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PREFAŢĂ
În contextul actualului sistem de formare a profesorilor de
educație fizică și sport, lucrarea Didactica educaţiei fizice își propune
să ofere repere teoretice și metodice care să permită desfășurarea
unui proces didactic de calitate. Prin conținutul său, se adresează
studenților și profesorilor aflați în diferite etape ale formării/
dezvoltării profesionale.
Lucrarea prezintă locul şi rolul Educaţiei fizice şi sportului în
cadrul curriculumului naţional, precum şi cu o serie de modele
autohtone de predare a educaţiei fizice în şcoală, ce valorizează
experiența acumulată în domeniul acesta. În acelaşi timp însă, sunt
descrise noi perspective de abordare a educaţiei fizice, perspective
care impun consolidarea competenţelor de specialitate ale profesorilor de educaţie fizică, prin procesul de formare continuă.
Informaţiile prezentate au rolul de a evidenţia particularităţile
disciplinei Educaţie fizică și sport, în învăţământul preuniversitar,
precum şi specificul relaţiei predare – învăţare - evaluare la ciclurile de
învăţământ respective.
Cunoștințele dobândite ca urmare a parcurgerii lucrării
contribuie la formarea competenţelor de proiectare şi planificare a
procesului de instruire, de organizare şi conducere a activităţii de
educaţie fizică, precum şi a celor de evaluare.
Disciplina Didactica educaţiei fizice are o dinamică aparte,
impusă atât de complexitatea informaţiilor specifice, cât și de factori
de natură curriculară, care impun reconsiderări ale abordărilor
metodologice. În acest context, apreciem că lucrarea contribuie la
formarea competențelor viitorilor profesori de educaţie fizică şi că îşi
poate atinge scopul doar în condiţiile în care beneficiarii lucrării își
completează cunoştinţele cu ajutorul altor discipline de specialitate.
Apreciind că în domeniul Didacticii educaţiei fizice există încă
numeroase perspective de analizat şi de oferit ca demersuri
metodologice consistente, considerăm că lucrarea reprezintă un punct
de vedere ce poate fi optimizat, în funcție de cerințele curriculare.
Conf.univ.dr. Monica Stănescu
Decembrie 2012
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Capitolul 1
CURRICULUM NAŢIONAL – GENERAL ŞI SPECIFIC
PENTRU ARIA CURRICULARĂ EDUCAȚIE FIZICĂ

ȘI SPORT

Locul Educaţiei fizice în cadrul curriculumului naţional
Particularităţile Educaţiei fizice ca disciplină de învăţământ
Documente oficiale în Educaţia fizică şcolară
Perspective de dezvoltare conceptuală şi metodologică a
Educaţiei fizice
Învăţământul românesc cunoaşte un important proces de
reformă, conceput cu scopul de a-l compatibiliza cu sistemul de
învăţământ european. Această compatibilizare vizează atât restructurarea sistemului de învăţământ, prin modificarea duratei anilor de
studii pe care elevii trebuie să îi parcurgă în mod obligatoriu, cât şi
finalităţile urmărite în procesul de învăţământ.
Acestor aspecte li se adaugă cele legate de conţinutul instruirii şi
de posibilitatea de a asigura nu numai un învăţământ unitar, ci şi unul
care să permită delimitarea unor trasee particulare de instruire. În
acest context, disciplina Educaţie fizică și sport, prezentă în planurile
de învăţământ ale tuturor ciclurilor de studii, este chemată să
contribuie la realizarea finalităţilor educaţiei.
Analizată din perspectiva procesului de învăţământ, Educaţia
fizică şcolară1 reprezintă activitatea sistematică de practicare a

exerciţiilor fizice, desfăşurată în unităţile de învăţământ, subordonată
prin obiective şi conţinut realizării finalităţilor actuale ale învăţământului obligatoriu.
1.1. Locul Educaţiei fizice în cadrul curriculumului naţional
Conform Legii Învăţământului, curriculumul naţional reprezintă
“ansamblul experienţelor de învăţare prin care instituţia şcolară
asigură realizarea idealului educaţional şi a finalităţilor învăţămân1

