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GRAFIC de completare a portofoliului de practică 

 

 

Nr. 

Crt. 

Cerința de pe pagina disciplinei Tema care trebuie construită de student / studentă Termen de 
realizare 

(până la data de) 

1.  Va construi o activitate de consiliere, după modelul 
prezentat pe pagina disciplinei, cu tema sugerată de 
mentor. 

Construiți, pe formatul de pe pagina disciplinei, o activitate de consiliere cu 
tema: „Epidemiile - cauze, efecte, profilaxie”.  

Descărcați structura de pe pagina disciplinei și completați-o (scris de mână, 
nu se acceptă la calculator). 

19 aprilie 2020 

2.  Va conduce un număr de 8 lecţii de educaţie fizică pe 
baza unui proiect didactic completat după modelul 
prezentat pe pagina disciplinei (temele lecţiei vor fi 
primite de la profesorul îndrumător). 

Specializarea KMS își va lua temele de lecție de la d-na 
prof. Maniu Emese. 

Construirea unui plan de lecție (1) cu următoarele teme și obiective: 

- Deplasare în coloană câte unul. Inițiere. 

- Tracţiuni pe banca de gimnastică, cu ajutorul braţelor şi picioarelor. Inițiere. 

Clasa pregătitoare. 

23 aprilie 2020 



Nr. 

Crt. 

Cerința de pe pagina disciplinei Tema care trebuie construită de student / studentă Termen de 
realizare 

(până la data de) 

3.  Va conduce un număr de 8 lecţii de educaţie fizică pe 
baza unui proiect didactic completat după modelul 
prezentat pe pagina disciplinei (temele lecţiei vor fi 
primite de la profesorul îndrumător). 

Specializarea KMS își va lua temele de lecție de la d-na 
prof. Maniu Emese. 

Construirea unui plan de lecție (2) cu următoarele teme și obiective: 

- Formația de adunare în linie pe două rânduri. Consolidare. 

- Transport de obiecte uşoare, apucate cu una/ambele mâini. Inițiere. 

Clasa a II-a. 

26 aprilie 2020 

4.  Va conduce un număr de 8 lecţii de educaţie fizică pe 
baza unui proiect didactic completat după modelul 
prezentat pe pagina disciplinei (temele lecţiei vor fi 
primite de la profesorul îndrumător). 

Specializarea KMS își va lua temele de lecție de la d-na 
prof. Maniu Emese. 

Construirea unui plan de lecție (3) cu următoarele teme și obiective: 

- Dezvoltarea vitezei de reacție, la stimuli tactili. 

- Consolidarea săriturii la coardă. 

Clasa a III-a. 

30 aprilie 2020 

5.  Va conduce un număr de 8 lecţii de educaţie fizică pe 
baza unui proiect didactic completat după modelul 
prezentat pe pagina disciplinei (temele lecţiei vor fi 
primite de la profesorul îndrumător). 

Specializarea KMS își va lua temele de lecție de la d-na 
prof. Maniu Emese. 

Construirea unui plan de lecție (4) cu următoarele teme și obiective: 

- Însușirea primară a săriturii în adâncime. 

- Stând pe omoplați. Consolidare. 

Clasa a IV-a. 

3 mai 2020 

6.  Va conduce un număr de 8 lecţii de educaţie fizică pe 
baza unui proiect didactic completat după modelul 
prezentat pe pagina disciplinei (temele lecţiei vor fi 
primite de la profesorul îndrumător). 

Specializarea KMS își va lua temele de lecție de la d-na 
prof. Maniu Emese. 

 

Construirea unui plan de lecție (5) cu următoarele teme și obiective: 

- Inițiere în săritura cu desprindere de pe ambele picioare, din deplasare. 

- Dezvoltarea forței dinamice segmentare la nivelul membrelor superioare. 

Clasa a V-a. 

7 mai 2020 



Nr. 

Crt. 

Cerința de pe pagina disciplinei Tema care trebuie construită de student / studentă Termen de 
realizare 

(până la data de) 

7.  Va conduce un număr de 8 lecţii de educaţie fizică pe 
baza unui proiect didactic completat după modelul 
prezentat pe pagina disciplinei (temele lecţiei vor fi 
primite de la profesorul îndrumător). 

Specializarea KMS își va lua temele de lecție de la d-na 
prof. Maniu Emese. 

Construirea unui plan de lecție (6) cu următoarele teme și obiective: 

- Consolidarea alergării de viteză, cu accent pe respectarea culoarului de 
alergare. 

- Dezvoltarea rezistenței musculare locale. 

Clasa a VI-a. 

10 mai 2020 

8.  Va conduce un număr de 8 lecţii de educaţie fizică pe 
baza unui proiect didactic completat după modelul 
prezentat pe pagina disciplinei (temele lecţiei vor fi 
primite de la profesorul îndrumător). 

Specializarea KMS își va lua temele de lecție de la d-na 
prof. Maniu Emese. 

Construirea unui plan de lecție (7) cu următoarele teme și obiective: 

- Gimnastică: stând pe mâini. Consolidare. 

- Baschet: consolidarea pivotării în relație cu un adversar. 

Clasa a VII-a. 

14 mai 2020 

9.  Va conduce un număr de 8 lecţii de educaţie fizică pe 
baza unui proiect didactic completat după modelul 
prezentat pe pagina disciplinei (temele lecţiei vor fi 
primite de la profesorul îndrumător). 

Specializarea KMS își va lua temele de lecție de la d-na 
prof. Maniu Emese. 

Construirea unui plan de lecție (8) care să includă următoarele componente 
tematice:  

- Handbal: acțiuni tehnico-tactice specifice sistemului de apărare cunoscut. 

- Rugby-tag: închiderea unghiului de apărare. 

Enunțați voi temele și obiectivele. 

Clasa a VIII-a. 

17 mai 2020 

10.  Va elabora şi reprezenta un parcurs cu obstacole şi o 
ştafetă pentru ciclul primar şi un parcurs cu obstacole şi o 
ştafetă pentru ciclul gimnazial, pe structura prezentată pe 
pagina disciplinei. 

Va elabora şi reprezenta  

- un parcurs cu obstacole şi o ştafetă pentru ciclul primar şi  

- un parcurs cu obstacole şi o ştafetă pentru ciclul gimnazial 

pe structura prezentată pe pagina disciplinei. 

20 mai 2020 

 



Toate acestea vor alcătui portofoliul studentului/studentei care va trebui sa fie completat până la data de 22 mai, anul curent. Nu uitați de prima 

pagina cu datele de identificare ale studentului/studentei. 

Portofoliile vor fi scanate cu CamScanner (și optimizate ca dimensiune), după care vor fi încărcate pe prodea.ro, secțiunea „Trimite referatul”, 

până în data de 24 mai 2020. Pe site, în câmpul „SELECTEAZĂ DISCIPLINA DIN LISTA DE MAI JOS” veți alege „Practică pedagogică în unităţile 

şcolare - AN II SEM II”, după care veți selecta, corespunzător, specializarea voastră. 

Studentul/studenta are obligația să cunoască conținutul portofoliului de practică atunci când se prezintă la examen. 

 


