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Post conferențiar, poziția 7
Discipline: Didactica specialităţii, Practică pedagogică, Politici educaționale
Fișele disciplinelor
Didactica specialităţii
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea

UVT
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

1.3 Departamentul

DPPD

1.4 Domeniul de studii

Formarea initiala a cadrelor didactice –Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi
Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Drept

1.5 Ciclul de studii

Licentă, nivel I

1.6 Programul de studii / Calificarea

Program de pregatire psihopedagogica

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina

Didactica specialităţii

2.2 Titular activităţi de curs
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari
2.5 Anul de studiu

3

2.6 Semestrul

2

2.7 Tipul de evaluare

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
4
din care ore curs
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.2. Numar ore pe semestru

28

din care ore curs

EX

2.8 Regimul disciplinei

2

seminar

2

laborator

28

seminar

28

laborator

3.3.Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

25

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

25

ore

Tutoriat
Examinări

2

Alte activităţi:
3.4 Total ore studiu individual
3.5 Total ore pe semestru
3.6 Numărul de credite

2

23
100
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
• Parcurgerea disciplinlor fundamentale din Programul de pregătire
psihopedagogică
4.2 de competenţe
• Competenţe de proiectare didactica
Competenţe de aplicare a metodelor de predare-învăţare uzuale
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

•

5.2 de desfăşurare a seminarului

•

5.3 de desfăşurare a laboratorului

•

Oblig.

1

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Familiaritatea studenţilor cu conceptul de educaţie civică, cu rolul funcţiile şi valorile acesteia. şi comportamentele ciacesti, cu
limbajul de specialitate al didacticii
Descrierea principalelor metode de predare, evaluare,învăţare ale educaţiei civice
Competenţe proiectării curriculum-ului formal şi non-formal la educaţie civică
Competenţe necesare performării didactice folosind metodologie activ-participativă
Abilitatea de a utiliza metode de evaluare care să contribuie la dezvlotarea învăţării şi formarea personală a elevilor
Explicarea specificului educaţiei civice
Justifice din punct de vedere teoretic importanţa şi oportunitatea învăţării prin cooperare, a instruirii interactive, a curriculum-ului
non-formal şi in-formal
Formarea unei atitudini pozitive referitoare faţă de valorile unei democraţii participative
motivarea studenţilor pentru aplicarea curriculumu-ului non-formal la educaţie civică
Cultivarea relaţiilor de colaborare bazate pe un set de valori general valabile
Competenţe de comunicare, exprimare asertivă, ascultare activă
Formarea de atitudini şi comportamente civice fundamentale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
•Formarea competenţelor de proiectare şi predare a disciplinelor socioumane la
disciplinei
nivelul învăţământului obligatoriu
7.2 Obiectivele specifice

Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de proiectare, organizare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor
instructiv –educative;
Completarea cunoaşterii teoretice prin aplicare practică;
Proiectarea unor lecţii şi a altor activităţi şcolare în domeniul sociouman;
Dezvoltarea capacităţii de comunicare fluenta, expresiva si concisa in limbajul de specialitate adecvat la
situaţii concrete de instruire;
Formarea unui ataşament conştient faţă de etica şi deontologia profesională.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Prelegere intensificată, prezentare PP, discuţii
Concepte de bază: educaţie civică, educaţie pentru cetăţenie.
Specificul educaţiei civice, a filosofiei ca disciplină şcolară şi a altor
discipline socio-umane. Metodica acestora.
Prelegere intensificată, activităţi pe echipe
Curriculum non-formal şi învăţare experienţială în predarea
educaţiei civice, filosofiei şi disciplinelor socio-umane: metoda
proiectului de dezvoltare comunitară , persoanele resursă,
interviul, vizita de studiu
Prelegerea intensificată, activităţi pe echipe
Curriculum non-formal: proiectul de activităţi în folosul
comunităţii. Educaţia Altfel.
Brainstorming, SINELG, discuţii
Metode active de predarea: Ştiu-Vreu să ştiu – Am învăţat,
SINELG,
Metode active de predarea: lectura predictivă, dezbaterea, studiul Brainstorming, SINELG, discuţii
de caz
Metode interactive de predare: mozaic, cafeneaua, turul galeriei, Investigaţia participativă, brainstorming,
discuţii
investigaţia participativă,
Metode interactive de predare: investigaţia participativă, carusel Investigaţia participativă, brainstorming,
discuţii
Organizatori grafici pentru instruire: ciorchinele, mind-mapping, Prelegere intensificată, prezentare PP, discuţii
digarame arbore, diagrame Venn, diagrame cauzale
Simularea şi jocul de rol – experienţe necesare pentru formarea Prelegere intensificată, simulare
competenţelor civice şi de reflecţie
Exerciţiul, prezentare
Arborele logic, organizarea şi reorganizarea şi interpretarea
textului ca metodă de învăţare şi predare
Reflecţia asupra experienţei de învăţare şi transferul cunoştinţelor Acvariul
şi competenţelor
Studiu de caz, prelegere intensificată,
Proiectarea curriculară a activităţilor formale şi non-formale.
prezentare PP, discuţii
Evaluarea în sprijinul învăţării şi a dezvoltării personale a elevului: Studiu de caz, prezentare PP, discuţii
metode mijoace forme

2

Observaţii
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9.Evaluare
Tip activitate
9.1 Curs

Criterii de evaluare

9.2 Seminar

Metode de evaluare
Examen

Pondere din nota finală
50%

Portofoliu de proiecte şi lucrări

50%

9.3 Laborator/lucrari
9.4 Standard minim de performanţă
Existenţa cel puţin a unei intervenţii la seminar la care să fi obţinut nota 5.
Existenţa portofoliului de lucrări de seminar, care să conţină jumătate din lucrările derulate şi care să însumeze calificativul minim suficient.
Proiectarea unei activităţi didactice de educaţie civică care să primească calificativul suficient.

Data completării:
29.09.2015

Titular curs (Semnătura):
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FIŞA DISCIPLINEI
Practica pedagogică
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

UVT

1.2 Facultatea
1.3 Departamentul

DPPD

1.4 Domeniul de studii

Formarea initiala a cadrelor didactice – Facultatea de Drept

1.5 Ciclul de studii

Licenta, PU nivel I

1.6 Programul de studii / Calificarea

Program de pregatire psihopedagogica

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina

Practica pedagogică

2.2 Titular activităţi de curs
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari
2.5 Anul de studiu

3

2.6 Semestrul

2

2.7 Tipul de evaluare

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3
din care ore curs
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.2. Numar ore pe semestru

42

din care ore curs

Col

2.8 Regimul disciplinei

-

seminar

3

laborator

-

seminar

42

laborator

3.3.Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

ore

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

4

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

8

Tutoriat

30

Examinări
Alte activităţi:
3.4 Total ore studiu individual
3.5 Total ore pe semestru
3.6 Numărul de credite

35

2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
• Parcurgerea disciplinei didactica
4.2 de competenţe

• Competenţe de proiectare didactica
Competenţe de aplicare a metodelor de predare-învăţare uzuale

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

•

5.2 de desfăşurare a seminarului

•

5.3 de desfăşurare a laboratorului

•

Oblig.