În acest prim capitol vom folosi sintagma educaţie fizică şcolară pentru a
diferenţia acest tip de activitate de alte forme de activităţi motrice (sport,
kinetoterapie). Ulterior definirii şi stabilirii particularităţilor ei, pe parcursul
capitolelor următoare, vom folosi sintagma educaţie fizică.
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tului”. Este elaborat de către Consiliul Naţional pentru Curriculum,
structură organizatorică în cadrul ministerului de resort, care prin
comisiile de specialitate precizează contribuţia fiecărei discipline de
studiu la realizarea finalităţilor învăţământului românesc.
Curriculumul naţional asigură condiţiile unei pregătiri unitare
tuturor elevilor, dar în acelaşi timp, oferă posibilitatea factorilor de
decizie de la nivelul şcolii să particularizeze traseele de instruire în
funcţie de aptitudinile şi interesele elevilor. În acest context, deosebim
următoarele tipuri de curriculum:
- curriculum nucleu (CN) - cuprinde oferta educaţională
obligatorie la nivel naţional, pentru un anumit ciclu de învăţământ;
disciplinele de studiu prevăzute în acest curriculum şi numărul de
ore aferente constituie trunchiul comun (TC); prin existenţa
acestuia se respectă principiul egalizării şanselor, principiu care stă
la baza elaborării planurilor-cadru de învăţământ şi prin care „se
garantează fiecărui elev, în numărul de ore ale trunchiului comun,
atingerea unui nivel optim, acceptabil de cunoştinţe şi capacităţi.”2
- curriculum la decizia şcolii (CDS) - exprimă autonomia de care
dispune unitatea de învăţământ în precizarea traseului particular
de învăţare a elevilor, prin valorificarea tradiţiei locale; în cadrul
acestui tip de curriculum regăsim fie aceleaşi discipline de învăţământ, ca şi în cadrul curriculumului nucleu, cărora li s-a alocat un
număr de ore suplimentar, fie discipline noi de studiu. De exemplu,
pentru anul şcolar 2012-2013, planurile cadru de învăţământ
prevăd pentru clasele V–VII, 2 lecţii de educaţie fizică pe
săptămână, în trunchiul comun, şi o lecţie suplimentară în CDS.
- curriculum diferenţiat (de profil) - prin care se creează
condiţii optime de orientare a elevilor (din clasele a IX-a şi a X-a –
ciclul inferior al liceului) către o pre-specializare; prin acest
curriculum se acordă ore suplimentare anumitor discipline care
contribuie la definirea unui traseu de instruire al elevilor. De
exemplu, la ciclul liceal inferior, profilul sportiv, prin curriculum
diferenţiat, la clasa a X-a se mai alocă 10 ore (dintre care 2 ore
pentru pregătirea teoretică şi 8 ore pentru cea practică).3
2

vezi Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educaţie fizică şi
sport (2001)
3

Existenţa acestor tipuri de curriculum determină diversificarea tipologiei
lecţiei de educaţie fizică. Astfel, aceasta, în condiţiile în care îşi păstrează
statutul de formă organizatorică de bază a practicării exerciţiilor fizice, în
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De reţinut!
În fiecare an, prin ordin al ministrului de resort, se aprobă
planurile-cadru de învăţământ. Consultarea anuală a acestor
documente permite profesorului de educaţie fizică o eşalonare
justă a conţinutului instruirii în funcţie de numărul de ore de care
dispune.

