
Universitatea de Stat din Moldova  

Facultatea Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială 

Departamentul Educație Fizică 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 
Educație fizică și sport 

Responsabil de disciplină/modul: Bragarenco Nicolae, dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Denumirea 

Disciplinei 

Educaţia fizică și sport codul: 

Anul de studiu I – II Semestrul I – IV 
Tipul de evaluare 

finală 
C 

Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – 
de specialitate 

G 
Numărul de 
credite 

- 

Regimul obligativităţii disciplinei: O – obligatorie, A – opţională, F – facultativă, 
LA – liber alese 

O 
  

Lecția de educație fizică Secții sportive 

Total ore din 

planul de 
învăţământ 

 

60 

Total 
ore 

studiu 
individual 

 

60 

Total 
ore 
pe 

semestru 

 

15 

Total 

ore 
 

300 

Total ore pe semestru  

75 

Titularul modulului / disciplinei  

 
Conținutul 

disciplinei 

1. Subiecte: Exerciții speciale atletice. Alergare de viteză. Alergare pe distanțe lungi. Cross. Sărituri peste 

obstacole. 

2. Subiecte: Tehnica de posesie a mingii. Tehnica deposedării de minge. Acțiuni tactice individuale de atac și 

apărare. Joc convențional. 

3. Subiecte: Tehnica de posesie a mingii. Tehnica deposedării de minge. Acțiuni tactice individuale de atac și 

apărare. Joc convențional. 
4. Subiecte: Tehnica de posesie a mingii. Tehnica deposedării de minge. Acțiuni tactice individuale de atac și 

apărare. Joc convențional. 

5. Subiecte: Tehnica de posesie a mingii. Tehnica deposedării de minge. Acțiuni tactice individuale de atac și 

apărare. Joc convențional. 

6. Subiecte: Priza rachetei, poziții fundamentale, deplasări. Lovituri. Serviciu. Joc competițional la individual 

și dublu. 

7. Subiecte: Priza paletei, poziții fundamentale, deplasări. Lovituri. Serviciu. Joc competițional la individual și 

dublu. 

8. Subiecte: Deschiderea. Jocul de mijloc. Finalul. Joc competițional. 

9. Subiecte: Deschiderea. Jocul de mijloc. Finalul. Joc competițional. 

10. Subiecte: Exerciții pentru grupele mici de mușchi. Exerciții pentru grupele medii de mușchi. Exercițiu 

pentru grupele mari de mușchi. Complexe de exerciții forță. 
11. Subiecte: Pași aerobici la 2 timpi. Pași aerobici la 4 timpi. Pași aerobici la 8 timpi. Complex aerobic cu 

obiecte. 

12. Subiecte: Exerciții de acomodarea cu apa.Plutire scufundare și alunecare. Tehnica stilului de înot. Înot 

aplicativ 

Evaluarea 

rezultatelor  

Evaluarea la disciplină se aplică prin cele trei forme: iniţială, formativă și finală: 

Evaluarea iniţială/ non instrumentală se efectuează la începutul activităţii/ modulului pentru a stabili gradul de 

pregătire a studenților pentru cursul preconizat, potenţialul de învăţare la începutul unei noi activităţi. Se apreciază 

prin interviu, chestionare orală, conversaţie, expuneri orale, cunoştinţele, abilităţile şi competenţele profesionale 

formate prin disciplina educație fizică școlară sau alte practice ale planului de învățământ. 

Evaluarea formativă care se efectuează sub forma de participare activă în lecție și activități extracurriculară/ 

competițională, organizarea secvențelor de lecție specifică probei de sport/ modulului cu colegii din grupă a le 

cursului şi realizarea sarcinilor din activitatea individuală a studentului. Demersul vizează atât cunoaşterea 
progreselor studentului, cât şi identificarea dificultăţilor de învăţare pe care le întâmpină în cadrul cursului. 

Pornind de la esenţa evaluării dinamice, constatăm caracterul formativ al acesteia. 

Evaluarea finală/ sumativă, de bilanţ se efectuează conform planului de studii prin colocviu, sub forma analizei 

portofoliului și susținerea probelor practice specifice activității/ modulului. 
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