
TOTALURILE 

 Conferinţei Ştiinţifice  Studenţeşti  „Probleme actuale ale teoriei şi 

practicii  culturii fizice”, Ediţia a XXII-a organizată de catedra  BTCF  în data 

de 6 martie, 2019 

 

In conformitate cu planul de activitate a CCSDEFS, catedra Bazele 

Teoretice ale Culturii Fizice  a organizat Conferința Științifică Studențească cu un 

contingent de studenți de la majoritatea facultăților Universitatii de Stat Educaţie 

Fizică şi Sport . 

Participanţii la conferinţă au dezbătut şi au analizat provocările şi 

oportunităţile moderne ale educatiei fizice, sportului, kinetoterapiei si recreației 

conform planului pentru activitatea de cercetare al catedrei. Astfel, demersul 

esenţial al dezbaterilor s-a axat pe realitatea că şcoala contemporană semnifică, 

implicit şi explicit, o instituţie socială care produce învăţare şi educare, având 

misiunea sa de formare a personalităţii tinerelor generaţii prin mijloace specifice 

educaţiei fizice, sportului, kinetoterapiei şi recreaţiei.  

În cadrul secţiunilor şi preocupările intense ale studenţilor s-au concretizat în 

expunerea ideilor, conceptelor, epistemelor privind analiza problemelor şi 

identificarea unor soluții cu privire la provocările apărute în fața instituţiilor 

preuniversitare şi  universitare de profil specializat, a metodologiei de organizare 

si desfasurare a diverselor forme de activitati motrice cu diferite categorii de 

populatie. 

În cadrul Conferinței organizate la nivel de catedră au fost prezentate 

următoarele rapoarte:  

1. Stegărescu Doina – gr.404PEF “Metodologia evaluării criteriale prin 

descriptori la educația fizică în clasele primare”, Truhin Ina 

2. Bugu Mihaela - gr. 404PEF “Strategii de dezvoltare a capacităților de 

coordonare la elevii claselor primare”, Carp Ion 

3. Taucci Alexandru - gr. 309K “Применение метода индексов при 

оценке физического развития и его дееспособности студентов 



ГУФВС Республики Молдова в условиях полового деморфизма”, 

Poburnîi Policarp 

4. Povorozniuc Irina – gr.408 ”Философско-религиозная концепция 

статической гимнастики йога”, Țurcan Alexandru 

5. Țurcan Cezara – gr.1 anul V EFP ”Metodica formării competențelor 

de educație fizică la elevii claselor primare”, Carp Ion 

6. Prigală Svetlana – gr.1 anul V EFP ” Metodica dezvoltării calităților 

motrice la elevii claselor primare prin jocuri de mișcare”, Carp Ion 

7. Caraman Dan – gr. 309 PEF ” Cercetarea posibilităților de 

îmbunătățire a calității vieții umane prin calculul bioritmurilor”, 

Arsene Igor 

8. Baceev Danil, Tiuhtii Anastasia - gr.109 ” Определение нагрузки 

фитнесс тренинга для молодых людеи”, Mileacova Elena 

9. Botnari Tatiana – gr. 404EFP ” Dozarea diferențiată a efprtului fizic în 

cadrul lecțiilor de educație fizică cu elevii din ciclul gimnazial”, 

Braniște Gheorghe 

10.  Colotuha Irina - gr. 310PEF ” Комплексные экспериментально-

аналитические исследования информационного, 

морфологического, психомоторного и общедвигательного 

обеспечения блокирующего в игре по волейболу”, Poburnîi 

Policarp 

11.  Șișcanu Anastasia – masterat TEIM ” Формирование мотивации 

двигательной деятельности у студентов в системе 

самостоятельных заданий ”, Danail Seghei. 

Paralel, participanţii au enunţat şi preocupări în avansarea unor formule noi 

de perfecţionare a domeniului, modalităţi de proiectare a unor strategii eficiente de 

stimulare a interesului societăţii pentru sănătate prin mişcare, modernizare a 

învățământului de toate gradele.  

Un interes deosebit pentru participanții la conferință au provocat lucrările 

prezentate de studenții : Stegărescu Doina care a abordat problema cu privire la 



“Metodologia evaluării criteriale prin descriptori la educația fizică în clasele 

primare”, Bugu Mihaela “Strategii de dezvoltare a capacităților de coordonare la 

elevii claselor primare”, Taucci Alexandru “Применение метода индексов при 

оценке физического развития и его дееспособности студентов ГУФВС 

Республики Молдова в условиях полового деморфизма”,  și Colotuha Irina  

”Комплексные экспериментально - аналитические исследования 

информационного, морфологического, психомоторного и общедвигательного 

обеспечения блокирующего в игре по волейболу ”. 

Oportunităţile implimentării acestor provocări sunt determinate de 

următoarele priorităţi: 

* corelarea formării profesionale continue cu cercetarea, dezvoltarea 

competenţei de cercetare a studenţilor la nivel de catedre; 

* diversificarea formelor de colaborare dintre şcoală, familie si societate 

pentru monitorizarea situaţiei copiilor cu deficienţe de sănătate în aspect științific; 

* varietatea formelor noi/contemporane de practicare a educației fizice și 

sportului de către  diverse categorii de populație; 

* promovarea calităţii în procesul de cercetare ştiinţifică prin cres ̧terea 

nivelului competitiv s ̧i aplicativ al cerceta ̆rilor efectuate de studenţi la nivel 

naţional şi internaţional. 

În urma prezentării rezumatelor cercetărilor realizate de către studenţii 

participanţi la Conferinţa Ştiinţifică Studențească  cu tema „ Probleme actuale ale 

teoriei şi practicii  culturii fizice”, Ediţia a XXII-a,  catedra BTCF înaintează 

pentru participare la etapa finală ce va avea loc în data de 11-12.04.2019 

următoarele persoane: 

 

1. Bugu Mihaela  gr. 404 PEF 

2. Taucci Alexandru  gr. 309 K R 

3. Colotuha Irina   gr. 310PEF R 

 

   Șef  catedră                                                     Braniște G.  dr. conf., universitar 



 

 



 

 


