Curriculum vitae
Europass

Informatii personale
Nume/Prenume
Adresa
Telefon
Fax
E-mail

Schmidt Francisc
Arad,Calea Romanilor nr.32,bl.A2-2,sc.B,ap.2
0744390317
schmidt_francisc@yahoo.com

Cetatenia

Român

Data nasterii

21 aprilie 1962

Sex

masculin

Locul de munca vizat

UniversitateaădeăVestă„VsileăGoldiş”ădinăArad
FacultateaădeăŞtiin eăSocio-Umane şi Educa ieăFizic ăşiăSport
Conferen iarăuniversitară

Aria ocupationala

ColegiulăNa ională„MoiseăNicoar ”Arad-profesor
UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldiş”Arad, FacultateaădeăŞtiin eăSocio-UmaneăşiăEduca ieă
Fizic ăşiăSport
Conferen iarăuniversitară
Bazele metodiceăaleăatletismului;ăTeoriaăşiăpracticaăatletismului;Teoriaăşiămetodica
educa ieiăfiziceăşiăsportul;Metodicaăpred riiăatletismuluiăînăşcoal ;Organizareaăşiă
administrareaăbazelorăsportive;Comportamentăorganiza ionalăînăsport.
Experienta profesionala
Perioada

Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Educatie si formare

2006-prezentăăăăprofesorătitularăeducatieăfizicaăsiăsportălaăColegiulăNATIONALă„Moiseă
Nicoara”ăArad
1998-2006
inspectorăşcolarădeăspecialitateăeduca ieăfizicaăsiăsportălaăInspectoratulă
şcolarăalăJude uluiăArad.
1997-prezent
lectorăuniversitar(cumulădeăfunc ii)ălaăFacultateaădeăeduca ieăfizicaăsiă
sportădinăcadrulăUniversitatiiădeăVestă„VasileăGoldis”ăArad
1993-1997
asistentăuniversitar(cumulădeăfunc ii)ălaăFacultateaădeăeduca ieăfizicaăsiă
sportădinăcadrulăUniversitatiiădeăVestă„VasileăGoldis”ăArad
1990- 1998 profesorătitularădeăeduca ieăfizicaălaăColegiulăNa ională„MoiseăNicoara”Arad
1989-1990
profesorădeăeduca ieăfizicaălaăŞcoalaăgen.ăNr.ă1ăResita
Profesorădeăeduca ieăfizic ăşiăsport;lector universitar dr.
Activitateădidactic ădeăpredare;diriginte(activitateădeăconsiliere);activitate de
cercetare;activitateăpublicistic
ColegiulăNa ională„MoiseăNicoar ”Aradă(Arad,ăP- aă„MoiseăNicoar ”,ănr.1)ăşi,respectivă
UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldiş”Aradă– FacultateaădeăŞtiin eleăEduca iei,ăPsihologie,
Educa ieăFizic ăşiăSportă(Arad,ăB-dul Praporgescu nr. 1-3)
Înv

mânt preuniversitarăşi,ărespectivăuniversitar

Perioada

Preuniversitar
2006-prezent,Colegiul National”MoiseăNicoara”Arad
1998-2006,Inspectoratul Scolar al Judetului Arad
1990-1998,ColegiulăNatională„MoiseăNicoara”Arad
1989-1990,Scoala generala nr.1 Resita
1987-1989,Clubul de atletism municipal Resita
1982-1987,Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport Bucuresti
1981-1982,serviciul militar,termen redus
1979-1981,Liceul pedagogic Arad
1977-1979,Liceulă„IoanăSlavici”Arad
1975-1977,Liceul real umanist nr.2 Arad
1974-1975,Liceul de arta Arad
1971-1974,Scoala generala Vladimirescu
1969-1971,Scoala generala Paulis
Universitar:
- Conferin aădeăinformareăşiădiseminareăcuăprivireălaăcadrulădeăreferin ăală
curriculumuluiăna ionalăpentruăînv mântulăpreuniversitar,ăunăimperativăalăreformeiă
curiculare,Bucureştiă20-23ăfebruarieă2013ă(2012/2013/MinisterulăEduca ieiăNa ionale,ăprină
CentrulăNa ionalădeăEvaluareăşiăExaminare,ăelaborareaănoilorăprogameăşcolareăpeăstructur ă
modular ălaădisciplinaăeduca ieăfizic ăşiăsport)
- Stagiulădeălucruăînăcadrulăactivit iiă“Întrunireaăgrupurilorădeălucruăpentruă
elaborareaăprogramelorăşcolareăpeădiscipline/module,ăanădeăstudiu”,ăBucureşti,ă23-26
ianuarieă2013ă(2012/2013/MinisterulăEduca ieiăNa ionale,ăprinăCentrulăNa ionalădeă
EvaluareăşiăExaminare,ăelaborareaănoilorăprogameăşcolareăpeăstructur ămodular ălaă
disciplinaăeduca ieăfizic ăşiăsport)
- Stagiul deălucruăînăcadrulăactivit iiă“Întrunireaăgrupurilorădeălucruăpentruă
elaborareaăprogramelorăşcolareăpeădiscipline/module,ăanădeăstudiu”,ăBucureşti,ă13-16
decembrieă2012ă(2012/2013/MinisterulăEduca ieiăNa ionale,ăprinăCentrulăNa ionalădeă
EvaluareăşiăExaminare,ăelaborareaănoilorăprogameăşcolareăpeăstructur ămodular ălaă
disciplinaăeduca ieăfizic ăşiăsport)
- doctorat in perioada 2002-2007,sustinut teza in 2007
- participantălaătab raădeăinformareăolimpica,Izvorani,24-28 iulie 2006.
- Stagiu de formare a formatorilorăinstructoriăsportulăpentruăto i,IzvorulăMureşului,12-14
martie 2004
1993-prezent,UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldis”Arad
- Stagiuădeăformareăprivindămanagementulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăeduca ională(Moneasa,ă
februarie, 2002).
- Programulădeăpreg tireăaăcadrelorădidacticeăpeăproblemeădeădidacticaădisciplineloră
şcolareă(2001),ăundeăamădevenităcolaboratorăînăredactareaăghidurilorămetodologiceăpentruă
aplicareaăprogrameiădeăeduca ieăfizic ălaănivelăgimnazialăşiăliceal.ăPeăbazaăabilit rii primite
amăorganizatălaănivelăjude eanăcursuriădeăpreg tireăcuăcadreleădidactice.
- Cursurileăpentruăformareaăinspectorilorăşcolariă(decembrieă1998ă– martie 1999)
componentaăManagementăşiăfinan are.

Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobindite

Profesor,formator(na ional,regional,local),DOCTOR
educa ieăpentruăs n tateă– formatorăna ional
educa ieăfizicaăsiăsportă– formator regional
sportulăpentruăto iă– absolvent al stagiului de formatori instructori sportul pentru
to i,IzvorulăMureşului,12-14 martie 2004
olimpism – formator local

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

AcademiaăNa ional ădeăeduca ieăfizic ăşiăsport;MinisterulăEduca iei,Cerct riiăşiă
Tineretului;”Federa iaăRomân ăSportulăpentruăTo i”;ComitetulăOlimpicăşiăSportivă
Român;AcademiaăOlimpic ăRomân

Aptitudini si competente
personale
Limba materna

German

Limbi straine cunoscute
Autoevaluare

Comprehensiune

Vorbit

Scris

Nivel european (*)

Abilitati de
ascultare

Abilitati de
citire

Interactiune

Limba
Limba

German ăfb
German ăfb
Englez ăfb
Englez ăfb
Notati cu FB, B,S,NS

Competente si abilitati sociale

Coordonatorăalăunorăprogrameădeăcooperareădidacticãăăinterna ionala,ăînăcareăauăfostă
implica i,ăprinămobilitate,ă24ădeăeleviăsiă4ăcadreădidactice:
Amăini iatăinăanulă2002ăsiăcoordonezăanualăprogramulădeăcooperareăinterna ionalaă
„EuroJugendTreff”(ÎntâlnireaăTineretuluiăEuropean),laănivelulăc ruiaăseărealizeaz ăanuală
vizite reciproce pentru organizarea unor întreceri sportive - sportăpentruăto iă-(in fiecare an
alta disciplina sportiva);aceste întreceri sunt doar un pretextăalăîntâlnirilor,ăesen aăacestoraă
fiindăstabilireaădeăcontacteăintreătineriiădinăceleădouaătariăinăvedereaăcunoaşteriiăreciproceă
pentru a facilita o mai rapida integrare europeana.

German ăfb
Englez ăfb

Exprimare
German ăfb
Englez ăfb

German ăfb
Englez ăfb

Înăcalitateădeăinspectorăşcolarăamăprocedatădeălaăînceputălaăreorganizareaăform riiăcontinueă
aăpersonaluluiădidactic:ăamăorganizatăcursurileăpedagogiceăpeăzone,ăcuănum rămaiămicădeă
membri,ăapreciindăc ăactivitateaădevineămaiălucrativ ăşiămaiăeficient .ăS-aăreuşităastfelă
diseminareaăinforma ieiăşiăimplementareaăm surilorădeăreform .ăLaănivelălicealăamă
organizatăacesteăcercuriăpeăfiliereăpornindădeălaăideeaăc ăameliorareaăactuluiădidactică
trebuieăs ăporneasc ădeălaăintegrareăsocial ăprinăefectulăcompensatorăalăexerci iuluiăfizică
asupra organismului.
Amăplecatădeălaăaceeaşiăideeăînărealizareaăuneiăreconsider riăaămoduluiădeă
desf şurareăaălec ieiădeăeduca ieăfizic ,ăconceput ăcaămomentăatractiv,ărecreativăşiă
distractivădesf şuratăpeăbazeădidactico-ştiin ificeărealeăşiăînăcondi iileărespect riiă
principiilor psihopedagogice ale vârstelor.
În perioada 2012-2014 am participat în calitate de membru al echipei de proiect la
proiectulăGrundtvigăLLLăEUă“StrategiesătoăImproveăHealthăPromotionăAmongăYoungă
AdultsăfromăVulnerableăSocialăGroups”,ălaăArad,ăBerlinăşiăBucureşti.ăÎnăcadrulămobilit iiă
deălaăBerlinăamăsus inutăcomunicarea cu titlul “Modalit iădeăpracticareăaăsportuluiăpentruă
to iăînărândulătinerilorăadul iădinăgrupurileăsocialeădefavorizate”
Activitate de voluntariat
Amăparticipatăînăcursulăanuluiăşcolară2011-2012 în calitate de voluntar la programul
na ională“Sigur.info”,ădesf şurândăactivit iădeăformareăşiăinformareăpeătemaăsiguran eiă
online;ătotodat ăamăfacilitatăprocesulădeădiseminareăaăresurselorăwebsite-ului
www.sigur.info
Contribu iiălaădezvoltareaăbazeiămaterialeăaăinvatamantului
Stabilireaădeăparteneriateăcuăp rin iiăsiăter iăinăvedereaăsus ineriiăfinanciareăsiămaterialeăaă
activit iiădeăeduca ieăfizicaăsiăsport;
Efectuareaădemersurilorănecesareăpeălangaăautorit ileălocaleăinăvedereaădot riiăspatiilorădeă
educa ieăfizica cu materialul didactic necesar;
Atragereaăsponsorilorăinăvedereaăpremieriiăcelorămaiămerituoşiăelevi;
Confec ionareădeămaterialădidactic.
Competente si aptitudini
organizatorice

