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PLAN DE ACTIVITĂŢI
Cercul ştiinţific studenţesc - de studiu şi cercetare în domeniul educaţiei fizice şi
sportului - „Leon Teodorescu” în parteneriat cu Fundaţia sportis, Direcţia judeţeană
pentru sport, Societatea română pentru educaţie fizică şi sport, Academia olimpică îşi
propune în anul universitar 2015-2016 variate teme şi dezbateri de profil cu reprezentare
naţională, regională şi locală.
Activitaţile cercului se desfăşoară lunar, pe tematici, propuse şi stabilite în cadrul primei
întalniri cu studenţii - membrii ai cercului sus menţionat. În acest sens sunt propuse activităţi
precum:
- iniţiera studenţilor în activităţi de cercetare şi documentare specifică domeniului;
- dezbateri privind cercetarea unei zone din punct de vedere răspândirii disciplinelor
sportive;
- realizarea de parteneriate în dezvoltarea unor proiecte interdisciplinare între studenţi,
specialişti, cercetători, profesori;
- studii de caz;
- prezentări de comunicări/studii stiinţifice;
- conferinţe tematice
- vizionari de filme documentare;
- aplicaţii practice, s.a.
OBIECTIVE URMĂRITE:
b. stabilirea aşteptărilor adolescenţilor cu privire la cadrul teleologic, axiologic şi
metodologic al educaţiei fizice şi sportive moderne.
c. decelarea principiilor şi criteriilor care stau la baza culturii sportive româneşti,
evidenţierea trăsăturilor social-culturale ale comunicării persuasive specifice domeniului şi
ale raportului practicare-nepracticare a exerciţiului fizic rezultat din explorarea valorilor
generale şi a experienţelor estetice ale adolescenţilor; valorificarea unităţii axiologice a
familiei, şcolii şi societăţii moderne în promovarea educaţiei fizice şi sportului ca
mijloc de creştere a calităţii vieţii în strânsă legătură cu procesele de globalizare şi
europenizare.
 Cunoaşterea şi promovarea valorilor sportive naţionale şi universale; Definirea
atitudinii faţă de acestea;

 Stabilirea aşteptărilor tuturor categoiilor sociale cu privire la cadrul teleologic,
axiologic şi metodologic al educaţiei fizice şi sportive moderne.
 Dezvoltarea cercetarii interdisciplinare în domeniul educaţiei fizice şi sportului,
turismului, timpului liber şi activităţilor specifice acestuia;
 Documentarea şi implementarea de anchete (realizarea unor chestionare) pe teme de
socializare prin sport, optimizarea sănătăţii prin practicarea exerciţilui fizic la nivelul
judeţului;
 Favorizarea în rândul studenţilor a abordării unor teme şi dezvoltarea în rândul
acestora a activitaţii de informare, cercetare şi documentare;
 Stimularea activitaţii cultural-sportive a studenţilor;
 Valorificarea prin mijloace multi-media/reviste ştiinţifice a studiilor şi cercetărilor
realizate în cadrul cercului.
ACTIVITĂŢI DIDACTICE, CULTURALE ŞI DE COMUNICARE URMĂRITE ÎN
CADRUL CERCULUI ŞTIINŢIFIC
Iniţierea studenţilor în activitatea de cercetare şi documentare, care va viza
dezbateri privind cercetarea unei zone din punct de vedere al răspândirii ramurilor
sportive;
• Organizarea şi desfaşurarea unor aplicaţii practice şi excursii tematice, ateliere de
lucru, precum şi deplasari pe teren, în vederea documentării şi cercetării faptelor şi
rezultatelor sportive;;
In acest sens sunt propuse pentru organizare şi desfăşurare vizite şi întâlniri cu
specialişti în urmatoarele locaţii: Snagov - Centrul olimpic de la Izvorani; Bucureşti COSR, FRA, Clubul Dinamo, Clubul Steaua; Institututl National de Cercetare pentru
Sport, Târgovişte, CSM - secţia baschet feminin etc.
• Realizarea de parteneriate în dezvoltarea unor proiecte interdisciplinare între
studenţi, specialişti, cercetători, profesori;
• Elaborarea unor studii şi lucrări de cercetare, a unor chestionare şi anchete
necesare realizării unor studii de caz;
•

