
 

Program postuniversitar: AMELIORAREA MOTRICITATII LA PERSOANE CU DIZABILITATI 
 
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 
ore 

Curs Seminar Lucrări 
practice 

Forma de evaluare Credite 

Jocuri motrice adaptate  si 
activitati recreative  

Mers si variante de mers executate sub forma de stafete si jocuri; 
Sarituri si aruncari selctive adecvate formei de dizabilitate in stafete 
si jocuri; 
Pasi de dans cu muzica; 
 

10 2  8 V 5 

Organizarea de evenimente si 
intreceri sportive 

Continutul diferitelor tipuri de evenimente sportive; 
Etapele organizarii unei competitii sportive. 

10 6  4 V 5 

Activitati educative alternative 
(tabere, competitii,cluburi, 
cunoastere interculturala) 

Organizarea unor tabere sportive; 
Tipuri de activitati desfasurate in tabere; 
Jocuri de socializare tabere si cluburi; 
 

10 6  4 V 5 

Educatia sportiva ca mijloc de 
integrare socio-culturala 

Schimburi de impresii, materiale promotionale (insigne, 
tricouri,esarfe, timbre, etc), participarea la evenimente sportive cu 
sportivi fara dizabilitati 

10 6  4 C 5 

Stagiu in vederea pregatirii 
examenului de absolvire 

 4    C 5 

Examen de certificare a 
competenţelor profesionale 

 2 - - - E 10 

 
TOTAL ORE, CREDITE 

 55     35 

 
Denumirea calificării universitare: Educaţie fizică şi sportivă 
Cod calificare (RNCIS): L100010010  
 
C- Competenţe profesionale  
C1. Proiectarea modulara (Educatie fizica si sportiva) si planificarea continuturilor de baza ale domeniului cu orientare interdisciplinara 
C1.2. Utilizarea cunostintelor privind evaluarea capacitatilor psiho-somato-functionale ale subiecţilor si ale practicantilor cu dezabilităţi de activitati de educatie fizica si sport 
C1.5. Elaborarea unor documente de planificare si evidenta potrivit didacticii educatiei fizice si sportive. 
C3. Evaluarea cresterii si dezvoltarii fizice si a calitatii motricitatii potrivit cerintelor/obiectivelor specifice educatiei fizice si sportive, a atitudinii fata de practicarea independenta a exercitiului fizic. 
C3.1. Identificarea elementelor ambientale specifice aplicarii tehnicilor si a metodelor de diagnosticare stadiala (primara) a nivelului cresterii, dezvoltarii si a calitatii motricitatii activitatilor de educatie fizica si sport. 
C3.3. Folosirea feedback-ului pentru optimizarea setului de mijloace aplicat pentru evaluarea diagnostica stadiala. 
 
T - Competente transversale 
CT 1. Organizarea de activitati de educatie fizica si sportive pentru persoane cu dezabilităţi de diferite varste si niveluri de pregatire in conditii de asistenta calificata, cu respectarea normelor de etica si deontologie 
profesionala 
CT 2. Indeplinirea in conditii de eficienta si eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea si desfasurarea activitatilor planificate. 
 
 

Calificare universitară/standard ocupaţional: 

Profesor de educatie fizica, Secretar de federaţie sportivă, Organizator de competiţii sportive, Consultant integrare/reintegrare socială prin sport. 
 


