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Eseuri                                                   

 Teme:  

- propuneri: experiențe pozitive și negative din școală; proiecția personală în postura de profesor; analiza 

interesului personal pentru artă, pentru profesia didactică; reflecții personale asupra educației și 

educabilității; experiența parcurgerii modulului psihopedagogic etc.  

- studentul poate propune alte teme de acest tip care să-l reprezinte. 

Prezentare:  

- o pagină 

Notare: 

- între 0,1 – 0,5 puncte pentru fiecare eseu 

Număr de teme-eseu: 

- numărul temelor de acest tip este stabilit cu fiecare coordonator. 

Teme – proiect    

Teme: Proiecte de cercetare; Produse educative (jocuri, cărți, calendare, afișe); Capitol de manual; 

- propuneri: „Un eveniment educativ”, „Un proiect educativ”, „Efectele educației plastice asupra 

dezvoltării” (cercetare), „Calendar cu personalități din arta plastică”; „Şcoala mea” (plan de arhitectura, 

curriculum educativ, relații educative, scopuri și idei de punere în practică); Afiș pentru o activitate; 

Pliant; Joc de cărți cu opere de artă; Joc de costume; Joc de fotografie, regie etc. 

- propunere capitol de manual pentru învățământul liceal (teoretic/vocațional) 

- propuneri activități de educație formală sau nonformală pentru vârstele15+ 

- studentul poate propune alte teme de acest tip care să-l reprezinte. 

Prezentare: 

- 2–4 pagini + produsul 

Notare: 

- între 0,1 – 2 puncte pentru fiecare temă completă 

Număr de teme–proiect: 

- numărul temelor de acest tip este stabilit cu fiecare coordonator. 

Teme de parcurs  

Teme:  

- referate prezentate la diverse discipline ale modulului;  

- elemente ale portofoliului de la Nivel I reorganizate ca o temă;  

- proiecte de activitate realizate în cadrul Practicii pedagogice prezentate sub forma unor teme. 

Prezentare: 

- 2–3 pagini  

Notare: 

- între 0,1 – 1 punct pentru fiecare temă 

Număr de teme: 

- numărul temelor de acest tip este stabilit cu fiecare coordonator. 

Toate temele incluse în Portofoliu TREBUIE să aibă legătură cu educația. 
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