
 
PROGRAMĂ ANALITICĂ 

 
An universitar: 2008 - 2009 

Denumirea 
disciplinei PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 

Numărul ore pe semestru / activităţi 
Total C S L/P Codul disciplinei  Numărul de 

credite 

 
4 

78 – – 78 
Anul III  Facultatea 

beneficiară Toate facultăţile din cadrul ULB Sibiu 
Semestrul 6  si 7 

Specializarea Toate specializările 
Categoria formativă a disciplinei: 

F – fundamentală, S – de specialitate, C – complementară 
S 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: 
O – obligatorie, A – opţională, F – facultativă, S - specială 

O 

Obligatorii (condiţionate) Toate disciplinele modulului psihopedagogic Discipline anterioare 
Recomandate  

Obiective 

• cunoaşterea organizării şi funcţionării unei unităţi de învăţământ preuniver-
sitar; 

• formarea capacităţii studenţilor de a opera eficient cu informaţiile de la dis-
ciplinele de specialitate şi din domeniul ştiinţelor educaţiei, de a utiliza cre-
ator programele şi manualele şcolare; 

• formarea deprinderilor de a proiecta ştiinţific şi de a realiza activităţi de pre-
dare – învăţare – evaluare; 

• formarea abilităţilor practice prin activităţi didactice de probă şi finale; 
• formarea capacităţii de a studia personalitatea elevilor. 

Conţinut 
(descriptori) 

1. Activităţi de cunoaştere generală a şcolii de aplicaţie 
2. Activităţi instructiv – educative de observare, cunoaştere, simulare şi analiză 
3. Activităţi instructiv – educative practice de probă şi finale 
4. Activităţi de observare şi cunoaştere psihopedagogică a elevului; elaborarea 
fişei de caracterizare psihopedagogică 

Forma de evaluare: C 
Lecţii de probă şi finală  
Întocmirea fişelor de observaţii, implicarea în discutarea lecţiilor, 
atenţia acordată practicii 
Întocmirea materialelor didactice  
Întocmirea caietului de practică pedagogică  
Realizarea fişei psihopedagogice a unui elev  

50% 
10% 

 
5% 
10% 
25% 

Stabilirea notei 
finale (procentaje) 
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Universităţii din Sibiu, 1997, ediţia a doua revizuită, 2001. 

5. Ghiduri metodologice – pe profiluri, specializări, arii curriculare.  
6. Istrate, E. Metodica predării specialităţii. Editura Academiei, Bucureşti, 

2001 
7. Manolescu, M. Curriculum, teorie şi practică, note de curs. Bucureşti, 

2005  
8. Voiculescu, F.Elaborarea obiectivelor educaţionale. Universitatea „1 

Decembrie 1918“, Alba iulia, 1995. 
Grad didactic, titlu, prenume, numele Semnătura Titular ( titulari ) 
Prof. dr. Carmen Sonia Duşe  

Legenda: C – curs; S – seminar; L/P – lucrări practice în laborator şi proiecte. 
 

 


