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Introducere 
 

Se întâmplă de obicei ca lucruri ce par accesibile în primul moment să ne 
determine să trecem cu uşurinŃă peste unele amănunte care ne pot 
provoca mai târziu mari neajunsuri, dificultăŃi în învăŃarea schiului sau 
chiar unele accidente. 

Ne propunem prin conŃinutul acestui “Ghid metodic pentru cadre 
didactice” să rezolvăm aceste neajunsuri şi, în acelaşi timp, să 
implementăm o metodică unică şi proprie a FacultăŃii de ŞtiinŃe ale 
Mişcării, Sportului şi SănătăŃii din Universitatea „Vasile Alecsandri” în 
ceea ce priveşte învăŃarea tehnicii schiului alpin de către studenŃii acestei 
facultăŃi. 

Am considerat necesară elaborarea acestui ghid pentru a veni în sprijinul 
cadrelor didactice care nu au specializare schi, în scopul îmbunătăŃirii 
procesului didactic. 

 

Autorii  
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UNIVERSITATEA DIN BAC ĂU 
FACULTATEA DE ŞTIINłE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂłII 
DEPARTAMENTUL ________________ 
CATEDRA DE JOCURI SPORTIVE 
Domeniul  EducaŃie fizică şi sport  
Programul de studiu: EducaŃie Fizică şi Sportivă 
 

FIŞA DISCIPLINEI: 

APLICAłII ÎN DISCIPLINE SPORTIVE DE IARNĂ II                                        
(STAGIU DE PRACTICĂ ÎN TABERE DE PREGĂTIRE) 

 
Cod disciplină UB05EFS106D 
 

Curs Seminar Laborator Proiect Total ore semestru An 
studiu Semestrul 

Durata 
(săptămâni) Ore săptămânal 

Credite 
Total ore Studiu individual 

II III 1 - - 30 - 2 30 20 
 

Statut disciplină 
Obligatorie OpŃională Facultativă 

X   
 

Categorie disciplină 
Fundamentală În domeniu De specialitate Complementară 

 X   
  

Obligatorii  PrecondiŃii de 
accesare a 
disciplinei 

Recomandat
e 

Bazele teoretice şi metodice ale sporturilor de iarnă 
(schi alpin, schi fond, biatlon, sărituri cu schiurile, sanie, 
bob, snowboard, skeleton) 

 

Obiectivele disciplinei în termeni de competen Ńe profesionale (curs şi aplicaŃii); 
- Formarea capacităŃii de a învăŃa să schieze; 
- Formarea capacităŃii pentru studiu individual şi autoperfecŃionare (learning to 

learn) în schiul alpin; 
- Formarea capacităŃii de a aplica cunoştinŃele teoretice în practică;  
- Formarea capacităŃii de comunicare teoretică, practică şi nonverbală; 
- Formarea capacităŃii de autoreglare şi autocontrol; 
- Formarea capacităŃii de programare, planificare şi conducere a activităŃilor 

specifice disciplinelor sportive de iarnă; 
- Formarea capacităŃii de a evalua procesul instructiv-educativ şi evoluŃia 

participanŃilor la acesta; 
- Formarea capacităŃii de rezolvare a problemelor previzibile şi imprevizibile; 
- Formarea capacităŃii de a lucra în condiŃii de autonomie;  
- Formarea capacităŃii morale de a fi etic şi echitabil. 

 
Competen Ńe specifice (vizeaz ă competen Ńele asigurate de programul de studiu) 
CompetenŃe conceptuale 

1. Abilitatea de înŃelegere, asimilare, explicare şi aplicare a conceptelor 
fundamentale ale schiului alpin; 

2. Abilitatea de identificare a funcŃiilor organismului şi a factorilor de mediu care 
contribuie la realizarea nivelului de performanŃă sportivă în schiul alpin;  

3. Abilitatea de integrare şi aplicare a informaŃiilor relevante din domeniul 
sporturilor de iarnă;  
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4. Abilitatea de sintetizare a cunoştinŃelor complexe din cadrul diferitelor ştiinŃe în 
relaŃie cu capacitatea funcŃională, fizică şi de practicare a sporturilor de iarnă;  

