PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea disciplinei

Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Programul de studii

PRACTICA PEDAGOGICĂ, pentru industrie alimentară şi
ştiinţe agricole
Semestrul

V,VI

DPPD
Psihopedagogie
Modul I

Total
78

Numărul de credite

5

Numărul orelor pe
semestru/activităţi
C
S
L

P

Categoria formativă a disciplinei :
DF- fundamentală, DS- de specialitate, DC- complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei : DI- obligatorie, DO- opţională, DL- liber
aleasă (facultativă)
Discipline anterioare

Obiective

Conţinut tematic
(descriptori)

Obligatorii (condiţionate)

DS
DI

Psihologia educaţiei, Pedagogie
(I, II), Didactica specialitătii
Recomandate
Management educational
• Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a opera eficient cu
informaţiile de la disciplinele de specialitate si din domeniul
stiinţelor educaţiei, de a utiliza creator programele si manualele
scolare;
• Iniţierea în tehnica activităţii instructiv-educative de laborator
sau cabinet, folosirea aparatelor si materialelor de specialitate;
• Dezvoltarea capacităţii de a studia personalitatea elevilor;
• Aplicarea în practică a principiilor si metodelor specifice
didacticii disciplinelor tehnologice;
• Dezvoltarea capacităţii de proiectare, selectare si aplicare a
unor metode de autoevaluare-evaluare adecvate obiectivelor sau
competenţelor vizate;
• Stimularea potenţialului fiecărui student si dezvoltarea
creativităţii în realizarea unui demers didactic modern.
1. Activităţi de observare si de familiarizare cu desfăsurarea
procesului instructiv-educativ din scolile de aplicaţie, unde se
efectuează practica pedagogică;
2. Activităti instructiv-educative de observare, cunoastere si
simulare, desfăsurate în clasele, laboratoarele si cabinetele scolii
de aplicaţie;
3. Activităţi instructiv – educative practice de probă si finale
efectuate de studenţi în scoală
4. Activităţi de observare si cunoastere psihopedagogică a
elevului- elaborarea fisei de caracterizare psihopedagogică.

Forma de evaluare (E- examen, C- colocviu/test final, LP- lucrări de control)
C
Stabilirea notei finale
Lecţii de probă şi finală
50%
(procentaje)
Întocmirea fişelor de observaţii, implicarea în discutarea
lecţiilor, atenţia acordată practicii
10%
Întocmirea materialelor didactice
5%
Întocmirea caietului de practică pedagogică
10%
Realizarea fişei psihopedagogice a unui elev
25%
Cerinţe pentru evaluare
Minimale (pentru nota 5) : sustinerea lectiilor de probă pe baza
proiectelor de lectie
Cerinte pentru nota 10 : sustinerea lectiilor de probă si a lectiilor
finale, exersarea unor metode variate de predare, întocmirea
materialului didactic, întocmirea tuturor documentelor solicitate
pentru portofoliul de practică, participarea la activitătile de analiză
a lectiilor, participarea la organizarea unor activităti
extracurriculare
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Coordonator de
disciplină

• Alexandru Huditean, Carmen-Sonia Duse, Îndrumar de
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*** Planurile cadru, standarde de pregătire profesională,
programele scolare în vigoare www.edu.ro
• xxx Curriculum naţional aprobat de M.E.C.T. (www.edu.ro)
• xxx Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor
şcolare pentru aria curriculară „Tehnologii”, MECT
Gradul didactic, titlul,
prenumele, numele
Lect. univ. drd. Cristina-Anca DANCIU

Semnătura

