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Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 
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de 

predare 

G.01.O.0.07 

G.02.O.0.17 

G.03.O.0.29 

G.04.O.0.38 

58       

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele 

. 

1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: 

- acumularea de experienţe cognitive; 

- înţelegerea propriului organism şi influienţei diferitor factori ai mediului 

înconjurător asupra lui; 

- încurajarea gândirii independente 

2. Instrumental – aplicative: - continuarea activităţii sportive într-un program coerent şi 

eficient; - dezvoltarea capacităţii motrice generale; - programe individuale; - programe de 

masă (sportul pentru toţi) 

3. Atitudinale: 

- învingerea prejudecăţilor, 

- cultivarea respectului faţă de ceilalţi; 

- obţinerea succesului de grup; 

- cooperare; 

- dezvoltarea trăsăturilor de personalitate. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Educaţia fizică şi sportul – obiect de instruire în instituţiile de învăţământ superior. 

Conţinutul activităţii didactice pentru studenţii anului I USM. Activitatea sportivă şi 

de masă la USM 

2. Atletism. Familizarea studenţilor cu sismetul probelor atletice. Învăţarea alergării de 

viteză pe distanţa de 100 m 

3. Atletism. Alergare de viteză pe distanţă de 100 m. Blocurile de start. Învăţarea startului 

de jos şi lansarea din start, alergare pe distanţă şi finisarea 

4. Atletism. Consolidarea elementelor şcolii alergării. Test de evaluare. Alergare pe 

distanţa la 100 m. 

5. Atletism. Învăţarea şi consolidarea probei săritura de pe loc. Test de evaluare. 

6. Atletism. Alergare de rezistenţă. Învăţarea startului de sus şi lansării din start. Învăţarea 

tehnicii alergării de rezistenţă. 

7. Atletism. Învăţarea tehnicii alergării de rezistenţă. Formarea simţului tempului şi 

coordonarea alergării cu ritmul respirator. 

8. Atletism. Învăţarea tehnicii alergării pe teren variat – parc, pădure. Formarea simţului 

tempoului cu finisarea distanţei. Test de evaluare. Alergare de rezistenţă. B – 1000 m, 

F – 500 m. 

9. Baschet, lecţie metodică. Locul baschetului în planul de învăţământ. Metodele de 

predare şi învăţare a jocului. Formele şi metodele de evaluare. Regulile jocului 

10. Baschet. Familizarea cu poziţiile fundamentale ale baschetbalistului. Învăţarea tehnicii 

prinderii şi transmiterii mingii cu 2 mâini de la piept 



11. Baschet. Învăţarea tehnicii prinderii şi transmiterii mingii cu 2 mâini de la piept, de 

după cap, de jos şi cu ricoşare de la sol. Învăţarea driblingului (conducerii) mingii 

12. Baschet. Învăţarea prinderii şi transmiterii mingii cu o mâină de la umăr din lateral de 

jos. Învăţarea aruncării mingii la coş cu 2 mâini de la piept, cu o mâină de la umăr de 

pe loc şi după 2 paşi. 

13. Baschet. Învăţarea tehnicii opririi după 2 paşi şi prin săritură. Învăţarea tehnicii 

intercepţiilor. Învăţarea aruncării mingii la coş cu o mâină de la cap după 2 paşi şi prin 

săritură 

14. Baschet. Tactica jocului. Tactica jocului în atac. Tactica jocului în apărare. 

15. Baschet. Testarea nivelului de pregătire teoretică, tehnică şi fizică. Regulile jocului. 

Aruncarea mingii la coş. Alergare de suveică (40 sec.) 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea finală: 

Sarcina Nr.1. Testarea teoretică. - Studentul va raspunde oral la 3 – 5 întrebări puse de profesor 

din regulile de joc.  

Sarcina Nr.2. Testarea tehnică. - Studentul îndeplineşte aruncarea mingii la coş de la linia de 

pedeapsă.  

Sarcina Nr.3. Testarea de pregătire fizică. - Alergare de suveică (40 sec. metraj) de-a latul 

terenului de baschet, B – 180 m , F – 150 m. 

 Partea de încheiere 15-20 min.  

- Exerciţii de relaxare pentru revenirea pulsului la nivel normal. 

 - Notarea studenţilor.  

- Sarcina pentru lucrul individual.  

- Apelul studenţilor. 
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