CompetenŃe praxiologice 
1. Abilitatea de angajare a elevilor/ sportivilor/ indivizilor/ grupurilor/ organizaŃiilor/ 

comunităŃilor în promovarea şi practicarea sporturilor de iarnă în scopul 
practicării acestora în timpul liber, prin programe specifice;  

2. Abilitatea de a folosi efectiv raŃionamentul profesional în procesul instructiv-
educativ specific sporturilor de iarnă;  

3. Abilitatea de a folosi în mod adecvat şi efectiv metodele de evaluare analitică şi 
globală a capacităŃii funcŃionale şi motrice a elevului/sportivului; 

4. Abilitatea de a aplica în mod corect şi adecvat etapele procesului instructiv-
educativ (învăŃare, consolidare, perfecŃionare, evaluare motrică), în strânsă 
colaborare cu elevul/sportivul /grupul/organizaŃia, incluzând: observaŃia, 
evaluarea, identificarea nevoilor de mişcare şi de performanŃă, formularea 
scopurilor, planificarea, implementarea intervenŃiei şi evaluarea rezultatelor, 
pentru a facilita participarea activă, conform opŃiunii acestora; 

5. Abilitatea de a aplica şi adapta procesul de intervenŃie la posibilităŃile elevului/ 
sportivului la scopul final şi condiŃiile de mediu în care se desfăşoară activitatea 
practică; 

6. Abilitatea de a formula obiective realiste pentru procesul instructiv-educativ; 
7. Abilitatea de a urmării activitatea, de a evalua obiectiv şi de a folosi informaŃiile 

pentru a se asigura că practica este bazată pe cele mai valabile evidenŃe;  
8. Abilitatea de a analiza obiectiv şi critic activităŃile practice. 

CompetenŃe sociologice 
1. Abilitatea de a promova dezvoltarea profesiei; 
2. Abilitatea de a participa la dinamica organizaŃiei profesionale şi la evoluŃia sa; 
3. Abilitatea de a stabili o comunicare şi interrelaŃionare adaptată în funcŃie de 

nivelul de cunoştinŃe şi practica altor categorii profesionale; 
4. Abilitatea de a realiza activităŃile din cadrul procesului sportiv de instruire, 

respectând normele eticii profesionale şi ale locului respectiv de activitate; 
5. Abilitatea de a respecta dreptul la opinie al altor categorii profesionale. 

 
CONłINUTUL DISCIPLINEI 
 

Lucr ări de laborator   
1. Reacomodarea cu echipamentul de schi şi cu alunecarea pe schiuri.  
2. Consolidarea şi perfecŃionarea tehnicilor de schimbare a direcŃiei din 

alunecare.  
3. Consolidarea şi perfecŃionarea procedeelor tehnice de trecere peste 

denivelările de teren: 
- trecerea peste movile prin amortizare;  
- cristiania pe movilă.  

4. Consolidarea şi perfecŃionarea procedeelor tehnice de ocolire spre vale prin 
rotaŃie: 

- cristiania spre vale prin rotaŃie;  
- cristiania spre vale cu depărtare;  
- cristiania spre vale cu desprindere;  
- cristiania spre vale cu păşire;  
- cristiania spre vale cu amortizare (pe movile);  
- cristiania spre vale cu contraderapaj. 

6 ore 
6 ore 

 
4 ore 

 
 
 

14 ore 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
1. Balint Gh. – „ImportanŃa folosirii informaŃiilor externe şi interne în procesul de 

învăŃare a schiului.”, Revista „Gymnasium” nr.4, pag. 49-54. Universitatea 
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Bacău, Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport, Bacău, decembrie 2002. 
2. Balint Gh. – „Schi – Curs de bază.”, Curs pentru studenŃi, 110 pag., 

Universitatea din Bacău, 2003. 
3. Balint Gh. – „Practică în sporturi de iarnă (schi-sanie).”, Îndrumar de lucrări 

practice pentru studenŃi, 67 pag., Universitatea din Bacău, 2003. 
4. Balint Gh. – „Bazele teoretice şi metodice ale predării schiului”, 190 pag., Ed. 

