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TEMATICA PRELEGERII DIDACTICE 

 

 Abordarea practico-metodică, cognitivă și axiologică a factorilor limitativi în 

obținerea performanțelor sportive la nivelul echipelor reprezentative ale 

universitatii. 

 Exersarea sistematică a deprinderilor şi priceperilor motrice precum şi a 

calităţilor fizice generale în vederea realizării exerciţiilor în ansamblu.   

 Aplicarea cunoştinţelor tehnico-tactice din structurile de joc învăţate în 

condiţii de regulament impus. 

 Dezvoltarea şi consolidarea calităţilor motrice cuprinzând toate formele de 

manifestare ale acestora. 

 Perfecţionarea deprinderilor şi/sau priceperilor motrice de bază şi utilitar 

aplicative.   

 Particularităţile lecţiei de educaţie fizică la nivelul învăţământului superior de 

neprofil. 

 Aplicarea capacităţilor motrice şi a relaţiilor de grup în jocurile sportive. 

 Interacţiunea  ereditate - mediu in procesul dezvoltării. Specificul educaţiei ca 

factor de mediu socio-cultural. 

  Rolul şi locul educaţiei fizice şi sportului în dezvoltarea bio – psiho -socială 

la diferite categorii de vârstă. 

 Designul instrucţional specific pregătirii echipelor reprezentative. 
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