Colocviul de practică pedagogică și evaluare finală a Modulului psihopedagogic – Nivelul I 2017-2018.
I. Practica pedagogică
Conținut:
Cursanții vor întocmi un portofoliu care va cuprinde următoarele documente:
 1. Două proiecte de lecţie, la disciplina de specialitate, pentru nivelul învăţământului obligatoriu (clasele V-X);
 2. Proiectul unei unităţi de învăţare;
 3. Un test de evaluare, la disciplina de specialitate, care să conţină tipuri diferite de itemi;
 4. Un eseu argumentativ, de 2-3 pagini, pe o temă la alegere, dintre următoarele propuneri:
a. Strategii de motivare a elevului la disciplina pe care o vor preda cursanții;
b. Gestionarea situațiilor de criză școlară;
c. Activități extra-curriculare: forme și conținuturi de realizare.
Activități:
1. La Tutorialul de practică pedagogică, din data de 17 decembrie 2017 orele 9-14, din sala T 17 (a se vedea orarul) vor fi explicitate cerințele legate de realizarea
pieselor din portofoliu și de simulare a susținerii unei secvențe de activitate didactică; din acest motiv este necesară prezența tuturor cursanților.
2. La tutorialul de practică pedagogică de vineri, 26 ianuarie 2018, orele 16-20 (a se vedea orarul) vor fi oferite răspunsuri (feedback) la întrebările și problemele
întâmpinate în realizarea pieselor din portofoliu.
3. La tutorialul de practică pedagogică de sâmbătă, 24 februarie 2018, orele 9-18 (a se vedea orarul) cursanții vor susține (simulând o activitate de predare) o
secvență de activitate didactică din unul din cele două proiecte din portofoliu. Întrebările comisiei vor viza fundamentarea psihologică, pedagogică şi metodică a
secvenței didactice susținute, dar și a celorlalte materialelor conţinute în portofoliu.
II. Evaluarea finală: Colocviul de evaluare finală a modului pedagogic se va desfășura pe data de 25 februarie, orele 9-14 (a se vedea orarul). Cursanții vor
prezenta la evaluarea finală portofoliul întocmit pentru practica pedagogică.
De reținut: La colocviul final se vor prezenta, în mod obligatoriu, toţi cursanţii înscrişi la cursurile corespunzătoare Nivelului I, care au promovat toate
disciplinele Modulului pedagogic şi au achitat integral taxa de şcolarizare.