La baza conceperii actualelor planuri-cadru de învăţământ stau o
serie de principii – principiul selecţiei şi ierarhizării culturale, al
funcţionalităţii, al coerenţei, al egalităţii şanselor, al flexibilităţii şi
parcursului individual, al racordării la social.4 Aplicarea acestor principii
a generat o serie întreagă de noi aspecte care, la ora actuală, definesc
reforma învăţământului românesc – ariile curriculare, ciclurile
curriculare, curriculum nucleu (trunchiul comun), descentralizarea
curriculară.
Consecinţa aplicării principiului selecţiei şi ierarhizării culturale o
reprezintă stabilirea disciplinelor şcolare, precum şi ierarhizarea şi
gruparea acestora în cadrul unor categorii mai largi, numite arii
curriculare. Astfel, s-a ajuns la structurarea curriculumul naţional din
România pe şapte arii curriculare, conform finalităţilor învăţământului,
importanţei diverselor domenii culturale şi conexiunilor ce se pot
stabili între acestea: Limbă şi comunicare, Matematică şi Ştiinţe ale
naturii, Om şi societate, Arte, Educație fizică și sport, Tehnologii,
Consiliere şi orientare. În cadrul ariei curriculare Educație fizică și
sport5 regăsim ca disciplină de studiu în planurile de învăţământ
disciplina Educaţie fizică și sport.
Un concept important introdus odată cu reforma curriculară şi
care defineşte la ora actuală şi educaţia fizică şcolară este acela al
ciclurilor curriculare. Acestea reprezintă periodizări ale şcolarităţii
stabilite pe baza informaţiilor furnizate de psihologia vârstelor şi de
funcţie de curriculumul din care derivă, poate fi: lecţie din trunchiul comun,
lecţie de extindere sau de aprofundare (pentru ciclul gimnazial), lecţie
opţională (la nivelul ariei curriculare sau la nivelul mai multor arii curriculare,
în ciclul gimnazial; opţional de aprofundare, extindere, ca disciplină nouă sau
integrat, în ciclul liceal).
4
vezi Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educaţie fizică şi
sport.
5
La ciclul primar, la nivelul Programei școlare pentru clasa pregătitoare,
regăsim denumirea ariei curriculare ca fiind Sănătate și motricitate
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amplificarea şi diversificarea domeniilor cunoaşterii. Ciclurile
curriculare se suprapun peste structura formală a sistemului de
învăţământ, grupează mai mulţi ani de studiu şi au drept scop
“focalizarea asupra obiectivului major al fiecărei etape şcolare şi
reglarea procesului de învăţământ prin intervenţii curriculare.”
Ciclurile curriculare sunt:
- ciclul achiziţiilor fundamentale (clasa pregătitoare, clasele I şi II);
- ciclul de dezvoltare (clasele III – VI);
- ciclul de observare şi orientare (clasele VII – IX);
- ciclul de aprofundare (clasele X – XI);
- ciclul de specializare (clasele XII – XIII).
În vederea evidențierii modului în care Educația fizică poate
contribui la realizarea obiectivelor ciclurilor curriculare, am considerat
oportună prezentarea particularităților de creștere și dezvoltare a
elevilor din diferite cicluri de învățământ. Astfel, în capitolele
următoare informațiile respective sunt însoțite de o serie de
recomandări privind metodologia instruirii la Educație fizică.
1.2. Particularităţile Educaţiei fizice ca disciplină de
învăţământ
Educaţia fizică şcolară prezintă o serie de particularităţi ce derivă
din statutul de disciplină de studiu prevăzută în planurile cadru de
învăţământ6.
O primă caracteristică este aceea că se desfăşoară în
conformitate cu prevederile curriculumului naţional, ilustrate la nivelul
documentelor oficiale pe care le respectă: plan cadru de învăţământ,
programa de Educaţie fizică (pe clase), Sistem Naţional Şcolar de
Evaluare la Disciplina Educaţie Fizică şi Sport.
Educaţia fizică are caracter preponderent formativ, vizând
pregătirea subiecţilor pentru viaţă şi punând accent pe dezvoltarea
fizică armonioasă, dezvoltarea calităţilor motrice de bază, favorizarea
transferului deprinderilor motrice dobândite în lecţie în viaţa de zi cu
zi, ca şi pe dezvoltarea trăsăturilor de personalitate.
În acelaşi timp, Educaţia fizică are şi un caracter competitiv.
Acesta este ilustrat atât de mijloacele folosite (jocuri de mişcare,
6