PreşedinteăalăcomisieiădeăorganizareăaăOlimpiadeiăna ionaleăaăSportuluiăşcolar:
Inăaceastaăcalitateăamăorganizatădeă4ăoriăfazaăna ionalaăaăacesteiăcompeti iiălaăbaschetă
si,respectivăhandbalăsiădeăcateă2ăoriăfazaăna ionalaăaăCampionatelorăna ionaleăşcolareălaă
înot si,respectiv lupte greco-romane. De asemenea am organizat in perioada 1998-2006 in
fiecare an 4-5 faze zonale la nivelul disciplinelor sportive cuprinse in calendarul
competi ionalăalăacesteiăîntreceri.ă
anualămembruăinăcomisiaăjude eanaădeăadmitereăinăliceuăsiăinăceaădeăbacalaureat,ăină
perioada 1998-2006;
anualămembruăinăcomisiaăjude eanaădeăocupareăaăposturilorădidacticeăvacante,ăinăperioadaă
1998-2006;
membruăalăcomisieiădeăredactareăaăsubiectelorăsiădeăcorectareăaălucr rilorălaăconcursulădeă
ocupareăaăposturilorădidacticeăvacanteălaăeduca ieăfizica,inăiulieă1997.

Competente si aptitudini tehnice

nu

Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului

Word,excel, power point.

Competente si aptitudini artistice

nu

Alte competente si aptitudini

nu

Permis de conducere
Informatii suplimentare

Da - categoria B
Premiiăşiădistinc iiăob inute:
Înăanulă2007ăamăfostăpremiatădeăMinisterulăEduca iei,ăCercet riiăşiăTineretuluiăcuăPremiulă
„GheorgheăLaz r”,ăclasaăaăII-a,ăpentruă„preocup riădeosebiteăînăactivitateaădidactic ădină
ultimiiă15ăani,ărezultateăremarcabileăob inuteălaănivelăinterna ionalăşiăna ionalăînăformareaă
şiăeducareaătinerilor”,ăfiindădistinsăşiădiplomaăaferent .
În anul 2004 mi s-aăconferităprinăDecretulăpreziden ialănr.ă1097ădină10.12.2004ăOrdinulă
„MeritulăpentruăÎnv mântăînăgradulădeăcavaler”ăpentruă„abnega iaăşiădevotamentulăpuseă
înăslujbaăînv mântuluiăromânesc,ăpentruăcontribu iaădeosebit ălaădezvoltareaăşiă
promovareaăcercet riiăştiin ificeădină araănoastr ”
- InăcalitateădeămembruăalăComisieiăna ionaleădeăeduca ieăfizicaăsiăsportădinăcadrulă
MinisteruluiăEduca ieiăsiăCercet riiăamăparticipatălaădezbatereaăsiăelaborareaăplanurilorădeă
invatamantălaădisciplinaăeduca ieăfizica.
- Am colaborat si elaborat programele analitice la disciplinele go si oina pentru
invatamantul sportiv integrat.
ACTIVITATEAăDIDACTIC ăÎNăÎNV
MÂNTUL UNIVERSITAR:
Cursuri predate:
- Istoriaăeduca ieiăfiziceăsiăsportului.ă
- Amenajarea bazelor sportive.
- Activitati de timp liber.
- TeoriaăşiăDidacticaăeduca ieiăfiziceăsiăsportului.
- Organizarea si administrarea bazelor sportive.
- Atletism-tehnica probelor
- Atletism-metodicaăpred rii
- Organizareaăşiăconducereaăstructurilorăspecifice
- Educa ieăpsihomotric ,ăeduca ieăfizic ăşiămetodicaăpred riiăei
- Metodicaăpred riiăatletismuluiăînăşcoal
ACTIVITATEăŞTIINTIFIC
Activitateăştiin ific desf şurataăînădomeniile:ă
- educa ieăfizic ăşiăsportăşcolar;ă
- atletism;
- managementăşcolar;ă
- siguran aăpeăinternet.
Domenii abordateăînăcercetareaăştiin ific ăşiăuneleădinăcontribu iileăoriginale:
- selec iaăînăatletism-redactarea uneiăfişeăopera ionaleăspreăaăfiăutilizat ăînăactivitateaădeă
selec ieăîn vedereaăobiectiviz riiăacestuiăproces;ă
- educa iaăfizic ăşiăsportulăşcolarăînăperspectivaănoilorărealit i impuse de procesul de
integrareăeuropean ;ă
- managementulăactivit ilorădeătimp liber;
Participareaăînăcalitateădeăconduc torăştiin ificăînăcomisiaăpentruăatribuireaătitluluiălicen iată
şi,ărespectivădeămasterăînăeduca ieăfizic ăşiărespectivămanagementăsportiv:
În anul universitar 2005-2006ăamăparticipatăînăcalitateădeăîndrum tor ştiin ificăaă3ălucr riă
deădizerta ieăîn comisia de acordare a titlului de masterăînăeduca ieăfizic ă(Facultateaădeă
educa ieăfizic ăşiăsport,UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldis”ăArad)
În anul universitar 2007-2008 am participat înăcalitateădeăconduc torăştiin ificăaă6ălucr riă
deădizerta ieăinăcomisiaădeăacordareăaătitluluiădeămasterăinăeduca ieăfizica(Facultatea de
educa ieăfizicaăşiăsport,UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldis”ăArad)
În anul universitar 2008-2009 am participat înăcalitateădeăconduc torăştiin ificăaă8ălucr riă
deălicen ăînăcomisiaădeăacordareăaătitluluiădeălicen iatăînăeduca ieăfizic (Facultatea de
educa ieăfizic ăşiăsport,UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldis”ăArad)

