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Componența portofoliului de practică pedagogică  Masterat didactic  

anul I semestrul I 

 

În primul semestru practica pedagogică de la masteratul didactic, toate specializările, constă 

în  practică observativă, iar portofoliul va cuprinde din următoarele piese: 

- 10 fise de observație împărțite după cum urmează: 

 1 fișă observație comunicare didactică; 

 1 fișă observație a comportamentului etic și integrității în procesul didactic; 

 2 fișe observație finalități educaționale; 

 2 fise de observație strategia de predare;  

  fișă observație strategia de evaluare;  

 2 fișe modelul pentagonal curricular aplicat; 

 1 fișa de observație a unei activități nonformale;  

- 1 fișă pentru fiecare atelier de reflecție =  total 8 fișe de reflecție; 

- Jurnal de reflecție asupra activității de practică pedagogică; 

 

Componența portofoliului de practică pedagogică  Masterat didactic  

anul I semestrul II  

Portofoliului de practică pedagogică de la Masterat didactic anul I  semestrul II ( toate 

specializările)  va cuprinde următoarele piese: 

 14 fișe de asistență; 

 8 proiecte de lecție 

 14 fișe de reflexie (ce alcătuiesc jurnalul reflexiv) 

 O pagină de catalog completată; 

 tabel centralizator cu fișele de asistență (avizat prin semnătura de către tutore) 

 tabel centralizator cu proiectele de lecții (avizat prin semnătură de către tutore, fiecare 

proiect fiind notat de către tutore) 
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Componența portofoliului de practică pedagogică  Masterat didactic 

 anul II semestrul I 

Portofoliului de practică pedagogică de la Masterat didactic  pentru anul II  semestrul I (toate 

specializările  mai puțin Educație fizică și sport)  va cuprinde următoarele piese: 

 14 fișe de asistență; 

 8 proiecte de lecție 

 14 fișe de reflexie (ce alcătuiesc jurnalul reflexiv) 

 tabel centralizator cu fișele de asistență (avizat prin semnătura de către tutore) 

 tabel centralizator cu proiectele de lecții (avizat prin semnătură de către tutore, fiecare 

proiect fiind notat de către tutore) 

 

Pentru masteranzii specializării Educație fizică și sport componența portofoliului de practică 

pedagogică semestrul I anul II constă în următoarele piese: 

 14 fișe de asistență; 

 8 proiecte de lecție 

 14 fișe de reflexie (ce alcătuiesc jurnalul reflexiv) 

 O pagină de catalog completată; 

 tabel centralizator cu fișele de asistență (avizat prin semnătura de către tutore) 

 tabel centralizator cu proiectele de lecții (avizat prin semnătură de către tutore, fiecare 

proiect fiind notat de către tutore) 
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