UNIVERSITATEA SPIRU HARET
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
FIŞA DISCIPLINEI
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
OBLIGATORIU II
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Ştiinţe ale educaţiei
Licenţă
Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică

2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu II
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
III
2.6.Semestrul
6
2.7. Tipul de evaluare
C 2.8. Regimul disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
14
3.8 Total ore pe semestru
50
3.9 Număr de credite
2
4. Precondiţii:
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

O

3
36
ore
20
25
25
2

1. Noţiuni, principii, teorii ştiinţifice din curriculum universitar de licenţă, la specialităţi
corespunzătoare disciplinelor şcolare din învăţământul preuniversitar.
2. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)
C 1.1. Utilizarea noţiunilor, a principiilor, a teoriilor şi a aplicaţiilor din ştiinţele de specialitate în
metodologia aplicării noului curriculum la disciplinele şcolare din învăţământul preuniversitar
C1.2 Analiza, explicarea şi interpretarea contextului socio-educaţional specific organizaţiei şcolare şi a
grupului /clasei de elevi
C1.2 Analiza, explicarea şi interpretarea contextului socio-educaţional specific organizaţiei şcolare şi a
grupului /clasei de elevi

5. Condiţii:
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

- instruire pe grup, sala specială din şcolile de aplicaţie;
- săli de clasă, cabinete, laboratoare din şcolile de aplicaţie;
- alte locaţii de desfăşurare a activităţilor extraşcolare.

6. Competenţele specifice acumulate
6.1.Competenţe profesionale /didactice:
C 1.5. Conceperea unor demersuri didactice adecvate particularităţilor curriculumului şcolar de specialitate, în funcţie de
durată, cicluri curriculare, particularităţi ale clasei de elevi, etc.; proiecte de management curricular menite să asigure atât
funcţionarea eficientă, cât şi dezvoltarea organizaţiei şcolare (la nivelul şcolii sau al clasei de elevi), valorificând
orientările inovative din domeniu.
C2.1 Utilizarea adecvată a terminologiei ştiinţifice în contextul aplicării metodelor didactice de predare-învăţare a
disciplinelor de specialitate; localizarea problemelor de management educaţional, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în
activităţile de predare, învăţare, evaluare la nivelul grupurilor de elevi ; propunerea de soluţii pentru rezolvarea acestora.
C 2.3. Sesizarea dificultăţilor în învăţare întâmpinate de elevi şi acordarea asistenţei necesare pentru depaşirea lor şi
obţinerea progresului în învăţare.

