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Statutul disciplinei 

Disciplină opțională 

 

Titular disciplină 

Conf. univ. dr. Carmen Olguța Brezuleanu 

 

Obiectivele disciplinei (aplicații) 

 

 În cadrul  orelor de practică pedagogică care se desfăşoară la liceele de specialitate, 

partenere, se urmăreşte formarea de abilități privind formarea deprinderilor efective de 

proiectare și predare a lecțiilor de specialitate şi anume: cunoaşterea resurselor umane şi 

materiale ale unităţii şcolare şi a imaginii şcolii în comunitate;  cunoaşterea planului cadru de 

învăţământ şi a programei şcolare ; cunoaşterea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă a 

studiului fiecărei discipline de specialitate; formarea capacităţii de proiectare şi coordonare a 

activităţilor educative, de colaborare, observare şi îndrumare a colectivelor de elevi; formarea 

capacităţii de observare şi evaluare a comportamentului şcolar şi social al elevului. 

 

Seminarii 
Urmărirea desfăşurării activităţilor didactice la disciplinele de specialitate:  

Tipuri de lecţii (identificare);  

Momentele lecţiei- succesiunea lor;  

Metode, mijloace, procedee (alternanţa);  

Analiza lecţiilor asistate.  

Planificarea, proiectarea şi urmărirea desfăşurării activităţilor de evaluare:  

Lecţii de evaluare;  

Metode de evaluare;  

 Exploatarea rezultatelor evaluării; 

 Notarea – ritmicitate;  

 Tipuri de lecţii – planificarea şi susţinerea lecţiilor de probă şi a lecţiei finale. 



Planificarea, proiectarea şi urmărirea desfăşurării activităţilor didactice educative:  

 Caietul dirigintelui – completare;  

 Tematica lecţiilor de dirigenţie;  

 Planificarea şi desfăşurarea lecţiilor de dirigenţie şi a   activităţilor educative extraşcolare;  

Activitatea de orientare şcolară şi profesională;  

 Relaţia cu părinţii, comitetul de părinţi;  

 Întocmirea fişei de observaţie a elevului; 

 Întocmirea fişei de caracterizare a clasei. 

Elaborare portofoliu de practică 

Portofoliu va conţine documentele întocmite la fiecare din unităţile de învăţare parcurse pe 

perioada activităţii de practică pedagogică desfăşurată la liceele de specialitate. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Colocviu Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

susţinerea de lecţii finale 
40% 
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