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FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest  

1.2. Facultatea Facultatea de Educație Fizică și Sport 

1.3. Departamentul Educație Fizică și Sportivă 

1.4. Domeniul de studii Educație Fizică și sport 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Profesor în învăţământul primar –cod C.O.R 234101,  

Profesor în învăţământul gimnazial –cod C.O.R 233002 

Cercetător în educație fizică și sport- cod C.O.R. 226909 

Asistent de cercetareîneducațiefizicăși sport- cod C.O.R 

226910 

Consiliersportiv- cod C.O.R 226911 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Istoria Educației Fizice și Sportului 

2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Puta Tiberiu  

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. Univ.dr. Puta Tiberiu 

2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei Obl 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  1 

3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 20 

Examinări 10 

Tutorat 6 

Examinări  

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  70 

3.8. Total ore pe semestru 108 

3.9. Număr de credite 4 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum •  

4.2. de competențe  •  

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului • Sală de curs dotată cu video proiector; 

• Telefoanele studenților puse pe modul silențios; 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  • Sală de seminar dotată cu videoproiector; 
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• Prezență obligatorie conform regulamentului 

universitar și a scutirilor de frecvență; 

• Telefoanele trebuie puse pe modul silențios. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale • C.1 Proiectarea modulară și planificarea conținuturilor de bază ale 

domeniului cu orientarea interdisciplinară; 

• C.2 Organizarea curriculumului integrat și a mediului de instruire și 

învățare cu accent interdisciplinar; 

• C.3 Evaluarea creșterii și dezvoltării fizice și a calității motricității 

potrivit cerințelor/obiectivelor specifice educației fizice și sportive, a 

atitudinii față de practicarea independentă a exercițiului fizic; 

• C.4 Descrierea și demonstrarea sistemelor operaționale specifice 

Educației fizice și sportive, pe grupe de vârstă; 

• C.5 Utilizarea elementelor de management și marketing specifice 

domeniului. 

Competențe transversale  • C.T.1- Organizarea de activități de educație fizică și sportive pentru 

persoane de diferite vârste și niveluri de pregătire în condiții de 

asistență calificată, cu respectarea normelor de etică și deontologie 

profesională ; 

• C.T.2-Îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate a sarcinilor de 

lucru pentru organizarea și desfășurare a activităților sportive. 

 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
• Cursul are menirea de a prezenta aspectele de referinţă ale apariţiei şi 

dezvoltării educaţiei fizice şi sportului în lume şi în ţara noastră. 

• Deprinderea de a aprofunda tematica de curs şi de a accesa informaţii 

necesare întocmirii şi susţinerii de referate. 

7.2. Obiectivele specifice  • O.c.1: Să descrie elemenetele specifice Istoriei Educației Fizice și 

Sportului. 

• O.at.1: Să argumenteze influența practicării exercițiilor  fizice din 

diferite perioade ale istoriei;  

• O. ap.1: Să identifice diferitele perioade de practicare a exercițiului 

fizic. 

• O. c.2: Să explice apariția diverselor sisteme ale Educației fizice și 

Sportului; 

• O. at.2: Să prezinte influențele diferitelor sisteme ale Educației Fizice și 

Sportului asupra dezvoltării fizice ale populației; 

• O. ap.2: Să cunoască aplicabilitatea și particularitățile sistemelor  

educației fizice și sportului; 

• O. c.3: Să cunoască evoluția diverselor activități sportive încă din 

antichitate până în zilele noastre; 

• O. at.3: Să argumenteze influența dezvoltării activităților sportive 
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asupra populațiilor locale; 

• O. ap.3: Să identifice factorii care au influențat schimbarea practicării 

activităților sportive. 

• O. c.4: Să cunoască tipurile de activități fizice practicate la diferite 

vârste; 

• O. at.4: Să prezinte interes și implicare în analiza sistemelor 

operaționale ale Educației Fizice și Sportului; 

• O. ap.4: Să descrie sistemele operaționale ale Educației Fizice și 

Sportului; 

• O. c.5: Să cunoască modalități de promovare a activităților fizice; 

• O. at.5: Să argumenteze importanța practicării activității fizice 

• O. ap.5: Să prezinte principalele elemente pentru promovarea sportului. 

 

 

8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de 

predare 

Observații 

Bzele generale ale istorie 

educației fizice sportului 

(O.c.1, O.ap.1, O. at.1) 

2 ore 

Prelegerea, 

conversația 

Prin această activitate studenții vor avea parte de o 

introducere în Istoria Educației fizice și Sportului. 

