UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT BUCUREŞTI
organizează programul de formare continuă

Educație fizică și sport pentru
învățământul preșcolar
Durata: 122 ore
Număr de credite: 30 credite profesionale transferabile
Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul
preuniversitar, absolvenți cu studii universitare de licență în domeniul
Educației fizice și sportului
Taxă: 600 lei
PERIOADĂ DE ÎNSCRIERE: 21 octombrie – 14 noiembrie 2019
Informaţii suplimentare puteți obține accesând acest link.

Prezentarea generală a programului de formare continuă
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PREȘCOLAR
Durata: 122 de ore
Număr de credite: 30 credite profesionale transferabile
Grup țintă:
Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, absolvenți cu
studii universitare de licență în domeniul Educației fizice și sportului
Loc de desfășurare:
UNEFS, str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, București
Formă de organizare: față-în-față, conform unui orar eșalonat, pe durata
anului școlar (luni – vineri, între 16.00 și 20.00, 6 săptămâni x 20 ore +
evaluarea finală 2 ore) sau comasat, pe durata vacanțelor școlare (luni-vineri,
3 săptămâni x 8 ore/zi + 1 săptămână 2 ore/zi). Orarul va fi stabilit în funcție de
opțiunile majorității cursanților.
Taxă: 600 lei (se achită integral la depunerea dosarului de înscriere)
Obiectivele generale ale programului:
- completarea bagajului de cunoștințe teoretice de specialitate privind EFS la
preșcolari;
- dezvoltarea capacității de predare-învățare-evaluare a EFS la preșcolari;
- dezvoltarea capacității de instruire a preșcolarilor în diferite activități sportive
(gimnice și artistice, jocuri sportive, arte marțiale, înot, sporturi de iarnă –
tabere).
Disciplinele de studiu:
Planul de învățământ cuprinde nouă discipline: Activitățile motrice –
componentă a educației timpurii; Particularități de creștere și dezvoltare ale
preșcolarului (somatice, funcționale, psihomotrice); Capacitatea motrică a
preșcolarului; Proiectare și evaluare în educație fizică și sport la preșcolari;
Strategii didactice utilizate în educație fizică și sport la preșcolari; Metodica
predării sporturilor gimnice și artistice la preșcolari; Metodica predării jocurilor
sportive la preșcolari; Metodica predării artelor marțiale la preșcolari; Educație
acvatică și sporturi de iarnă la preșcolari.
Evaluarea cursanților:
Se realizează prin:
- evaluare pe parcurs: elaborarea a câte unui referat/proiect didactic/program,
pentru fiecare disciplină din cele 9 cuprinse în planul de învățământ;

documentele întocmite de către cursanți vor constitui portofoliul de evaluare
finală;
- evaluare finală: susținerea unei teme la alegere care face parte din portofoliul
de evaluare finală.
Acte necesare pentru înscriere:
- adeverință din care să rezulte statutul de personal didactic de predare în
învățământul preuniversitar;
- copie după diploma de licență și după suplimentul la diplomă care atestă
studiile universitare de licență în domeniul Educației fizice și sportului;
- copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
- copie după CI;
- cerere de înscriere (se obține de la secretariatul UNEFS);
- contract educațional (se obține de la secretariatul UNEFS);
- dovadă achitare taxă de participare.
Actele de depun în dosar plic, la secretariatul UNEFS.
Coordonator program de formare: Conf.univ.dr. Constanța Urzeală
Alte informații se pot obține de la secretariatul UNEFS: tel. - 0213164107 / 233.