Document oficial elaborat de ministerul de resort, în care este prevăzută
eşalonarea pe clase a disciplinelor de studiu şi volumul de ore alocat
fiecăreia dintre acestea.
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întreceri), cât şi de participarea elevilor la competiţiile sportive şcolare
(campionate organizate la nivel de şcoală, sector, judeţ, la nivel
naţional, cupe, crosuri)
Completarea tabloului caracteristicilor disciplinei Educaţie fizică
este realizată de legătura acesteia cu activităţile recuperatorii.
Educația fizică urmărește aspecte de ordin preventiv, în mod special,
şi de tip corectiv (până la un anumit nivel al atitudinilor fizice
deficiente). În şcolile pentru copiii cu deficienţe există o formă
organizatorică aparte de practicare a exerciţiilor fizice, prevăzută în
planul de învăţământ, şi anume, lecția de kinetoterapie, responsabilitatea organizării şi conţinutului acestei forme de activitate revenind
kinetoterapeuţilor. (C.Ciolcă, 2012)
Educaţia fizică şcolară este considerată a fi cel mai reprezentativ
tip de activitate motrică formativă din domeniu pentru că:
“este accesibilă pe tot parcursul ontogenezei umane, fiind
obligatorie în primele etape ale acesteia;
presupune aplicarea celor mai accesibile şi eficiente mijloace
(acte şi acţiuni motrice), în funcţie de obiective, vârsta
subiecţilor, condiţiile materiale, etc.;
se realizează sistematic şi ştiinţific (ca, de altfel, şi celelalte
activităţi motrice din domeniu), pe bază de legităţi, norme,
cerinţe, concepţie, principii, etc.; este o activitate însoţită de o
teorie şi de o metodică bine puse la punct, dovadă fiind şi zecile
sau chiar sutele de publicaţii naţionale în această direcţie.”
(Gh.Cârstea, 1999)
Consolidarea educaţiei fizice ca disciplină de învăţământ presupune permanent actualizarea răspunsurilor la întrebări cum ar fi:
„Cum se defineşte o persoană educată fizic?”, „Ce cunoaşte în plus şi
ce ştie să execute o persoană care a participat la lecţiile de educaţie
fizică?” Răspunsurile sunt variate şi depind de nivelul de vârstă căreia
ne adresăm. Astfel, o persoană educată fizic este:
- o persoană capabilă să îşi alcătuiască programe de exerciţii pentru
propria dezvoltare fizică şi menţinerea/îmbunătăţirea condiţiei
fizice;
o persoană care îşi petrece timpul liber practicând diferite ramuri
de sport;
o persoană care înţelege scopul practicării exerciţiilor fizice şi
contribuţia acestora la creşterea calităţii propriei vieţi, etc.
13
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Încercarea de sistematizare a răspunsurilor la aceste întrebări,
ne permite gruparea lor pe cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, oferind o
imagine de ansamblu asupra ceea ce reprezintă finalităţi ale educaţiei
fizice, şi anume, o persoană educată fizic este cea care:
a învăţat deprinderi motrice necesare practicării diferitelor ramuri
de sport;
- are o condiţie fizică optimă;
- participă la activităţi de educaţie fizică în mod regulat;
- cunoaşte implicaţiile şi beneficiile practicării exerciţiilor fizice;
- valorizează educaţia fizică şi contribuţia ei la formarea unui stil de
viaţă sănătos.
1.3. Documente oficiale în educaţia fizică şcolară
După cum s-a putut constata din paragrafele anterioare, statutul
de disciplină de învăţământ al educaţiei fizice impune ca aceasta să fie
