
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea / Departamentul Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și 

Inginerești / Departamentul de Specialitate cu Profil 

Psihopedagogic – DSPP 

1.3. Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei  

1.4. Ciclul de studii Licenţă 

1.5. Programul de studiu  Program de studii psihopedagogice nivel I 

1.6. Calificarea Profesor 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practică pedagogică (Științe economice) 

2.2 Titularul disciplinei / a activităţilor de curs - 

2.3 Titularul (ii) activităţilor 

de  

                              

Seminar Lector univ. dr. Todor Imre 

Laborator - 

Proiect - 

2.4 Anul de studiu III. 2.5 Semestrul 5-6. 2.6 Tipul de 

evaluare 

C 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 3+3 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

78 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/ laborator 42+36 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 20 

Examinări  6 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 96 

3.8 Total ore pe semestru (I+II) 180 

3.9 Numărul de credite (sem I + sem II) 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - cunoştinţe fundamentale de psihologie și pedagogie; 

- cunoștințe științifice fundamentale din domeniile Om și Societate și 

Tehnologii 

Aprobat prin decizia 

Consiliului Facultăţii nr.                                    



4.2 de competenţe - competenţe de proiectare didactică a activităţilor instructiv-

educative; 

- competențe de observare și analiză a activităților didactice 

desfășurate în condiții reale, întâlnite într-o unitate de învățământ 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

 înțelegerea importanței practicii pedagogice în sistemul formării inițiale pentru 

cariera didactică; 

 recunoașterea principalele reglementări cu privire la organizarea și la desfășurarea 

practicii pedagogice; 

 analiza competențelor generale și specifice și activitățile corelate lor, propuse prin 

programa-cadru de practică pedagogică; 

 descrierea și să asimilarea etapelor practicii pedagogice și relațiile logice dintre 

acestea; 

 examinarea recomandărilor cu privire la realizarea portofoliului de evaluare; 

 realizarea documentele curriculare stabilite cu profesorii-mentori si cu profesorii 

coordonatori; 

 susținerea lecțiilor de probă /lecție finală, la clasele din școlile de aplicație, după 

recomandările profesorilor-mentori și ale profesorilor coordonatori. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe 

opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei; 

 cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 

desfăşurării proiectelor și programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei; 

 utilizarea unor metode și tehnici eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în 

vedere formării si dezvoltării profesionale continue.  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a cursului - 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sala de clasă dotată cu aparatura necesară: videoproiector, 

whiteboard magnetic, flipchart şi amenajată corespunzător 

activităţilor didactice 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 familiarizarea cu activităţile educative din şcoală şi cu 

documentele curriculare oficiale, precum şi cu cele elaborate de 

şcoală; 

 cunoaşterea organizării şi funcţionării unei unităţi de învăţământ 

preuniversitar; 

 formarea deprinderilor de a realiza proiectarea pedagogică prin 

valorificarea cunoştinţelor căpătate la Psihologia educaţiei, 

Pedagogie, Didactica specialităţii; 

 formarea abilităţilor practice prin activităţi didactice de probă şi 

finale. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 conştientizarea relaţiei dintre predare-învăţare-evaluare, a rolului 

cadrului didactic în optimizarea învăţării; 

 implementarea în practica educaţională a prevederilor din 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

   

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Seminar introductiv (de pregătire a practicii 

pedagogice) 

1.1. Rolurile și competențele profesorului eficient. 

1.2. Aptitudinea pedagogică. Valori personale în context 

profesional. 

1.3. Creativitate și rutină în activitatea de management al 

învățării-evaluării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

euristică, explicaţia, 

dezbaterea, studiul 

de caz, 

problematizarea, 

brainstorming-ul, 

exerciţiul, metode 

de lucru în grup etc. 

 

2. Proiectarea didactică. Lectura analitică a 

documentelor curriculare 

2.1. Raportul dintre documentele curriculare de reglare (plan 

de învățământ, programa școlară) și cele aplicative 

(manualele alternative). 

2.2. Raportul dintre conținutul manualului și proiectarea 

scenariului didactic.  

2.3. Proiectarea activității didactice în planificare anuală, 

semestrială.  

2.4. Proiectul de lecție. 

2.5. Alegerea manualului și rolul materialelor auxiliare. 

3. Observarea activității didactice 

3.1. Identificarea momentelor lecției, a tipului de lecție. 

3.2. Recunoașterea strategiilor, metodelor, procedeelor 

folosite în lecții vizionate (anterior înregistrate). 

3.3. Analiza modului de comunicare a obiectivelor lecției (în 

lecțiile vizionate) și prezentarea lor în proiectele de lecții. 
3.4. Elaborarea fișei de observare (selectivă și globală).  

3.5. Analiza modului și a formelor de comunicare profesor-

 

 

 

 

documentele curriculare de tip reglator (plan cadru de învăţământ, 

scheme orare, programele disciplinelor de învăţământ, ghiduri 

metodologice); 

 utilizarea metodelor şi strategiilor de predare în funcţie de tipul de 

lecţie dominant; 

 valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a 

elevilor; 

 aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor 

sau auxiliarelor didactice in procesul de învăţământ; 

 formarea priceperilor de elaborare a instrumentelor de evaluare în 

activitatea didactică; 

 formarea capacităţii de autoevaluare a activităţilor instructiv-

educative susţinute; 

 identificarea trăsăturilor comportamentului didactic eficient şi 

stimulativ din punct de vedere al dezvoltării creativităţii, 

comunicării şi relaţionării socioafective. 



elev, specificul întrebărilor și a formelor de evaluare. 

3.6. Evaluarea activității didactice. Criteriile eficienței unei 

activități didactice. 