2 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
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Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de proiectare curriculară
Abilitarea în a construi, selecta şi utiliza corect metodologia specifică
Dezvoltarea capacităţilor performative şi manageriale necesare desfăşurării activităţilor concrete de predareînvăţare- evaluare folosind metodologie clasică, activă şi interactivă
Folosirea adecvată a elementelor componente ale procesului de învăţământ, utilizabile în cadrul lecţiilor şi
activităţilor la care asistă şi pe care le susţin efectiv
Interpretarea corectă a situaţiilor educaţionale reale
Identificarea diferitelor elemente componente ale procesului de învăţământ
Cunoaşterea structurii demersului metodic şi a strategiilor didactice
Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de valorile profesiei de cadru didactic
Valorificarea optimă şi creativă a abilităţilor didactice şi pedagogice
Respectul pentru celelalte cadre didactice, colegi, elevi ca parteneri ai învăţării

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al •
Formarea competenţelor de proiectare şi predare a disciplinelor
disciplinei
socioumane la nivelul învăţământului obligatoriu
7.2 Obiectivele specifice

Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de proiectare, organizare, desfăşurare şi evaluare a
activităţilor instructiv –educative;
Cunoaşterea structurii organizatorice a învăţământului din ţara noastră, a documentelor şi normelor
morale care îl reglementează pentru aplicarea în activitatea şcolară;
Completarea cunoaşterii teoretice prin aplicare practică;
Susţinerea unor lecţii şi a altor activităţi şcolare în mod independent;
Dezvoltarea capacităţii de comunicare fluenta, expresiva si concisa in limbajul de specialitate adecvat
la situaţii concrete de instruire;
Conformarea la normele moral – profesionale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

8.2 Seminar
Metode de predare
Prezentarea şi proiectarea activităţii de practică pedagogică din perspectiva principalelor Tutoriat
aspecte pe care le implică: obiectivele disciplinei, atribuţiile studenţilor practicanţi, documentele
necesare derulării activităţii instructiv-educative componenţa portofoliului de practică peagogic,
constituirea grupelor de studenţi pentru demararea activităţii de practică pedagogică etc.

Observaţii

-

Proiectarea, realizarea activităţii didactice de către studenţii practicanţi; autoevaluarea,
evaluarea psihopedagogice a acestora

Activitate practica

Familiarizarea cu particularităţile şi exigenţele activităţii didactice concrete desfăşurate şi cu Tutoriat
instituţia de învăţământ. Participarea studenţilor la alte tipuri de activităţi pe care le implică Activitate practica
profesia didactică incluzând proiectarea şi coordonarea în parteneriat cu alţi studenţi şi cu
tutorele a unor activităţi educative non-formale organizate de către şcoală (proiecte de studiu
sau de învăţare prin activităţi în folosul comunităţii, vizite de studiu a elevilor, expoziţii, excursii
tematice, serbări şcolare, şedinţe, consilii profesorale, cercruri pedagogice, Scoala Altfel etc.)
Cultivarea spiritului autoreflexiv prin reflecţia asupra prestaţiei ştiinţifice şi didactice proprii şi a Tutoriat
colegilor. Întocmirea portofoliului de practică pedagogică
8.3 Laborator

15
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9.
Evaluare
Tip activitate
Criterii de evaluare
9.1 Curs

Participare la activitatile de practică

Metode de evaluare

Pondere din nota finală

Observare, portofoliu de practică

70%

Colocviu

30%

9.2 Seminar

Calitatea competențelor formate
9.3 Laborator/lucrari
9.4 Standard minim de performanţă

Data completării:29.09.2015

Titular curs (Semnătura):
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FIŞA DISCIPLINEI
Politici educaţionale
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

UVT

1.2 Facultatea

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

1.3 Departamentul

DPPD

1.4 Domeniul de studii

Formarea initiala a cadrelor didactice

1.5 Ciclul de studii

Nivel II

1.6 Programul de studii / Calificarea

Program de formare psihopedagogică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumire disciplina

Politici educaţionale

2.2 Titular activităţi de curs
2.3 Titular activităţi de seminar
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari
2.5 Anul de studiu

1

2.6 Semestrul

2

2.7 Tipul de evaluare

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3
din care ore curs
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.2. Numar ore pe semestru

32

din care ore curs

Col

2.8 Regimul disciplinei

1

seminar

2

laborator

14

seminar

28

laborator

3.3.Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren

25

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

25

ore

Tutoriat
Examinări

2

Alte activităţi:
3.4 Total ore studiu individual
3.5 Total ore pe semestru
3.6 Numărul de credite

2

23
100
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
• Parcurgerea disciplinlor fundamentale din Programul de pregătire
psihopedagogică
4.2 de competenţe
• Competenţe de proiectare didactica
Competenţe de aplicare a metodelor de predare-învăţare uzuale
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

•

5.2 de desfăşurare a seminarului

•

5.3 de desfăşurare a laboratorului

•

Oblig.

