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NOTA DE PREZENTARE 

Disciplina Metodica predării educaţiei fizice este prevăzută în planul-cadru de învăţământ pentru 

ciclul superior al liceului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5718/ 22.12.2005, la 

filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.  

Disciplina Metodica predării educaţiei fizice se studiază numai în clasa a XI-a, fiind cuprinsă în 

trunchiul comun, cu o oră săptămânal. 

Spre deosebire de etapa anterioară, în care planul de învăţământ stipula ca transmiterea 

cunoştinţelor şi deprinderilor metodice necesare predării acestei discipline în învăţământul preşcolar şi 

primar să se realizeze în cadrul celor două ore de educaţie fizică prevăzute în clasa a XI-a, fără a fi 

elaborată o programă specifică, noul plan-cadru de învăţământ a statuat Metodica predării educaţiei 

fizice ca disciplină de sine stătătoare, cu rubrică distinctă în catalog şi în evaluările specifice – semestriale 

şi anuală.  

În acest context elaborarea programei şcolare de Metodica predării educaţiei fizice reprezintă o 

necesitate obiectivă, având rolul de a stabili, în concordanţă cu volumul total de ore alocat studierii 

disciplinei pe anul şcolar, pe de o parte, competenţele specifice pe care trebuie să le dobândească elevii şi 

categoriile de conţinuturi aferente competenţelor specifice, iar pe de altă parte – de a oferi profesorilor de 

educaţie fizică sugestii metodologice pentru realizarea eficientă a demersului didactic specific acestei 

discipline. 

Predarea acestei discipline va fi centrată pe următoarele direcţii:  

- conştientizarea de către elevi a locului, a rolului şi a obiectivelor educaţiei fizice în învăţământul 

preşcolar şi primar; 

- cunoaşterea disponibilităţilor şi limitelor organismului copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară 

mică în relaţia cu natura solicitărilor biopsihomotrice impuse de practicarea educaţie fizice şi 

adoptarea adecvată a acestora; 

- dobândirea deprinderilor organizatorice şi metodice necesare desfăşurării activităţilor şi lecţiilor 

de educaţie fizică în învăţământul preşcolar şi primar; 

- utilizarea instrumentelor şi a formelor de evaluare a copiilor/ elevilor, specifice educaţiei fizice. 

Deoarece această disciplină este prevăzută numai pe parcursul unui an de studiu, nu se poate emite 

pretenţia urmăririi unor competenţe generale, atitudini şi valori, realizabile pe parcursul unui ciclu de 

învăţământ totuşi este necesar ca, atât prin lecţiile de educaţie fizică cât şi prin lecţiile de metodica 

educaţiei fizice în învăţământul preşcolar şi primar, să se insiste asupra formării responsabilităţii faţă de 

profesia de învăţător/ educatoare şi, ca notă particulară domeniului, asupra responsabilităţii faţă de 

sănătatea copiilor, a dezvoltării lor fizice, a capacităţii lor motrice şi a achiziţiilor în plan comportamental.  
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

Competenţe specifice Conţinuturi 
1. Orientarea constantă a demersului 
didactic în concordanţă cu obiectivele 
educaţiei fizice în învăţământul preşcolar 
şi primar 

• Obiectivele cadru şi de referinţă ale educaţiei fizice în 
învăţământul preşcolar 

• Obiectivele cadru şi de referinţă ale educaţiei fizice în 
învăţământul primar 

• Standardele de performanţă al educaţiei fizice în 
învăţământul primar 

2. Adaptarea adecvată a solicitărilor la 
efort a copiilor, în concordanţă cu 
particularităţile biologice, motrice şi 
psihice specifice vârstei şi sexului acestora 

• Disponibilitatea şi limitele capacităţii de efort a copiilor 
de vârstă preşcolară 

• Disponibilitatea şi limitele capacităţii de efort a copiilor 
de vârstă primară 