reglementată, ca volum de ore, finalităţi şi conţinuturi, de o serie de
documente oficiale. În educaţia fizică şcolară există următoarele
documente cu caracter obligatoriu, care stau la baza desfăşurării
activităţii: planul cadru de învățământ, programa școlară, Sistemul
Național Școlar de Evaluare la disciplina Educație fizică și sport.
1.3.1. Planul cadru de învăţământ
Planul cadru de învăţământ este documentul în care se prevăd
obiectele/disciplinele de studiu şi volumul de ore/săptămână alocate în
funcție de tipul de curriculum (nucleu, la decizia școlii, diferențiat).
În Uniunea Europeană, Educaţia fizică este prevăzută cu un
număr minim de 2 lecţii pe săptămână, în toate orarele claselor cu
program normal. Unele ţări au 3 lecţii (Germania, Franţa, Cehia, etc.)
sau chiar 4 lecţii (Spania, Portugalia, Slovacia, Ungaria, Austria,
Norvegia, etc.).
În România, pe durata învăţământului obligatoriu (10 clase,
începând cu anul școlar 2003 - 2004) sunt prevăzute 2 lecţii în cadrul
curriculum-ului nucleu, pentru toate clasele, mai puţin clasa a VIII-a și
a IX-a, care au doar o lecţie pe săptămână. Acestor lecții li se poate
adăuga, pentru învăţământul gimnazial, o oră suplimentară prin
curriculum la decizia şcolii.
Numărul de ore obligatorii pe săptămână la disciplina Educație
fizică și sport constituie subiect de dezbatere în diferite contexte,
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formale sau nonformale. Sunt implicate organisme și organizații care
discută problema sănătății noilor generații și nevoia de mișcare a
acestora.
Considerăm că doar acceptarea educației fizice și sportului în
rândul priorităților asumate prin politici naționale, ar putea modifica
percepția asupra disciplinei și ar putea fi reconsiderat volumul de ore
alocat acesteia în planul de învățământ.
1.3.2. Programa de educaţie fizică
Este un document elaborat de ministerul de resort, prin comisia
de specialitate. Ea cuprinde obiectivele/competenţele, conţinuturile şi
standardele de performanţă pe care trebuie să le realizeze elevii din
diferite cicluri de învăţământ.
Acest document reflectă contribuţia pe care educaţia fizică
şcolară, prin obiective şi conţinuturi specifice, o aduce la realizarea
obiectivelor generale ale ciclurilor de învăţământ şi ale ciclurilor
curriculare.
Programa ca document oficial este obligatorie pentru toate
unităţile de învăţământ de stat şi particulare acreditate. Prevederile
programei se aplică în lecţiile de educaţie fizică din curriculum nucleu,
precum şi în lecțiile de aprofundare şi extindere din ciclul gimnazial
(conţinuturile pentru aceste lecţii sunt marcate cu asterisc). Pentru
învăţământul de stat, programa reprezintă doar un element, o
componentă, din curriculum-ul naţional caracteristic actualei reforme a
învăţământului din România.
1.3.2.1. Caracteristici generale ale programei
În spiritul politicii educaţionale naţionale şi a documentelor
internaţionale, învăţământul obligatoriu din România trebuie să
asigure absolventului cunoştinţe, abilităţi şi atitudini în opt domenii de
competenţă cheie: comunicare în limba maternă; comunicare în limbi
străine; matematică, ştiinţe şi tehnologii; tehnologie informatică şi a
comunicaţiilor; competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi
civice; cultură antreprenorială; sensibilizare la cultură; „a învăţa să
înveţi”.7
7

