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SPORT. TURISM 

 

 

 

 

 

Elena BALINT 
 

Ghid metodic pentru învăţarea handbalului de bază 
 
 

Lucrarea  conţine  lecţii practico-metodice pentru 
învăţarea conţinutului jocului tehnic şi tactic. 

 
 

978-973-598-412-0 

 
 
 
 

Lucrarea a fost elaborată 
cu scopul de a aprofunda 
aspectele metodice legate 
de educaţia fizică şi sportul 
adaptat, din punct de 
vedere teoretic dar şi 
practic.  

 

  
 

978-973-598-395-6 

 

 

 

 

Carmen BARNA 
 
Metodica educaţiei fizice 
şi a sportului adaptat. 
Aspecte teoretice şi 
practice fundamentale 

 
 

978-973-598-416-8 

 

 

 

Carmen BARNA 
Bogdan GUGU-GRAMATOPOL 
 

Olimpismul. Factor educaţional modern 
 
 
Lucrarea conţine transpunerea ideilor olimpismului în 
educaţia actuală ca una dintre formele noi de educaţie. 
Principalul instrument al educaţiei olimpice îl constituie 
sportul prin care se doreşte dezvoltarea armonioasă a 
omului şi contribuţia la o lume mai bună. 
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978-973-598-394-9 

 

 

 

 

Mihaela CHICOMBAN 
 

Ghid metodic pentru învăţarea tehnicii şi tacticii în 
jocul de baschet 
 
 
Lucrarea tratează sisteme de acţionare pentru învăţarea 
cu uşurinţă a tehnicii şi tacticii jocului de baschet. 

 

 

 

 

 

Roxana ENOIU 
 

Activităţile de educaţie 
fizică în Universitatea 

Transilvania 

 
 

978-973-598-409-0 

 

 

Cartea prezintă 
metodologia de desfăşurare 
a aplicaţiilor de educaţie 
fizică pentru studenţii din 
anii I, II ai Universităţii 
Transilvania. Lucrarea 
este utilă profesorilor din 
invăţământul universitar, 
reprezentând un istrument 
de lucru concret. 

 

 

 

Roxana ENOIU 
 

Baschet. De la teorie la practică 
 

 

Cartea este prezentată sub forma unui compendiu de 
baschet şi se constituie într-un suport teoretic şi metodic, 
practic, aplicativ, vizând ca finalitate creşterea eficienţei 
activităţii de instruire sportivă şi conducând implicit la 
învăţarea şi perfecţionarea jocului de baschet. 

 
 

978-973-598-404-5 
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Roxana ENOIU 
 

Baschet. Proiectarea didactică. Pregătirea 
reprezentativei 

 
 

Cartea îşi propune să realizeze, pe de o parte modele de 
unităţi de învăţare pentru fiecare clasă din ciclurile 
primar, gimnazial şi modele de joc şi de pregătire pentru 
echipele reprezentative de baschet la nivel primar, 
gimnazial şi liceal. 

 
 

978-973-598-408-3 

 

 

 

Lucrarea tratează studiul 
fundamentării teoretice, 
evaluarea şi modalităţile de 
organizare a diverselor 
activităţi ecologice de timp 
liber a tinerilor în general 
şi a viitorilor formatori de 
educaţie fizică, în special. 

 
 

978-973-598-397-0 

 

 

 

 

Roxana ENOIU 
 

Ecologia mediului şi a 
bazelor de agrement. 
Cerinţă formativ-educativă 
a activităţilor fizice în 
societatea contemporană 

 

 
 

978-973-598-396-3 

 

 

Roxana ENOIU 
 

Turismul ecologic. Implicaţii în sfera sportului 
 
 
Lucrarea conţine elaborarea unei arii curriculare de 
turism ecologic pentru studenţii facultăţilor de Educaţie 
Fizică şi Sport, motivând studierea mediului şi 
ecosistemului pornind de la cele trei elemente 
fundamentale: aer, pământ şi apă. 
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978-973-598-431-1 

 

Marcela IVĂNESCU 
Paul IVǍNESCU 
 
Istoria schiului alpin la Jocurile Olimpice 
 
 
Cartea are caracter didactic adresându-se în special 
studenţilor şi masteranzilor de la Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport a căror specializare o constituie sporturile de 
iarnă şi antrenamentul sportiv . 
Sunt prezentate figuri de mari campioni ai schiului alpin. 

 
Cibu MIHǍILǍ   

Mircea NEAMŢU 
Bondoc Dragoş 

IONESCU 
Corneliu SCURT 

Florentina 
NECHITA 

 
Atletismul pentru 

toţi 

 
 

978-973-598-353-6 

 

 

 
 
Lucrarea tratează tehnica şi metodica 
probelor atletice şi modalităţile de 
învăţare a probelor. 

 

 

Lucrarea tratează: monitorizarea şi 
evaluarea în antrenamentul sportiv; 
caracterizarea sporturilor şi a tipologiei 
rezultatelor; conţinutul proceselor de 
evaluare şi de monitorizare; 
caracterizarea eşaloanelor de vârstă şi 
raportarea acestora la modelele de 
referinţă. 
 

 
 

978-973-598-339-0 

 
Adrian 
PRESCORNIŢǍ 
Dragoş TOHǍNEAN 
 

Tehnici de 
monitorizare a 
performanţei 
sportive 

 

 
 

Adrian PRESCORNIŢĂ 
 

Cartea antrenorului de volei 

 

 

Lucrarea de faţă încearcă să adauge bibliografiei privitoare 
la jocul de volei, o serie de cunoştinţe specifice problematicii 
deosebit de vaste ridicate de procesul de pregătire în această 
disciplină.  

 

 

 
 

978-973-598-091-7 

 

 