C 2.4. Evaluarea (auto)critică şi constructivă a modalităţilor, a limitelor şi a dificultăţilor de realizare a lecţiei, faţă de
proiectarea acesteia, în toate etapele şi în toate tipurile de activităţi specifice procesului didactic (predare-învăţareevaluare). Identificarea situaţiilor de blocare a comunicării didactice şi proiectarea de soluţii pentru rezolvarea acestora în
diferite situaţii educaţionale de predare-învăţare-evaluare la disciplinele şcolare
C3.5 Elaborarea lucrărilor de proiectare didactică, valorificând resursele paradigmei curriculumului şi ale cercetării
cantitative şi calitative
6.2.Competenţe transversale
CT1 Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic (ştiinţe ale educaţiei) şi ştiinţific (ştiinţe din domeniul specialităţii)
în abordarea situaţiilor - problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea
principiilor şi a normelor de etică profesională
CT2 Formarea şi perfecţionarea de abilităţi de lucru în echipă, prin aplicarea eficientă a principiilor şi a tehnicilor de
comunicare şi de relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice
diferitelor niveluri ierarhice (de la posturi cu diferite roluriri executive, până la posturi de conducere).
CT3 Deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii; autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi
adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele şi dinamica contextului profesional şi social, în scopul inserţiei pe piaţa
muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia. Valorificarea abilităţilor de comunicare orală şi scrisă în limba
maternă/străină, utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării -TIC, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor privind
cariera profesională.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al Aplicarea principiilor şi a metodelor didactice în acticităţile de predare-învăţare-evaluare a
disciplinei
conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinei de specialitate, din perspectiva a cel puţin o unitate de
învăţare la o disciplină şcolară obligatorie din învăţământul preuniversitar; obiectivul se
consideră atins dacă studenţii masteranzi realizează adaptările necesare la contextul
psihopedagogic şi didactic în care conţinutul ştiinţific este selectat, prelucrat şi transmis
elevilor.
7.2 Obiectivele specifice: Până la sfârşitul perioadei de practică didactică efectivă la discipline şcolare obligatorii,
studenţii vor fi în măsură:
- să stabilească datele necesare proiectării lecţiilor de probă cuprinse în unitatea de învăţare
repartizată, urmărind parcurgerea următoarelor etape: profesorul îndrumător, disciplina, clasa,
subiectul lecţiei, sistemul de lecţii – analiza curriculum-lui şcolar, identificarea competenţelor
specifice, diagnoza nivelului de pregătire al elevilor, formularea obiectivelor operaţionale,
anticiparea activităţii instructiv-educative;
- să valorifice cunoştinţele socio-psiho-pedagogice şi metodice dobândite în adoptarea
strategiilor didactice adecvate (metode şi procedee, mijloace de învăţământ, forme de
organizare a activităţii elevilor, tratare diferenţiată, modalităţi specifice de evaluare);
- să utilizeze metodele şi mijloacele de învăţământ în concordanţă cu obiectivele urmărite, dar şi
în funcţie de situaţia de învăţare concretă;
- să realizeze activitatea didactică, având în vedere acţiuni de evaluare continuă în scopul
perfecţionării lecţiei pe parcursul derulării ei (elemente de conexiune inversă);
- să (auto)aprecieze / să (auto)evalueze, pe baza unor criterii riguroase, lecţiile desfăşurată;
- să propună variante metodologice posibile, prin care lecţiile au o eficienţă sporită.
8. Conţinuturi
8.1 Curs – nu e cazul
8.2 Seminar / Practică didactică efectivă
Instructaj privind activitatea de practică didactică efectivă
la discipline din curriculum obligatoriu, trunchi comunTC:
- organizarea grupelor/subgrupelor, prezentarea profesorilor
mentori;
- programul de activităţi săptămânale şi al regulamentului de
ordine interioară;
- prezentarea obligaţiilor privind activitatea studenţilor
practicanţi, a profesorului mentor şi al coordonatorului din
universitate;
- planificarea susţinerii lecţiilor din unitatea de învăţare, pentru
fiecare student, minim trei lecţii;
- familiarizarea cu cerinţele redactării lucrărilor de proiectare
didactică din Caietul de practică pedagogică, respectiv cu:
Planificare anuală, Proiectul unei unităţi de învăţare din
trunchiul comun-obligatoriu, Proiecte de lecţie la minim trei
tipuri de lecţie;
- familiarizarea cu criteriile de evaluare a proiectului unităţii
de învăţare, din perspectiva respectării structurii şi a criteriilor
de selecţie pentru necesarul lecţiilor care urmează să fie
predate, în cadrul acesteia;
- analiza rubricilor fişei de autoevaluare a studentului;

Metode de predare

Instructajul
Demonstraţia

Conversaţia

Observaţii

Unităţile de învăţare trebuie să
aibă minim 3 ore, respectiv
studentul practicant trebuie să
proiecteze şi să predea trei tipuri
de lecţie:
1. lecţie de dobândire de
cunoştinţe sau lecţie mixtă;
2. lecţie de formare de priceperi
şi deprinderi sau lecţie mixtă;
3. lecţie de evaluare.

