Practica pedagogică (ANUL III, SEMESTRUL I)
Nr. credite transferabile 3
Statutul disciplinei
Disciplină opțională
Titular disciplină
Conf. univ. dr. Carmen Olguța Brezuleanu
Obiectivele disciplinei (aplicații)
În cadrul orelor de practică pedagogică care se desfăşoară la liceele de specialitate,
partenere, se urmăreşte formarea de abilități privind: însuşirea noţiunilor specifice practicii
pedagogice și formarea deprinderilor de proiectare didactică; utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei în realizarea proiectelor didactice precum şi în redactarea elementelor
componente ale portofoliului didactic; formarea deprinderilor necesare în realizarea secvențială
a proiectării didactice;
Se urmăreşte însușirea de către studenţi a elementelor specifice procesului de predare- învăţare
a obiectelor de specialitate agronomică: strategii de predare-învăţare, forme şi de organizare a
diferitelor lecții, metode de evaluare, precum şi a locului şi rolului fiecărei componente în
realizarea calitativă a viitoarelor lecții practice.

Cunoaşterea unităţii şcolare:

Lucrări practice

Resurse umane şi materiale ale unităţii şcolare;
Planul de şcolarizare;
Rezultatele elevilor obţinute în competiţiile şcolare;
Imaginea şcolii pe plan local, naţional şi pe Web (pagina şcolii).
Plan cadru de învăţământ şi programa şcolară:
Plan de învăţământ;
Programe şcolare;
Curriculum la decizia şcolii.

Întocmirea documentelor de planificare:
Identificarea obiectivelor;
Lectura personalizată a programei şcolare;
Întocmirea planificării calendaristice;
Proiectarea unităţilor de învăţare;
Planificarea şi proiectarea activităţilor de evaluare.
Cunoaşterea conţinuturilor:
Lectura personalizată a programei şcolare ;
Analiza şi aprofundarea conţinutului ştiinţific.
Elaborare portofoliu de practică:
Portofoliu va conţine documentele întocmite la fiecare din unităţile de învăţare parcurse pe
perioada activităţii de practică pedagogică desfăşurată la liceele de specialitate.
Bibliografie
1. Brezuleanu Carmen Olguţa- Didactica specialităţii disciplinelor agronomice, Editura” Ion
Ionescu de la Brad”, Iași, 2016.
2. Brezuleanu Carmen Olguța- Management educațional pentru învățământul agronomic.
Editura ”Ion Ionescu de la Brad Iași”.Ghid metodologic.2016
3. Brezuleanu Carmen Olguța- Caiet de practică pedagogică, Editura Ass , 2013

Evaluare finală
Forme de evaluare
Colocviu

Modalităţi de evaluare

Procent din nota
finală

Evaluare orală

60%

Aprecierea activităţii în Evaluare orală în timpul semestrului,
timpul semestrului
susţinerea de lecţii finale

Persoana de contact
Conf. univ. dr. Carmen Olguța Brezuleanu
Facultatea de Zootehnie - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România
telefon: 0040 232 407514, fax: 0040 232 267504
E-mail: olgutabrez@yahoo.comMotăți de evaluare Procent din nota finală

40%

Practica pedagogică (ANUL III, SEMESTRUL II)
Nr. credite transferabile 2
Statutul disciplinei
Disciplină opțională
Titular disciplină
Conf. univ. dr. Carmen Olguța Brezuleanu
Obiectivele disciplinei (aplicații)
În cadrul orelor de practică pedagogică care se desfăşoară la liceele de specialitate,
partenere, se urmăreşte formarea de abilități privind formarea deprinderilor efective de
proiectare și predare a lecțiilor de specialitate şi anume: cunoaşterea resurselor umane şi
materiale ale unităţii şcolare şi a imaginii şcolii în comunitate; cunoaşterea planului cadru de
învăţământ şi a programei şcolare ; cunoaşterea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă a
studiului fiecărei discipline de specialitate; formarea capacităţii de proiectare şi coordonare a
activităţilor educative, de colaborare, observare şi îndrumare a colectivelor de elevi; formarea
capacităţii de observare şi evaluare a comportamentului şcolar şi social al elevului.

Seminarii
Urmărirea desfăşurării activităţilor didactice la disciplinele de specialitate:
Tipuri de lecţii (identificare);
Momentele lecţiei- succesiunea lor;
Metode, mijloace, procedee (alternanţa);
Analiza lecţiilor asistate.
Planificarea, proiectarea şi urmărirea desfăşurării activităţilor de evaluare:
Lecţii de evaluare;
Metode de evaluare;
Exploatarea rezultatelor evaluării;
Notarea – ritmicitate;
Tipuri de lecţii – planificarea şi susţinerea lecţiilor de probă şi a lecţiei finale.

Planificarea, proiectarea şi urmărirea desfăşurării activităţilor didactice educative:
Caietul dirigintelui – completare;
Tematica lecţiilor de dirigenţie;
Planificarea şi desfăşurarea lecţiilor de dirigenţie şi a activităţilor educative extraşcolare;
Activitatea de orientare şcolară şi profesională;
Relaţia cu părinţii, comitetul de părinţi;
Întocmirea fişei de observaţie a elevului;
Întocmirea fişei de caracterizare a clasei.
Elaborare portofoliu de practică
Portofoliu va conţine documentele întocmite la fiecare din unităţile de învăţare parcurse pe
perioada activităţii de practică pedagogică desfăşurată la liceele de specialitate.
Bibliografie
1. Brezuleanu Carmen Olguţa- Didactica specialităţii disciplinelor agronomice, Editura” Ion
Ionescu de la Brad”, Iași, 2016.
2. Brezuleanu Carmen Olguța- Management educațional pentru învățământul agronomic.
Editura ”Ion Ionescu de la Brad Iași”.Ghid metodologic.2016
3. Brezuleanu Carmen Olguța- Caiet de practică pedagogică, Editura Ass ,2013

Evaluare finală
Forme de evaluare
Colocviu

Modalităţi de evaluare

Procent din nota
finală

Evaluare orală

60%

Aprecierea activităţii în Evaluare orală în timpul semestrului,
timpul semestrului
susţinerea de lecţii finale

Persoana de contact
Conf. univ. dr. Carmen Olguța Brezuleanu
Facultatea de Zootehnie - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România
telefon: 0040 232 407514, fax: 0040 232 267504
E-mail: olgutabrez@yahoo.comMotăți de evaluare Procent din nota finală

40%

