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CONTINUTUL PORTOFOLIULUI STUDENTULUI/ PENTRU 

EXAMEN 
1. Definiti urmatoarele concepte: a) educatie formala, educatie nonformala, educatie 

informala; educatie permanenta; b) curriculum in sens lerg, curriculum in sens 

restrans, curriculum nucleu, curriculum la decizia scolii, arie curriculara, plan de 

invatamant, programa scolara, manual scolar ( 1,5  puncte) 

2. Care sunt competentele generale prevazute in programa disciplinei pe care o 

predati/ o veti preda? ( Sunt specificate in programa scolara a disciplinei, 

elaborata de Ministerul Educatiei).( 1,5 puncte) 

3. Operationalizati  trei obiective educationale ale unei lectii, la alegere, la disciplina 

pe care o predati/ o veti preda.( 2  puncte). 

4. Realizati proiectul pedagogic al unei lectii, la alegere, la disciplina pe care  o 

predati/ o veti preda. ( 4 puncte). 

Nota 1 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acorda 1 punct din oficiu.  

Se va lua in considerare si prezenta la cursuri. 

Nota 2 

Portofoliile se vor preda in data de 19 ianuarie 2015 orele .16.00 

Locatia: unde s-au tinut cursurile. V. Milea, Corp C, etaj IV, 

Toate documentele din portofoliu vor fi scrise de mana.  

Pot fi consultate/  folosite orice alte surse bibliografice in domeniu. 
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