În anul universitar 2009-2010ăamăparticipatăinăcalitateădeăconduc torăştiin ificăaă10ălucr riă
deălicen ăînăcomisiaădeăacordareăaătitluluiădeălicen iatăînăeduca ieăfizic (Facultateaădeă
educa ieăfizicaăsiăsport,UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldis”ăArad)ă
În anul universitar 2010-2011 am participat înăcalitateădeăconduc torăştiin ificăaă9ălucr riă
deălicen ăînăcomisiaădeăacordareăaătitluluiădeălicen iatăînăeduca ieăfizic (Facultatea de
Ştiin eleăEduca iei,ăPsihoşogie,ăEduca ieăFizic ăşiăSport,UniversitateaădeăVestă„Vasileă
Goldis”ăArad)ă
În anul universitar 2012-2013 am participat înăcalitateădeăconduc torăştiin ificăaăuneiă
lucr riădeălicen ăînăcomisiaădeăacordareăaătitluluiădeălicen iatăînăeduca ieăfizic ăşiăaă3ă
lucr riădeădiserta ieăînăcomisiaădeăacordareăaătitluluiădeămasterăînămanagementulă
organiza iilorăşiăactivit ilorădeăeduca iăfizic ăşiăsportiveă(FacultateaădeăŞtiin eleăEduca iei,ă
Psihologie,ăEduca ieăFizic ăşiăSport,UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldis”ăArad)ă
În anul universitar 2013-2014 amăparticipatăînăcalitateădeăconduc torăştiin ificăaăuneiă
lucr riădeălicen ăînăcomisiaădeăacordareăaătitluluiădeălicen iatăînăeduca ieăfizic ăşiăaă2ă
lucr riădeădiserta ieăînăcomisiaădeăacordareăaătitluluiădeămasterăînămanagementulă
organiza iilorăşiăactivit ilorădeăeduca iăfizic ăşiăsportiveă(FacultateaădeăŞtiin eleăEduca iei,ă
Psihoşogie,ăEduca ieăFizic ăşiăSport,UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldis”ăArad)ă
În anul universitar 2014-2015ăamăparticipatăînăcalitateădeăconduc torăştiin ificăaă2ălucr riă
deălicen ăînăcomisiaădeăacordareăaătitluluiădeălicen iatăînăeduca ieăfizic ăşiăaăunei lucr riădeă
diserta ieăînăcomisiaădeăacordareăaătitluluiădeămasterăînămanagementulăorganiza iilorăşiă
activit ilorădeăeduca iăfizic ăşiăsportiveă(FacultateaădeăŞtiin eleăEduca iei,ăPsihoşogie,ă
Educa ieăFizic ăşiăSport,UniversitateaădeăVestă„VasileăGoldis”ăArad)
Înăanulăşcolară2011-2012ăamăparticipatălaăactivitateădeăcercetareălegat ădeăproblematicaă
identific riiăcomportamentuluiăonlineăaăcopiilorăşiăaăinfluen eiăpeăcareăp rin iiăoăauăasupraă
acestuiăcomportament.ăAceast ăac iuneăs-aădesf şuratăînăcadrulăproiectului Safer Internet
Plus,ăfinan atădeăComisiaăEuropean ăşiăderulat,ăînăcalitateădeăcoordonatorăna ionalădeă
Organiza iaăSalva iăCopiiiăRomânia.
Organismeăprofesionalăştiin ificeămarcândărecunoaştereaăactivit iiăproprii:
membruăalăComisieiăNa ionaleădeăEduca ieăFizicaăsiăSportădinăcadrulăMinisterului
Educa ieiăNa ionale
membruăalăComisieiăCentraleădeăorganizareăşiădesf şurareăaăOlimpiadeiădeăpreg tireă
sportiv ăteoretic ă– etapaăna ional ,ădinăcadrulăMinisteruluiăEduca ieiăşiăCercet rii
vicepreşedinteăalăAsocia ieiăprofesorilorădeăeduca ieăfizicaăsiăsportădinăjude ulăArad.
colaborator al colectivului de redactare a Ghidului metodologic privind aplicarea
programeiăădeăeduca ieăfizicaăsiăsportăpentruăclaseleăV-VIII si IX-XII.
membru alăfilialeiăjude eneăaăSociet ii profesorilorădeăeduca ieăfizicaăşi sport din
România.
membruăăalăComitetuluiăştiin ificăteritorialăalăConsiliuluiăştiin eiăsportuluiădinăRomânia.
Activitateaăînăcomiteteădeăredac ie:
Amăreuşităîmpreun ăcuăunăgrupădeăcolegiă(ăînă1998)ăs ăasigur măapari iaăprimuluiănum răală
revisteiă„Olimpia”,ărevistaăcareăs ăpermit ăvalorificareaăpoten ialuluiăcreatorăalăprofesoriloră
deăeduca ieăfizic ăşiăsportăşiădiseminareaărezultatelorăcercet rilorăefectuateăînădomeniulă
specialit iiănoastre;ă
- redactor înăcolectivulădeăredac ieăalărevisteiă„OLIMPIA”(ISSNă1454-9751),revista a
Asocia ieiăprofesorilorădeăeduca ieăfizicaăsiăsportădinăjude ulăArad.ă
- moderatorălaătoateăedi iileă(11 laănum rădină2003-2013)ăaleăConferin eiăinterna ionaleă
„Educa iaăfizic ăşiăsportul – prezentăşiăperspective”
Publicisticaăştiin ifica: 11ăc r iăpublicate(9ăcaăunicăautorăşiă2ăînăcalitateădeăcoautor)
- 9 c r i publicate:
1.ăTeoriaăeduca ieiăfiziceăşiăsportului-curs,edi iaăaăIII-a,revizuit ăşiăad ugit ,ăArad,ăEd.ă
„VasileăGoldiş”ăUniversity Press, 2012 (ISBN 978-973-664-596-9)
2.ăDidacticaăeduca ieiăfiziceăşiăsportului-curs,ăedi iaăaăII-a,ăArad,ăEd.ă„VasileăGoldiş”ă
University Press, 2012 (ISBN 978-973-664-597-6)
3.ăOrganizareaăşiăconducereaăstructurilorăspecificeădomeniuluiăeduca ieiăfiziceăşiăsportuluiă
– curs,ăArad,ăEd.ă„VasileăGoldiş”ăUniversityăPress,ă2012ă(ISBNă978-973-664-595-2)
4. Culegere de jocuri de motricitate – aspecteăteoreticeăşiăpracticeă,ăArad,ăEd.ă„Vasileă

