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Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI- obligatorie, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)

DI

Discipline
Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Recomandate

Obiective

Psihologia educaţiei, Pedagogie I şi II, Didactica
specialităţiiManagement educaţional

O1 identificarea problemelor generale şi specifice ale învăţământului liceal şi
ale instituţiei în care se desfasoară practica, pe baza studierii documentelor de
politică şcolară; planul de dezvoltare al instituţiei, oferte educaţionale, planul
managerial, regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei,
regulamentul de ordine interioară;
O2 identificarea direcţiilor de perfecţionare a învăţământului gimnazial şi liceal
în spiritul reformei curriculare, prin studierea documentelor şi materialelor
curriculare; planul cadru de învăţământ, schemele orare, programe scolare,
manualele alternative, ghiduri de îndrumare, planificari calendaristice;
O3 implementarea în practica educaţională a prevederilor documentelor
curriculare de tip reglator;
O4 realizarea din perspectiva Curriculumului National a planificării anuale,
semestriale, în învăţământul liceal pentru disciplina psihologie sau sociologie;
O5 identificarea principalelor categorii de activităţi şi tipuri/variante de lecţii
utilizate, structura acestora, strategia didactică utilizată pentru realizarea
acestora;
O6 promovarea unor relaţii pedagogice stimulative pe parcursul activităţilor
desfăşurate;
O7 proiectarea şi aplicarea diferitelor modalităţi de evaluare a rezultatelor
scolare;
O8 evaluarea lecţiilor susţinute de către mentor şi colegi cât şi autoevaluarea
propriilor lecţii, pe baza criteriilor de evaluare a eficenţei procesului de
învăţământ;
O9 formarea capacităţii de a studia personalitatea elevilor.

Conţinutul tematic
(descriptori)

1.Studierea documentelor ce reglementează activitatea instructiv-educativă în
liceu şi consemnarea datelor semnificative:
a) documentele curriculare:
- plan cadru de învăţământ;
- scheme orare;
- programele disciplinelor socio-umane;
- îndrumare, ghiduri pentru aplicarea planurilor cadru şi a programelor,
ghiduri de evaluare pentru disciplinele socio-umane;
- manuale alternative.
b) documente de management educaţional:
- regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei;
- regulamentul de ordine interioară;
- regulamentul şcolar.
c) documente de proiectare a activităţii instructiv-educative:
- planificările anuale, semestriale a disciplinelor socio-umane;
- proiectele de lecţii pentru lecţiile demonstrative;
- planificările pentru perioada de evaluare finală.
2. Asistenţe la lecţiile din cadrul disciplinelor socio-umane analiza acestora,
consemnarea observaţiilor:
- activităţi susţinute de mentori şi metodist şi studenţii practicanţi;
- activităţi de parteneriat cu familiile copiilor.
3. Proiectarea şi elaborarea unor materiale necesare organizării şi desfăşurării
activităţilor didactice si educative;
a) materiale legate de activităţile didactice cu clasa de elevi:
- proiectarea anuală, semestrială pe unităţi de învăţare la una din
disciplinele socio-umane;
- proiecte de lecţii pentru toate lecţiile susţinute de către studenţii
practicanţi;
- seturi de materiale didactice utilizate în lecţiile din cadrul disciplinelor
socio-umane;
- realizarea fişelor de asistenţe şi de evaluare pentru fiecare lecţie
asistată în cadrul disciplinelor socio-umane;
b) materiale ce ilustrează activitatea desfăşurată pentru cunoaşterea şi
caracterizarea psiho-pedagogică a elevului:
- fişa de observaţie a unui elev;
- probele psihologice aplicate şi interpretarea lor;
- caracterizarea psiho-pedagogică a unui elev.
c) susţinerea, autoevaluarea şi evaluarea lecţiilor de probă:
- proiectarea şi susţinerea lecţiilor de probă;
- autoevaluarea lecţiilor susţinute, pe baza criteriilor de evaluare a
lecţiilor;

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control)
Lecţii de probă şi finală
Stabilirea
Activităţi de observare, cunoaştere şi analiză
notei
finale
Întocmirea materialelor didactice
(procentaje)
Realizarea fişei psihopedagogice a unui elev
Întocmirea caietului de practică pedagogică

Cerinţe pentru
evaluare :

Minimale (pentru nota 5)
- susţinerea lecţiilor de probă şi a celei finale;
- 50% din activităţile de observare, cunoaştere şi analiză;

50%
10%
5%
10%
25%
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Titular (titulari)

- Întocmirea parţială a caietului de practică pedagogică;
Cerinţe pentru nota 10
- susţinerea lecţiilor de probă şi a celei finale;
- realizarea în întregime a activităţilor de observare, cunoaştere şi analiză;
- întocmirea materialelor didactice necesare susţinerii lecţiilor de probă şi
a celei finale;
- realizarea fişei psihopedagogice a unui elev;
- întocmirea caietului de practică pedagogică.
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