Dragomir, P., Scarlat, E., Educaţia fizică – repere noi, mutaţii necesare.
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004
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De reţinut!
Elaborarea programelor s-a realizat în urma asumării de către
România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor
educaţionale şi de formare profesională din Europa (Ratificat de
Consiliul Europei la Barcelona, 2002), a Declaraţiei miniştrilor
europeni ai educaţiei şi formării profesionale şi a Comisiei Europene
cu privire la consolidarea cooperării europene în formarea
profesională (Declaraţia de la Copenhaga, 2002).

La aceste domenii de competenţă, fiecare disciplină cuprinsă în
planurile de învăţământ este invitată să îşi aducă o contribuţie
specifică. Programele şcolare la Educaţie fizică și sport reflectă, în
consecinţă, contribuţia pe care aria curriculară Educație fizică și sport
şi-o aduce la rezolvarea obiectivelor educaţionale, în sensul celor
menţionate anterior.
Principalele caracteristici ale programelor pot fi sintetizate astfel
(I.Nicola, 1996; Gh.Cârstea, 2000):
sunt obligatorii pentru toate unităţile de învăţământ, în ceea ce
priveşte obiectivele pe care şi le propun;
îmbină caracterul concentric al instruirii cu caracterul linear;
exprimă nivelul minimal de abordare a unui anumit conţinut, în
cadrul curriculum-ului nucleu şi al celui la decizia şcolii, în
anumite variante;
conţinutul permite multă autonomie locală: pot fi practicate, în
concordanţă cu ofertele unității de învăţământ și opţiunile
elevilor, sporturi cum ar fi: badminton, oină, patinaj, dans
sportiv, etc.;
au un caracter dinamic, în sensul că se schimbă conform
comenzii sociale. Se consideră că o programă poate fi apreciată,
sub aspectul eficienţei, doar după aplicarea sa pe o generaţie
şcolară (deci timp de 10 ani); în contextul reformei actuale,
ameliorarea programei se realizează la un interval mai scurt de
timp (cca. 5 ani);
prin obiectivele sau competenţele pe care le prevăd, asigură o
bază unitară de pregătire pentru toţi elevii.
1.3.2.2. Modalităţi de abordare a programei de educaţie fizică
Examinarea modului în care se abordează programa şcolară la

Educaţie fizică și sport ne permite să distingem cel puţin cinci orientări
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diferite, a căror pondere variază de la un ciclu de învăţământ la altul,
ca şi de la un profesor la altul.
Abordarea eclectică. În cadrul acestei abordări este alocat un
anumit timp de lucru tuturor componentelor programei: capacităţii de
organizare, dezvoltării fizice armonioase, calităţilor motrice,
deprinderilor şi priceperilor motrice. În funcţie de ciclul de învăţământ
căruia ne adresăm, aceste componente au o pondere diferită. De
exemplu, în cadrul lecțiilor din învăţământul primar, capacităţii de
organizare şi dezvoltării fizice armonioase le este alocat un timp mai
mare de lucru.
Abordarea specifică educaţiei sportive este caracterizată de
faptul că elevii îşi însuşesc deprinderi specifice ramurilor de sport,
prevăzute de programa şcolară, pe care le execută în condiţii
competiţionale. Este recomandată elevilor din ciclul gimnazial şi liceal,
al căror nivel de dezvoltare bio-motrică le permită asimilarea
conţinutului tehnico-tactic specific ramurilor de sport.
Abordarea de tip condiţie fizică este caracteristică profesorilor
care consideră că educaţia fizică are ca principal rol dezvoltarea
condiţiei fizice a elevilor. Este specifică ciclurilor de învăţământ
gimnazial şi liceal şi accentul în instruire este pus pe dezvoltarea
aptitudinilor motrice (forţă, rezistenţă, mobilitate, viteză). Ponderea
lecţiilor cu teme din deprinderi motrice este mai mică, iar jocurile (de
mişcare sau sportive) sunt folosite în special pentru contribuţia lor la
dezvoltarea aptitudinilor motrice.
Abordarea specifică educaţiei prin mişcare promovează ideea de
organizare a activităţilor de educaţie fizică în funcţie de principalele
categorii de mişcare: locomotorii (mers, alergare, săritură, târâre,
etc.), de stabilitate (îndoiri, aplecări, răsuciri, etc.), de manipulare
(aruncare, prindere, transport de obiecte, etc.). Jocurile de mişcare
constituie o componentă importantă a instruirii. Abordarea este
promovată la nivelul învăţământului preşcolar şi primar.
Abordarea recreaţională. Unii profesori consideră că principalul
rol al educaţiei fizice este acela de a asigura compensarea efortului de
tip intelectual pe care copiii îl depun în cadrul altor discipline. Tocmai
de aceea, aceşti profesori par a fi mai degrabă preocupaţi de
supravegherea copiilor în timpul unui joc spontan decât de procesul
de învăţare pe care ar trebui să îl organizeze şi să îl conducă la
educaţie fizică.
17
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1.3.2.3. Structura programelor de educaţie fizică
Programele de educaţie fizică valabile pentru ciclurile primar şi
gimnazial includ următoarele capitole:
- nota de prezentare;
- competențe generale;
- competențe specifice;
- exemple de activităţi de învăţare;
- conţinuturi;
- standarde curriculare.
Nota de prezentare - precizează statutul disciplinei în cadrul
curriculum-ului naţional şi contribuţia Educaţiei fizice la realizarea
finalităţilor învăţământului.
Competențele generale exprimă, la un înalt nivel de generalitate,
cunoștințele, capacităţile şi atitudinile specifice care trebuie formate la
elevi de-a lungul ciclului de învăţământ respectiv.
Competențele specifice derivă din cele generale şi precizează
gradul de realizare a acestora la sfârşitul unui an şcolar.
Pentru profesorul de educaţie fizică este foarte important să
reţină că, din programe, sunt obligatorii competențele. Conţinuturile
se vor stabili în funcţie de resursele materiale, umane, informaţionale
de care dispune profesorul, de tradiţia şcolii, de condiţiile geografice,
etc.
Competențele se adresează diferitelor laturi ale personalităţii
elevilor: fizică, motrică, cognitivă, socio-afectivă. Măiestria profesorului
este reflectată de maniera în care el reuşeşte să operaţionalizeze, la
nivelul lecţiilor de educaţie fizică, competențele generale și specifice
formulate în programele şcolare.8
Modul în care se subordonează obiectivele de instruire este
ilustrat în tabelul următor. (tabel nr.1.1. și schema 1.1.)
Activităţile de învăţare ce sunt oferite ca exemplu în programele
şcolare au rolul de a orienta profesorul în stabilirea mijloacelor pe care
le poate utiliza pentru realizarea competențelor elevilor.
Conţinutul programei este organizat pe următoarele componente: capacitatea de organizare, dezvoltare fizică armonioasă, calităţi
8