Goldiş”ăUniversityăPress,ă2012ă(ISBNă978-973-664-594-5)
5. Teoria educa ieiăfiziceăşiăsportului-curs,edi iaăaăII-a,revizuit ăşiăad ugit ,ăArad,ăEd.ă
„VasileăGoldiş”ăUniversityăPress,ă2011ă(ISBNă978-973-664-458-0)
6.ăDidacticaăeduca ieiăfiziceăşiăsportului-curs,ăArad,ăEd.ă„VasileăGoldiş”ăUniversityăPress,ă
2011 (ISBN 978-973-664-456-6)
7.ăTeoriaăeduca ieiăfiziceăşiăsportului- curs,ăArad,ăEd.ă„VasileăGoldiş”ăUniversityăPress,ă
2009 (ISBN 978-973-664-311-8)
8.ăÎndrumarădeăpractic ăpedagogic ăaăstuden ilorădeălaăeduca ieăfizic ăşiăsport,ăArad,ăEd.ă
„VasileăGoldiş”ăUniversityăPress, 2008 (ISBN 978-973-664-272-2)
9.Repereăăprivindăpracticareaăsportuluiăpentruăto iăînăînv mântulăpreuniversitar(2008),ă
Arad,ăEd.ă„VasileăGoldiş”ăUniversityăPress,ă2008ă(ISBNă978-973-664-273-9)
9. Culegere de jocuri de motricitate – aspecteăteoreticeăşi practice (2012)
- 2ăc r iăpublicate,ăînăcalitateădeăcoautor:
1.ăTesteăgril ă– Educa ieăfizic ăşiăsportiv .ăKinetoterapieăşiămotricitateăspecial (2014)ă/ă
coord: Dan Mirela – Arad,ă„VasileăGoldi ”ăUniversityăPress,2014,ăautorăalăcapitolelor:ă
Teoriaăşiămetodicaăeduca ieiăfiziceăşiăsportului;ăTeoriaăeduca ieiăfizice;ăAtletismă(ISBNă
978-973-664-697-3).
2.Testeăgril ă– Educa ieăfizic ăşiăsportiv .ăKinetoterapieăşiămotricitateăspecial (2013)ă/ă
coord: Dan Mirela – Arad,ă„VasileăGoldi ”ăUniversityăPress,2013,ăautor al capitolelor:
Teoriaăşiămetodicaăeduca ieiăfiziceăşiăsportului;ăTeoriaăeduca ieiăfizice.
10 lucr riăcomunicateăoralăsiăpublicateăînărezumatăînăvolumeleăunor manifest riăştiin ificeă
interna ionale
- Jocuri de motricitate utilizate în predarea atletismuluiăînăşcoal ă(claseleăV-VI) ,
Arad, Zilele academice aradene, 2012
- Perspectiveădeăameliorareăaăprocesuluiădeăpredareăaăatletismuluiăînăşcoal ,ăArad,ă
Zilele academice aradene, 2012
- Aspecte noi privind reorganizarea structurilorăspecificeădeterminateădeăînfiin areaă
MinisteruluiăEduca ieiăCercet riiăTineretuluiăşiăSportului,ăArad,ăZileleăacademiceăaradene,ă
2010
- Aspecteăpedagogiceăaleăevalu riiăşiăautoevalu riiăelevilorădinăînv mântulă
gimnazial, Arad, Zilele academice aradene, 2010
- Algoritmizareaămijloacelorăpentruăpredareaăprobelorădeăatletismăînăînv mântulă
gimnazial,ă”,sesiuneăinterna ional ădeăreferateăsiăcomunic riăştiin ificeăorganizataădeă
InspectoratulăŞcolarăalăJude uluiăArad,2009.
- Aspecteăaleăeduc riiăpsihomotricit iiăînăînv mântulăprimar,ăArad,ăZileleă
academice aradene, 2009
- Aspecteăpedagogiceăimplicateăînăpredareaăatletismuluiăînăînv mântulă
preuniversitar, Arad, Zilele academice aradene, 2009
- Problemáticaăactualăaăsportuluiăpentruăto i,ăArad,ăZileleăacademiceăaradene,ă2008
- Studiu comparativ privind sarcinile care revin MECT,ANS si COSR ca urmare a
semnariiă„Protocoluluiăprivindăasigurareaăcadruluiădeăcolaborareăînăvedereaădezvolt riiă
continueăşiăfunc ion riiăperformanteăaăsistemuluiăna ionalădeăeduca ieăfizic ăşiăsport",ă
Arad, Zilele academice aradene, 2008
- „PerspectiveăsiăprogrameăinăUniuneaăEuropeanaăprivindăpracticareaăsportuluiă
pentruăto i”,sesiuneăinterna ional ădeăreferateăsiăcomunic riăştiin ificeăorganizataădeă
InspectoratulăŞcolarăalăJude uluiăArad,2004.
3 lucr riăcomunicateăoralăsiăpublicateăînărezumatăînăvolumeleăunorămanifest riăştiin ificeăă
jude ene:
- „Decatlonulăatleticălaăcopii”,ăînăsimpozionăEduca iaăfizic şiăsportul – prezentăşiă
perspective”,ăMoneasa,ăjud.ăArad.ă29-30.11.2012
- „Sportulăînăpreocup rileădeătimpăliberăaleăelevilorădinăclaseleăV-XII de la Colegiul
Na ionalăMoiseăNicoar ăArad”,sesiuneaădeăcomunic riăştiin ificeăorganizat de Liceul cu
Program Sportiv Arad,2006.
- „Uneleăaspecteăaleăpoten ialuluiăbiomotricăalăpopula ieiăşcolare”,prezentareăf cutaăină
cadrulăcercurilorămetodiceăaleăprofesorilorădeăeduca ieăfizicaăsiăsportădinăjude ulă
Arad,2005.
Alteălucr riăpublicate:
- Unele aspecte fiziologice şiăpsihologiceăinvestigateăînăselec iaăini ial ăînăatletism,ăRevistaă
StudiaăUniversitatisă„VasileăGoldiş”,ăSeriaăEduca ieăFizic ăşiăKinetoterapie,ărevist ă
semestrial ,ăVolumul 3, nr.1(5), iunie 2014 (ISSN:2284-7324, ISSN-L:2284-7324), Arad,
2014 p. 72-76
- Greşeliăcomiseăînămodăfrecventăînăactivitateaădeăpredareăaăatletismuluiăînăşcoal ,ăRevistaă