Prelegerea va avea un caracter interactiv urmărind să 

ghideze studenții spre descoperirea informațiilor.  

1. Care sunt principalele metode de prezentare a 

acestei științe? 

2. Care a fost caracterul primelor forme ale 

practicării exercițiului fizic? 

3. Care sunt cele patru origini ale exercițiului 

fizic? 

Kirițescu, C., (1943),  Palestrica, Editura „Bucovina”, I. 

E. Todoruțiu, București, pp 13-25. 

Educația fizică în diferetile 

etape de dezvoltare ale 

popoarelor antice; 

(O.c.1, O.ap.1, O. at.1, O.c3, 

O.at.3, O.ap.3) 

6 ore: 

- Exercițiile fizice în 

Asia antică; 

- Exercițiile fizice în 

Africa; 

- Exercițiile fizice În 

America; 

- Exercițiile fizice în 

Grecia Antică; 

- Jocurile Olimpice 

Antice. 

Prelegerea, 

conversația 

Prezentarea evoluției activității fizice la dezvoltarea 

popoarelor, pornind din antichitate până în perioada 

modernă.  

Se vor prezenta etapizat formele de practicare a 

exercițiului fizic în diferite perioade și locații istorice. 

La finalul acestor lecții stundeții vor avea capacitatea de 

a distinge și cunoaște noțiuni despre activitățile fizice 

ale popoarelor.  

Pe parcursul lecții aceștia vor fi ghidați cu întrebări 

precum: 

1. Care au fost principalele forme de practicare ale 

exercițiului fizic? 

2. Cum au evoluat aceste fome în funcție de 

perioada istorică? 

3. Ce influențe a avut activitatea fizică la 

dezvoltarea popoarelor? 

4. Care a fost idealul grecesc? 

5. Care au fost cauzele creșterii și degradării 

idealului grecesc? 
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Kirițescu, C., (1943), Palestrica, Editura „Bucovina”, I. 

E. Todoruțiu, București, pp 54-116. 

Educația fizică în diferetile 

etape de dezvoltare ale 

popoarelor din evul mediu; 

(O.c.1, O.ap.1, O. at.1, O.c3, 

O.at.3, O.ap.3) 

6 ore: 

- Cavalerismul; 

- Religia și activitatea 

fizică; 

- Jocurile populare. 

Prelegerea, 

conversația 

Activitățile fizice la popoarele din evul mediu. 

Prezentarea importanței practicării activității fizice în 

perioada cavalerismului. 

1. Ce scop aveau activitățile fizice din evul mediu? 

2. Care erau artele cavalerismului? 

3. Care a fost influența religiei asupra practicării 

exercițiului fizic? 

Kirițescu, C., (1943), Palestrica, Editura „Bucovina”, I. 

E. Todoruțiu, București, pp 120 - 176. 

Jocurile Olimpice Moderne 

(O.c.4,O.at.4, O.c.5, O.ap.5, 

O.at.5) 

4 ore 

Prelegerea, 

conversația 
PrezentareaaparițieiJocurilorOlimpicemoderne. Vor fi 

comunicate date legate de inițiatorulloc, 

locațiileșianiifiecăreiediții, probelecare au 

constituitprogramulîntrecerilor. 

1. Când au apărut Jocurile Olimpice moderne? 

2. Cine a fost inițiatorul lor? 

3. Cum au evoluat Jocurile olimpice moderne? 

4. Câte ediții au fost până în prezent? 

Chiş,M.,(2003) Istoria Educaţiei Fizice şi 

Sportului,Ed.Orizonturi Universitare, Timişoara. 

Evoluția ideii olimpice în 

România 

(O.c.2, O.ap.2, O.at.2, O.ap.4, 

O.at.4) 

2 ore 

 

Prelegerea, 

conversația 

1. Când a avut loc prima participare a României la 

Jocurile Olimpice moderne? 

2. Cine a fost inițiatorul ideii olimpice în România 

Chiş, M., (2003) IstoriaEducaţieiFiziceşiSportului, Ed. 

OrizonturiUniversitare, Timişoara. 

Istoria educației fizice și 

sportului în România 

(O.c.2, O.ap.2, O.at.2, O.ap.4, 

O.at.4) 

2 ore 

Prelegerea, 

conversația 

1. Care au fost izvoarele din care au redat 

actiitatea fizică la români? 

2. Care au fost jocurile specifice practicate de 

români? 

3. Care au fost sistemele adoptare de români? 

Kirițescu, C., (1943), Palestrica, Editura „Bucovina”, I. 

