Ghid pentru întocmirea eseului

Eseul va conţine 3-4 pagini în care vor fi prezentate argumentele pentru formarea profesională în
vederea unei posibile cariere didactice.
Eseul va conține exclusiv contribuția personală a candidatului, acest lucru putând însemna și realizarea de
trimiteri la surse bibliografice sau experiențe personale ce au inspirat absolventul pe parcursul formării
din cadrul DPPD.
Structură:
1. Motivația alegerii programului de formare/De ce ați ales cursurile DPPD? (Va cuprinde
prezentarea elementelor care au condus la alegerea programului de formare pentru cariera
didactică).
2. Precizarea în cateva concluzii scurte a importanţei fiecărei discipline în parte, studiate în cadrul
modulului psihopedagogic, conform nivelului parcurs (disciplinele din cadrul planului de
învăţământ).
3. Punctele tari câștigate în urma experienței de formare din cadrul DPPD (cel puțin două pentru
fiecare din punctele de mai jos, a și b)
a. din perspectiva pregătirii și dezvoltării profesionale
b. din perspectiva dezvoltării personale
4. Evidențierea aspectelor pe care ar fi dorit să le îmbunătățească pe durata formării din cadrul DPPD
(cel puțin două pentru fiecare din punctele de mai jos, a și b)
a. din perspectiva pregătirii și dezvoltării profesionale
b. din perspectiva dezvoltării personale
5. Evidențierea valorilor pe care absolventul le consideră importante și utile pentru activitatea sa
viitoare de profesor și pe care și-ar dori să le transfere și elevilor săi.
6. Viziunea asupra locului și rolului profesional pe care îl va avea în educarea și instruirea elevilor.
7. Formularea unor sugestii privind îmbunătățirea activității de formare inițială pentru cariera
didactică (la nivel de conținut, de proces, de relație profesor - student, de resurse materiale, de
predare, de evaluare, de finalizare a studiilor) pentru viitoarele generații de studenți.
8. Concluzii finale și așteptări de la cariera viitoare de profesor.
Indicatii tehnice legate de editare:
Textul din conţinutul documentului electronic se scrie cu font Times New Roman (TNR) 12, la 1.5 rânduri,
pe o singură parte a foii, format A4;
Margini: stânga=3 cm, dreapta=2 cm, sus=2cm, jos=2cm;
Conţinutul eseului va fi inclus în forma electronica a portofoliului, în format .pdf!