Tehnopress, Iaşi, 2005. 
5. Nichita C. – ” Schi sub formă de joc”, Ed. Stadion, Bucureşti, 1974. 
6. www.balintgheorghe.ro  

 

STABILIREA NOTEI FINALE 
Forma de verificare  Verificare  
Modalitatea de sus Ńinere  Verificare practic ă Puncte sau 

procentaj 
Răspunsuri la examene, colocviu - 
Evaluare activităŃi aplicative (laborator, proiect) 

1. Cristiania cu păşire; 
2. Cristiania prin rotaŃie 

 
35% 
35% 

PrezenŃă activă la curs şi seminar - 
Lucrare de verificare - 
Teme de casă - 
Alte activităŃi –  AplicaŃii pe schiuri  
                           Caiet de studiu individual 

20% 
10% 

N
O

T
A

R
E

 

TOTAL PUNCTE SAU PROCENTE 100% 
 

1. Evaluarea probelor de verificare practice:  
Nota la probele practice de control se va acorda în funcŃie de calitatea tehnică a 
execuŃiilor fiecărei probe practice în parte. Cristiania cu depărtare va trebui să 
cuprindă distinct cele 4 faze fundamentale: 

  - pregătire .............................  1,5 puncte 
  - declanşare ...........................    4 puncte 
  - conducere ............................   2 puncte 
  - încheiere .............................. 1,5 puncte 
  - din oficiu ......................…… ..1 punct 
  Total ........................................ 10 puncte 
 NOTA: 

1. Fiecare student are dreptul să susŃină fiecare probă o singură dată. 
2. În cazul probelor practice reprezentate de ocolirea cu pivotare cu balans şi 

cristiania cu depărtare, fiecare student este obligat să execute pentru 
fiecare probă practică minim 3 (trei) ocoliri/cristianii înlănŃuite. 

3. Locul pe pârtia de examinare de unde studentul va începe execuŃia 
tehnică este la alegerea acestuia. 

4. Fiecare student va primi un punct din oficiu. 
5.  10 puncte corespund cu nota 10; 
6.   Probele de verificare practice vor fi înregistrate pe casetă video. 
 

CondiŃii minime de promovare 
(cum se obŃine nota 5) 

CondiŃii de obŃinere a notei maxime 

PrezenŃa 100% la lucrări practice; 
Participarea la aplicaŃie pe schiuri; 
Promovarea probelor practice cu nota 5 
(cinci). 

PrezenŃa 100% la lucrări practice; 
Participarea la aplicaŃie pe schiuri; 
Promovarea probelor practice cu nota 10 
(zece). 



Forme 
activitate 

Metode didactice folosite 

Curs - 
Seminar - 
Laborator Metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru. 
Proiect - 

 
Titular disciplină 

  
Numele şi Prenumele Balint Gheorghe 
InstituŃia Universitatea din Bacău 
Departament / Catedră Facultatea de ŞtiinŃe ale Mişcării, Sportului 

şi SănătăŃii 
Titlul ştiinŃific Doctor 
Gradul didactic Profesor universitar 
Încadrarea (normă de bază în 
Univ./asociat) 

Normă de bază în Universitatea din Bacău 

Vârsta 42 ani 
Semnătura 

 
 
 FuncŃia  Grad 

didactic 
Prenumele 
şi Numele 

Semnătura Data 

Avizat* 
Şef Catedră 

Jocuri Sportive 
Profesor 

universitar 
Gheorghe 
BALINT 

 
02.X.2010 

Aprobat** 
Şef Catedră 

Jocuri Sportive 
Profesor 

universitar 
Gheorghe 
BALINT 

 
02.X.2010 

 
* Avizează şeful catedrei care coordonează specializarea 
** Aprobă şeful catedrei care are cursul în statul de funcŃiuni 
 
 
 
 
 
 
 
 



LUNI - 14 februarie 2011 (Ziua 1) 

Ora Activitate Responsabil Verificare îndeplinire 
activitate Observa Ńii 

06.30 
–  

08.00 

Preluarea studen Ńilor din gara Vatra Dornei; 
Cazarea studen Ńilor bugeta Ńi în Cabana FSMSS 

