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FIŞA DISCIPLINEI  
 

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 

disciplinei 
Didactica specialitătii 

Codul 

disciplinei 
U02 09 SED IZ L22 4 DS PP05 

Anul de studiu II Semestrul II Tipul de evaluare finală (E, CO, V) E 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 

OP – opţională, FC – facultativă) 
FC Număr de credite 

5 

Total ore din 

Planul de 

învăţământ 

56 
Total ore studiu individual 

70 
Total ore pe 

semestru 

126 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească 

generală, PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de 

specialitate, ELS – educaţie și pentru promovarea valorilor democraţiei, 

tehnicii de comunicare şi limbilor străine, DPD – proiect de diplomă, 

DPP – pregătire psihopedagogică. 

DPP 

Titularul(a) 

disciplinei* 
Lect.univ.dr.ing.Lica BRATEAN 

 

Facultatea 
DPPD 

 
 Numărul total de ore pe 

saptamână din Planul de 

învăţământ Domeniul de studii  STIINTELE  EDUCATIEI 

Ciclul de studii 

(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENTA  

Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 
FORMARE PSIHOPEDAGOGICA 

INITIALA,NIVEL I  

 
4 2 2   

 

Precondiții de curriculum 
 

Psihologia educatiei, PedagogieI,Pedagogie II 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  
 

1. Cunoasterea si aplicarea  unor metode si tehnici moderne de 

predare- invatare adecvate conţinutului învăţării şi obiectivelor 

educaţionale.  

2.Proiectarea unor activitati didactice centrate pe elevi,  prin 

utilizarea metodelor participative  

3. Intocmirea documentelor de proiectare a activitatilor 

didactice  

4. Colaborare in echipa pentru rezolvarea sarcinilor 

5.Respectarea regulamentelor scolare si a legislatiei in vigoare 

Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare pentru fiecare 

capitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total de ore, 

bibliografia) 

Curs 

Metode de predare (Clasice, clasice 

interactive, cu suport digital ș.a.)  
Nr. de 

ore 

alocat

e 



1.Proiectarea finalitatilor educationale la 

disciplinele de specialitate                - 

Obiective cadru/competenţe generale, 

obiective de referinta/ competenţe 

specifice, obiective operationale     

Expunere/ curs interactiv 

 

2 

    2. Proiectarea continuturilor la 

disciplinele de specialitate, tipuri de 

cunostinte ; modalitati de integrare 

curriculara (mono, pluri, 

inter,transdisciplinare)                       

Expunere/ curs interactiv 

 

4 

 3. Proiectarea metodelor de instruire la 

disciplinele de specialitate  Tendinte 

dominante :   utilizarea metodelor 

participative ‚                                                                                                                            

integrarea metodelor creative individuale   

si de grup ‚ utilizarea calculatorului                                                              

Prezentare analitica a metodelor :                                                                    

- activ-participative: problematizarea 

,studiul de caz; jocul de rol; lucrul în 

echipă;                                                                                      

- de stimulare a creativităţii elevilor: 

brainstorming-ul, sinectica, panel,  

metoda “6-6”(Phillips);  metoda 6-3-5, 

,Sinelg                             

 - de dezvoltare a gandirii critice : 

mozaic;cub,linia valorica,  turul galeriei    

Expunere/problematizare/studii de caz -  

curs interactiv 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4.Proiectarea sistemelor de evaluare la 

disciplinele de specialitate                       

     -Strategii de evaluare la disciplinele 

de specialitate            

      - Construirea itemilor                                                                             

 - Metode complementare de evaluare 

: observatia sistemica, investigatia, 

proiectul, portofoliu,autoevaluare                                                  

Expunere/ curs interactiv 

 

4 

         - 5.Mijloace de învăţământ: funcţii, 

avantaje, limite, utilizare, calculatorul în 

învăţământ  

Expunere/ curs interactiv 

 

4 

6.Evaluarea competenţelor profesionale 

pe bază de standarde ocupaţionale       

Expunere/problematizare/curs interactiv 2 

7.Documentele profesorului.                                                                                   Expunere/ curs interactiv 

 

2 

8.Ora de dirigenţie.                                                                                                 Expunere/ curs interactiv 

 

2 

TOTAL ORE 28 

 

Activități aplicative 

Tipuri de lucrări 

(seminar, 

laborator, 

lucrari practice, 

proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru 

cu studenții 

Nr. de 

ore 

alocate 

seminar, 

laborator, 

lucrari 

practice, 

Proiectarea finalitatilor educationale la 

disciplinele de specialitate    competenţe 

generale, competenţe specifice, obiective 

operationale  aplicatii                    

.Studii de caz- 

lucru in grup 

expunere  

Joc de rol 

4 



proiect Modalitati de integrare curriculara (mono, 

pluri, inter,transdisciplinare)                       

