FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei
Departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic
Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii
informaţionale
Licenţă
Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii/ Inginer
IF – învăţământ cu frecvenţă
TST208.00

1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Aria de conţinut
2.3 Responsabil de curs

Practică pedagogică II
Prof. dr. ing. BAL CARMEN – bal.carmen@dppd.utcluj.ro

2.4 Titularul activităţilor de seminar /
laborator / proiect
2.5 Anul de studiu

III

2.6 Semestrul

II

2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei

DF/FAC

3. Timpul total estimat
din care: 3.2 curs

0 3.3 seminar / laborator

3

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care: 3.5 curs

0 3.6 seminar / laborator

36

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

ore

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

2

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

4

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

6

Tutoriat

6

Examinări
Alte activităţi: ...................................

4

3.7 Total ore studiu individual

16

3.8 Total ore pe semestru

52

3.9 Numărul de credite

2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Cunostinte de bază în ştiintele educaţiei, dobândite pe parcursul studiilor
de modul psihopedagogic, prin experienţă profesională sau și în contexte
nonformale sau informale de învăţare.

4.2 de competenţe

Competenţe de operare pe calculator (Word, Excel, Power Point şi Internet
Explorer)

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Participare activă,
Elaborarea și susținerea activităților practice de la clasă;
Elaborarea protofoliului de practică pedagogică

5.2. de desfăşurare a seminarului /
laboratorului / proiectului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
N/A

N/A

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Cunoaşterea specificului cercetării procesului de învăţământ
(caracterisitici, etape, funcţii, tipuri, metodologii etc.) din pertspectiva
practiocii pedagogice desfăşurate în cadrul învăţământului
preuniversitar).



7.2 Obiectivele specifice



Dezvoltarea capacităţii de observare, consemnare, analiză şi
apreciere a activităţilor instructiv‐educsative;
Formarea unuzi sistem de capacităţi opertaţionale de a proiecta,
realiza şi evalua activităţile instructiv‐educative: capacitatea de a
proiecta activităţi inegral, de diferite tipuri şi variante, precum şi alte
forme de organizare a procesului de învăţământ; capacitatea de a
conduce integral activităţi de tipuri/variante diferite; capacitatea de
a măsura, aprecia, decide cu privire la desfăşurarea unor activităţi,
capacitatea de a regla/autoregla activităţile în funcţie de rezultatele
evaluării;
Dezvoltarea capacităţii de a colabora cu diferiţi factori educativi,
antrenându‐i în activităţile instructiv‐educative..

8. Conţinuturi
8.2 Seminar / laborator / proiect
1. Observarea şi înregtistrarea integraslă a
diferitellor tipuri/variante de lecţii, cu ajutorul
unor instrumente şcolare (grile, fişe, ghiduri,
etc.).
2. Analiza, dezbaterea şi aprecierea în grup a
lecţiilor observate, cel puţin 3‐4 variante de

Metode de predare
Practică observativă
Practică efectivă
Dezbarea în grup
Practică observativă
Practică efectivă

Observaţii

lecţii pentru fiecarte tip categorie de lecţie şi
Dezbarea în grup
1‐2 forme de activitate.
Practică observativă
Practică efectivă
3. Elaborarea proiectului unor unităţi de
Dezbarea în grup.
învăţare şi a unor lecţii de tipuri şi variante
diferite, precum şi a altor forme de organizare
Practică observativă
a procesujlui de învăţământ.
Practică efectivă
4. Conducerea integrală a unor lecţii de tipuri şi
Dezbarea în grup.
variante diferite, precum şi a altor forme de
Practică observativă
organizare a procesujlui de învăţământ,
Practică efectivă
conform planificării rea lizate de
Dezbarea în grup
coordonatorul şi mentorul de proactică
pedagogică.
5. Utilizarea unor instrumente de evaluare
Practică observativă
(autoevaluarea) lecţiei/sistemelor de lecţii şi
Practică efectivă
a altor forme de organizare a procesului de
învăţământ; măsurarea şi aprecierea realizării Dezbarea în grup
unor obiective şi a lecţiei integral.
6. Exerciţii de elaborare a unor alternative de
lecţii, integral sau pe secvenţe, în funcţie de
rezultatele evaluării.
7. Exersarea unor atitudini pozitive faţă de elevi
şi profesie şi a unor atitudini creative în
desfăşurarea activităţilor instructiv‐educative.
8. Aplicarea creatoare, la specificul situaiei, a
Practică observativă
principalelor tehnici de învăţare eficientă –
Practică efectivă
stilul activităţilor intelectuale. Aplicarea unor
Dezbarea în grup.
metode şi procedee de prevenire şi comb
Practică observativă
atere a rămânerii în urmă la învăţătura a unor Practică efectivă
Dezbarea în grup
elevii
Bibliografie
1. Curriculum‐ul pentru invăţământul preuniveristare tehnic (plan de invăţământ, programe scolare
pentru clasele V‐VII, IX‐ XII), ghiduri, îndrumătoare, manuale de specialitate etc.
2. Carmen Bal, Noţiuni de didactica specialităţii tehnice, Editura UTPRES Cluj Napoca, 2007; 7. Ionescu,
M. – Lecţia între proiect şi realizare, Ed. Dacia, Cluj 1982
3.Consiliul Naţional pentru Curriculum ‐ Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare,
TEHNOLOGII, Liceu tehnologic‐profil tehnic, Editat de Aramis Print, 2002.
Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasa a IX‐a. Volumele 1‐3, M.E.N., C.N.C. Editura Cicero,
Bucureşti, 1999.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Competentele dobandite vor fi folosite in urmatoarele ocupatii conform COR (Clasificarea Ocupațiilor din
România): Inginer emisie; Inginer electronist, transporturi, telecomunicatii; Inginer imagine; Inginer sunet;
Proiectant inginer electronist; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare; Inginer sef car reportaj; Inginer
sef schimb emisie; Inginer proiectant comunicatii; Inginer sisteme de securitate; Inginer suport vânzari;
Dezvoltator de aplicatii multimedia; Inginer operare retea; Inginer testare sisteme de comunicatii; Manager
proiect; Inginer de trafic; Consultant pentru sisteme comunicatii.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs
‐
Portofoliu de practică
10.5 Seminar/Laborator Practică observativă;
Practică efectorie.
pedagogică
practică
10.6 Standard minim de performanţă
 predarea portofoliului cu proiectele didactice anuala, a unități de învătare și a
proiectului de lecție:
 predarea unui set de probe de evaluare;.

•
Data completării:
02.10.2017

Titulari

Titlu Prenume NUME

Semnătura

Curs

Aplicații

Prof.dr.ing. Carmen Bal

Data avizării în Consiliul Departamentului COM
2.10.2017

Director Departament Comunicatii

Data aprobării în Consiliul Facultății ETTI
2.10.2017

Decan
Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN

Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA
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