
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic 

1.3. Domeniul de studii Științe ale educației 

1.4. Ciclul de studii Licenţă 

1.5. Programul de studiu  Pregătire pedagogică nivel I. 

1.6. Calificarea Profesor gimnazial 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Specialitate cu Profil 

Psihopedagogic 

2.1. Denumirea disciplinei Practica pedagogica II - Știința mediului 

2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de curs  

2.3. Titularul (ii) activităţilor de  

                              

seminar Lect. univ. dr. POSZET Szilárd 

laborator – 

proiect – 

2.4. Anul de studiu 3 2.5. Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

3 Din care: 3.2. curs - 3.3. seminar 

 

3 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs - 3.6. seminar 42 

Distribuţia fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

15 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

d) Tutoriat 6 

e) Examinări   

f) Alte activităţi:   

3.7. Total ore studiu individual 56 

3.8. Total ore pe semestru 98 

3.9. Numărul de puncte de credit 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Didactica geografiei, cunoașterea curriculumului școlar 

4.2. de competenţe Cunoașterea partcularităților de vărstă a elevilor. 

Să colaboreze cu mentorul din școală și cu elevii din clasă unde predă. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală dotată cu videoproiector, tablă 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C1 Identificarea şi utilizarea definiţiilor, descrierilor, legilor şi principiilor în domeniul didacticii 

geografiei. (1) 

C2 Utilizarea conexiunilor interdisciplinare în aprofundarea cunoştinţelor din domeniul didacticii 

geografiei. 

C3 Cunoaşterea structurii şi organizării sistemului de învăţtământ în ciclul gimnazial şi 

preuniversitar. 

C4 Utilizarea corecta a mijloacelor de învăţământ în procesul de predare învăţare a noţiunilor de 

informatică. 

C5 Determinarea şi descrierea domeniilor geografiei ce se predau în şcoala generala si liceu. 

C6 Capacitarea studenţilor cu informaţiile necesare susţinerii lecţiilor la practica pedagogică. 
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CT1 Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi 

răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională. 

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară. 

CT3 Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesi-

onală şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile cerințe. (1) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

 

8.3. Laborator Metode de predare Observaţii 

1. Activitatea organizatoică Discuții, formarea 

proiectelor proprii și 

în grup.. 

Nr. ore: 3 

2. Practică pedagogică prin predare și observație. Analiza și 

evaluarea orelor ținute/observate. Criterii: personalitatea 

candidatului de profesor, proiectarea orelor, gardul de efectuare, 

tehnici organizare a învățării, realția dintre candidat și elevi, 

atmosfera orei ținute 

Observații,  
discuții,  
analiză 

Nr. ore: 3 

3. Practică pedagogică prin predare și observație. Analiza și 

evaluarea orelor ținute/observate. Criterii: personalitatea 

candidatului de profesor, proiectarea orelor, gardul de efectuare, 

tehnici organizare a învățării, realția dintre candidat și elevi, 

atmosfera orei ținute, implicarea elevilor în conversație. 

Observații,  
discuții,  
analiză, 

autoevaluare 

Nr. ore: 3 

4. Practică pedagogică prin predare și observație. Analiza și 

evaluarea orelor ținute/observate. Criterii: personalitatea 

Observații,  
discuții,  

Nr. ore: 3 

5.2.  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală dotată cu videoproiector, tablă 

Calculator. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Înţelegerea caracterului interdisciplinar a metodicii predării geografiei 

(Pedagogia, Psihologia, Metodica, Didactica, Geografie etc). Cunoaşterea şi 

însuşirea conceptelor fundamentale ale strategiilor şi  metodelor de instruire 

şi educare a elevilor, precum şi  însuşirea  problematicii teoriei 

curriculumurilor şcolare. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

Documentarea în limba maternă, limba română şi cel puţin într-o limbă 

străină, pentru dezvoltarea profesională şi personală.  

Folosirea principiilor ştiinţifice şi a cunoştinţelor teoretice si experimentale în 

predarea geografiei. 



candidatului de profesor, proiectarea orelor, gardul de efectuare, 

tehnici organizare a învățării, ștrategia predării. 

analiză, 

autoevaluare 

5. Practică pedagogică prin predare și observație. Analiza și 

evaluarea orelor ținute/observate. Criterii: personalitatea 

candidatului de profesor, proiectarea orelor, gardul de efectuare, 

tehnici organizare a învățării, ștrategia predării. 

Observații,  
discuții,  
analiză, 

autoevaluare. 

