
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.3 Departamentul SPORTURI INDIVIDUALE 

1.4 Domeniul de studii ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE 

1.5 Ciclul de studii MASTERAT 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI AGREMENT ÎN TURISM / 

 MASTER’S DEGREE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PSIHOMOTRICITATE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Emilia Florina GROSU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / LP Prof. univ. dr. Emilia Florina GROSU 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DA 

 

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 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat 12 

Examinări  2 

Alte activităţi:  2 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 
 Prezența la curs și camera deschisă, dacă este platformă 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului 
 Prezența la seminar și camera deschisă 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului  cu orientare 

interdisciplinară: psihologie și motricitate. 

 Evaluarea creșterii și dezvoltării fizice și a calității motricității protrivit cerințelor/ 

obiectivelor specifice educaţiei fizice si sportive, a  atitudinii faţă de practicarea 

independentă a exerciţiului fizic 

 Realizarea programelor de educație fizică și agrement turistic; 

 Dobândirea unei gândiri creative prin utilizarea, evaluarea şi adaptarea permanentă a 

unor strategii proprii pentru dezvoltarea de probleme specifice educaţiei fizice şi 

sportului, activităţilor de Educaţie Fizică şi Sport, şi Agrement  Turistic; 

 Înţelegerea si utilizarea noilor metodologii de proiectare prin folosirea de idei, modele si 

teorii diverse pentru a investiga si descrie procesele specifice activităţilor din aria de 

interes; 

 Dobândirea unui stil propriu de gândire a planificării proceselor instructiv-educative, în 

strânsă concordanţă, cu respectarea standardelor curriculare naţionale; 

 Formarea capacităţii de adaptare la situaţii diferite prin demonstrarea capacităţii de lucru 

sistematic, individual şi în echipă. 

 Descrierea şi demonstrarea sistemelor operaţionale specifice Educaţiei fizice şi sportive, 

pe grupe de vârstă 

 Evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi sport 
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 Organizarea de programe specifice domeniului în condiţii de asistenţă calificată, cu 

respectarea normelor de etică şi deontologie profesională; 

 Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor specifice domeniului; 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi 

adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare 

personală. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Formarea unui sistem de cunoştinţe de specialitate necesare 

proiectării diferitelor activități motrice și a celor de agrement și timp 

liber. 

 însuşirea noţiunilor teoretice privind psihomotricitatea: concept, 

definiţie, componente, cât şi stadiile de dezvoltare psihomotorie. 

 noţiuni referitoare la tehnicile de educare şi reeducare psihomotorie 

şi testele şi măsurătorile capacităţilor psihomotrice. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Însuşirea noţiunilor teoretice privind psihomotricitatea. Abilitarea 

studenţilor cu sistemul de cunoştinţe aplicabile în activitatea 

ştiinţifică şi didactică. 

 Aprofundarea cunoştinţelor de ordin teoretic, metodologic şi 

practico-metodic şi interacţiunea lor cu considerente psihologice, 

pedagogice, antropologice necesare creativităţii intelectuale în 

procesul formării şi dezvoltării culturii curriculare; 

 Cunoaşterea şi aplicarea mijloacelor de rezolvare a obiectivelor 

instructiv-educative şi a structurilor de exerciţii specifice 

psihomotricităţii şi a tehnicilor de educare şi reeducare psihomotorie. 

 De asemenea formarea noţiunilor referitoare la conştientizare şi 

tehnici de aplicarea a acesteia în şcoală şi în antrenamentul sportiv. 

 Dezvoltarea capacităţii studenţilor cu deprinderi practico-metodice 

aplicabile în ora de educaţie fizică, cu posibilitatea de transfer în 

activităţile specifice fiecărei ramuri sportive. 

 Educarea capacităţii de a folosi un limbaj de specialitate corect, cu 

aplicabilitate în lecția de educaţie fizică. 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 

1. Cunoaşterea şi definirea psihomotricităţii. Curs interactiv 2 ore 

2.Cunoaşterea funcţiei motrice: actul motric voluntar şi 

mişcările automate. 

Curs interactiv 2 ore 

3.Cunoaşterea etapelor din dezvoltarea psihomotorie  Curs interactiv 2 ore 

4.Cunoaşterea componentelor psihomotricităţii: 

schema corporală; contrastele – componente ale 

psihomotricităţii; criteriile temporale; coordonarea 

ritmică, dinamică, globală şi echilibru;  structuri – 

componente ale psihomotricităţii; relaxarea musculară 

şi precizia controlului. 

