
Aprobat la şedința catedrei  

BTCF din 23.10.19 p.v nr.3 

Tematica orientativă a tezelor de licenţă , anul de studiu 2019 - 2020 

1. Aportul lui L.P.Matveev în dezvoltarea Teoriei şi metodicii culturii fizice.  

2. Asigurarea legislativă a educaţiei fizice şi sportului în Republica Moldova. 

3. Evoluţia învăţământului de cultură fizică în Republica Moldova. 

4. Contribuţia TMCF la formarea specialiştilor în domeniul culturii fizice şi sportului. 

5. Probleme actuale ale educaţiei fizice şi sportului în instituţiile de învăţământ superior de 

neprofil. 

6. Formarea competenţelor profesionale la studenţii instituţiilor cu profil pedagogic în 

cadrul disciplinei „Teoria şi metodologia culturii fizice”. 

7. Formarea competenţelor psihomotrice la elevii claselor gimnaziale în cadrul lecţiilor de 

educaţie fizică cu teme din fotbal. 

8.Metodica dezvoltării rezistentei la elevii claselor primare în cadrul lecţiilor de educaţie 

fizică. 

9. Dezvoltarea şi pregătirea fizică a elevilor din colegii în cadrul activităţilor de educaţie 

fizică şi sport. 

10. Metodica organizării lecţiilor de educaţie fizică cu elevii din clasele primare în baza 

jocurilor dinamice. 

11. Impactului activităţilor de educaţie fizică şi sport asupra procesului de fortificare a 

sănătăţii elevilor din grupa medicală specială. 

12. Dezvoltarea calităţii motrice viteză la elevii claselor gimnaziale prin metoda 

algoritmizării.  

13. Impactul utilizării metodelor interactive asupra reuşitei academice la elevii claselor 

gimnaziale. 

14. Dezvoltarea calităţilor motrice la elevii claselor liceale prin dozarea diferenţiată a 

efortului fizic. 

15. Formarea deprinderilor motrice de bază la elevii claselor primare în cadrul activităţilor 

de educaţie fizică. 

16. Sporirea densităţii motrice a lecţiei de educaţie fizică la elevii claselor liceale prin 

metoda de joc. 

17. Organizarea şi desfăşurarea gimnasticii de corecţie în instituţiile preşcolare. 



18. Selecţia şi orientarea copiilor cu aptitudini pentru practicarea sportului (proba de sport 

aleasă). 

19. Colaborarea şcolii cu familia în formarea interesului la copii pentru practicarea 

exerciţiilor fizice . 

20. Pregătirea fizică a studenţilor ce practică luptele marţiale (Karate do Şhotokan). 

21. Metodica corectării ţinutei la elevii claselor primare prin mijloace specifice educaţiei 

fizice. 

22. Evaluarea rezultatelor şcolare ale elevilor din clasele liceale la disciplina educaţie fizică  

23. Metodica dezvoltării elasticităţii la copiii de vârstă preşcolară în cadrul activităţilor de 

educaţie fizică. 

24. Formarea echilibrului şi capacităţilor de coordonare la elevii claselor primare în cadrul 

activităţilor de educaţie fizică. 

25. Studiu cu privire la implicarea copiilor cu dizabilităţi limitate în activităţile de educaţie 

fizică şi sport. 

26. Dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice în ramura de sport aleasă (fotbal, baschet, volei, 

rugby, tenis de câmpetc.). 

27. Dozarea diferenţiată a efortului fizic la elevii claselor gimnaziale în cadrul lecţiilor de 

educaţie fizică. 

28. Formarea competenţelor profesionale la studenţi în cadrul practicii pedagogice. 

29. Dezvoltarea capacităţilor de coordonare la preşcolari în procesul de practicare a 

exerciţiilor fizice şi jocurilor cu mingea. 

30. Recuperarea copiilor-sportivi cu deficienţe fizice prin mijloace specifice kinetoterapiei. 

31. Evaluarea rezultatelor şcolare ale elevilor din clasele primare la disciplina educaţie 

fizică 

 

 

 

 

 

 

 

 