E. Todoruțiu, București, pp 419 - 440. 

Participarea României la 

Jocurile Olimpice 

(O.c.5, O.ap.5, O.at.5) 

2 ore 

Prelegerea, 

conversația 
1. Când a curcerit România prima medalie 

olimpică? 

2. Care a fost cea mai numeroasă delegație a 

României la Jocurile Olimpice? 
Chiş,M.,(2003) Istoria Educaţiei Fizice şi 

Sportului,Ed.OrizonturiUniversitare, Timişoara. 

Rezultatele obținute de Prelegerea, 1. Câte medalii a obținut România, până în 
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sportivii români în marile 

competiții internaționale 

(Jocuri Olimpice, Campionate 

Modinale, Campionate 

Eudopene, Balcaniade) 

2 ore 

conversația prezent, la Jocurile Olimpice? 

2. Care a fost cea mai mare performață a Românie 

realizată la Jocurile Olimpice? 

3. Care sunt ramurile sportive cu cele mai multe 

medalii olimpice? 

 

Chiş,M.,(2003)Istoria Educaţiei Fizice şi 

Sportului,Ed.OrizonturiUniversitare, Timişoara. 

Curs de recapitulare a 

principalelor tematici abordate 

anterior. 

2 ore 

Conversația  

   

• Bănăţean, O. - Educaţiafizicăşisportulînînvăţământul superior din România, Revista EFS nr.3, 1970 2.  

• Chiş, M. - IstoriaEducaţieiFiziceşiSportului, Ed.OrizonturiUniversitare, Timişoara, 2003  

• Chiş, M. - Olimpismul antic şi modern, Ed.OrizonturiUniversitare, Timişoara, 2003  

• Ciosici, D. - Olimpiadacentenaruluivăzută din interior, Ed. Excelsior, Timişoara, 1996  

• Ghibu, E. - LoculInstitutului de Educaţiefizicăşi sport înansamblulactivităţilor sportive din 

ţaranoastră”, Revista EFS nr.11, 1972  

• Ghibu, E., Todan, I. - Sportulromânesc de-a lungulanilor, Ed.Stadion, Bucureşti, 1970 7 

• Goga, I., Vilara, R. - Tokio, olimpiadarecordurilor, Ed UCFS, Bucureşti, 1965  

• Goga, I. - Olimpiada Montreal 1976, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1976  

• Kiriţescu, C. - Palestrica, Ed.UCFS, Bucureşti, 1964  

• Mitra, Gh. - ConstelaţiaOlimpiadelor, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1984  

• Neţa, Gh. - IstoriaEducaţieiFiziceşiSportului, Cluj-Napoca, 1992  

• Postolache, N. - Istoriasportuluiromânescîn date, Ed.Junimea, Iaşi, 1979 

• Simionescu, E. - MomenteimportanteînevoluţiaconcepţieidespreEducaţiaFizicăînRomâniaînperioada 

1876-1910, Revista EFS nr.2, 1969  

• Todan, I. - Evoluţiaformelororganizatoricecentrale ale educaţieifiziceşisportuluiromânesc, 1944- 

1967, Revista EFS nr.3, 1972 

• Zarmarovsky, V. - RenaştereaOlimpiadei, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1988 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

1. Izvoarele istorice Conversația, dezbaterea Studenții vor constitui grupe de câte 4 și 

vor avea de pregătit pentru a prezenta o 

temă propusă de către cadrul didactic. 

După prezentarea proiectului va avea loc  o 

dezbatere pe baza materialului prezentat. 

2. Exercițiile fizice la 

popoarele antice. 

Conversația, dezbaterea Studenții vor constitui grupe de câte 4 și 

vor avea de pregătit pentru a prezenta o 

temă propusă de către cadrul didactic. 

După prezentarea proiectului va avea loc  o 

dezbatere pe baza materialului prezentat. 

3. Exercițiile fizice la 

popoarele din evul 

mediu 

Conversația, dezbaterea Studenții vor constitui grupe de câte 4 și 

vor avea de pregătit pentru a prezenta o 

temă propusă de către cadrul didactic. 

După prezentarea proiectului va avea loc  o 

dezbatere pe baza materialului prezentat. 

4. Jocurile olimpice Conversația, dezbaterea Studenții vor constitui grupe de câte 4 și 
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moderne vor avea de pregătit pentru a prezenta o 

temă propusă de către cadrul didactic. 

După prezentarea proiectului va avea loc  o 

dezbatere pe baza materialului prezentat. 

