
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI  
(Centrul Universitar UBB din Reşiţa) 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL DE JOCURI SPORTIVE 
1.4 Domeniul de studii EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ/ PROFESOR DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei 
(ro) 

METODICA PREDĂRII ATLETISMULUI ÎN ȘCOALĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Cărăbaș Ionică 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Cd. asoc. dr. Gușe Veronica 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de 

evaluare 
E 2.7 Regimul 

disciplinei 
S 

2.8 Codul disciplinei 20EFS**436SO2020 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi:   
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum • Fundamentele atletismului, Atletism – tehnica probelor 

4.2. de competenţe • Să poată demonstra elemente tehnice specifice atletismului 

 

  5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului • Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Sală sport UEM, Stadion Atletism 



6. Competenţele specifice acumulate 
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• Proiectarea modulară (Educaţie fizică şi sportivă) şi planificarea conţinuturilor de bază 
ale domeniului cu orientare interdisciplinară: 
- cunoașterea noțiunilor privind metodica predării atletismului 
- cunoașterea mijloacelor specifice predării atletismului 
- aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru elaborarea deciziilor privind 

activităţile de proiectare şi planificare a conţinuturilor specifice activităţilor de 
educaţie fizică şi sportive 

- elaborarea unor documente de planificare şi evidenţă potrivit didacticii educaţiei 
fizice şi sportive 

• Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent 
interdisciplinar (Educaţie fizică şi sportivă): 
- definirea şi utilizarea adecvată a terminologiei din programele specifice activităţilor 

de educaţie fizică şi sportivă, specifice programului de studii 
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• Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru 
organizarea şi desfăşurarea lecției de edcucație fizică cu teme din atletism 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noțiuni generale privind metodica predării Curs interactiv 2 

2. Metodica predării atletismului în învățământul 
primar 

Curs interactiv 6 

3. Metodica predării atletismului în învățământul 
gimnazial 

Curs interactiv 6 

4. Metodica predării atletismului în învățământul 
liceal 

Curs interactiv 6 

5. Selecţia în atletism la nivelul școlar 
primar,gimazial, liceal 

Curs interactiv 6 

6. Regulamentul de desfăşurare a competiţiilor 
atletice şcolare (triatlon şi tetratlon) 

Curs interactiv 2 

Bibliografie 
1. Cărăbaș I, Atletism - metodica predării, Editura Eurobit, 2012 
2. Cărăbaș Ionică, Metodica predării atletismului în școală, Editura Eurobit, 2014 
3. FRA. Regulamentul concursurilor de atletism. Bucureşti, 2002 
4. Tatu, T., şi colab., Atletism  - note de curs, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,  1996 
5. Radoslav R., Râţă E., Puta T., Cărăbaş I.,  Atletism,  Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara, 

1997 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Cunoaşterea şi înţelegerea (cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a 
noţiunilor specifice disciplinei) din punct de vedere tehnic a predării 
și învățării  probelor atletice cerute de  educația fizică şcolară, de 
realizare a programei școlare la disciplina atletism.     

7.2 Obiectivele specifice 
 
 

• Formarea deprinderii: de a alerga,  a sări şi a arunca. 
• Realizarea de competențe în vederea practicarii independente în 

timpul liber a activitatilor atletice și sportive. 



6. Radoslav R., Râţă E., Puta T., Cărăbaş I.,  Atletism – metodica predării,  Tipografia Universităţii 
de Vest, Timişoara, 1998 

7. Stoica  M., Ivan  C., 2011, Didactica predării atletismului,  Editura Discobolul, București 
8.2 Lucrări practice Metode de predare Observaţii 

1. Metodica predării atletismului în învăţământul 
primar. 

Explicare, demonstrare, repetare 6 

2. Metodica predării atletismului în învăţământul 
gimnazial. 

Explicare, demonstrare, repetare 6 

3. Metodica predării atletismului în învăţământul 
liceal.  

Explicare, demonstrare, repetare 6 

4. Metodica dezvoltării calităților psiho motrice 
la diferite vârste 

Explicare, demonstrare, repetare 6 

5. Regulamentul de desfăşurare a competiţiilor 
atletice şcolare (triatlon şi tetratlon) 

Explicare, demonstrare, repetare 4 

Bibliografie  
1. Cărăbaș I, Atletism - metodica predării, Editura Eurobit, 2012 
2. Cărăbaș Ionică, Metodica predării atletismului în școală, Editura Eurobit, 2014 
3. FRA. Regulamentul concursurilor de atletism. Bucureşti, 2002 
4. Tatu, T., şi colab., Atletism  - note de curs, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,  1996 
5. Radoslav R., Râţă E., Puta T., Cărăbaş I.,  Atletism,  Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara, 

1997 
6. Radoslav R., Râţă E., Puta T., Cărăbaş I.,  Atletism – metodica predării,  Tipografia Universităţii 

de Vest, Timişoara, 1998 
7. Stoica  M., Ivan  C., 2011, Didactica predării atletismului,  Editura Discobolul. 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Conţinutul disciplinei este coroborat aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor (Inspectoratul Şcolar Judeţean, cluburi sportive școlare, licee şi școli 
generale). 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Verificarea nivelului de 

cunoștințe teoretice 
Scris 70% 

10.5 Lucrări practice Cunoștințele practice Evaluare practică 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• prezenţa la cursuri în proporţie de 50% şi de 100 % la lucrări practice 
• promovarea probelor practice specifice 
• cunoștințe teoretice de nota 5 la examenul teoretic. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
    Conf. univ. dr. Cărăbaș Ionică     Cd. asoc. dr. Gușe Veronica 
 
 
Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  
                      Conf. univ. dr. Baciu Alin 

 