StudiaăUniversitatisă„VasileăGoldiş”,ăSeriaăEduca ieăFizic ăşiăKinetoterapie,ărevist ă
semestrial ,ăVolumul 3, nr.1(5), iunie 2014 (ISSN:2284-7324, ISSN-L:2284-7324),
Arad, 2014 p. 52-56
- Aspecteăaleăeduc riiăpsihomotricit iiăînăînv mântulăprimar,ăRevistaăStudiaă
Universitatisă„VasileăGoldiş”, SeriaăEduca ieăFizic ăşiăKinetoterapie, revist ăsemestrial ,ă
Volumul 1, nr. 1(1), martie 2012 (ISSN:2284-7324, ISSN-L:2284-7324), Arad, 2012 p.1827.
- Perspectiveădeăameliorareăaăprocesuluiădeăpredareăaăatletismuluiăînăşcoal ,ăRevistaă
„Olimpia”ă(ISSNă1454-9751),nr. 12, 8 pagini,2008
- Problemeăridicateădeăprimulăcongresăeuropeanăalăsportuluiăpentruăto i,ă
Slovenia,Portoroz,12-15 octombrie 2006, www.didactic.ro, 2007
- Mureşul-civiliza ie,metaforaăsiăimagine,ăRevistaă„Olimpia”,nr.10,2006,p.6
- CampionatulăNa ionalăalăliceelor-noi modalitati de organizare, Revista
„Olimpia”,nr.6,2006,p.5
- “Coordonateăaleăreformeiăînăînv mântulădeăeduca ieăfizicaăşcolara,revistaă“Olimpia”ă
(ISSN 1454-9751),nr. 8, 4 pagini,2005
-PerspectiveăşiăprogrameăînăUniuneaăEuropeanaăprivindăpracticareaăsportuluiăpentruăto iă
Revistaă„Olimpia”,ă(ISSNă1454-9751),nr. 7, 7 pagini,2005
- Ghidămetodologicădeăeduca ieăfizicaăsiăsport-invatamant gimnazial, Edit. S.C.Aramis
Print s.r.l,2001,96 pag.(colaborator)
- Ghidămetodologicădeăeduca ieăfizicaăsiăsport-invatamant liceal, Edit. S.C.Aramis Print
s.r.l,2001,96 pag.(colaborator)
- Reformaăînv mântuluiăînăeduca iaăfizicaăşcolara,ăRevistaă„Olimpia”,nr.2,1999,p.911(ISSN 1454-9751)
Alteălucr riăcomunicate:
- „Posibilit iădeăvalorificareăaăarealuluiăCanaluluiăMorilorăînăvedereaăpractic riiă
exerci iilorăfiziceădeătimp liber”,ăprelegereăsus inut ,ăînăcalitateădeăprofesorăinvitat,ăcuă
ocaziaălans riiăproiectuluiă„Renaştereaăuneiălegendeă– Canalulămorilor”
- “Modalit iădeăpracticareăaăsportuluiăpentruăto iăînărândulătinerilorăadul iădinăgrupurileă
socialeădefavorizate”,ăcomunicareăsus inut ălaăBerlin,ăcuăocaziaăuneiăac iuniădeămobilitateă
înăcadrulăproiectuluiăGUNDTVIGăLLLăEUă“StrategiesătoăImproveăHealthăPromotionă
AmongăYoungăAdultsăfromăVulnerableăSocialăGroups”ă
Activitati administrative:
inspectorăşcolarădeăspecialitate educa ieăfizicaăsiăsportălaăInspectoratulăşcolarăalăjude uluiă
Arad în perioada 1998-2006;
membruăalăConsiliuluiădeăAdministra ieăaăInspectoratuluiăşcolarăalăjude uluiăAradăină
perioada 2001-2004 .
preşedinteăexecutivăalăComisieiăjude eneăaăSportuluiăşcolar in perioada 1998-2006.
membru al filialei Arad a Academiei Olimpice Romane,cu responsabilitati privind
organizarea cercurilor olimpice in scoli.