A operaţionaliza obiectivele înseamnă “a le formula în termeni

comportamentali, care exprimă ceea ce trebuie să facă sau să realizeze elevii
la sfârşitul unei secvenţe de instruire.” (C.Postelnicu, 2002)
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motrice de bază (viteză, forţă, îndemânare, rezistenţă), deprinderi
motrice de bază, utilitar aplicative şi sportive.
Tabel nr.1.1. “PIRAMIDA” OBIECTIVELOR DE INSTRUIRE
(exemplificare ciclul de învăţământ primar)
Tip de
obiectiv
Obiectiv
cadru
Obiective
de
referinţă

Obiective
operaţionale

Motor/
psihomotor
Dezvoltarea calităţilor
motrice de bază
Să prezinte un nivel
optim de dezvoltare
a vitezei de execuţie
(cls. III)

Domeniul de instruire
Cognitiv
Formarea unui sistem
corespunzător de
cunoştinţe teoretice
de specialitate
Să identifice şi să
utilizeze concepte
legate de mişcare
(cls.I)

Să prezinte un nivel
optim de dezvoltare
a rezistenţei (cls. IV)

Să cunoască noţiuni
legate de efort (cls.I)

Să execute 5
aruncări cu o mână
de la umăr, în timp
cât mai scurt

Să execute mişcări
distincte de ridicare a
braţelor prin lateral
sus, rapid – lent

Să execute alergare
continuă timp de 3
minute

Să măsoare
frecvenţa cardiacă la
comandă, pe 10
secunde

Afectiv
Formarea
trăsăturilor pozitive
ale caracterului
Să accepte reuşitele
şi eşecurile
înregistrate în
diferitele situaţii de
instruire specifice
educaţiei fizice
(cls.II)

Să respecte
conceptul de fairplay (cls.IV)
Să dea mâna cu
câştigătorii întrecerii
(jocului)

Să accepte decizia
dată de arbitrul
întrecerii

Deprinderile sportive aparţin ramurilor de sport considerate a fi
de bază9 - atletism, gimnastică, jocuri sportive (handbal, baschet,
fotbal, volei) şi celor alternative (schi, înot, rugby, gimnastica
aerobică, etc.). Pentru fiecare ramură de sport este prezentat
conţinutul tehnico-tactic pe care trebuie să şi-l însuşească elevii,
profesorului revenindu-i sarcina să stabilească cea mai potrivită linie
metodică pentru predarea conţinutului respectiv.
9

