte provocările ce pot apărea în drumul său de carieră. Stagiul de 

practică urmăreşte dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor cognitive, formarea şi perfecţionarea 

competenţelor de specialitate, maturizarea gândirii critice şi rafinarea capacităţii de a aprecia şi de 

a asuma valori autentice de către viitorii absolvenţi. 

Pentru a facilita procesul de învățare al practicantului este important ca acesta să-și 

desfășoare activitatea într-un mediu profesionist, în apropierea persoanei responsabile de tutoratul 

practicii, astfel încât să poată avea loc o interacțiune mai amplă între cei doi, facilitând comunicarea 

și feedback-ul constant din partea cuiva cu multă experiență. Astfel, se ajunge la atingerea 

obiectivelor practicii. Având în vedere că tutorele de practică deţine destul de multe cunoştinţe 

despre domeniul de lucru și poate răspunde tuturor întrebărilor legate de sarcinile trasate și 

procesele organizaționale, el joacă un rol esențial în acest proces de învăţare și, din acest motiv, 

trebuie să fie un model pozitiv, capabil să susțină elevul pe perioada practicii, ajutându-l în 

stabilirea planului de carieră. În plus, față de bagajul tehnic, tutorele trebuie să susțină elevul în 

dezvoltarea unor abilități individuale și personale, precum și a unor competențe din care nu trebuie 

să lipsească dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de muncă sau abilitatea de a rezolva probleme, 

de a lucra în echipă şi a învăța cum să devii mai productiv. 



 
 

 

Tutorele are menirea de a-i determina pe elevi să respecte şi să-şi menţină acest statut, să 

înţeleagă necesitatea autodezvoltării şi să le perfecţioneze competenţele pentru a  lua decizii 

eficiente pentru viitor. 

Tutoratul sprijină punerea în valoare la nivel performant al cunoştinţelor, aptitudinilor şi 

deprinderilor practice atât în procesul de învăţământ cât şi în cadrul activităţilor extracuriculare, 

printr-o atentă şi responsabilă supraveghere a elevului. 

 Înainte de toate trebuie să ne punem întrebările: 

-tutorii sunt pregătiți să înțeleagă așteptările elevilor?  

-elevii sunt pregătiți să înțeleagă ce se așteaptă ca ei să realizeze in stagiile practice?  

Orice proces de tutorat trebuie să înceapă prin asumarea de către tutore a responsabilității 

respectării unui sistem de valori si coduri deontologice. Tutorele reprezintă, apară și îndrumă elevul 

în demersul său de a deveni un angajat cu calitățile pe care noi le dorim.  

 Un tutore este un educator instruit: 

-cu experiență profesională; 

-care furnizează susținere și asistență elevilor pe parcursul stagiilor practice; 

-care are un nivel de studii de specialitate, educație și pregătire corespunzător;   

-care cunoaște legislația de specialitae în vigoare;  

-care semnalizeaza orice limite ale activitații desfășurate și face propuneri de îmbunatățire; 

-care dorește să-și îmbunătățească permanent competențele și capacitațile profesionale prin 

participarea la programe de formare, seminare, conferințe, schimburi de experiență, etc..    

De ce tutorat?   

 -asigurarea calității în învățământ; 

 -îmbunătățirea deprinderilor practice și implicit a performanțelor profesionale;  

-susținere morală, comunicare și colegialitate; 

 -dezvoltare de profesioniști cu atitudini positive;  

-facilitarea fazei de tranziție de la școală la profesie; 

-transpunerea teoriei in practică; 

 -prevenirea izolării profesiei;  



 
 

 

-edificarea capacității de autoreflecție.   

Ce nu trebuie să facă un tutore:  

   -nu trebuie să fie judecător;                                                               

  -să-și asume rolul de expert;                                                              

  -să încerce să facă din elev clona sa.    

Tutorele este partenerul școlii, care asigură pe parcursul stagiului practic, implementarea în 

condiții optime a programului de învățământ și ceea ce este cel mai important; inducția; procesul 

de introducere a elevului în viitorul loc de munca / viața activă. 

Stagiile de practică reprezintă o îmbinare între experiența directă, reală, și experiența 

simulată, în situații de lucru imaginative, reprezentând o formă de învățare participativă, care 

maximizează rata de retenție a informațiilor pentru elev, și astfel a luat naștere un filmuleț în cadrul 

parteneriatului școală – agent economic , care se vrea a fi un exemplu de bună practică,cu scopul 

promovării necesității angajării de angajați calificați cât mai aproape de cerințele pieței muncii. 

https://sites.google.com/liceultehnologicvictorfrunza.ro/practicantserios/galerie 
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