FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
DPPD
Drept
Licență
Modulul de pregătire psiho-pedagogică, nivel 1

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs

2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 An de studiu

III

2.5 Semestru

Practică pedagogică în învătământul preuniversitar
obligatoriu (1)
Mentor – Prof. Georgia Zmeu – Metodist Lector dr. Ancuţa
Elena Franţ
Mentor – Prof. Mihaela Adina Romanescu – Metodist Lector
dr. Olga Andreea Urda
Mentor – Prof.Luminița Adamuț– Metodist Lector dr. Andra
Iftimiei
Mentor – Prof. Marinela Brînză – Metodist Conferentiar dr.
Nicoleta Rodica Dominte
Mentor- Prof. Monica Grădinaru - Metodist Lector dr. Mirela
Carmen Dobrilă
2.7 Regimul discipinei
V 2.6 Tip de evaluare
C
OF

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
3
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

3
42
ore
10
10
10
1
2

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

33
75
3

4. Precondiţii (dacă este cazul)
Dicipline de specialitate
Psihologia educaţiei
4.1 De curriculum
Pedagogie I
Pedagogie II
Didactica specialităţii
4.2 De competenţe
- de configurare a activității de predare/comunicare de informații instructiv-educative;

-de examinare și analiză a activităților didactice din mediul preuniversitar în timp real.
- de aplicare a metodelor de predare-învățare uzuale, atât în regim online, cât și în
regim de studii „față în față”.

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Nu este cazul

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Sală dotată cu aparatura necesară pentru derularea activităților
didactice de predare.

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Proiectarea, interpretarea și explicarea principiilor esențiale destinate învățării, precum și a
conținutului disicplinelor aferente predării;
C2.Efectuarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învățământul preuniversitar prin
utilizarea cunoștințelor de specialitate, psihopedagogice și metodologice;
C3. Analiza proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de elevi
C4. Redactarea unor instrumente necesare activității de predare, precum planul de lecție, teste și fișe
de lucru;
C5. Formarea și dezvoltarea capacităților de proiectare curriculară pentru disciplinele cu specific
juridic
C6. Cunoaşterea structurii demersului metodic şi a strategiilor didactice
C7. Interpretarea corectă a situaţiilor educaţionale reale
CT1. Aprecierea autentică a îndatoririlor specifice profesiei de cadru didactic, cu respectarea valorilor
şi eticii profesionale
CT2. Amplificarea capacităţii de evaluare obiectivă și reflecţie critică
CT3. Deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii

7.2. Obiectivele specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

Individualizarea particularităților specifice activității educative din învățământul preuniversitar și
formarea unor competenţe profesionale necesare debutului în cariera didactică.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili:
 să descrie modul de oprganizare și de funcționare a unei clase de elevi;
 să utilizeze principalele documente şcolare (documente curriculare sau acte normative);
 să elaboreze documente şcolare necesare pentru realizarea activităţilor didactice curente;
 să prelucreze didactic conţinuturile ştiinţifice ale disciplinei;
 să proiecteze secvențe de lecție și lecții integrale la discipline cu specific juridic;
 să consemneze date faptice şi reflecţii personale în fişele de asistenţă la lecții;
 să susțină (micro)lecţii prin joc de rol în cadrul grupului de elevi;
 să aplice criterii de auto/evaluare a lecţiilor;
 să aplice metodologiile pedagogiei centrate pe elev în realizarea procesului didactic;
 să utilizeze strategii şi forme de organizare a activităţilor didactice care stimulează învăţarea
prin cooperare şi în grup;
 să adopte o atitudine responsabilă în exersarea rolurilor de profesor.

8. Conţinut
8.1

Conţinutul activităţilor de practică

Metode de predare

Prezentarea disciplinei PP, a
problematicii practicii in instituțiile de
învățământ. Se prezintă cerințele
disciplinei. Se anunţă tema de
documentare bibliografică

- Metode expozitive : - Expunerea
sistematică - Prelegerea - Metode de
conversaţie şi dialog : - Conversaţie
liberă şi dirijată - Conversaţia
euristică - Metoda problematizării
- Metode bazate pe utilizarea textului
scris : - Lucrul cu manualul - Lectura
textului şi interpretarea lui - Utilizarea
tablei şi a schemelor, planurilor de
idei - Metode de predare-învăţare
prin intermediul substitutelor realităţii
obiective : - Metoda demonstraţiei Utilizarea mijloacelor audio-vizuale
- Metode bazate pe acţiune : Exerciţiul - Jocul didactic - Jocul de
roluri - Metode interogative : Referatul - Eseul
- Metode expozitive : - Expunerea
sistematică - Prelegerea - Metode de
conversaţie şi dialog : - Conversaţie
liberă şi dirijată - Conversaţia
euristică - Metoda problematizării
- Metode bazate pe utilizarea textului
scris : - Lucrul cu manualul - Lectura
textului şi interpretarea lui - Utilizarea
tablei şi a schemelor, planurilor de
idei - Metode de predare-învăţare
prin intermediul substitutelor realităţii
obiective : - Metoda demonstraţiei Utilizarea mijloacelor audio-vizuale
- Metode bazate pe acţiune : Exerciţiul - Jocul didactic - Jocul de
roluri - Metode interogative : Referatul - Eseul
- Metode expozitive : - Expunerea
sistematică - Prelegerea - Metode de
conversaţie şi dialog : - Conversaţie
liberă şi dirijată - Conversaţia
euristică - Metoda problematizării
- Metode bazate pe utilizarea textului
scris : - Lucrul cu manualul - Lectura
textului şi interpretarea lui - Utilizarea
tablei şi a schemelor, planurilor de
idei - Metode de predare-învăţare
prin intermediul substitutelor realităţii
obiective : - Metoda demonstraţiei Utilizarea mijloacelor audio-vizuale
- Metode bazate pe acţiune : Exerciţiul - Jocul didactic - Jocul de
roluri - Metode interogative : Referatul - Eseul

1.

