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1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA 

Facultatea FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Departamentul DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC 

Domeniul de studii ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Ciclul de studii Nivel II (de aprofundare) 

Programul de studii Program de formare psihopedagogică 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Practica pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal, universitar) 

Titularul activităţilor de practică 

pedagogică 

Lector dr. Liliana BUJOR 

Anul de studiu II Semestrul  3 Tipul de evaluare colocviu 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI -impusă; DO - opţională; DF- facultativă 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3  Curs  Seminar  Laborator  Proiect 3 

I b) Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

42  Curs  Seminar  Laborator  Proiect 42 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

II d)Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi:  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 80 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, universitar) 

Competenţe CP1- Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea procesului didactic şi implementarea scenariilor 

didactice adecvate obiectivelor generale în vederea conturării competenţelor generale şi 

specifice 

CP5- Consultarea, orientarea şi asistarea psihopedagogică a diverselor grupuri de beneficiari, 

în concordanţă cu particularităţile populaţiei ţintă şi solicitările mediului economic şi social 

CT5- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 

profesională asistată, atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare practică 

pedagogică 
• organizare frontală 

• resurse materiale: videoproiector, conexiune internet, mijloace multimedia 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Proiect • organizare frontala 

• organizare pe grupe de max. 12 studenti 

• resurse materiale: videoproiector, conexiune internet, mijloace multimedia  

• resurse procedurale: studiul de caz,  jocul de rol, simulare 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe CP3- Utilizarea de metode şi procedee adecvate situaţiilor de predare, învăţare şi evaluare 



profesionale CP4- Utilizarea noilor tehnologii în procesul didactic 

CP6- Adaptarea elementelor de management la specificul activităţii didactice 

 şi implementarea lor eficientă 
Competenţe 

transversale 
CT2- Relaţionarea, comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri şi norme 

 specifice activităţii didactice  

CT3- Dezvoltarea capacităţii de reflecţie critic-constructivă asupra propriului 

 nivel de pregătire profesională în raport cu standardele profesiei 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei Aprofundarea experienţei pedagogice şi metodice prin diversificarea activităţilor 

didactice şi educative proiectate şi desfăşurate în cadrul diferitelor niveluri de 

şcolaritate 

8. Conţinuturi 

I. Legislaţia în domeniul educaţiei  

        I.1. Documente legislative relevante pentru sistemul de 

învăţământ românesc  

        I.2. Lectura personalizată a documentelor legislative 

        I.3. Legea Educaţiei şi statutul personalului didactic 

 

II. Curriculumul Naţional – specific şi componente 

II.1. Analiza şi aprofundarea componentelor Curriculumului 

Naţional 

         II.2. Dezvoltarea curriculară în contextul reformelor 

educaţiei      

 

III. Implementarea în practica didactica curentă a 

particularităţilor metodologice specifice ciclului liceal, 

învăţământului postliceal şi didacticii universitare 

        III.1. Susţinere de lecţii demonstrative de tipuri diferite 

        III.2. Analiza şi aplicarea de strategii didactice centrate pe 

subiectul învăţării 

III. 3 Valorificarea unei perspective didactice deschise şi 

inovatoare 

        III.4. Abordări inter şi transdisciplinare ale conţinuturilor 

III.5 Aprecierea critică a demersurilor didactice prin inter şi 

autoevaluare 

 

IV. Valorificarea principiilor contemporane de design curricular 

în practica didactică curentă 

IV. 1 Aprofundarea designului curricular în contextul 

disciplinei de specialitate 

  IV.2 Transpunerea în practică a exigenţelor impuse de 

dezvoltările curente în didactica domeniului 

IV.3 Interferenţe pedagogice şi metodice la nivelul ariei 

curriculare şi temelor cross-curriculare 

 

V. Evaluarea – particularităţi şi semnificaţii contemporane 

V.1 Valorificarea paradigmei evaluării formative în actul 

didactic 

V.2 Interpretarea legăturii sistemice între componentele 

procesului de învăţământ (predare-învăţare-evaluare) 

V.3 Utilizarea metodelor alternative de evaluare în practica 

didcatică curentă 

 