Asistent univ. Pavel Silviu 
Asist.univ.dr. Şufaru C-tin. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

11.00 
– 

12.00 

Raport de tab ără 
- verificarea prezenŃei; 
- anunŃarea componenŃei grupelor de lucru şi a 

profesorilor responsabili de grupă; 
- prezentarea programei analitice a disciplinei; 
- prezentarea celor 10 reguli FIS privind comportamentul 

pe o pârtie de schi; 
- prezentarea regulamentului de tabără; 
- prezentarea regulamentului de cabană. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

12.00 
– 

14.00 

Echiparea studen Ńilor bugeta Ńi (schiuri, cl ăpari, be Ńe); 
Verificarea echipamentului de schi al studen Ńilor cu tax ă; 
Reglajul leg ăturilor. 

Profesorii responsabili de 
grupă; 
Administratorul Bazei 
Sportive Vatra Dornei 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

14.00 
– 

14.30 

Tabel nominal cu studen Ńii grupei – locul de cazare, nr. 
de telefon pentru contact. 

Profesorii responsabili de 
grupă; 
 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

14.30 
– 

15.00 

Anun Ńarea programului didactic pentru întreaga 
perioad ă de activitate. 

Profesorii responsabili de 
grupă; 
 

Profesorii responsabili de 
grupă; 
 

 

15.00 
– 

17.00 

Schi liber  (Facultativ) - Reacomodarea cu echipamentul 
de schi şi cu alunecarea pe schiuri.  

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

17.00 

- 

21.00 

Program liber 
- vizitarea oraşului Vatra Dorna; 
- anunŃarea programului pentru ziua următoare.  

Profesorii responsabili de 
grupă; 
 

Profesorii responsabili de 
grupă; 
 

 

21.00 Stingerea Profesorii responsabili de 
grupă; 

Profesorul de serviciu pe 
tabără. 
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MARłI - 15 februarie 2011 (Ziua 2) 
 

Ora Activitate Responsabil Verificare îndeplinire 
activitate Observa Ńii 

07.30  Deşteptarea. Profesorul de serviciu pe 
tabără. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

07.30 
–  

08.00 
Program igien ă personal ă Profesorul de serviciu pe 

tabără. 
Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

08.00 
–  

08.30 
Înviorare Profesorii responsabili de 

grupă; 
Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

08.30 
–  

09.00 

Pregătire pentru raport (echipare şi deplasare la 
pârtie) 

- Deplasarea schiorului la/de la pârtie. 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

09.00 

–  
09.15 

Raport 
- verificarea prezenŃei; 
- prezentarea temelor lecŃiei de schi; 
- repartizarea grupelor pe zone de lucru. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe  

09.15 

–  

09.30 

Pregătirea organismului pentru efortul specific lec Ńiei 
de schi 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

09.30 

–  
11.30 

Recomodarea cu echipamentul de schi 
a) Mijloace de ac Ńionare (exerci Ńii) pt. acomodarea 

cu  greutatea şi rigiditatea cl ăparilor: 
• Mers normal, pe teren plat cu clăparii deschişi 

minim 100 de metri; 
• Mers normal, pe teren plat cu clăparii deschişi 

minim 100 de metri cu întoarceri şi schimbări de 
direcŃie; 

• Urcare în pantă pe vârfurile clăparilor cu clăparii 
deschişi – minim 4x20 de metri; 

• Coborârea pantei pe călcâie cu clăparii deschişi – 
minim 4x20 de metri; 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe  
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• Sărituri de pe loc cu clăparii deschişi – minim 4x20 
de sărituri; 

• Jocuri: - Joc de-a prinselea cu clăparii deschişi; 
   - Jocuri de fotbal, handbal, rugby cu minge  

din mănuşile de schi cu clăparii deschişi; 
                 - Ştafete sau întreceri cu clăparii deschişi; 

b) Se vor executa acelea şi exerci Ńii de mai sus dar 
cu cl ăparii închi şi. 

c) Mijloace de ac Ńionare (exerci Ńii) pt. 
reacomodarea cu lungimea, greutatea şi 
rigiditatea schiurilor: 

Întoarceri de pe loc: 
• Întoarcere de pe loc „prin paşi adăugaŃi” - minim 10 

repetări; 
• Întoarcere de pe loc “prin săritură” - minim 10 repetări; 
• Întoarcere de pe loc „vârf peste vârf” - minim 10 

repetări; 
• Întoarcere de pe loc „coadă peste coadă” - minim 10 

repetări; 
• Întoarcere în evantai  - minim 20 repetări. 