Nr. ore: 3 

6. Practică pedagogică prin predare și observație. Analiza și 

evaluarea orelor ținute/observate. Criterii: personalitatea 

candidatului de profesor, proiectarea orelor, gardul de efectuare, 

tehnici organizare a învățării, ștrategia predării. 

Observații,  
discuții,  
analiză, 

autoevaluare 

Nr. ore: 3 

7. Practică pedagogică prin predare și observație. Analiza și 

evaluarea orelor ținute/observate. Criterii: personalitatea 

candidatului de profesor, proiectarea orelor, gardul de efectuare, 

tehnici organizare a învățării, ștrategia predării. 

Observații,  
discuții,  
analiză, 

autoevaluare 

Nr. ore: 3 

8. Practică pedagogică prin predare și observație. Analiza și 

evaluarea orelor ținute/observate. Criterii: personalitatea 

candidatului de profesor, proiectarea orelor, gardul de efectuare, 

tehnici organizare a învățării, ștrategia predării. 

Observații,  
discuții,  
analiză, 

autoevaluare 

Nr. ore: 3 

9. Practică pedagogică prin predare și observație. Analiza și 

evaluarea orelor ținute/observate. Criterii: personalitatea 

candidatului de profesor, proiectarea orelor, gardul de efectuare, 

tehnici organizare a învățării, ștrategia predării. 

Observații,  
discuții,  
analiză, 

autoevaluare 

Nr. ore: 3 

10. Practică pedagogică prin predare și observație. Analiza și 

evaluarea orelor ținute/observate. Criterii: personalitatea 

candidatului de profesor, proiectarea orelor, gardul de efectuare, 

tehnici organizare a învățării, ștrategia predării. 

Observații,  
discuții,  
analiză, 

autoevaluare 

Nr. ore: 3 

11. Practică pedagogică prin predare și observație. Analiza și 

evaluarea orelor ținute/observate. Criterii: personalitatea 

candidatului de profesor, proiectarea orelor, gardul de efectuare, 

tehnici organizare a învățării, ștrategia predării. 

Observații,  
discuții,  
analiză, 

autoevaluare 

Nr. ore: 3 

12. Practică pedagogică prin predare și observație. Analiza și 

evaluarea orelor ținute/observate. Criterii: personalitatea 

candidatului de profesor, proiectarea orelor, gardul de efectuare, 

tehnici organizare a învățării, ștrategia predării. 

Observații,  
discuții,  
analiză, 

autoevaluare 

Nr. ore: 3 

13. Practică pedagogică prin predare și observație. Analiza și 

evaluarea orelor ținute/observate. Criterii: personalitatea 

candidatului de profesor, proiectarea orelor, gardul de efectuare, 

tehnici organizare a învățării, ștrategia predării. 

Observații,  
discuții,  
analiză, 

autoevaluare 

Nr. ore: 3 

14. Evaluare finală  Nr. ore: 3 

Bibliografie: 

1. Barabási Tünde (2008): Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek. Kolozsvári Egyetemi Kiadó  
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9. Glava, A., Pocol, M., Tataru, L., Educaţia timpurie. Ghid metodic pentru aplicarea curricumului prescolar  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în consens cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiile 

profesionale.  

Cursurile de geografie generala reprezintă temeiurile pe care studenţii pot construi cunoştinţele ce pot fi 

utilizate in predarea materiei scolare în învăţământul preuniversitar. 

 

10. Evaluare 

A. Condiţii de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezenţa la curs este facultativa, însă recomandată. 

Prezenţa la seminarii este obligatorie, fiecare absenţă motivată se poate recupera cu ore suplimentare. Pentru 

prezenarea la colocviu este obligatorie obţinerea notei minime de 5 din activitatea de seminar.  

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.5 . 

 

Seminar Se evaluează 

cunoştinţele teoretice şi 

practice acumulate: 

 

- Notițele luate în timpul 

orelor ascultate în școli 

- Jurnalul de observație 

(monitorizare) 

- planuri de lecție 

- documente acumulate 

în timpul semestrului, ce 

ajută pregătirea 

studentului în întocmirea 

portfoliului personal    

Observație continuă, 

Evaluarea summativă, 

Autoevaluare 

 

100% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Studenții să elaboreze a panuri de lecții, jurnale de observare corecte din punct de vedere metodologic și 

științific. 

Studenții să lucrează împreună cu mentori lor, și să le consulte în probleme legate de predare sau educație 
 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului de aplicaţii 

15. 09. 2018.    dr. Poszet Szilárd    dr. Poszet Szilard 

       
Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

20. 09. 2018.                Conf. univ. dr. Fodor László 

         

  