propuneri de dezvoltare;
- completarea cuprinsului pentru realizarea unui portofoliu
personal de practică. Săpt.1: 2h
Activităţi de proiectare curriculară la discipline din
curriculum obligatoriu (trunchi comun-TC): Planificare
Planificare anuală, proiectul unei
anuală, Proiectul unei unităţi de învăţare din trunchiul comun- Demonstraţia,
unităţi de învăţare din trunchiul
obligator,,minim trei proiecte de lecţie:
exerciţiul
1. lecţie de dobândire de cunoştinţe sau lecţie mixtă;
metoda
lucrărilor comun-obligatoriu, trei proiecte
de lecţie, la trei tipuri de lecţie
2. lecţie de formare de priceperi şi deprinderi sau lecţie mixtă; practice
diferite, se întocmesc la aceeaşi
3. lecţie de evaluare
clasă şi pentru aceeaşi disciplină
Numărul lecţiilor predate poate varia, în funcţie de nr. orelor
şcolară.
repartizate prin planificarea anuală pentru unitatea de învăţare
la care se întocmeşte proiectul atent elaborat, respectând
structura şi criteriile de selecţie. Săpt.2: 2h
lucrărilor Sunt valorificate şi tehnicilor de
Corectarea întocmirii lucrărilor de proiectare didactică la Metoda
practice
studiu independent (inclusiv a
o disciplină obligatorie, din TC (1)
Săpt.3: 2h
TIC)
Metoda
lucrărilor
Sunt valorificate şi tehnicilor de
Corectarea întocmirii lucrărilor de proiectare didactică la
practice
studiu independent (inclusiv a
o disciplină obligatorie, din TC (2)
Săpt.4: 2h
TIC)
Susţinerea lecţiilor de probă, în conformitate cu
planificarea acestora în cadrul unităţii de învăţare; discuţii Exerciţiul
Activitate practică
de analiză şi autoevaluare după fiecare lecţie.
Completarea portofoliului de practică cu proiectele de lecţie
corectate, cu resursele didactice utilizate în lecţie; cu fişe de
lucru, probe de evaluare, copii după câteva lucrări ale elevilor,
fişele de evaluare a profesorului mentor şi fişele de
autoevaluare (pentru cel puţin trei lecţii). Săpt. 5 – 11: 14 ore
Colocviu:
Prezentarea portofoliului de practică, în care se vor integra Colocviu
toate documentele activităţilor desfăşurate:
- Planificarea anuală,
- Proiectul unei unităţi de învăţare (min.3 h/lecţii),
- Proiectele lecţiilor din unitatea de învăţare corectate (min.3)
- Fişele de evaluare a lecţiilor de probă, notate de profesorul
mentor (pentru cel puţin trei lecţii)
- Fişele de autoevaluare (pentru cel puţin trei lecţii)
- Materialul didactic utilizat la lecţiile predate (planşe, slideuri, fişe de lucru, fişe de evaluare, soft educaţional s.a.);
- Probe de evaluare aplicate în clasă
- Copii după câteva lucrări ale elevilor
- Fişa psihopedagogică a unui elev (opţional).
Săpt. 14: 10 min.* nr. studenţi
Bibliografie:
... (autor), (an apariţie), manual pentru clasa a ...-a, ...(editura), ... (localitate)
http://curriculum2009.edu.ro/, butonul „Programe şcolare”, disciplina ..., clasa…(corespunzătoare manualului şcolar deţinut)
(2001), Ghid metodologic de aplicare a programelor scolare din aria curriculară … (corespunzătoare disciplinei de
specialitate), Editura SC Aramis Print, Bucureşti;
(2001): Instruirea diferenţiată. Aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple, Ghid, MEC;
Florea, Nadia Mirela; Ţăranu, Mihaela Adela (2010), Caiet de practică pedagogică, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti;
Pânişoară, I.O.(2009), Profesorul de succes, Ed. Polirom, Iaşi
Singer, Mihaela; Sarivan, Ligia, (coord.), 2006 : Quo vadis, Academia ? Repere pentru o reformă de profunzime în
învăţământul superior, Ed.Sigma, Bucureşti
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
− Discutarea conţinutului disciplinei şi a cerinţelor privind dobândirea competenţelor profesionale şi transversale
stabilite pentru ocupaţia de profesor de gimnaziu şi de profesor de liceu cu specialişti care au lucrat / lucrează la
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi la COR (Codul Ocupaţiilor din România);
− Conţinuturile disciplinei contribuie la dobândirea competenţelor solicitate de funcţiile didactice: director de
şcoală, director CCD, inspector şcolar;
− Conţinuturile disciplinei corespund nivelului de aspiraţii al studenţilor şi al reprezentaţilor comunităţii locale.
10. Evaluare:
Evaluarea finală constă în prezentarea orală a portofoliului personal de practică, respectiv a elementelor
reprezentative din activităţile desfăşurate (50%).
Evaluarea finală are ca precondiţie participarea la minim 12 dintre cele 14 aplicaţii.

