
Colocviul la disciplina „Practica pedagogică” - sesiunea mai 2020 
 
Contextul actual al pandemiei de coronavirus a determinat mutarea activităţilor didactice din 
învăţământul preuniversitar în regim online. În acest context s-a modificat structura 
portofoliului ce trebuie realizat în cadrul disciplinei Practica pedagogică după cum urmează: 

1. Proiectul unei lecţii mixte la disciplina de specialitate  
2. Un test docimologic elaborat pe baza conţinuturilor lecţiei proiectate 
3. Un material de tip scenariu didactic/ eseu argumentativ în cadrul căruia să se explice 

posibilele modalităţi de realizare a lecţiei proiectate în varianta online (3 pagini) 
Din material trebuie să reiasă clar: 

- care este platforma/ aplicaţia online propusă spre utilizare în contextul activităţii de predare-
învăţare; 

- argumentele  alegerii acestei platforme/ aplicaţii; 
- resursele electronice utilizate în contextul desfășurării activităţii online (linkuri), motivarea 

valorificării acestora, precizarea momentelor din activitate în care vor fi utilizate; 
- etapele desfășurării activităţii; 
- durata întregii activităţi și durata fiecărei etape; 
- precizări vizând metodele utilizate și posibilităţile de adaptare a acestora la specificul online 

al desfășurării activităţii;  
- descrierea activităţii profesorului şi a activităţii elevilor în etapele demersului online;  
- particularităţi ale interacţiunii profesor-elev în regim online; 
- analiza punctelor tari/slabe ale susţinerii lecţiei în regim online.  

Condiţii de tehnoredactare: Componentele vor fi redactate in Word, format A4; font Times 
New Roman; mărime 12, la un rând, aliniat stânga-dreapta (Justify).  
Portofoliul va fi arhivat in format zip sau rar şi va fi denumit 
nume_prenume_facultate_specializare (de exemplu: Popescu_Maria_FLSC_RF) 
Portofoliul va fi transmis pe mail coordonatorului de practică pedagogică, în variantă 
electronică, până la data de 10 mai 2020. Daca fisierul este mare se va folosi wetransfer.com. 
Coordonatorii de practică, pentru anul universitar 2019-2020 sunt: 
Nr. 
crt.  

Facultatea Profesor coordonator Adresa mail la care se transmite 
portofoliul  

1 FLSC Conf. dr. Nadia SERDENCIUC nadia.serdenciuc@usm.ro 
2 FIG Lector dr. Elena BUJOREAN bujorean_elena@yahoo.com 
3 FEFS Lector dr. Corina GHEORGHIU  corinagheorghiu2003@yahoo.com
4 FIESC, FIA, 

FIM, FS  
Conf. dr. Ioan Maxim maximioan@yahoo.com 

6 FSEAP, 
FDSE 

Lector dr. Marius EŞI  mariusesi@yahoo.com 

7 Nivel II zi Lector dr. Liliana BUJOR bujor_liliana@yahoo.com 
8 Postuniv. 

Nivel I 
Lector dr. Aura Hapenciuc aurahapenciuc@yahoo.com 

9 Postuniv. 
Nivel II 

Lector dr. Monica TURTUREAN monica.turturean@usv.ro 

Coordonatorii de practică pedagogică sunt titularii disciplinei „Practică pedagogică” şi vor 
susţine colocviile de practică la grupele pe care le coordonează.  
 