Curs interactiv 2 ore 

5.Însuşirea temelor motrice de bază:- conştientizarea 

corpului şi a părţilor lui;  

Curs interactiv 2 ore 

6.Conştientizarea greutăţii cu accent pe activităţile 

corpului;  

Curs interactiv 2 ore 

7. Conştintizarea spaţiului cu accent pe suprafeţe, 

nivele, direcţii, extinderi şi traiectorii 

Curs interactiv 2 ore 

8. Conştientizarea relaţiilor cu ceilalţi, cu accent pe 

munca în perechi şi în grup mic. 

Curs interactiv 2 ore 

9. Conştientizarea timpului (cu accent pe acţiunile şi 

activităţile corpului) 

Conştientizarea ritmului cu accent pe crearea, 

repetarea şi perfecţionarea structurilor ritmice din 

secvenţele de mişcare. 

Curs interactiv 2 ore 

10.Conştientizarea relaţiilor (cu accent pe acţiunile şi 

activităţile corpului) 

Curs interactiv 2 ore 

11. Conştientizarea fluxului şi continuităţii cu accent 

pe selecţie şi rafinamentul mişcărilor în secvenţe. 

Curs interactiv 2 ore 

12.Cunoaşterea educării şi reeducării psihomotorie prin 

diferite tehnici. 

Curs interactiv 2 ore 

13. Însuşirea testelor pentru nivelul de dezvoltare a 

psihomotricităţii. 

Curs interactiv 4 ore 

  

 
Total 28 ore 

Bibliografie 

1. AJURIAGUERRA, J.,  AUZIAS,M., COUMES, F., şi colectivul (1980). Scrisul copilului, Ed. Didactică 

şi Pedagogică, Bucureşti. 

2. BORGOGNO, E. (1985). Psihomotricita e terapia psihomotoria , in Tratatto di neurologia riabilitativa, 

M. M. Formica, Marrapese Editore, Roma. 

3. DEBESSE, M., (1981).  Etapele educaţiei,  Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

4. EPURAN, M., HOLDEVICI, I., TONIŢA, F. (2001). Psihologia sportului de performanţă. Teorie şi 

practică ; Editura  FEST , Bucureşti ; 

5. FORMICA, M., N.,  e colab. (1985). Trattato di neurologia reabilitativa , Marrapese Editore Roma. 

 Dezvoltarea şi perfecţionarea capacităţii de a proiecta activitatea 

didactică în conformitate cu flexibilitatea organizării sistemului de 

Educaţie fizică şi sport din România; 

 Dezvoltarea şi perfecţionarea priceperilor si deprinderilor de ordin 

pedagogico-metodic si organizatoric necesare activităţilor de 

Educaţie fizică şi agrement turistic. 



6. GROSU, E., F., (2009). Psihomotricitate, Colecţia Psihomotricitate, ediţia a 3 a,  Editura GMI, Cluj – 

Napoca. 

7. HORGHIDAN, V. (1997). Metode de psihodiagnostic, Editura Didactică şi pedagogică R.A., Bucureşti;  

8. LABAN, R. (1968).  Modern Educational Dance , 2nd ed . , Revised by  L. Ullman,  New York, Frederick 

A. Praeger, Publishers; 

9. LONGSDON, B., J. (1992). Educational Gymnastics ;Human Kinetics Publishers, Champaign , Illinois; 

10. MARTENS, R. (1987).  Coaches Gide to Sport Psychology , Champaign , Illinois , Human Kinetics; 

11. MORISON , R.(1956).  Educational Gymnastics , Liverpool, I.M. Marsh College of Physical Education 

12. PIAGET, J.(1979). Construirea realului la copii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

13. WALLON , H. (1975). Evoluţia psihologică a copilului , Ed. Didactică şi Pedagogică , Bucureşti. 

ZAZZO, R. (1970).  Evoluţia copilului de la doi la şase ani. în: Debesse Maurire (trad.) Psihologia 

copilului. De la naştere la adolescenţă, Bucureşti, Editura Didactică şi pedagogică 

8.2 Seminar / LP Metode de predare Observaţii 

1.Definirea psihomotricităţii  şi detalii referitoare la 

componentele psihomotricităţii  din punctul de vedere 

al diferiţilor autori. 