VI. Modalităţi de articulare a formelor educaţiei (formală, 

nonformală şi informală) în oferta diferitelor niveluri de 

şcolaritate 

VI.1 Parteneriatul şcoală-familie-comunitate 

VI.2 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale 

în instituţia de învăţământ- exemple de bune practici 

VI.3 Mobilităţi educaţionale şi schimburi de experienţă 
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Observaţia, explicaţia, 

conversaţia 

 

 

 

Explicaţia, conversaţia 

euristică, explicaţia 

 

 

 

 

 

Problematizarea, 

demonstraţia, observaţia, 

studiul de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea,  

observaţia, invatarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea, 

observaţia, studiul de caz 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea, 

demonstraţia, observaţia, 

studiul de caz, invatarea 

prin descoperire 

 

 

 

 



interinstituţionale în context regional, naţional şi 

internaţional (exemple de proiecte şi programe în care e 

implicată instituţia de învăţământ) 

VI.4 Proiecte educative şi activităţi extraşcolare având ca 

beneficiari adolescenţi aflaţi în situaţii de risc (prevenirea 

absenteismului şi abandonului şcolar, inegalităţi de şansă 

generate de apartenenţa la grupuri defavorizate, etc.) 

VI.5 Implicarea în organizarea şi desfăşurarea altor 

activităţi educative din şcoala de aplicaţie 

 

VIII. Întocmirea portofoliului de practică pedagogică 
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Observaţia, explicaţia, 

conversaţia 
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4. * * * Programa şcolară 
5. * * * Manuale şcolare 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei vin in intampinarea politicilor educationale actuale care impun formarea initiala a 

personalului didactic. Disciplina, cu un caracter aplicativ dominant, este disciplina din modulul de formare initiala 

psihopedagogica care contureaza competente de proiectare si valorificare didactică a teoriilor psihopedagogice, în 

deplin acord cu abordările contemporane din domeniul metodologiei instruirii şi evaluării, oferind posibilitatea 

formarii competentelor de proiectare, implementare, evaluare si optimizare a procesului didactic într-o perspectivă 

centrată pe elev şi în acord cu standardele ocupaţionale pentru profesia didactică. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Proiect 

- Susţinerea lecţiilor de probă 

- Susţinerea lecţiei finale 

 

Evaluare pe parcurs realizată de 

profesorul mentor din şcoala de aplicaţie 

 

50% 

- Prezentarea portofoliului de 

practică pedagogică care va 

cuprinde: 

1. Fişa de documentare vizând 

unitatea de învăţământ în care s-a  

desfǎşurat practica pedagogică; 

2. Programa disciplinei de 

specialitate; 

3. Planificarea calendaristicǎ a 

disciplinei;  

4. Proiectul unei unităţi de învăţare;  

5. Proiectul didactic al unei lecţii din 

cadrul unitǎţii de învǎţare proiectate;  

6. Fisa psihopedagogică a unui elev 

7. Testul docimologic aplicat la 

lecţia finala  

8. Documente care atestă participarea 

la activităţi în cadrul unor proiecte 

ale şcolii (facultativ) 

 

COLOCVIU 

 

50% 

Standard minim de performanţă 

Standarde minime pentru nota 5: 

- întocmirea portofoliului; 

- susţinerea lecţiilor de probă; 

- susţinerea lecţiei finale. 

Standarde minime pentru nota 10: 

- aprecierea critică a lecţiilor asistate; 

- întocmirea portofoliului; 

- întocmirea fişei de cunoaştere psihopedagogică a unui elev; 

- realizarea documentelor de proiectare didactică în acord cu principiile actuale de design curricular; 

- calitatea susţinerii lecţiilor de probă şi a lecţiei finale; 

- Integrarea interdependenţei între formele educaţiei în contextul proiectării didactice; 

- interevaluarea activităţilor didactice susţinute de colegi şi auteoevaluarea propriei prestaţii didactice. 

 

Data completării Semnătura titularului activităţilor de practică pedagogică 

20.09.2022 Lector dr. Liliana BUJOR 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 Conf. dr. Ioan MAXIM 

 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

 Conf. dr. Aurora-Adina COLOMEISCHI 

 

 


