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CONŢINUTURI ŞTIINŢIFICE DE SPECIALITATE 

 

 Aspecte noi în terminologia domeniului educaţiei fizice şi sportului. 

 Contribuţia educaţiei fizice şi sportului şcolar la realizarea idealului educaţional prevăzut de  

Legea Invăţământului Nr. 84/1995 şi a finalităţilor şi obiectivele ciclurilor curriculare din 

învăţământul preuniversitar. 

 Interrelaţiile educaţiei fizice şcolare/reţelei sportive şcolare de performanţă cu celelalte 

substructuri ale sistemului de educaţie fizică şi sport din România. 

 Corelaţiile dintre obiectivele cadru, obiectivele de referinţă şi standardele de performanţă 

prevăzute în programele de educaţie fizică şi sport pentru ciclurile învăţământului 

preuniversitar. 

 Semnificaţia diversificării conţinuturilor (obligatorii, extinderi, alternative, opţionale) prevăzute 

în programele şcolare de educaţie fizică/pe ramură de sport. 

 Factori favorizanţi şi defavorizanţi în valorificarea optimă a prevederilor planurilor cadru de 

învăţământ pentru ciclurile şi profilele învăţământului preuniversitar, la aria curriculară 

"educaţie fizică şi sport". 

 Relaţia dintre curriculum-ul nucleu şi curriculum-ul la decizia şcolii. 

 Autonomia şi dependenţa conducerii şcolii, profesorului de educaţie fizică şi elevilor în relaţia 

cu planurile cadru de învăţământ şi programele şcolare. 

 Tipurile de învăţare implicate în educaţia fizică şcolară/antrenamentul sportiv. 

 Conţinutul şi particularităţile fazelor formării deprinderilor motrice din puncte de vedere 

interdisciplinare (fiziologic, psihologic şi teoretic-metodic). 

 Priorităţi şi limite în influenţarea dezvoltării fizice a elevilor din învăţământul primar, 

gimnazial, liceal şi profesional. 

 Relaţia dintre principiile de instruire şi tratarea diferenţiată a elevilor în educaţia fizică 

şcolară/antrenamentul sportiv. 

 Conţinutul şi particularităţile aplicării "circuitului", "intervalului" şi "procedeului cu 

încărcături" în educaţia fizică şi sportivă şcolară/antrenamentul sportiv. 

 Raţionalizarea şi standardizarea exerciţiilor fizice în educaţia fizică şcolară/antrenamentul 

sportiv. Posibilităţi şi limite. 

 Lecţia de educaţie fizică/antrenament sportiv: tipologie, structură, dinamica efortului, densitate, 

criterii de evaluare a eficienţei. Relaţia lecţie-sistem de lecţii. 

 Planificarea în educaţia fizică şcolară/antrenamentul sportiv: structura documentelor de 

planificare; modalităţi de reflectare în documentele de planificare a particularităţilor de sex,  

nivel diferenţiat de pregătire, opţiunile elevilor. 

 Competenţele şi capacităţile evaluate prin Sistemul naţional şcolar de evaluare la educaţie 

fizică şi sport; posiblităţile de opţiune ale profesorului şi elevilor asupra instrumentelor de  

evaluare (probelor). 

 Rolul fişei individuale de evidenţă a rezultatelor înregistrate de elevi în reglarea procesului  

didactic. 

 Selecţia elevilor pentru constituirea echipelor reprezentative şcolare/grupelor de nivel. Sistemul 

competiţional al acestora. 

 Federaţia sportului şcolar şi universitar, organism al Ministerului Educaţiei Naţionale, factor  

coordonator al activităţii asociaţiilor sportive şcolare. 
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DIDACTICA EDUCAŢIEI FIZICE ŞCOLARE 

 

 Sistemul de acţiuni necesar a fi intreprinse de catedrele de educaţie fizică şi de către fiecare  

profesor pentru asigurarea integrării optime a ariei curriculare educaţie fizică şi sport în 

schemele orare ale claselor, corespunzător prevederilor planurilor de învăţământ şi 

reglementărilor Ministerului Educaţiei Naţionale, în vigoare. 

 Posibilităţile de opţiune oferite de programele de educaţie fizică profesorilor şi elevilor în 

determinarea conţinuturilor care vor fi predate. 

 Variantele de conţinut şi formele de constituire a colectivelor în orele afectate prin curriculumul 

la decizia şcolii. 

 Variantele de conţinuturi şi formele de constituire a colectivelor de elevi în orele desfăşurate în 

regim extracurricular. 

 Conţinutul programei elaborată de profesor pentru o disciplină opţională care se predă în orele 

afectate prin curriculumul la decizia şcolii şi situaţiile în care se impune această măsură. 

 Sistemul măsurilor didactice de acţionare corespunzător cerinţelor principiilor de instruire şi 

efectele acestora în procesul de predare-învăţare. 

 Procedee cu eficienţă crescută ale metodelor verbale, intuitive şi practice folosite în educaţia  

fizică din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional. 

 Strategii eficiente de realizare a obiectivului cadru vizând influenţarea dezvoltării fizice a 

elevilor din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional. 

 Strategii eficiente utilizate pentru dezvoltarea aptitudinilor motrice (viteză, îndemânare, forţă, 

rezistenţă, calităţi motrice combinate) ale elevilor în lecţiile de educaţie fizică din învăţământul 

primar, gimnazial, liceal şi profesional. 

 Ponderea probelor atletice prevăzute de programele şcolare, în planul tematic anual; 

programarea şi metodica predării acestora în învăţământul primar, gimnazial, liceal şi 

profesional. 

 Ponderea conţinuturilor aparţinând gimnasticii prevăzute de programele şcolare în planul 

tematic annual; programarea şi metodica predării acestora în fiecare ciclu de învăţământ. 

 Ponderea jocurilor sportive în planul tematic anual, modurile de soluţionare a opţiunilor,  

programarea şi metodica predării acestora în fiecare ciclu de învăţământ. 

 Criteriile care stau la baza opţiunii pentru predarea ramurilor de sport alternative prevăzute în 

programele de educaţie fizică pentru toate ciclurile de învăţământ; metodica predării acestora,  

ponderea şi programarea lor în planul tematic anual. 

 Măsuri, mijloace şi forme de organizare a exersării care asigură optimizarea relaţiei dintre 

densitatea motrică, funcţională şi pedagogică. 

 Programarea anuală a instruirii elevilor într-o ramură de sport opţională prevăzută în 

curriculumul la decizia şcolii sau în regim extracurricular şi metodica organizării şi desfăşurării 

acestor lecţii. 

 Metodica elaborării planului tematic anul în variantele: 

 o oră săptămânal prevăzută în trunchiul comun; 

 două ore săptămânal prevăzute în trunchiul comun; 

 o oră săptămânal în trunchiul comun şi o oră săptămânal prevăzută în curr iculumul la 

decizia şcolii, ca extindere sau aprofundare. 

 Metodica elaborării planului calendaristic semestrial în variantele: 

 o oră săptămânal prevăzută în trunchiul comun; 

 două ore săptămânal prevăzute în trunchiul comun; 

 o oră săptămânal în curriculumul nucleu şi o oră săptămânal prevăzută în curriculumul 

la decizia şcolii, ca extindere sau aprofundare. 

 Eşalonarea pe semestre şi de-a lungul acestora a probelor de control prevăzute în Sistemul 

naţional şcolar de evaluare, metodologia elaborării scalelor proprii de notare şi criteriile care 

pot influenţa notarea. 
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 Organizarea campionatelor sportive ale şcolii, selecţia şi pregătirea echipelor reprezentative 

şcolare. 
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