4-5. Microsecvențe didactice. Simularea unor secvențe de 

activități didactice 

4.1. Proiectarea unei secvențe didactice pornind de la un 

conținut dat, dar prin strategii și metode diferite.  

4.2. Analiza valențelor instructiv-educative a situațiilor de 

învățare. 

4.3. Justificarea alegerii metodelor. 

4.3. Evaluarea analitică și inter-evaluare colegială 

6-9. Practică observativă. Activități de observare și 

evaluare  

Practica observativă se va desfășura conform sistemului 

tutorial, studentul având obligația să asiste la min. 12 lecții 
susținute de profesorul-mentor și min. 4 lecții susținute de 

colegi. 

10-14. Activități practice: predare, autoevaluare, 

evaluarea profesorului-mentor 

Studentul va avea obligația să proiecteze și să susțină 4 

lecții. Aceste lecții vor fi autoevaluate de studentul-

propunător, dar și de profesorul-mentor. 

Bibliografie: 

 

*** Curriculum naţional. Programe şcolare: Aria curriculară Om şi societate (Educație socială. 

Clasele a V-a – VIII-a) [http://programe.ise.ro/] 

*** Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din arii curriculare Om şi societate și 

Tehnologii, Liceu, M.E.N., Consiliul Naţional pentru Curriculum, Bucureşti, Ed. Aramis, 2002. 

 

Manuale: manuale.edu.ro 

   

1. Albulescu, Ion – Albulescu, Mirela (2000): Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane. 

Elemente de didactică aplicată. Editura Polirom, Iaşi. 

2. Albulescu, Ion – Albulescu, Mirela (2002): Studiul disciplinelor socio-umane. Aspecte 

formative: structura şi dezvoltarea competenţelor. Editura Dacia Educaţional, Cluj-Napoca. 

3. Beyer, Klaus et al. (Hrsg.) (2006): Schulpraktikum. Einführung in die theoriegeleitete 

Planung, Durchführung und Reflexion. Schneider, Baltmannsweiler. 
4. BIFIE (Hrsg.) (2011): Kompetenzorientierter Unterricht in Theorie und Praxis. Leykam, Graz. 
5. Diaconu, Mihai (2002): Competențele profesiei didactice. In: Gliga, Lucia et al. (coord.): 

Standarde profesionale pentru profesia didactică. MEC, Consiliul Național pentru Pregătirea 

Profesorilor, București. 25-35. 

6. Dulamă, Maria Eliza (2005): Practica pedagogică. Teorie si metodologie. Editura Clusium, 

Cluj-Napoca. 

7. Falus Iván (coord.) (2007): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 

8. Ionescu, Miron – Radu, Ioan (coord.) (2001): Didactica modernă. Editura Dacia, Cluj-Napoca. 

9. Ionescu, Miron (2011): Instrucție și educație. Paradigme educaţionale moderne. Eikon, Cluj 

Napoca. 



10. Pirner, Manfred L.: Wer ist ein guter Lehrer / eine gute Lehrerin? – Ergebnisse der 

Lehrerprofessionsforschung. In Burrichter, Rita et al. (Hrsg.): Professionell Religion 

unterrichten. Ein Arbeitsbuch. Kohlhammer, Stuttgart. 13–32. 

11. Popovici, Dumitru (2000): Didactica. Soluții noi la probleme controversate. Editura Aramis, 

București.  

12. Sebő József (2012): A katedra túloldalán. Fiatal pedagógusok füveskönyve. Új Ember Kiadó, 

Budapest. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Parcurgerea acestei discipline va dezvolta studenţilor competenţe de analiză şi interpretare a 

particularităţilor procesului de predare-învăţare-evaluare în învățământul gimnazial, precum şi de 

proiectare, elaborare, desfășurare şi evaluare a activităţii instructiv-educative în acord cu specificul 

acestor etape de școlarizare. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs    

10.5 Seminar/ 

laborator/ practică 
Evaluarea practicii pedagogice a studenților se 

va realiza prin: 

a) evaluarea practicii observative (pe baza 

fișelor de observare); 

b) evaluarea lecțiilor susținute (pe baza 

proiectelor, a autoevaluării și a evaluării 

profesorului-mentor); 

c) evaluare pe baza unui referat științific de 5-

7 pagini în care se abordează teoretic un 

subiect dat din domeniul disciplinei, 

prezentându-se și reflecțiile personale pe baza 

experiențelor dobândite în activitățile practice. 

 

 

 

 

observaţia 

sistematică; 

probă practică 

 

 

 

 

 

50% 

Toate acestea vor fi cuprinse într-un 

portofoliu al practicii pedagogice care va 

trebui să conțină: 

a) fișele de observație, conspectele elaborate 

pe baza lecțiilor asistate; 

b) materiale didactice, auxiliare adunate în 

cadrul practicii observative; 

c) proiectarea anuală şi pentru o unitate de 

învăţare la disciplina de specialitate / activităţi 

diferite (model preluat); 

d) proiectele lecţiilor susţinute, însoţite de 

fişele de evaluare semnate de profesorul 

mentor (4 proiecte didactice însoţite de fişele 

de evaluare/autoevaluare şi seturile de 

materiale didactice elaborate pentru acestea) 

 

 

 

 

probă orală; 

portofoliul; 

autoevaluare. 

 

 

 

 

50% 



e) referatul științific elaborat. 

10.6 Standard minim de performanţă 

- participarea la orele de practică pedagogică; 

- studierea documentelor curriculare specifice disciplinei / profilului; 

- realizarea portofoliului cu proiecte şi materiale didactice care să respecte cerinţele minimale de 

întocmire; 

- capacitatea de autocorectare a greşelilor. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

10.09.2018.                                lect. univ. dr. Todor Imre  

 

Data avizării în departament                 Semnătura directorului de DSPP 

...........................................      …............................................... 

 


