
Titlul disciplinei: PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL OBLIGATORIU 

 

Codul:  VDP 3608,  disciplină obligatorie, 42  de ore (3 ore de lucrări practice) 

Programarea în orar a activităţilor: ANUL III, SEMESTRUL 2 

Titularul de disciplină: Conf. univ. dr. Cosmin Prodea, prodeacosmin@gmail.com, www.prodea.ro 

Tutore: Lector univ. dr. Remus Văidăhăzan, rv.didactic@gmail.com 

 

 

Pentru finalizarea portofoliului de practică a modulului pedagogic nivel I vă recomandăm să 

parcurgeți următorii pași : 

  

1. Fiecare student va lua legătura prin mail cu profesorul mentor la care a fost repartizat. 

2. Pentru întocmirea proiectelor didactice (7 lecții + lecția finală), studentul va solicita de la 

profesorul mentor câte două teme / proiect didactic, în conformitatea cu cerințele programei școlare. 

Studenții / studentele care au realizat proiectele didactice conform temelor din primul grafic nu 

trebuie să-și refacă planificările dar vor lua legătura cu mentorul de practică pentru a trimite 

planurile de lecție spre a fi notate. 

 

VARIANTĂ opțională: 

- dacă se dorește, cu acordul și în colaborare cu profesorul mentor, studentul/studenta va construi 

unul sau două proiecte didactice de predare în sistem on-line (adaptate noilor condiții de izolare - 

spațiu redus, materiale puține, activitate video, etc.). Portofoliul personal va cuprinde, astfel, 5 

proiecte didactice + 2 proiecte sistem online + lecția finală, care vor fi atașate la portofoliu, alături 

de celelalte materiale prevăzute în primul grafic de practică pedagogică. 

- tot opțional, dacă se dorește, fișele de observație se pot completa ca urmare a asistenței realizate la 

lecțiile predate on line de profesorul mentor sau de către orice profesor din mediul on line (lecții de 

educație fizică, nu programe de fitness). Numărul de fișe de observație va fi de maxim 10. 

 

3. Fișa psihopedagogică se va face pe un elev imaginar/virtual. 

 

 

Aceste informații completează primul grafic cu privire la portofoliul personal și, împreună 

cu acestea, vor alcătui portofoliul studentului/studentei care va trebui să fie completat până la data 

de 22 mai, anul curent. Nu uitați de prima pagina cu datele de identificare ale studentului/studentei. 



Portofoliile vor fi scanate cu CamScanner (și optimizate ca dimensiune) atunci când vor fi 

realizate de mână. Dacă sunt realizate în întregime în fișier Microsoft Word atunci pot să rămână în 

acest format. Toate materialele trebuie centralizate într-un singur fișier care va fi încărcat pe 

prodea.ro, secțiunea „Trimite referatul”, până în data de 24 mai 2020. Pe site, în câmpul 

„SELECTEAZĂ DISCIPLINA DIN LISTA DE MAI JOS” veți alege „Practică pedagogică în 

unităţile şcolare - AN II SEM II”, după care veți selecta, corespunzător, specializarea voastră. 

 

Studentul/studenta are obligația să cunoască conținutul portofoliului de practică atunci când 

se prezintă la examen. 

 

Mentorii, responsabili de practica în școală, pot fi consultați în tabelul următor: 

 

Baciu Codruța Liceul de Ştiințe ale naturii O. Ghibu, Cluj-Napoca  

Boancă Claudiu Şcoala „I. Bob” , Cluj-Napoca 

Buduşan (Ferenczi) Monika Şcoala „Liviu Rebreanu”, Cluj-Napoca 

Cârjoescu Dan Liceul Teoretic „Avram Iancu” , Cluj-Napoca 

Coldea Mircea Sc. Gen. Nr. 17 I. Creanga, Cluj-Napoca 

Corpădean Adrian Colegiul Naţ. G. Coşbuc, Cluj-Napoca 

Maniu Emese Şc. Spec. pt def. de vedere, Cluj-Napoca 

Ormenișan Cristina Liceul de Ştiințe ale naturii O. Ghibu, Cluj-Napoca  

Pop Sorina Colegiul Naţ. G. Coşbuc, Cluj-Napoca 

Roșca Marius Colegiul Naţ. G. Coşbuc, Cluj-Napoca 

Rusu Marius Adrian Liceul Teoretic „Avram Iancu” , Cluj-Napoca 

Şanta Onela Liceul de Ştiințe ale naturii O. Ghibu, Cluj-Napoca  

  

Ilieșiu Leonida Colegiul Naţional „L. Rebreanu”, Bistrița 

Petrescu Tomina Dana Şcoala Gimnazială nr. 4, Bistriţa 

 