11.30 

–  
12.00 

Pauză (refacerea organismului dup ă efortul specific) Profesorii responsabili de 
grupă; 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

12.00 

–  
13.30 

Reacomodarea cu alunecarea pe schiuri: 
• Coborâre oblică cu oprire prin paşi succesivi spre 

deal -  minim 2 repetări. 
• Ocoliri cu pivotare cu balans – minim 3 coborâri; 
• Cristiania cu depărtare – minim 3 coborâri; 
• Cristiania pe movilă – minim 2 coborâri. 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe  

13.30 
- 

13.45 

Raport final 
- Evaluarea cunoştinŃelor dobândite; 
- Asigurarea retenŃiei şi a transferului celor învăŃate; 
- AnunŃarea programului de după masă. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe  
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13.45 
- 

15.30 
Masa de prânz Profesorii responsabili de 

grupă; 
Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

15.30 
- 

16.30 

Lec Ńie practico-metodic ă 
- mijloace de acŃionare şi jocuri pentru acomodarea 

cu echipamentul de schi. 
Asistent univ. Pavel Silviu Titularul de disciplină 

Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 
 

16.30 
– 

19.30 
Odihn ă - refacerea organismului dup ă efortul specific Profesorul de serviciu pe 

tabără. 
Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

19.30 
– 

21.30 

Cina; 
Completarea caietului de studiu individual cu 
programul zilei respective; 
Program de tab ără. 

Profesorul de serviciu pe 
tabără. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

21.30 Stingerea Profesorul de serviciu pe 
tabără. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 
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MIERCURI - 16 februarie 2011 (Ziua 3) 
 

Ora Activitate Responsabil Verificare îndeplinire 
activitate Observa Ńii 

07.30  Deşteptarea. Profesorul de serviciu pe 
tabără. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

07.30 
–  

08.00 
Program igien ă personal ă Profesorul de serviciu pe 

tabără. 
Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

08.00 
–  

08.30 
Înviorare Profesorii responsabili de 

grupă; 
Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

08.30 
–  

09.00 

Pregătire pentru raport (echipare şi deplasare la 
pârtie) 

- Deplasarea schiorului la/de la pârtie. 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

09.00 

–  
09.15 

Raport 
- verificarea prezenŃei; 
- prezentarea temelor lecŃiei de schi; 
- repartizarea grupelor pe zone de lucru. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe  

09.15 

–  

09.30 

Pregătirea organismului pentru efortul specific lec Ńiei 
de schi 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

09.30 

–  
11.30 

Cristiania cu p ăşire  – explicaŃie şi demonstraŃie practică 
cu accent pe faza de declanşare (păşirea) - minim 3 
coborâri / minim 3 cristianii înlănŃuite; 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

11.30 

–  

12.00 
Pauză (refacerea organismului dup ă efortul specific) Profesorii responsabili de 

grupă; 
Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

12.00 

–  
13.30 

Cristiania cu p ăşire  – explicaŃie şi demonstraŃie practică 
cu accent cele 3/4 faze - minim 5 coborâri / minim 3 
cristianii înlănŃuite; 
Cristiania prin rota Ńie – explicaŃie şi demonstraŃie 
practică cu accent pe faza de declanşare (rotaŃie) - minim 
3 coborâri / minim 3 cristianii înlănŃuite. 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe  
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13.30 
- 

13.45 

Raport final 
- Evaluarea cunoştinŃelor dobândite; 
- Asigurarea retenŃiei şi a transferului celor învăŃate; 
- AnunŃarea programului de după masă. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe  

13.45 
- 

15.30 
Masa de prânz Profesorii responsabili de 

grupă; 
Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

15.30 
– 

16.30 

Lec Ńie practico-metodic ă 
Cristiania prin rotaŃie / mijloace de acŃionare şi trasee 
şcoală pentru consolidarea cristianiei prin rotaŃie. 