Prezentare de referate, 

discuții tematice 

4 ore 

2. Cunoaşterea funcţiei motrice: actul motric voluntar şi 

mişcările automate şi cunoaşterea etapelor din 

dezvoltarea psihomotorie 

Prezentare de referate, 

discuții tematice 

4 ore 

3. Însuşirea temelor motrice de bază:- conştientizarea 

corpului şi a părţilor lui şi Conştientizarea greutăţii cu 

accent pe activităţile corpului; 

Prezentare de referate 

discuții tematice 

4 ore 

4. Conştientizarea spaţiului cu accent pe suprafeţe, 

nivele, direcţii, extinderi şi traiectorii Conştientizarea 

relaţiilor cu ceilalţi, cu accent pe munca în perechi şi în 

grup mic. 

Prezentare de referate, 

discuții tematice 

4 ore 

5. Conştientizarea timpului  şi ritmului (cu accent pe 

acţiunile şi activităţile corpului. 

Prezentare de referate, 

discuții tematice 

4 ore 

6. Conştientizarea relaţiilor (cu accent pe acţiunile şi 

activităţile corpului). Conştientizarea fluxului şi 

continuităţii cu accent pe selecţie şi rafinamentul 

mişcărilor în secvenţe. 

Prezentare de referate, 

discuții tematice 

4 ore 

7. Cunoaşterea educării şi reeducării psihomotorie prin 

diferite tehnici şi însuşirea testelor pentru nivelul de 

dezvoltare a psihomotricităţii. 

Prezentare de referate, 

discuții tematice 

4 ore 

  Total 28 ore 

Bibliografie  

PROQUEST  5000 :  http://proquest.umi.com/login  

Mod de acces: Se intra pe adresa http://proquest.umi.com/login 

 Daca aveţi probleme de acces, accesaţi    http://www.umi.com/cookiecutter, click pe Reset your browser) 

 user ID:0C6VBP23GR, password: bcu(numai pt accesare din UBB) 

Mod de acces: http://springerlink.com 

http://www.emeraldinsight.com 

EBSCO        

Cea mai mare baza de date fulltext multidisciplinara din lume, creata special pentru mediul academic.  

 EBSCO. Academic Search Complete (9000 rev. indexate din care, 5500 rev. fulltext)  

http://proquest.umi.com/login
http://proquest.umi.com/login
http://www.umi.com/cookiecutter
http://springerlink.com/
http://www.emeraldinsight.com/


EBSCO. Library Information Science 

Mod de acces:http://search.ebscohost.com 

MLA International Bibliography  (colecţie abonata cu sprijinul Agenţiei Naţionale de Cercetare 

Ştiinţifica)  

Mod de acces : http://collections.chadwyck.co.uk/marketing/home_mla.jsp  

Periodicals Archive Online  (colecţie abonata cu sprijinul Agenţiei Naţionale de Cercetare Ştiinţifica)  

Mod de acces: http://pao.chadwyck.co.uk 

CARŢI   ELECTRONICE:  

 SAGE. Enciclopedia of Anthropology  http://www.sage-ereference.com    New!  

 SAGE.21 St. Century Sociology  http://www.sage-ereference.comNew!  

 SAGE. Social Science Research Methods  http://www.sage-ereference.com  New!  

 Cambridge Companion Online  http://cco.cambridge.org New  

 Baza de date JSTOR. Sect. Arts & Science Collections I -  acces numai în biblioteca  

  Mod de acces:  http://www.jstor.org 

 Baza de date cuprinde in întregime articole fulltext din domeniile: antropologie, ecologie, economie, 

educaţie, finanţe, istorie, limba şi literatura, matematica, filosofie, ştiinţe politice, studiul populaţiei, 

sociologie, statistica .  

  

 

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 respectând cerinţele legilor în vigoare. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Însușirea, cunoașterea, 

prezentarea și explicarea 

corectă a conceptelor şi 

noţiunilor specifice 

domeniului de activitate. 

Evaluare scrisă și orală 70% 

10.5 Seminar Prezentarea și susținerea 

publică a unui referat 

tematic  

Notare curentă 15% 

Activitatea în cadrul 

seminariilor 

Notare curentă 15% 

10.6   Standard minim de performanţă 

         Cunoaşterea şi aplicarea procedeelor metodice, a  mijloacelor de rezolvare a obiectivelor instructiv-

educative specifice domeniului de activitate. 

 

Semnătura titularului de curs și seminar 

Prof.univ.dr. Emilia Florina GROSU 

                                        

                            Semnătura directorului de departament 

            Conf.univ. dr. POP Ioan Nelu 
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