
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei 

1.3 Departamentul Didactica Ştiinţelor Exacte 

1.4 Domeniul de studii Științe ale educației 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Management curricular 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Educația prin sport. Metodologia proiectării și organizării activităților 

fizice de loisir. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Prodea Cosmin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Prodea Cosmin 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Op. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 24 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 20 

Examinări  6 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 126 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
a

le
  proiectarea, implementarea şi valorificarea studiilor de impact, a cercetărilor educaţionale 

calitative şi cantitative, a cercetărilor-acţiune etc. care îi permit cadrului didactic să 
transforme cercetarea pedagogică într-o componentă firească a practicilor sale educative, 
valorificabilă în direcţia reglării şi autoreglării procesului de învăţământ 

 proiectarea/planificarea programelor şi a activităților de (auto)formare si (auto)dezvoltare 
instituţionala şi personală (achiziţia abilităţilor  necesare ca  formator în domeniul 
educaţiei, în acord axiologic cu valorile sociale promovate 

 identificarea şi evaluarea strategiilor de lucru cu adolescenţii 

 participarea la mecanismele de asigurare a calităţii educaţiei 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

 comunicare şi interacţiunea socială activă şi proactivă eficiente în contexte profesionale şi 
personale 

 reflecţie individuală şi colectivă critică şi constructivă 

 autonomie şi responsabilitate şi autoresponsabilizare în realizarea sarcinilor profesionale şi 
auto-asumate 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Principiile internaţionale privind adolescenţii Prelegere interactivă 

Discuții structurate 
 

Adolescenţa şi formele ei 
Adolescenţa şi activităţile de loisir 

Prelegere interactivă 
Creativitatea ghidată 

 

Aspecte generale ale  adolescenţei 
Activitatea fizică la persoanele tinere 

Prelegere interactivă 
Discuții structurate 

 

Modificările fiziologice la persoanele tinere 
Controlul medical la persoanele tinere 

Prelegere interactivă 
Dezbaterea forum 

 

Planificarea activităţii fizice în timpul liber Prelegere interactivă 
Dezbaterea forum 

 

Principalele forme de practicare a exerciţiilor fizice la 
persoanele tinere 

Algoritmizare 
Problematizare 

 

Cele 10 legi universale ale sănătăţii Problematizare 
Discuții structurate 

 

Bibliografie: 
1. Carnegie, D., (2000),  -  Lasă grijile, începe să trăieşti,  Editura  Curtea Verde, Bucureşti. 
2. Căileanu, I., (1994), - Oparaţiune „S” Sănătate prin metode naturiste, Editura Dacia, Cluj-Napoca. 
3. Cristea, Elena, (1990), - Terapia prin mişcare la vârsta a treia, Editura Medicală, Bucureşti. 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor 
fizice de loisir la diferite categorii de vârste 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Formarea unor cunoștințe de ordin teoretic, metodologic şi practico-
metodic, necesare organizării activităţilor de loisir 

 Formarea capacităţii de a proiecta activitatea fizică desfăşurată în 
timpul liber 

 Formarea unor priceperi si deprinderi de ordin pedagogico-metodic şi 
organizatoric necesare predării educaţiei fizice prin activităţi de loisir 



4. Drăgan, I., Demeter, A., (1990), - Sport şi sănătate, Editura Sport-Turism, Bucureşti. 
5. Drăgan, I., (1983), - Pledoarie pentru sănătate, Editura Albatros, Bucureşti. 
6. Duma, E., (1997), - Controlul medical în educaţie fizică şi sport, Editura Argonaut, Cluj-Napoca. 
7. Dumitru, M., (1984), - Bătrâneţe activă, Editura Medicală, Bucureşti. 
8. Florian, S., T., (2001), - Exerciţiul fizic în educaţie fizică şi sport în Kinetoterapie, Editura Fundaţia 
Română de Mâine,  Bucureşti. 
9. Jenkins, R., (2001) - Fitness – Gimnastica pentru toţi, Editura Alex-Alex. 
10. Manno, Renato,(1996) – Bazele teoretice ale antrenamentului  sportiv, MTS, Bucureşti. 
11. Paşcanu, V., O., (1994), - Vârsta a treia sau ultimul examen, Editura Moldova, Iaşi. 
12. Paraschiv, Rodica, (1999), - Ghid practic pentru a rămâne mereu  tineri, Editura Niculescu, Bucureşti. 
13. Stonton-Jones, Kristina, (1992) – An introduction to Dance Mouvement Therapy in 
Psychiatry,Routledge. 
14. Thorton, Betty, (2004), - Cele 10  legi universale ale sănătăţii,  Editura Niculescu, Bucureşti. 
15. Voiculescu, M., (1986),- Medicina pentru familie, Editura Medicală, Bucureşti. 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Principiile internaţionale privind persoanele de 
vârsta a treia 

