
Anexa 1 

 

STRUCTURA PORTOFOLIULUI PENTRU 

EXAMENUL DE ABSOLVIRE 

 

I. Pentru finalizarea programului de studii psihopedagogice şi obŃinerea certificării pentru 

profesia didactică, absolvenŃii acestui program trebuie să elaboreze un portofoliu didactic. Structura 

portofoliului cuprinde următoarele componente, numerotate în aceasta ordine: 

 

Nivel I 

1. fişă psihopedagogică (întocmită şi completată de cursant); 

2. programa unei discipline opŃionale pentru gimnaziu; 

3. proiect didactic pentru o lecŃie mixta (de preferat cea susŃinută la lecŃia finală de la practică 

pedagogică); 

4. test docimologic pentru lecŃia proiectata la punctul anterior; 

5. analiza critică a unui manual de specialitate (studentul va prezenta la examen şi manualul 

analizat); 

6. proiect logic de soft educaŃional; 

7. studiu de caz – rezolvarea unei situaŃii educaŃionale problemă. 

Notă: în cazul dublei specializări, proiectele didactice de la punctul 4, se vor întocmi pentru ambele 

specializări. 

Nivel II 

1. un studiu de caz conform structurii prezentate la curs(pentru disciplina PPATA);  

2. un proiect educaŃional respectând structura cursului (pentru PMPE). 

3. un proiect de lecŃie mixtă, sub forma de eseu structurat după momentele lecŃiei, 

pentru o tema cu caracter interdisciplinar din programa şcolară pentru clasele a XI-a sau a 

XII-a, care să integreze în mod explicit în demersul didactic, paradigma constructivistă în 

context metacognitiv. PrecizaŃi acŃiunea profesorului, a elevului, resursele procedurale şi de 

conŃinut ştiinŃific. 

 4. un poster care să reflecte semnificaŃia şi/sau posibilităŃile de valorificare în spaŃiul şcolar 

ale unui concept – cheie specific interculturalităŃii (în format cel puŃin A3) 

 

II.  Examenul de absolvire constă în: 

a) verificarea şi evaluarea portofoliului de către comisia de examen;  

b) susŃinerea componentei de portofoliu stabilita prin bilet, în faŃa comisiei de examen. 

 

Nota finală de absolvire a examenului se calculează ca medie aritmetică a notelor obŃinute la 

fiecare dintre activităŃile menŃionate mai sus. Media minimă de promovare a examenului este 6, cu 

condiŃia obŃinerii notei minime de 5 la fiecare dintre cele două probe. 

 

III. Planificarea probei de susŃinere a portofoliului didactic se aduce la cunoştinŃa studenŃilor 

prin afişare la secretariatul şi pe site-ul departamentului. 
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