Lista de lucrări – conf. univ. dr. Francisc Schmidt
-
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Cărţi şi capitole în cărţi
11 cărţi publicate(9 ca unic autor şi 2 în calitate de coautor)
- 9 cărţi publicate:
1.ăTeoriaăeduca ieiăfiziceăşiăsportului-curs,edi iaăaăIII-a,revizuit ăşiăad ugit ,ăArad,ăEd.ă„VasileăGoldiş”ă
University Press, 2012 (ISBN 978-973-664-596-9)
2.ăDidacticaăeduca ieiăfiziceăşiăsportului-curs,ăedi iaăaăII-a,ăArad,ăEd.ă„VasileăGoldiş”ăUniversityăPress,ă
2012 (ISBN 978-973-664-597-6)
3. Organizareaăşiăconducereaăstructurilorăspecificeădomeniuluiăeduca ieiăfiziceăşiăsportuluiă– curs, Arad,
Ed.ă„VasileăGoldiş”ăUniversityăPress,ă2012ă(ISBNă978-973-664-595-2)
4. Culegere de jocuri de motricitate – aspecteăteoreticeăşiăpracticeă,ăArad,ăEd.ă„VasileăGoldiş”ăUniversityă
Press, 2012 (ISBN 978-973-664-594-5)
5.ăTeoriaăeduca ieiăfiziceăşiăsportului-curs,edi iaăaăII-a,revizuit ăşiăad ugit ,ăArad,ăEd.ă„VasileăGoldiş”ă
University Press, 2011 (ISBN 978-973-664-458-0)
6.ăDidacticaăeduca ieiăfiziceăşiăsportului-curs,ăArad,ăEd.ă„VasileăGoldiş”ăUniversityăPress,ă2011ă(ISBNă
978-973-664-456-6)
7. Teoria educa ieiăfiziceăşiăsportului- curs,ăArad,ăEd.ă„VasileăGoldiş”ăUniversityăPress,ă2009ă(ISBNă
978-973-664-311-8)
8.ăÎndrumarădeăpractic ăpedagogic ăaăstuden ilorădeălaăeduca ieăfizic ăşiăsport,ăArad,ăEd.ă„VasileăGoldiş”ă
University Press, 2008 (ISBN 978-973-664-272-2)
9.Repereăăprivindăpracticareaăsportuluiăpentruăto iăînăînv mântulăpreuniversitar(2008),ăArad,ăEd.ă
„VasileăGoldiş”ăUniversityăPress,ă2008ă(ISBNă978-973-664-273-9)
- 2 cărţi publicate, în calitate de coautor:
1.ăTesteăgril ă– Educa ieăfizic ăşiăsportiv .ăKinetoterapieăşiămotricitateăspecial (2014)ă/ăcoord:ăDană
Mirela – Arad,ă„VasileăGoldi ”ăUniversityăPress,2014,ăautorăalăcapitolelor:ăTeoriaăşiămetodicaăeduca ieiăfiziceăşiă
sportului;ăTeoriaăeduca ieiăfizice;ăAtletismă(ISBNă978-973-664-697-3).
2.Teste gril ă– Educa ieăfizic ăşiăsportiv .ăKinetoterapieăşiămotricitateăspecial (2013)ă/ăcoord:ăDană
Mirela – Arad,ă„VasileăGoldi ”ăUniversityăPress,2013,ăautorăalăcapitolelor:ăTeoriaăşiămetodicaăeduca ieiăfiziceăşiă
sportului;ăTeoriaăeduca ieiăfizice.
Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional
principal;
- Uneleă aspecteă fiziologiceă şiă psihologiceă investigateă înă selec iaă ini ial ă înă atletism, Revista Studia
Universitatisă „Vasileă Goldiş”,ă Seriaă Educa ieă Fizic ă şiă Kinetoterapie,ă revist ă semestrial ,(ISSN:2284-7324,
ISSN-L:2284-7324), Arad, 2014
- Greşeliă comiseă înă modă frecventă înă activitateaă deă predareă aă atletismuluiă înă şcoal , Revista Studia
Universitatisă „Vasileă Goldiş”,ă Seriaă Educa ieă Fizic ă şiă Kinetoterapie,ă revist ă semestrial ,ă (ISSN:2284-7324,
ISSN-L:2284-7324), Arad, 2014
- Aspecte ale educ riiă psihomotricit iiă înă înv mântulă primar,ă Revistaă Studiaă Universitatisă „Vasileă
Goldiş”,ă Seriaă Educa ieă Fizic ă şiă Kinetoterapie,ă revist ă semestrial ,ă Volumulă 1,ă nr.ă 1(1),ă martie 2012
(ISSN:2284-7324, ISSN-L:2284-7324), Arad, 2012 p.18-27.
Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice
- Jocuri de motricitate utilizate în predarea atletismului în şcoal ă(claseleăV-VI) , Arad, Zilele academice
aradene, 2012
- Perspectiveă deă ameliorareă aă procesuluiă deă predareă aă atletismuluiă înă şcoal ,ă Arad, Zilele academice
aradene, 2012

