
 

NIVEL 1 

Componenţa portofoliului de practică pedagogică 

MONO SPECIALIZARE - practica observativa (sem. I): 

(1) FIŞA DE DOCUMENTARE în care se regăsesc informaţii relevante referitoare la 

unitatea şcolarǎ în care s-a desfǎşurat practica observativǎ; 

(2) Programa disciplinei la care asista; 

(3) Planificarea calendaristicǎ a disciplinei; 

(4) Proiectul unei unităţi de învăţare; 

(5) Proiectul didactic al unei lecţii din cadrul unitǎţii de învǎţare proiectate; 

(6) Fise de observare a lectiilor (minim 10). dupa model fişă practică observativă 

MONO SPECIALIZARE - practica aplicativa (sem. II) 

(1) FIŞA DE DOCUMENTARE în care se regăsesc informaţii relevante referitoare la 

unitatea şcolarǎ în care s-a desfǎşurat practica pedagogică. 

(2) Programa disciplinei pentru clasa la care se susţine lecţia finală; 

(3) Planificarea calendaristicǎ a disciplinei; 

(4) Proiectul unei unităţi de învăţare; 

(5) Proiectul didactic al lecţiei finale; 

(6) Fisa psihopedagogică a unui elev 

(7) Testul docimologic aplicat la lecţia finala (fişă de evaluare) 

(8) Documente care atestă participarea la activităţi în cadrul unor proiecte ale şcolii- 

facultativ 

DUBLA SPECIALIZARE: - studenti FLSC cu dublă specializare (ambele semestre) 

(1) FIŞA DE DOCUMENTARE în care se regăsesc informaţii relevante referitoare la 

unitatea şcolarǎ în care s-a desfǎşurat practica pedagogică. 

(2) Programa disciplinei pentru clasa la care se susţine lecţia finală; 

(3) Planificarea calendaristicǎ semestrială/anuală a disciplinei; 

(4) Proiectul unei unităţi de învăţare; 

(5) Proiectul didactic la lecţiei finale; 

(6) Fisa psihopedagogică a unui elev; 

(7) Testul docimologic aplicat la lecţia finala (fişă de evaluare) 

(8) Documente care atestă participarea la activităţi în cadrul unor proiecte ale şcolii - 

facultativ 

 
NIVEL 2 

(1) FIŞA DE DOCUMENTARE în care se regăsesc informaţii relevante referitoare la 

unitatea şcolarǎ în care s-a desfǎşurat practica pedagogică. 

(2) Programa disciplinei pentru clasa la care se susţine lecţia finală; 

(3) Planificarea calendaristicǎ semestrială/ anuală a disciplinei; 

(4) Proiectul unei unităţi de învăţare; 

(5) Proiectul didactic lecţiei finale; 

(6) Fisa psihopedagogică a unui elev 

(7) Testul docimologic aplicat la lecţia finala (fişă de evaluare) 

(8) Documente care atestă participarea la activităţi în cadrul unor proiecte ale şcolii - 

facultativ 

 

PENTRU STUDENŢII/CURSANŢII CARE LUCREAZA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT, care au 

monospecializare,  portofoliul  de  practică  pedagogică  observativă  nu  cuprinde  fişe  de 

observare a lecţiilor: 

Toţi studenţii care lucrează în învăţământ trebuie să prezinte în fiecare semestru o adeverinţă 

de la unitatea şcolara în care funcţionează, din care să rezulte ca sunt cadre didactice. 

https://fsed.usv.ro/wp-content/uploads/sites/14/2021/01/model-fisa-practica-observativa.doc