Prezentarea documentelor/
instrumentelor utilizate în desfășurarea
activităților instructiv-educative

2.

Participarea prin asistență la activităţile
instructiv-educative din cadrul clasei de
elevi. Analiza acestora și consemnarea
observaţiilor .

3.

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

2 ore

5 ore

7 ore

Proiectarea și elaborarea unor materiale
necesare derulării activității didactice –
planul de lecție. Analiza si evaluarea
materialelor întocmite.

4.

Proiectarea și elaborarea unor materiale
necesare derulării activității didactice –
teste, fise de lucru. Analiza si evaluarea
materialelor întocmite.

5.

Susținerea, evaluarea și autoevaluarea
activităților
instructiv-educative
desfășurate prin discuții și consemnarea
observațiilor.

6.

Demonstraţii şi evaluări finale (proba
practică)
7.

- Metode expozitive : - Expunerea
sistematică - Prelegerea - Metode de
conversaţie şi dialog : - Conversaţie
liberă şi dirijată - Conversaţia
euristică - Metoda problematizării
- Metode bazate pe utilizarea textului
scris : - Lucrul cu manualul - Lectura
textului şi interpretarea lui - Utilizarea
tablei şi a schemelor, planurilor de
idei - Metode de predare-învăţare
prin intermediul substitutelor realităţii
obiective : - Metoda demonstraţiei Utilizarea mijloacelor audio-vizuale
- Metode bazate pe acţiune : Exerciţiul - Jocul didactic - Jocul de
roluri - Metode interogative : Referatul - Eseul
- Metode expozitive : - Expunerea
sistematică - Prelegerea - Metode de
conversaţie şi dialog : - Conversaţie
liberă şi dirijată - Conversaţia
euristică - Metoda problematizării
- Metode bazate pe utilizarea textului
scris : - Lucrul cu manualul - Lectura
textului şi interpretarea lui - Utilizarea
tablei şi a schemelor, planurilor de
idei - Metode de predare-învăţare
prin intermediul substitutelor realităţii
obiective : - Metoda demonstraţiei Utilizarea mijloacelor audio-vizuale
- Metode bazate pe acţiune : Exerciţiul - Jocul didactic - Jocul de
roluri - Metode interogative : Referatul - Eseul
- Metode expozitive : - Expunerea
sistematică - Prelegerea - Metode de
conversaţie şi dialog : - Conversaţie
liberă şi dirijată - Conversaţia
euristică - Metoda problematizării
- Metode bazate pe utilizarea textului
scris : - Lucrul cu manualul - Lectura
textului şi interpretarea lui - Utilizarea
tablei şi a schemelor, planurilor de
idei - Metode de predare-învăţare
prin intermediul substitutelor realităţii
obiective : - Metoda demonstraţiei Utilizarea mijloacelor audio-vizuale
- Metode bazate pe acţiune : Exerciţiul - Jocul didactic - Jocul de
roluri - Metode interogative : Referatul - Eseul
- Metode expozitive : - Expunerea
sistematică - Prelegerea - Metode de
conversaţie şi dialog : - Conversaţie
liberă şi dirijată - Conversaţia
euristică - Metoda problematizării
- Metode bazate pe utilizarea textului

7 ore

7 ore

7 ore

7 ore

scris : - Lucrul cu manualul - Lectura
textului şi interpretarea lui - Utilizarea
tablei şi a schemelor, planurilor de
idei - Metode de predare-învăţare
prin intermediul substitutelor realităţii
obiective : - Metoda demonstraţiei Utilizarea mijloacelor audio-vizuale
- Metode bazate pe acţiune : Exerciţiul - Jocul didactic - Jocul de
roluri - Metode interogative : Referatul - Eseul
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9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile sunt coroborate cu curriculumul național de Educație Civică/antreprenorială și alte discipline
socioumaniste care se predau în învățământul preuniversitar.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

10.2 Metode de
evaluare
-

10.3 Pondere în
nota finală (%)
-

Nu este cazul
Evaluare continuă pe parcursul
desfășurării practicii având în vedere
Observarea sistematică
şi monitorizarea activităţii
asistența și participarea activă la orele
50%
de practică pedagogică și calitatea
studenţilor
10.5 Seminar/
științifică și psihopedagogică a
Laborator
materialelor întocmite
Proiectarea și susținerea lectiei finale.
Evaluarea conținutului caietului de
Proba practică
50%
pratică pedagogică.
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.
Data completării

Titular de curs

22.09.2021

Data avizării in departament
24.09.2021

Titular de practică pedagogică
Conf.dr. Nicoleta Rodica Dominte
Lect.dr. Ancuța-Elena Franț
Lect.dr. Andra Iftimiei
Lect.dr. Olga-Andreea Urda
Lector dr. Mirela-Carmen Dobrilă
Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic
Prof. univ. dr. Ciprian CEOBANU

