Cerinţe faţă de practica educaţională a candidatului

Competitorul licenţei FMF, categoriile С, trebuie să urmeze practica educaţională, după finalizarea cursului şi
susţinerea cu succes a examenelor de absolvire. Candidatul trebuie să participe activ la procesul de studii şi
antrenament în echipă, corespunzător nivelului licenţei pe care o deţine (copii U-12).
Perioada: pe durata cursului de bază.
Durata minimă: 20 de antrenamente şi 8 meciuri (minim 60 de ore)
Fiecărui candidat îi este desemnat un expert (conducător metodic), care îl supraveghează, iar la sfârşitul stagiului de
practică alcătuieşte o referinţă scrisă pentru acesta.
La sfârşitul cursului competitorul licenţei va prezenta documentele indicate în continuare.
Toate documentele trebuie să fie prezentate în formă tipărită sau electronică, cu utilizarea tabelelor, graficelor,
fotografiilor, diagramelor şi a altor materiale ilustrative.
Expertul este desemnat de către Directorul Tehnic sau Directorul Şcolii de Antrenori, din rândul deţinătorilor de licenţe
UEFA de un grad mai înalt sau, în cazuri excepţionale, un specialist cu experienţă în domeniul fotbalului de nu mai
puţin de 5 ani. Pentru monitorizare, expertul desemnat primeşte puncte pentru prelungirea termenului licenţei. La orice
etapă a practicii educaţionale veridicitatea informaţiilor oferite de către expert poate fi verificată de către Comitetul
Tehnic al FMF.

1.

Descrierea echipei cu care a lucrat competitorul licenţei
Planificarea (anuală, pe etape, curentă), testarea

2.

Conspectele antrenamentelor desfăşurate (20) şi procesele-verbale ale meciurilor organizate (8)

3.

Observaţii şi concluzii individuale. Îmbunătăţirea aptitudinilor fotbaliştilor. Schimbări personale în perceperea
fotbalului. Eventuale schimbări şi aspecte care pot fi perfecţionate.

4.

Concluzia (referinţă şi recomandări) expertului desemnat (formular special).

5.

Confirmarea oficială privind efectuarea stagiului de practică din partea formaţiunii de fotbal (certificat).

Analiza practicii educaţionale a competitorului licenţei de antrenor C FMF

Tipul
licenţei
C FMF

NPP candidatului
Perioada de
practică

Perioada cursului
Clubul, echipa
NPP expertului
Funcţia,
calificarea

RUBRICA

1.

Descrierea echipei cu care a lucrat competitorul licenţei
Planificarea (anuală, pe etape, curentă), testarea

2.

Dezvoltarea practică: Conspectele antrenamentelor (20), procesele-verbale ale meciurilor
(8)

3.

Observaţii şi concluzii individuale.

4.

Concluzia (referinţă şi recomandări) expertului desemnat.
Calificativul final pentru practica educaţională

Executare
DA/NU

ADMIS
NEADMIS

Comentarii_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

________________________________________________G. Scurtul, Director Tehnic FMF

RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA PRACTICII EDUCAŢIONALE A COMPETITORULUI DE LICENŢĂ C FMF

Tipul
licenţei
FMF C

NPP candidatului
Perioada cursului

Perioada practicii

Clubul, echipa
NPP expertului
Funcţia,
calificarea

CRITERII

1.

Desfăşurarea a cel puţin 20 de antrenamente şi 8 meciuri
(minim 60 de ore)

2.

Participare activă la antrenamente şi meciuri

3.

Abilitatea de a lucra în echipă

4.

Atingerea obiectivelor şi sarcinilor educaţionale la fiecare meci şi antrenament

5.

Abilitatea de a-şi exprima în mod explicit ideile jucătorilor şi colegilor

6.

Capacitatea de a se perfecţiona, îmbunătăţirea măiestriei profesionale

7.

Veridicitatea raportului privind practica educaţională

8.

Structura şi calitatea raportului privind practica educaţională

DA

Dificil de
spus

CONCLUZIA EXPERTULUI

NU

Calificativul final privind practica educaţională (marcaţi varianta potrivită cu X)
Candidatul a dat dovadă de înţelegere şi competenţă
Candidatul a dat dovadă de înţelegere suficientă şi competenţă
Recomandări___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Data________________________________________________
Semnătura expertului__________________________________