Prof.univ.dr. Balint Gheorghe Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

16.30 
– 

19.30 
Odihn ă - refacerea organismului dup ă efortul specific Profesorul de serviciu pe 

tabără. 
Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

19.30 
– 

21.30 

Cina; 
Completarea caietului de studiu individual cu 
programul zilei respective; 
Program de tab ără. 

Profesorul de serviciu pe 
tabără. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

21.30 Stingerea Profesorul de serviciu pe 
tabără. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 
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JOI – 17 februarie 2011 (Ziua 4) 
 

Ora Activitate Responsabil Verificare îndeplinire 
activitate Observa Ńii 

09.00  Deşteptarea. Profesorul de serviciu pe 
tabără. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

09.00 
–  

09.30 
Program igien ă personal ă Profesorul de serviciu pe 

tabără. 
Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

09.30 
–  

10.00 

Pregătire pentru aplica Ńia pe schiuri (echipare şi 
deplasare la pârtia Dealul Negru) 

- Deplasarea schiorului la/de la pârtie. 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

10.00 
–  

10.45 
Urcare cu telescaunul Profesorii responsabili de 

grupă; 
Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

10.45 

–  
11.15 

Raport 
- verificarea prezenŃei; 
- prezentarea temelor lecŃiei de schi; 
- repartizarea grupelor pe zone de lucru. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe  

11.15 

–  

11.30 

Pregătirea organismului pentru efortul specific lec Ńiei 
de schi 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

11.30 

–  
14.30 

Studiu individual practic – consolidarea procedeelo r 
tehnice înv ăŃate (cristiania cu p ăşire / cristiania prin 
rota Ńie) în condi Ńii de teren variat. 
Pregătirea probelor de control. 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Profesorii responsabili de 
grupă;  

14.30 

–  
15.00 

Organizarea focului de tab ără şi preg ătirea prânzului Asistent univ. dr.  Şufaru 
Constantin 

Prof.univ.dr. Balint Gheorghe  

15.00 

–  

16.00 
Masa de prânz 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Asistent univ. dr.  Şufaru 
Constantin 

 

16.00 
- 

17.15 
Coborâre pe schiuri şi deplasare la Cabana F ŞMSS Profesorii responsabili de 

grupă; 
Asistent univ. dr.  Şufaru 
Constantin 
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17.15 
– 

19.00 
Odihn ă - refacerea organismului dup ă efortul specific Profesorul de serviciu pe 

tabără. 
Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

19.00 
– 

19.30 

Completarea caietului de studiu individual cu 
programul zilei respective; 

Profesorul de serviciu pe 
tabără. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

19.30 
- 

23.30 

Cina; 
Seară cultural distractiv ă; 
Stingerea 

Profesorul de serviciu pe 
tabără. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

 

 



 - 16 -

 VINERI – 18 februarie 2011 (Ziua 5) 
 

Ora Activitate Responsabil Verificare îndeplinire 
activitate Observa Ńii 

07.30  Deşteptarea. Profesorul de serviciu pe 
tabără. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

07.30 
–  

08.00 
Program igien ă personal ă Profesorul de serviciu pe 

tabără. 
Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

08.00 
–  

08.30 
Înviorare Profesorii responsabili de 

grupă; 
Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

08.30 
–  

09.00 

Pregătire pentru raport (echipare şi deplasare la 
pârtie) 

- Deplasarea schiorului la/de la pârtie. 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

09.00 

–  
09.15 

Raport 
- verificarea prezenŃei; 
- organizarea grupelor în vederea desfăşurării probelor 

de verificare practice. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe  

09.15 

–  

09.30 

Pregătirea organismului pentru efortul specific 
desfăşurării probelor de verificare practice. 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