5. Evoluția ideii 

olimpice în România. 

Conversația, dezbaterea Studenții vor constitui grupe de câte 4 și 

vor avea de pregătit pentru a prezenta o 

temă propusă de către cadrul didactic. 

După prezentarea proiectului va avea loc  o 

dezbatere pe baza materialului prezentat. 

6. Istoria educației fizice 

și sportului în 

România. 

Conversația, dezbaterea Studenții vor constitui grupe de câte 4 și 

vor avea de pregătit pentru a prezenta o 

temă propusă de către cadrul didactic. 

După prezentarea proiectului va avea loc  o 

dezbatere pe baza materialului prezentat. 

7. Participarea României 

la Jocurile Olimpice. 

Conversația, dezbaterea Studenții vor constitui grupe de câte 4 și 

vor avea de pregătit pentru a prezenta o 

temă propusă de către cadrul didactic. 

După prezentarea proiectului va avea loc  o 

dezbatere pe baza materialului prezentat. 
   

• Bănăţean, O. - Educaţiafizicăşisportulînînvăţământul superior din România, Revista EFS nr.3, 1970; 

• Chiş, M. - IstoriaEducaţieiFiziceşiSportului, Ed.OrizonturiUniversitare, Timişoara, 2003; 

• Chiş, M. - Olimpismul antic şi modern, Ed.OrizonturiUniversitare, Timişoara, 2003; 

• Ciosici, D. - Olimpiadacentenaruluivăzută din interior, Ed. Excelsior, Timişoara, 1996; 

• Ghibu, E. - LoculInstitutului de Educaţiefizicăşi sport înansamblulactivităţilor sportive din 

ţaranoastră”, Revista EFS nr.11, 1972; 

• Ghibu, E., Todan, I. - Sportulromânesc de-a lungulanilor, Ed.Stadion, Bucureşti, 1970; 

• Goga, I., Vilara, R. - Tokio, olimpiadarecordurilor, Ed UCFS, Bucureşti, 1965; 

• Goga, I. - Olimpiada Montreal 1976, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1976; 

• Kiriţescu, C. - Palestrica, Ed.UCFS, Bucureşti, 1964; 

• Mitra, Gh. - ConstelaţiaOlimpiadelor, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1984; 

• Neţa, Gh. - IstoriaEducaţieiFiziceşiSportului, Cluj-Napoca, 1992; 

• Postolache, N. - Istoriasportuluiromânescîn date, Ed.Junimea, Iaşi, 1979; 

• Simionescu, E. - MomenteimportanteînevoluţiaconcepţieidespreEducaţiaFizicăînRomâniaînperioada 

1876-1910, Revista EFS nr.2, 1969; 

• Todan, I. - Evoluţiaformelororganizatoricecentrale ale educaţieifiziceşisportuluiromânesc, 1944- 

1967, Revista EFS nr.3, 1972; 

• Zarmarovsky, V. - RenaştereaOlimpiadei, Ed.Sport-Turism, Bucureşti, 1988. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   

Prin studierea conținuturilor acestei materii, studenții vor acumula cunoștințe specifice legate de Istoria 

Educației Fizice și Sportului, dobândind astfel capacitatea de a analiza critic și obiectiv fenomenul sportiv 

intern și internațonal. Totodată vor dobândi capacitatea de a recunoaște multiculturalitatea integrată în 

sport prin diversitatea formelor de practicare a activităților fizice, dezvoltându-le în același timp o gândire 

creativă și lipsită de prejudecăți. 
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10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii 

de evaluare 

10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs O.c.1, O.c.2, 

O.c.3, O.c.4, 

O.c.5 

Examen scris 70% 

10.5. Seminar/laborator O. at.1, O.at.2, 

O. at.4 

Prezentarea unui referat cu 

tematică propusă de către cadrul 

didactic; 

Participarea activă: se 

înregistrează frecvența 

interacțiunii, la orele de seminar; 

Capacitatea de susținere și 

argumentare a unei opinii în 

cadrul dezbaterilor. 

30% 

10.6. Standard minim de performanță 

Nota finală se calculează prin însumarea procentelor obținute și transferul acestora în note (se împarte 

procentajul obținut la 10). 

 

Observație: 

Susținerea referatelor reprezintă condiție principală pentru ca studentul să poată susține exemenul scris 

în prima sesiune. 

În cazul în care se constată că studentul copiază, punctajul va fi 0, aceasta făcându-l pe student să 

susțină examenul în a doua sesiune. 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

 

1.09.2017 

 

 

      Semnătura directorului de departament  