Tip activitate
10.4 Curs
10.5
/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere
din nota finală
-

Săptămânal:
Implicarea în discuţiile de analiză a Observare sistematică
50 %
lectiilor predate şi a celorlalte activităţi discuţii,
microdezbateri,
la care studenţii masteranzi au participat conversaţia de verificare
sau la care s-au implicat în organizare.
Evaluare pe parcurs (50%)
– Săpt. 3,4:
50 %
Corectarea întocmirii lucrărilor de Metoda lucrărilor practice
proiectare didactică la o disciplină
obligatorie, din TC, având ca repere:
-optimizarea
strategiei
didactice
proiectate;
-stabilirea coerenţei între formularea
obiectivelor
operaţionale
cu
conţinuturile
informative
şi
cu
itemii/sarcinile de evaluare pentru
lecţiile care urmează a fi predate.
-descrierea metodelor aplicate în
desfăşurarea lecţiilor care urmează a fi
predate;
- corelarea sarcinilor de învăţare cu
timpul alocat;
-diferenţierea gradului de dificultate al
acestora în funcţie de etapa lecţiei dirijarea învăţării sau etapa de fixare,
retenţie şi transfer;
-acordarea feedback-ului;
- monitorizarea activităţilor individuale /
de grup, etc.
10.6 Standard minim de performanţă
Notă: conform art.10.1 din Regulamentul practicii pedagogice, nota minimă la această disciplină este 7 (şapte); o
notă mai mică determină refacerea activităţilor şi a lucrărilor evaluate.
Criterii pentru obţinerea notei 7(şapte):
- întocmirea tuturor lucrărilor de proiectare didactică: Planificare anuală, Proiectul unei unităţi de învăţare din
trunchiul comun-obligatoriu, Proiecte de lecţie la minim trei tipuri de lecţie;
- predarea a cel puţin trei lecţii din unitatea de învăţare.
Condiţii de intrare la colocviu:
- participarea la minim 10 din cele 12 activităţi de practică pedagogică;
- notă la evaluarea pe parcurs (50%).
Criteriile de evaluare sunt următoarele:
- portofoliul de practică este organizat conform recomandărilor de la instructaj;
- studentul îşi prezentă portofoliul coerent şi în concordanţă cu structura redactată;
- studentul aduce dovezi concludente ale activităţilor derulate la clasă pe baza elementelor din portofoliul prezentat
- studentul se autoevaluează din punctual de vedere al efectuării lucrărilor de proiectare şi din punctual de vedere al
aplicării la clasă;
- studentul motivează alegerea competenţelor şi corelarea lor cu activităţile de învăţare, formularea obiectivelor
operaţionale, a strategiilor didactice folosite pentru atingerea obiectivelor, a tehnicilor de evaluare utilizate în
vederea testării atingerii obiectivelor;
- studentul răspunde cu precizie la 3 întrebări legate de lecţiile predate (ex.: « Care a fost activitatea cea mai
inetesantă /atrăgătoare pentru elevi? Cum a fost organizat colectivulde elevi pentru a realiza o anumită activitate de
învăţare? Care au fost elementele de feedback utilizate? », etc.);
- studentul indică cel puţin o direcţie de dezvoltare personală şi profesională (ex.: « Îmi propun să ... »);
- studentul oferă concluzii pertinente referitoare la activităţile derulate cu elevii (ex.: « Cel mai dificil aspect al
aplicării a fost ... »; « Cel mai uşor mi s-a părut să ... »)
- studentul propune variante metodologice posibile, prin care aplicaţiilor la clasă şi lecţiile, în ansamblul lor au o
eficienţă sporită.
Pentru nota 10 toate criteriile trebuie să fie satisfăcute.
Seminar

Data completării:

Semnătura titularului de curs,

Data avizării în departament

Semnătura titularului de seminar,

Semnătura Directorului de Departament,