TEMATICA CERCULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC “ION CONEA”
•

Luna Octombrie 2015
- Şedinta de deschidere a cercului;
- Întâlnirea coordonatorilor ştiinţifici cu studenţii membrii ai cercului;
- Alegerea membrilor (studenţi) în conducerea cercului ştiinţific:
preşedinte, vicepreşedinte şi secretar;
- Discuţii , dezbateri, privind elaborarea programului anual al activităţilor
cercului ştiinţific;
Responsabili : Prof. Dr. C. Pehoiu- coordonator ştiinţific;
Lect. Dr. Ancuta Pirvan- secretar ştiinţific;
•

Luna noiembrie 2015
-deschiderea oficială a Cercului - locaţia Universitatea Valahia,
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, sala F107

şi sport .

- Prof. univ. dr. Dragnea Adrian - Societatea română pentru educaţie fizică

- Prezintă Prof. dr. C. Pehoiu - Conferinţă cu tema Raportul naţionaluniversal din perspectiva educaţiei fizice şi sportului.
Responsabili : Prof. Dr. C. Pehoiu- coordonator ştiinţific;
Lect. Dr. Ancuţa Pîrvan- secretar ştiinţific

•

Luna decembrie 2015
- Dezbatere pe tema “100 de ani de atletism în România”- sesiune de
referate ale membrilor cercului.
- Dezbatere pe tema Atletismul la Jocurile Olimpice
Participă invitaţii : Prof. univ., antrenor emerit Ioan Sabău - medaliat la JO 1984, Los Angeles; Dan Serafim, antrenor federal - FRA;

Responsabili: Prof. Dr. C. Pehoiu- coordonator ştiinţific;
Lect. Dr. Pîrvan Ancuţa- secretar ştiinţific;
•

Luna ianuarie 2016
Dezbatere pe tema “Sporturile de iarnă - origine, răspândire şi valorificare
turistică”.
Invitaţi: Prof. univ. dr. Lorand Balint - Universitatea Transilvania Braşov
Lect. dr. Gica Pehoiu - Universitatea din Târgovişte

Responsabili : Prof. Dr. C. Pehoiu - coordonator ştiinţific;
Lect. Dr. Pîrvan Ancuţa - secretar ştiinţific

•

.

Luna februarie 2016
- Conferinţă pe tema - Noi dimensiuni ale dopajului în sport.
Invitat - prof. univ. dr. Graţiela Vâjâială - ANDR
Responsabili : Lect. Dr. C. Pehoiu - coordonator ştiinţific;
Lect. Dr. Pîrvan Ancuţa - secretar ştiinţific

• Luna martie 2016
- Conferinţă pe tema: Activităţile de timp liber - modalitate de
promovare a stilului de viaţă în condiţii socio-economice noi.
Invitat : Prof. univ. dr. Constantin Pehoiu
Responsabili: Prof. Dr. C. Pehoiu - coordonator ştiinţific;
Lect. Drd. Savu Cristian - secretar ştiinţific

• Luna aprilie 2016
Lansare de carte
Responsabili : Prof. Dr. C. Pehoiu - coordonator ştiinţific;
Lect. Dr. Pîrvan Ancuţa - secretar ştiinţific
• Luna mai 2016
- Conferinţă pe tema, sărbătoririi celor 25 de ani de la infiinţarea
Academiei Olimpice Române
Invitat -Badea Cârlescu Laura
• Luna Iunie 2016
Şedinta de închidere a Cercului Ştiintific Studentesc
Responsabili : Prof. Dr. C. Pehoiu - coordonator ştiinţific;
Lect. Dr. Pîrvan Ancuţa- secretar ştiinţific
Aplicaţii practice :
-Semestrul I luna decembrie - CSM Târgovişte- Bucureşti
-Semestrul II luna aprilie - Centrul olimpic de la Izvorani,COSR, FRA;
luna mai - Clubul Sportiv Dinamo/Clubul Sportiv Steaua

