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Ora Miercuri 6 mai  

12,00-16,00 

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

SCOALA MIRCEA CEL BATRAN 

 

Ora Vineri 8 mai  

13.00-17,00 

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

SCOALA MIRCEA CEL BATRAN 

 

Ora SAMBATA 9 mai DUMINICA 10 mai 

8,00-10,00 Metodica predării voleiului în şcoală curs 
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive fotbal 

curs 

10,00-12,00 Metodica predării voleiului în şcoală lp Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive fotbal lp 

12,00-14,00 Metodica predării voleiului în şcoală lp Metodica predării atletismului în şcoală curs 

14,00-16,00 Metodica predării gimnasticii în şcoală curs Metodica predării atletismului în şcoală curs 

16,00-18,00 Metodica predării gimnasticii în şcoală curs Metodica predării atletismului în şcoală lp 

18,00-20,00  Gimnastică aerobică de întreţinere lp 
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive - fotbal 

lp 
 Vineri 15 mai  

 

13,00-17,00  

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

SCOALA MIRCEA CEL BATRAN 

 

Ora SAMBATA 16 mai DUMINICA 17 mai 

8,00-10,00 Metodica predării voleiului în şcoală curs  
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive fotbal 

curs 

10,00-12,00 Metodica predării voleiului în şcoală lp Metodica predării gimnasticii în şcoalăcurs 

12,00-14,00 Metodica predării voleiului în şcoală lp Metodica predării gimnasticii în şcoală curs 

14,00-16,00 Metodica predării gimnasticii în şcoală lp Metodica predării gimnasticii în şcoală lp 

16,00-18,00 Metodica predării gimnasticii în şcoală lp Metodica predării gimnasticii în şcoală lp 

18,00-20,00  Gimnastică aerobică de întreţinere lp Gimnastică aerobică de întreţinere lp 

  MIERCURI 20 MAI  

13,00-17,00  

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

SCOALA MIRCEA CEL BATRAN 

 

 vineri 22 mai  

8,00-10,00 Metodica predării voleiului în şcoală lp   

10,00-12,00 
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive 

fotbal lp  
 

12,00-14,00 Metodica predării atletismului în şcoală lp   

14,00-16,00 
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive 

fotbal lp 
 

16,00-18,00 
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive 

fotbal lp 
 

18,00-20,00 Metodica predării atletismului  în şcoală lp   

http://www.upit.ro/


Ora SAMBATA 23 mai DUMINICA 24 mai 

8,00- 10,00 Metodica predării voleiului în şcoală curs Metodica predării gimnasticii în şcoală curs 

10,00-12,00 Metodica predării voleiului în şcoală lp Metodica predării gimnasticii în şcoală lp 

12,00-14,00 Metodica predării voleiului în şcoală lp Metodica predării atletismului în şcoală lp 

14,00-16,00 Metodica predarii gimnasticii in scoala curs Metodica predării atletismului în şcoală lp 

16,00-18,00 Metodica predarii gimnasticii in scoala lp Metodica predării gimnasticii în şcoală curs 

18.00-20,00  Gimnastică aerobică de întreţinere lp Metodica predării atletismului în şcoală lp 

Ora Miercuri 27 mai  

12,00-16,00 

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

SCOALA MIRCEA CEL BATRAN 

 

Ora SAMBATA 30 mai DUMINICA 31 mai 

8,00- 10,00 Metodica predării voleiului în şcoală lp Metodica predării gimnasticii în şcoală curs 

10,00-12,00 Metodica predării gimnasticii în şcoală lp  Metodica predării gimnasticii în şcoală curs 

12,00-14,00 Metodica predării gimnasticii în şcoală curs Metodica predării gimnasticii în şcoală lp 

14,00-16,00 Metodica predării gimnasticii în şcoală lp Metodica predării gimnasticii in scoala lp 

16,00-18,00 Metodica predării gimnasticii  în şcoală lp Gimnastică aerobică de întreţinere lp 

18,00-20,00 Metodica predării voleiului în şcoală lp Metodica predării atletismului în şcoală lp 

  Miercuri 4 iunie Joi 5  iunie 

8,00- 10,00 
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive 

fotbal  lp 
Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive fotbal lp 

10,00-12,00 
Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive 

Fotbal lp 
Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive  Fotbal lp 

12,00-14,00 Metodica predării voleiului în școală lp Metodica predării atletismului în şcoală lp  

14,00-16,00 Metodica predării voleiului în şcoală lp 
Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive  - Fotbal 

lp 

Ora SAMBATA 6 iunie DUMINICA 7 iunie 

8,00- 10,00 Gimnastică aerobică de întreţinere lp Gimnastică aerobică de întreţinere lp 

10,00-12,00 Gimnastică aerobică de întreţinere lp Metodica predării voleiului în şcoală lp  

12,00-14,00 Gimnastică aerobică de întreţinere lp Metodica predării atletismului în şcoală lp 

14,00-16,00 Metodica predării gimnasticii în școală lp Gimnastică aerobică de întreţinere lp 

16,00-18,00 Metodica predării atletismului în şcoală lp Metodica predării gimnasticii în școală lp 

 

Decan, 

Conf. univ. dr.     Fleancu Leonard                                         Întocmit, 

conf. univ. dr. Macri Aurelia 

 
 

 

DISCIPLINE –TUTORI - EVALUARE SEM. II 

1 
Metodica predării gimnasticii în şcoală  - conf prof. univ. 

Carmen  Manole 
Examen 

2 
Metodica predării atletismului în şcoală -  Conf. univ. Macri  

Cristina  
Examen 

3 Metodica predării voleiului în şcoală -  lector Univ. Rada Larisa Examen 

4 Practică pedagogică în învățământul preuniversitar verificare 

5 Gimnastică aerobică de întreţinere -  conf. univ. Carmen Manole Colocviu 

6 
Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive  - Fotbal  - conf. 

univ. Trandafirescu Gabriel 
Examen 

 



 

 

 