2 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
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Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Familiaritatea studenţilor cu conceptul de politici educaționale cu rolul funcţiile şi actorii implicaţi
Competenţe de monitorizare şi analiză critică a politicilor din educaţie
Competenţe necesare elaborării unui proiect de influenţare a politicilor educaţionale
motivarea studenţilor pentru aplicarea cercetării educaţionale pentru propunerea unor schimbări în politicile educaţionale
Justifice din punct de vedere teoretic importanţa şi oportunitatea integrării politicilor educaţionale din România cu cele europene şi
mondiale
Formarea unei atitudini pozitive faţă de valorile unei democraţii participative
Cultivarea relaţiilor de colaborare bazate pe un set de valori general valabile
Competenţe de comunicare, exprimare asertivă, ascultare activă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
•Formarea competenţelor teroretice şi practice în vederea analizei,
disciplinei
monitorizării, influenţării politicilor educaţionale

7.2 Obiectivele specifice

Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de proiectare, de monitorizare şi de anaiză a polticilor
educaţionale
Analiza critică a contextului politic, social şi economic al polticilor educaţionale
Completarea cunoaşterii teoretice prin aplicare practică;
Realizare prin cooperare a unui demers de influenţare a politcilor educaţionale
Dezvoltarea capacităţii de comunicare fluenta, expresiva si concisa in limbajul de specialitate
Formarea unui ataşament conştient faţă de etica şi deontologia profesională.
Elaborarea în echipe participative a unui unui microproiect de politici educaţionale

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Politici educaționale. Concepte de bază, specificul politicile
educaţionale ca parte a politicilor publice, actori şi niveluri ale
politicilor. Cazuri celebre.
Elaborarea şi implementarea politicilor educaţionale. Dialectica
proces-putere. Investiţia în educaţie.
Reforma educaţională şi rezistenţa şcolilor la schimbare.
Curriculumul şcolare în dezbatere publică.
Monitorizarea şi influenţa politicilor din educaţie. Lobby şi
advocacy în educaţie
Eşecul birocraţiei în educaţie şi scenarii posibile de
democratizare a şcolilor
Politici educaţionale în domeniul formării şi evaluării cadrelor
didactice. Cercetarea ştiinţifică şi politicile educaţionale.
Politicile educaţionale româneşti în context european.
Globalizarea şi politicile în educaţie

Metode de predare
Prelegere intensificată, prezentare PP, discuţii

Observaţii

Studiu de caz, prezentare PP, discuţii
Studiu de caz, prelegere intensificată,
prezentare PP, discuţii
Brainstorming, discutii, prezentare
Investigaţia participativă, brainstorming,
discuţii
Investigaţia participativă, brainstorming,
discuţii
Studiu de caz, prelegere intensificată,
prezentare PP, discuţii
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9.
Tip activitate
9.1 Curs

Evaluare
Criterii de evaluare

9.2 Seminar
9.3 Laborator/lucrari

Metode de evaluare
Examen

Pondere din nota finală
50%

Portofoliu de proiecte şi lucrări

50%

9.4 Standard minim de performanţă
Existenţa cel puţin a unei intervenţii la seminar la care să fi obţinut nota 5. Existenţa portofoliului de lucrări de seminar, care să conţină jumătate din
lucrările derulate şi care să însumeze calificativul minim suficient. Proiectul de influenţare a unei politici eeducaţionale care să primească
calificativul suficient.
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