Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe

FIŞA DISCIPLINEI*
1. Date despre program
Instituţia de
învăţământ superior
Facultatea
Departament
Domeniul de studiu
Ciclul de studii
Specializarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Codul cursului
380607OU04O042
Tipul de evaluare

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Ştiinţe
Ştiinţe ale Mediului, Fizică şi Educaţie Fizică şi Sport
Educaţie fizică şi sport
Licenţă
Sport și Performanță Motrică

Tipul cursului

Jocuri dinamice
An de studiu
Semestrul
II
IV
Categoria formativă a disciplinei
D.s.

Număr de credite
2

Verificare practica
Titular activităţi seminar /
Lector univ.dr. Savu Olimpiu
laborator/ proiect
3. Timpul total estimat
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total
2
2
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs
Seminar
Laborator
Proiect
Total (NOADsem)
28
28
Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat:
Examinări:
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem )
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a sem/lab/pr
Sala de sport a facultătii
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Nr.ore
14
4
5
5
28
56
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6. Competenţe specifice acumulate
Cunoşterea particularităților rmetodice ale predării jocurilor dinamice și
utilizarea lor adecvată în viitoarea activitate profesională;
Competenţe profesionale
Utilizarea cunoştinţelor pentru predarea jocurilor dinamice pe diferite nivele de
vârstă;

Competenţe transversale

Abilitati de lucru in echipa
Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sport pentru persoane de diferite
vârste şi niveluri de pregătire;
Respectul eticii profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Formarea capacității de aplicare a metodicii de predare în funcție de
particularitățile activităţilor fizice desfășurate sub formă de joc sau
întrecere
Obiectivele specifice
Formarea capacității de a lucra în condiții de autonomie;
Formarea capacității de comunicare teoretică, practică şi nonverbală;
Formarea capacității de a evalua procesul instructiv-educativ şi
evoluția participanților la acesta;
Formarea capacității de rezolvare a problemelor organizatorice
previzibile şi imprevizibile ;
8. Conţinuturi
Total ore curs:
Seminar/Laborator
Sem 1
Jocuri de atenţie specifice adunării şi alinierii în lectia de educaţie fizică;

28
Nr. ore
2

Jocuri pentru pregatirea organismului pentru efort şi a orientării în spaţiu, a variantelor de
mers şi alergare;

2

Sem 3

Jocuri şi ştafete pentru dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar aplicative;

2

Sem 4

Jocuri şi ştafete pentru dezvoltarea vitezei în toate formele de manifestare ale acesteia;

2

Sem 5

Jocuri şi ştafete pentru dezvoltarea îndemânării în toate formele de manifestare ale acesteia;

2

Sem 6

Jocuri şi ştafete pentru însuşirea elementelor tehnice din gimnastică:sărituri, rostogoliri, a
educării coordonării echilibrului şi orienterii în spaţiu;

2

Jocuri şi ştafete pentru însuşirea elementelor tehnice din atletism, a paşilor specifici de mers
şi alergare, a sărituriilor şi aruncăriilor;

2

Jocuri şi ştafete pentru însuşirea elementelor tehnice din handbal: prinderea şi pasarea
mingii, conducerii mingii, a aruncărilor la poartă şi însuşirii poziţiei fundamentale;

2

Jocuri şi ştafete pentru însuşirea elementelor tehnice din baschet: prinderea şi pasarea
mingii, conducerii mingii, a aruncărilor la coş şi a însuşirii poziţiei fundamentale de apărare;

2

Sem 2

Sem 7
Sem 8
Sem 9
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Jocuri pentru însuşirea elementelor tehnice din volei: pasarea şi preluarea mingii, şi a
însuşirii poziţiei fundamentale;

2

Jocuri pentru dezvoltarea calităţii motrice rezistenţa: însuşirea ritmului de alergare de
rezistenţă;

2

Jocuri pentru dezvoltarea calităţii motrice forţa:a dezvoltării forţei membrelor inferioare şi
superioare, abdominale şi generale ;

2

Sem 13

Jocuri pentru revenirea indicilor marilor funcţii ale organismulu;

2

Sem 14

Verificare practica

Sem 10
Sem 11
Sem 12

2
Total ore seminar/laborator 28

Metode de predare
Explicaţia, demonstraţia, corectarea, dialogul;
Bibliografie
Referinţe
SAVU O. Jocuri de miscare, - Suport de curs Facultatea de Științe Univ. Lucian Blaga Sibiu 2012;
bibliografice
EPURAN M. - Jocuri de mişcare. - Edit. IEFS.- Bucureşti, 1973
recomandate
ILCA I. - Jocuri de mişcare pentru clasele I-XII. - Editura Facla.- Timişoara,1972
Referinţe
NICULESCU AL. ŞI CRULI. - Exerciţii şi jocuri în şcoală. - Editura Sport-Turism.- Bucureşti,
bibliografice
1976
suplimentare

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina “Jocuri dinamice” prin competenţele însuşite de către studenţi contribuie într-un mod semnificativ şi
integrator la pregătirea viitorului specialist în domeniul educaţiei fizice şi sport prin competențe specifice
activităţilor fizice desfășurate sub formă de joc sau întrecere.;

10. Evaluare
Tip activitate

Laborator

Criterii de evaluare

Metode de evaluare
Media notelor acordate
pentru activitatea la
lucrări practice .
Prezenta integrala

Ponderea în
nota finală

Obs.**

70%
30%

Standard minim de performanţă
Însuşirea în proporţie de 50 % a cunoştinţelor practice aferente disciplinei . Nota 5
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora.
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen; CEF - condiţionează
evaluarea finală;
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Data completării: 01.10.2020
Data avizării în Departament: 02.10.2020
Grad didactic, titlul, prenume,
numele
Titular disciplină

Lect. univ. dr. Olimpiu Savu

Director de
departament

Lect.univ.dr Voichita Gheoca
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Semnătura

Voichita Gheoca
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