Statutul disciplinelor este argumentat prin faptul că pentru acestea există
condiţii de practicare în majoritatea unităţilor de învăţământ.
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Schema nr.1.1. “Piramida” obiectivelor motrice

Obiectiv
cadru

Obiectiv de
referinţă

Obiectiv
operaţional

Standardele curriculare de performanţă se referă la nivelul la

care trebuie să ajungă elevul la sfârşitul unui ciclu de învăţământ în
raport cu competențele formulate. Programele se aplică lecţiilor de
educaţie fizică prevăzute în trunchiul comun şi celor din curriculum la
decizia şcolii cu statut de aprofundare sau extindere.
Chiar dacă structura programelor şcolare cunoaşte modificări
periodice, reţinem intenţia comisiei de specialitate a Consiliului Naţional pentru Curriculum de a crea un adevărat instrument metodologic
care să stea la baza proiectării demersului didactic în educaţia fizică
şcolară.
De asemenea, precizăm că programele școlare la Educație
fizică și sport sunt încă în stadiu de revizuire. La clasa pregătitoare,
introdusă în cadrul învățământului primar în anul școlar 2012 – 2013,
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finalitățile activității sunt exprimate prin competențe generale și
specifice, ținându-se cont de tendința de proiectare a curriculum-ului
centrat pe competențele elevului. Raportul care se stabilește între
obiective și competențe este ilustrat în schema nr. 1.2.
1.3.2.4. Programa de educație fizică pentru lecția opţională
Procesul de învăţământ în cadrul lecţiilor opţionale prevăzute
prin curriculumul la decizia şcolii se desfăşoară în acord cu prevederile
unei programe elaborate de profesorul de educaţie fizică.
Structura acesteia este exemplificată cu titlu de model în

Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educaţie fizică şi
sport (MEC, CNC, 1999). În aceste documente se recomandă ca orice

programă să cuprindă:
Argumentul – în care se expune motivaţia alegerii conţinutului
respectiv (efecte asupra instruirii şi educaţiei elevilor, nevoi ale
comunităţii locale, formarea unor competenţe de transfer, etc.);
Competențe specifice – ca formulare vor semăna cu cele din
programa naţională, dar nu vor fi reluări ale acestora; o
competență specifică este corect formulată dacă poate răspunde
la întrebarea „ce poate să facă elevul?”; pentru un opţional
desfăşurat cu un volum de 1 lecţie pe săptămână se recomandă
urmărirea a 5 – 6 competențe specifice pe an;
Activităţi de învăţare – acestea se prezintă ca exemple pentru
evidenţierea modului în care se anticipează formarea
competențelor;
Lista de conţinuturi – cuprinde informaţiile pe care opţionalul le
propune a fi parcurse de elevi în vederea formării cunoştinţelor,
capacităţilor şi atitudinilor vizate;
Modalităţi de evaluare – se referă la tipurile de probe de control
considerate de profesor a fi adecvate în raport cu competențele
formulate; aceste probe pot fi practice şi/sau teoretice.
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OBIECTIVELE EDUCAŢIEI
FIZICE

SCOPUL EDUCAŢIEI FIZICE

FINALITĂŢILE
EDUCAŢIEI FIZICE

EDUCAŢIA FIZICĂ –
PROCES INSTRUCTIV-EDUCATIV
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Conduc la formarea

Se reflectă la nivelul

Sunt în acord cu

Acţionează

COMPETENŢE SPECIFICE,
VALORI ŞI ATITUDINI
SPECIFICE

COMPETENŢE GENERALE,
VALORI ŞI ATITUDINI
GENERALE

COMPETENŢE CHEIE

ELEVUL CARE PARTICIPĂ
LA LECŢIILE DE
EDUCAŢIE FIZICĂ

Schema nr.1.2. Relaţia dintre obiectivele educaţiei fizice şi competenţele pe care le formează elevului
(A.Dragnea şi colab., 2010)