- Aspecte noi privind reorganizarea structurilor specifice determinate de înfiin area Ministerului
Educa iei, Cercet rii, Tineretului şi Sportului, Arad,ăZileleăacademiceăar dene,ă2010
- Aspecteă pedagogiceă aleă evalu riiă şiă autoevalu riiă eleviloră dină înv mântulă gimnazial,ă Arad, Zilele
academice aradene, 2010
- Algoritmizarea mijloacelor pentru predarea probelor de atletismăînăînv mântulăgimnazial,ă”,conferin aă
interna ional ădeăreferateăşiăcomunic riăştiin ificeăorganizat ădeăInspectoratulăŞcolarăalăJude uluiăArad,2009.
- Aspecteăaleăeduc riiăpsihomotricit iiăînăînv mântulăprimar,ăArad,ăZileleăacademiceăar dene,ă2009
- Aspecteă pedagogiceă implicateă înă predareaă atletismuluiă înă înv mântulă preuniversitar,ă Arad,ă Zileleă
academiceăar dene,ă2009
- Problematicaăactual ăaăsportuluiăpentruăto i,ăArad,ăZileleăacademiceăar dene,ă2008
- Studiuă comparativă privindă sarcinileă careă revină MECT,ă ANSă şiă COSRă ă caă urmareă aă semn riiă
„Protocoluluiă privindă asigurareaă cadruluiă deă colaborareă înă vedereaă dezvolt riiă continueă şiă func ion riiă
performanteăaăsistemuluiăna ionalădeăeduca ieăfizic ăşiăsport", Arad,ăZileleăacademiceăar dene,ă2008
- Perspectiveădeăameliorareăaăprocesuluiădeăpredareăaăatletismuluiăînăşcoal ,ăîn: Revistaă„Olimpia”ă(ISSNă
1454-9751), nr. 12, 8 pagini, 2008
- Mureşulă- civiliza ie,ămetafor ăşiăimagine,ăRevistaă„Olimpia”,ănr.10,ă2006, p.6
- CampionatulăNa ionalăalăliceeloră- noiămodalit iădeăorganizare,ăîn:ăRevistaă„Olimpia”,ănr.6,ă2006,ăp.5
- “Coordonateăaleăreformeiăînăînv mântulădeăeduca ieăfizic ăşcolara,ăîn:ărevistaă“Olimpia”ă(ISSNă14549751),nr. 8, 4 pagini,2005
- „Perspectiveă şiă programeă înă Uniuneaă Europeanaă privindă practicareaă sportuluiă pentruă to i”,ă conferin ă
interna ional ădeăreferateăşiăcomunic riăştiin ificeăorganizat ădeăInspectoratulăŞcolarăalăJude uluiăArad,2004.
4 lucrări comunicate oral şi publicate în rezumat înăvolumeleăunorămanifest riăştiin ificeăăjude ene:
- „Decatlonulă atletică laă copii”,ă înă simpozionă Educa iaă fizic ă şiă sportulă – prezentă şiă perspective”,ă
Moneasa, jud. Arad. 29-30.11.2012
- „Sportulă înă preocup rileă deă timpă liberă aleă eleviloră dină clasele V-XIIă deă laă Colegiulă Na ională Moiseă
Nicoar ăArad”,ăsesiuneaădeăcomunic riăştiin ificeăorganizat ădeăLiceulăcuăProgramăSportivăArad,ă2006.
- „Uneleăaspecteăaleăpoten ialuluiăbiomotricăalăpopula ieiăşcolare”,ăprezentareăf cutaăinăcadrulăcercuriloră
metodiceăaleăprofesorilorădeăeduca ieăfizicaăşiăsportădinăjude ulăArad,2005.
Alteălucr riăcomunicate:
- „Posibilit iă deă valorificareă aă arealuluiă Canaluluiă Moriloră înă vedereaă practic riiă exerci iiloră fiziceă deă
timpă liber”,ăprelegereăsus inut ,ăînă calitateădeăprofesorăinvitat,ăcuăocaziaă lans riiăproiectuluiă „Renaştereaăuneiă
legende – Canalulămorilor”
- “Modalit iă deă practicareă aă sportuluiă pentruă to iă înă rândulă tineriloră adul iă dină grupurileă socialeă
defavorizate”,ă comunicareă sus inut ă laă Berlin,ă cuă ocaziaă uneiă ac iuni de mobilitate în cadrul proiectului
GUNDTVIGăLLLăEUă“StrategiesătoăImproveăHealthăPromotionăAmongăYoungăAdultsăfromăVulnerableăSocială
Groups”ă