Discuţie dirijată  

Senescenţa şi activităţile de loisir Mozaic   
Aspecte generale ale  vârstei a III-a 
Activitatea fizică la persoanele în vârstă 

Discuţie dirijată 
Algoritmizare 

 

Modificările fiziologice la persoanele în vârstă 
(sistemul nervos, sistemul respirator, sistemul 
cardiovascular, sistemul osos, sistemul muscular, 
sistemul urogenital, mobilitatea, compoziţia corporală) 

Listele de informații 
Creioanele la mijloc 

 

Planificarea activităţii fizice la persoanele în vârstă 
(resurse materiale şi umane) 

Problematizare  

Principalele forme de practicare a exerciţiilor fizice la 
persoanele în vârstă 

Discuţie dirijată 
Algoritmizare 

 

Cele 10 legi universale ale sănătăţii Problematizare  
Bibliografie: 
1. Carnegie, D., (2000),  -  Lasă grijile, începe să trăieşti,  Editura  Curtea Verde, Bucureşti. 
2. Căileanu, I., (1994), - Oparaţiune „S” Sănătate prin metode naturiste, Editura Dacia, Cluj-Napoca. 
3. Cristea, Elena, (1990), - Terapia prin mişcare la vârsta a treia, Editura Medicală, Bucureşti. 
4. Drăgan, I., Demeter, A., (1990), - Sport şi sănătate, Editura Sport-Turism, Bucureşti. 
5. Drăgan, I., (1983), - Pledoarie pentru sănătate, Editura Albatros, Bucureşti. 
6. Duma, E., (1997), - Controlul medical în educaţie fizică şi sport, Editura Argonaut, Cluj-Napoca. 
7. Dumitru, M., (1984), - Bătrâneţe activă, Editura Medicală, Bucureşti. 
8. Florian, S., T., (2001), - Exerciţiul fizic în educaţie fizică şi sport în Kinetoterapie, Editura Fundaţia 
Română de Mâine,  Bucureşti. 
9. Jenkins, R., (2001) - Fitness – Gimnastica pentru toţi, Editura Alex-Alex. 
10. Manno, Renato,(1996) – Bazele teoretice ale antrenamentului  sportiv, MTS, Bucureşti. 
11. Paşcanu, V., O., (1994), - Vârsta a treia sau ultimul examen, Editura Moldova, Iaşi. 
12. Paraschiv, Rodica, (1999), - Ghid practic pentru a rămâne mereu  tineri, Editura Niculescu, Bucureşti. 
13. Stonton-Jones, Kristina, (1992) – An introduction to Dance Mouvement Therapy in 
Psychiatry,Routledge. 
14. Thorton, Betty, (2004), - Cele 10  legi universale ale sănătăţii,  Editura Niculescu, Bucureşti. 
15. Voiculescu, M., (1986),- Medicina pentru familie, Editura Medicală, Bucureşti. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor profesionale şi 
angajatorilor (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Cluburi Sportive Şcolare, Licee şi Şcoli generale). 

 



10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Dobândire cunoştinţelor 

teoretice specifice 
disciplinei 

Evaluare scrisă 50 % 

10.5 Seminar/laborator Operaționalizarea 
cunoştinţelor specifice 
disciplinei 

Evaluare pe parcurs 30 % 

Redarea sintetică a unei 
probleme pe o temă 
primită la începutul 
semestrului, evidențiind 
contribuția autorilor din 
domeniu, incluzând 
elemente critice și păreri 
personale despre subiectul 
tratat. 

Evaluare scrisă 20 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

  Dobândirea unui pachet minimal de cunoştinţe teoretice specifice disciplinei 
 Adoptarea propriului cod deontologic în concordanţă cu spiritul valorilor educaţiei moderne  

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

15.04.2017              Conf. univ. dr. Prodea Cosmin Conf. univ. dr. Prodea Cosmin 

                                                                              

 

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

20.04.2017                     Prof. univ. dr. Liliana Ciascai 