09.30 

–  
10.30 

Pregătire pentru probe de verificare practice: 
1. cristiania cu p ăşire –  coborâre cu execuŃia a 

minim 3 cristianii înlănŃuite şi oprire; 
2. cristiania prin rota Ńie – coborâre cu execuŃia a 

minim 3 cristianii înlănŃuite şi oprire; 

Profesorul responsabil de 
grupă; 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

10.30 

–  
13.30 

Probe de verificare practice: 
1. cristiania cu p ăşire –  coborâre cu execuŃia a 

minim 3 cristianii înlănŃuite şi oprire; 
2. cristiania prin rota Ńie – coborâre cu execuŃia a 

minim 3 cristianii înlănŃuite şi oprire; 
 

Titularul de disciplină 
şi 

Profesorul responsabil de 
grupă; 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe  
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13.30 
- 

13.45 

Raport final 
- AnunŃarea notelor obŃinute la probele de verificare 

practice; 
- AnunŃarea programului de după masă. 

Profesorii responsabili de 
grupă 

Profesorii responsabili de 
grupă;  

13.45 
- 

15.30 
Masa de prânz Profesorii responsabili de 

grupă; 
Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

15.30 
- 

17.00 
Schi liber  (Facultativ) Profesorii responsabili de 

grupă; 
Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

17.00 
– 

19.30 
Odihn ă - refacerea organismului dup ă efortul specific Profesorul de serviciu pe 

tabără. 
Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

19.30 
– 

23.00 
Seară cultural distractiv ă 

Asistent univ dr. Şufaru 
Constantin 

Asistent univ dr. Şufaru 
Constantin 

 

23.00 Stingerea Profesorul de serviciu pe 
tabără. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 
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SÂMBĂTĂ – 19 februarie 2011 (Ziua 6) 
 

Ora Activitate Responsabil Verificare îndeplinire 
activitate Observa Ńii 

09.30  Deşteptarea. Profesorul de serviciu pe 
tabără. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

09.30 
–  

10.00 
Program igien ă personal ă Profesorul de serviciu pe 

tabără. 
Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

10.00 
–  

13.45 
Schi liber / Restan Ńă probe de verificare practice. Profesorii responsabili de 

grupă; 
Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

13.45 
- 

15.30 
Masa de prânz Profesorii responsabili de 

grupă; 
Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

15.30 
- 

17.00 

Schi liber  (Facultativ) / Predarea echipamentului de 
schi 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

17.00 
– 

19.30 
Odihn ă - refacerea organismului dup ă efortul specific Profesorul de serviciu pe 

tabără. 
Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

19.30 
– 

23.00 
Seară cultural distractiv ă 

Asistent univ dr. Şufaru 
Constantin 

Asistent univ dr. Şufaru 
Constantin 

 

23.00 Stingerea Profesorul de serviciu pe 
tabără. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 
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DUMINICĂ – 20 februarie 2011 (Ziua 7) 
 

Ora Activitate Responsabil Verificare îndeplinire 
activitate Observa Ńii 

09.30  Deşteptarea. Profesorul de serviciu pe 
tabără. 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

09.30 
–  

10.00 
Program igien ă personal ă Profesorul de serviciu pe 

tabără. 
Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

10.00 
–  

13.45 

Schi liber  (Facultativ) / Predarea echipamentului de 
schi 

Profesorii responsabili de 
grupă; 

Titularul de disciplină 
Prof.univ.dr. Balint Gheorghe 

 

13.45 
- 

15.30 
Masa de prânz Profesorii responsabili de 

grupă; 
Profesorii responsabili de 
grupă; 

 

15.30 
- 

20.00 
Părăsirea bazei sportive Vatra Dornei Profesorii responsabili de 

grupă; 
Profesorii responsabili de 
grupă; 
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Model catalog evaluare 

Grupa 101 A  - Cadru didactic coordonator _________ _____________________________________ 
Zile – perioada 14– 20 februarie 2011  Punctaj ob Ńinut  

Nr. 
crt. 

Student Sex 
1 2 3 4 

Aplic 
5 

Verif 6  7 Caiet 
10% 

Aplic 
20% 

C.păş. 
35% 

C.rot. 
35% 

NOTA 
FINALĂ 

Semnătura 
cadru 

didactic 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15          

 

      

 

  
 


