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Durată 560 de ore 
Număr total de credite 120 
Formă de învățământ cu frecvență 
 
Tematică: 
1. Metodica și practica educației fizice și 

sportului  
2. Metodica și practica predării gimnasticii în 

școală 
3. Metodica și practica predării atletismului în 

școală 
4. Metodica și practica predării fotbalului și 

handbalului în școală 
5. Hidrokinetoterapie 
6. Metodica  și practica predării voleiului în 

școală 
7. Activități motrice de timp liber 
8. Managementul competiției sportive 
9. Metodica și practica predării baschetului în 

școală 
10. Evaluare motrică și somato-funcțională 
11. Activități motrice adaptate 
12. Metodica predării lecției de educație fizică 

prin jocuri de mișcare 
13. Planificare și evidență în educație fizică și 

sport școlar 
14. Metodica predării șahului în școală 
15. Elemente de tactică și strategie în jocul de 

șah 
16. Strategii de realizare a reprezentativei 

școlare 
Competențe: 
Competențe vizate: C1.1 Identificarea și utilizarea 
conceptelor, teoriilor și a modelelor privind 
proiectarea și planificarea în activitățile de 
educație fizică și sport; C2.2 Argumentarea, 
interpretarea, operarea cu concepte privind omul 
– sistem bio-psiho-social hipercomplex și 
aplicarea metodologiei generale de organizare și 
desfășurare a procesului instructiv-educativ 
specific activităților de educație fizică și sportivă; 
C3.1 Identificarea elementelor ambientale 
specifice aplicării tehnicilor și a metodelor de 
diagnosticare stadială (primară) a nivelului 
creșterii, dezvoltării și a calității motricității 
activităților de educație fizică și sport; C4.2 
Explicarea mecanismelor motricității generale și 
a mijloacelor educației fizice și sportului; C5.2 

Utilizarea metodelor proprii științelor înrudite 
pentru prelucrarea și interpretarea rezultatelor; 
C6.1 Identificarea cadrului legal și organizațional 
privind utilizarea metodelor de management al 
activităților de educație fizică și sport în contextul 
general al cererii și ofertei de servicii specifice. 
 
Programele de conversie profesională au ca 
finalitate dobândirea de către cadrele didactice 
din învățământul preuniversitar de noi 
competențe pentru noi specializări şi/sau 
ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele 
ocupate în baza formării inițiale. Absolvenților 
programului de conversie profesională care au 
promovat inclusiv examenul de absolvire li se 
eliberează, de către Universitatea ,,Dunărea de 
Jos” din Galați, diploma de conversie 
profesională, însoțită de suplimentul la diplomă. 
Diploma de conversie profesională conferă 
titularului dreptul de a ocupa posturi 
didactice/catedre în învățământul preuniversitar 
în concordanță cu noua specializare. 
Cadrele didactice care finalizează programe de 
conversie profesională după finalizarea cu 
diplomă a ciclului I de studii universitare de 
licență se încadrează numai în învățământul 
preșcolar și preuniversitar obligatoriu sau pe 
catedre de pregătire-instruire practică. Cadrele 
didactice care finalizează programe de conversie 
profesională după finalizarea cu diplomă a 
ciclului II de studii universitare de master se pot 
încadra la orice nivel al învățământului 
preuniversitar. 
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