Brainstorming, 

Sinelg, 

Problematizare  

mozaic, 

cub  

investigatia 

proiectul, 

portofoliu                                               

–lucru în 

echipa                                                 

 

2 

   - utilizarea metodelor participative , 

integrarea metodelor creative individuale  si de 

grup             

4 

-utilizarea metodelor activ-participative: 

problematizarea ,studiul de caz; jocul de rol - 

aplicatii 

- de stimulare a creativităţii elevilor: 

brainstorming-ul, metoda Phillips;  Sinelg     -

aplicatii                         

 - de dezvoltare a gandirii critice : 

mozaic;cub,linia valorica,  - turul galeriei   - 

aplicatii                                                         

8 

Strategii de evaluare la disciplinele de 

specialitate ,metode complementare de 

evaluare :  investigatia, proiectul, portofoliu                                                     

4 

Calculatorul în învăţământ 2 

Standarde ocupaţionale        2 

Documentele profesorului.                                                                                   2 

TOTAL ORE         28 

Bibliografie recomandată  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 
Bibliografie: 

1. Cerghit, I. ( 2007). Metode de învăţământ.Ed. a IV-a. Iaşi : Polirom 

2. Chiş,V. ( 2005). Pedagogia contemporană-Pedagogia pentru competenţe. Cluj-Napoca: Editura Cărţii de 

Ştiinţă.  

3. Gardner,H.(2006)  Inteligente multiple-Noi orizonturi; Bucuresti, Editura Sigma 

4. Gardner,H.( (2005) Munca bine facuta ; Bucuresti, Editura Sigma 

5. Godeanu, S., Paraschiv,G (2005)   Compendiu de lucrari in ecologie aplicata,  Ed. Bucura Mond, 

Bucureşti  

6. Jinga, I., Istrate, E,(2006)  Instruirea şi evaluarea asistată de calculator, Editura ALL, Bucureşti MEC 

(2006) Strategii educationale centrate pe elev , Ed. Alpha MDN,Bucuresti, 

7. MEC-CNPP(2002) Tehnologia Informatiei si Comunicatiei-ghid pentru cadrele didactice 

8. MEC -  Curriculum naţional (www.edu.ro) 

                - Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor şcolare  

9. Păun, E., Potolea , D. ( coord.)( 2002). Pedagogie . Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: 

Polirom. 

10. Noveanu,E.,Potolea,D.,ED.(2008), Stiintele Educatiei, Dictionar enciclopedic,Ed Sigma, Bucuresti 

11. Stoica, A., Mihail, R. (2006). Evaluarea educaţională. Inovaţii şi perspective. Bucureşti: Humanitas 

Educaţional. 

12.  Stoica, A. ( coord.)(2001).Evaluarea curentîă şi examenele.Ghid pentru profesori. Buc.: Edit. ProGnosis. 

13.  Toma St. ( 1994). Profesorul, factor de decizie . Bucureşti : Ed.   Tehnică  

14. Toma, S., Antonescu, V., (1988) – Îndrumări metodice pentru Statica construcţiilor şi Beton armat, EDP, 

Bucureşti; 

15.Toma, S., Florea, V., Constantinescu, GH., (1983) – Îndrumări metodice pentru Instalaţii de încălzire 

centrale, de ventilaţie, tehnică sanitară şi de gaze, EDP, Bucureşti; 

16.Bratean,L (2008) ,Didactici interdisciplinare,ed.UTCB,Bucuresti, Programul „Dezvoltarea formarii 

continue pentru personalul din invatamantul  preuniversitar „ 

17. Toma, S, Bratean,L ( 2004-2014) Caiete practica pedagogica pentru studenti,UTCB-2004-2014 

 Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  

Răspunsurile la  examinarea finală             50 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor               

Testarea periodică prin lucrări de control               10 

Testarea continuă pe parcursul semestrului                

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice                10 

Participarea la orele de curs și aplicații               30 

Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  

http://www.edu.ro/


Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală  
 

Numarul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completeatză după caz) 

Studiul notiţelor de curs 10  Pregătirea pentru examinarea finală  
Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
10  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
10  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 10  Documentarea prin reţeaua internet 20 

Pregătirea pentru lucrări de verificare 10  Alte activităţi ………………….….  

Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru             70 

 

Semnături: 

Data completării: 

 

10.11.2014 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

Lect.univ.dr.ing.Lica Bratean 

 
 

 

                    

     Director de Departament 

            Prof.univ. dr.Adrian  Stoica 

 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

Lect.univ.dr.ing.Lica Bratean 

 
 

 

 

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - examen; CO - 

colocviu; V – verificare. 

 


