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Componența portofoliului de practică pedagogică Postuniversitar Nivelul I   

Monospecializare semestrul I   

 

Portofoliul de practică  pedagogică pentru Nivelul I Postuniversitar monospecializare, în 

semestrul I  fiind o practică pedagogică observativă va conține următoarele piese : 

 Planul cadru de învățământ și programa școlară a disciplinei pe care urmează să o predea 

(în format electronic sau fizic); 

 Planificarea calendaristică anuală și pe o unitate de învățare (în format electronic sau 

fizic); 

 Un proiect de lecție model de la tutorele de practică pedagogică; 

 fișa de evidență a practicii pedagogice în care se vor trece activitățile de mai jos: (total 

12 ore) 

- 7 asistențe la lecție / activități cu fișe de asistență (se vor întocmi cel puțin 3 fișe 

după modelele oferite, iar celelalte 4 la alegere); 

- 1 asistență la o activitate nonformală; 

- 1 fișă de observație și caracterizare a elevului însoțită de plan de intervenție (realizată 

pe durata a 4 ore/ activități)  

 O pagină de catalog completată (cu absențe, note și medii); 

 

Componența portofoliului de practică pedagogică Postuniversitar Nivelul I   

Monospecializare semestrul I  

 pe perioada stării de urgență – învățământ online 

 

Portofoliul de practică  pedagogică pentru Nivelul I Postuniversitar monospecializare, în 

semestrul I  fiind o practică pedagogică observativă va conține următoarele piese, pe toată durata 

stării de urgență : 

 Planul cadru de învățământ și programa școlară a disciplinei pe care urmează să o predea 

(în format electronic sau fizic); 

 Planificarea calendaristică anuală și pe o unitate de învățare (în format electronic sau 

fizic); 

 Un proiect de lecție model de la tutorele de practică pedagogică; 

website:%20http://www.uvt.ro/
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 Fișa de evidență a practicii pedagogice în care se vor trece activitățile de mai jos: (total 

12 ore) 

- 8 asistențe la lecție / activități cu fișe de asistență; 

- 1 asistență la o activitate nonformală; 

 O pagină de catalog completată (cu absențe, note și medii); 

 

Componența portofoliului de practică pedagogică Postuniversitar Nivelul I   

Monospecializare semestrul II  

 

Portofoliul de practică pentru semestrul II la Postuniversitar Nivelul I va conține următoarele 

piese: 

 Plan cadru de învățământ (model); 

 Programa școlară a specialității; 

 Planificarea calendaristică (anuală, semestrială, pe unități de învățare - pentru o clasă); 

 Fișa de evidentă a practicii pedagogice - semnată de tutore; 

 12 fișele de asistență ale lecțiilor model din practica observativă semnate și notate de 

tutorele de practică;  

 4 proiecte de lecție ale lecțiilor susținute semnate și notate de supervizor și tutorele de 

practică;  

 Proiecte de lecție reprezentative ale lecțiilor asistate, (2 proiecte);  

 Fișa psihopedagogică a unui elev;  

 Materialul didactic pregătit pentru activitățile instructiv-educative susținute de către 

student. 

 

Componența portofoliului de practică pedagogică Postuniversitar Nivelul I   

Monospecializare semestrul II  

pentru perioada stării  de urgență ( învățământ online) 

  

Pe perioada stării de urgență componența portofoliului de practică pedagogică Nivelul I 

postuniversitar  este următoarea:  
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 4 fișe de asistență ale unor lecții (lecții on-line) și/sau un set de fișe de evaluare sau alte materiale 

didactice, altele decât cele care vor însoți proiectele de lecție; 

 4 proiecte de lecție evaluate de tutorele de practică și/ sau supervizorul de practică pedagogică; 
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