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METODOLOGIE
calcul practica pedagogică
Conform Legii nr. 258/19 iulie 2007 (privind practica elevilor şi
studenţilor) cap. II, art. 4 alin. (1):
Practica elevilor şi studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe
baza unui contract cadru de colaborare încheiat între organizatori şi
partenerul de practică pedagogică.
Conform cap. I, art.3 alin. (1), organizatorul de practică pedagogică
este instituţia de învăţământ superior (Universitatea din Craiova) iar
partenerul de practică pedagogică este Inspectoratul Şcolar Judeţean (Dolj,
Mehedinţi).
Pe perioada de practică pedagogică organizatorul de practică
pedagogică împreună cu partenerul de practică pedagogică urmăresc şi
înregistrează prezenţa la activitate a practicantului (studentul).
Practica pedagogică se efectuează conform planului de învăţământ
anual.
Mentorii propuşi de Inspectoratul Şcolar pentru efectuarea practicii
pedagogice, în colaborare cu persoanele desemnate de Universitatea din
Craiova (ca organizator de practică pedagogică) vor întocmi pontajele
necesare, în vederea efectuării plăţii practicii pedagogice.
Pontajele se vor întocmi pe fiecare lună în parte şi vor cuprinde:
- numele studenţilor practicanţi;
- orele efectuate de fiecare student pe zile şi pe total lună;
Pontajele vor fi semnate de: profesorul mentor, directorul şcolii unde
se desfasoara practica, profesorul mentor şi reprezentantul facultăţii
desemnat să coordoneze practica pedagogică.
Pontajele se vor întocmi în două exemplare:

- 1 exemplar va fi înaintat Serv. Resurse Umane Salarizare al
Universităţii din Craiova;
- 1 exemplar va fi înaintat şcolii care urmează să facă statul de plată
conform calculului efectuat şi transmis de Universitatea din
Craiova - Serv. Resurse Umane Salarizare.
Sumele ce urmează să fie plătite profesorilor mentori de practică
pedagogică vor fi calculate de Serv. Salarizare în baza pontajelor transmise
de şcolile unde activează profesorii mentori şi în baza prevederilor Legii nr.
63/2011 cap. I art. 5 care stipulează:
"personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica
pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor
şi profesorilor beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de încadrare,
proporţionat cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul
elevilor şi al studenţilor practicanţi, potrivit Regulamentului de practică
pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi
Sportului".
Pentru îndrumarea practicii pedagogice a studenţilor, sporul se acordă
astfel:
- până la 5 studenţi
- 10%
- 6-7 studenţi
- 15%
- 8-9 studenţi
- 20%
- 10 -12 studenţi
- 23%
- peste 12 studenţi
-25%
Pentru exemplificarea modului de calcul a sumei ce urmează să fie
plătită profesorului mentor, anexăm algoritmul de calcul.

ANEXA NR. 1 – Algoritm de calcul

A. Salariul de încadrare al funcţiei didactice
B. Spor practică pedagogică: 10-25% x A

(proporţional cu
nr.de studenţi şi cu
nr.ore efectiv lucrate)