3. Operarea eficientă cu mijloacele 
specifice educaţie fizice 

• Exerciţiul fizic: 
- conţinut 
- formă 
- criterii de selecţie  
- volumul, intensitatea, complexitatea, regimul de 

exersare 
- forme de transcriere a exerciţiilor fizice 

• Aparatura de specialitate (instalaţii, aparate, obiecte) 
4. Selectarea şi combinarea oportună a 
metodelor de învăţământ specifice 
demersului didactic la disciplina Educaţie 
fizică 

• Metodele de comunicare orală 
- povestirea  
- descrierea 
- explicaţia 
- instructajul 

• Metodele intuitive 
- demonstrarea directă (nemijlocită) 
- demonstrarea cu ajutorul unui copil 
- demonstrarea cu ajutorul imaginilor 

• Metodele bazate pe acţiune 
- Exersarea 

� globală 
� fragmentată 

• Observarea execuţiei colegilor 
• Metode de corectare a greşelilor de execuţie 

- intervenţia verbală 
- intervenţia prin gesturi şi semne 
- intervenţia nemijlocită asupra copilului în timpul 

execuţiei 
• Metode de asigurare şi sprijin  

- asistarea copiilor în timpul execuţiei 
- ajutorul şi sprijinul 

• Activităţile practice  
• Metode de verificare şi evaluare  

- probele şi normele de control  
- activităţile practice globale  
- Evaluarea  

� predictivă 
� formativă 
� sumativă 

acordarea calificativelor 
5. Realizarea eficientă a secvenţei 
activităţii/ lecţiei ”Organizarea colectivului 
grupei/ clasei” 

• Sarcini didactice 
• Sisteme de acţionare 
• Comenzi – acţiunile de front şi formaţii 
• Durată 
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Competenţe specifice Conţinuturi 
6. Asigurarea ”pregătirii organismului 
copiilor pentru efort” în condiţiile variate 
de desfăşurare a activităţilor/ lecţiilor 

• Sarcini didactice  
• Sisteme de acţionare 

- variante de mers, de alergare, de deplasare, de sărituri 
• Formaţii 
• Comenzi  
• Durată 

7. Acţionarea sistemică în direcţia influen-
ţării evoluţiei armonioase a dezvoltării 
fizice a copiilor 

• Sarcini didactice  
- formarea reflexului de postură corectă 
- prevenirea instalării atitudinilor deficiente 
- dezvoltarea supleţei 
- educarea orientării spaţio-temporale şi a ritmului  
- dezvoltarea tonicităţii şi fragilităţii musculaturii 
- educarea capacităţii de control şi adoptare a actului 

respirator 
• Exerciţii analitice pentru principalele segmente şi regiuni 

musculare 
• Exerciţii combinate de dezvoltare fizică  
• Exerciţii libere; cu obiecte portative; la/pe aparate pe 

fond muzical 
• Complexe de educaţie fizică 

- ordinea exerciţiilor într-un complex  
- numărul de exerciţii 
- volumul de exersare al fiecărui exerciţiu 

• Exerciţii corective pentru atitudinile deficiente frecvente 
8. Predarea eficientă a deprinderilor 
motrice de bază 

• Categoriile de deprinderi motrice de bază şi variantele 
acestora 

• Metodologia predării 
- formaţii de lucru 
- variante de exersare 
- greşeli frecvente şi corectarea acestora 
- materialul didactic necesar 
- jocuri dinamice şi ştafete 

9. Predarea eficientă a deprinderilor 
motrice utilitar-aplicative 

• Categoriile de deprinderi motrice utilitar-aplicative de 
bază şi variantele acestora 

• Metodologia predării 
- formaţii de lucru 
- variante de exersare 
- greşeli frecvente şi corectarea acestora 
- asistenţa, asigurarea şi sprijinul 
- materiale didactice 

• Ştafete şi parcursuri aplicativ-utilitare 
10. Predarea eficientă a deprinderilor 
motrice sportive elementare 

• Deprinderi sportive elementare din atletism 
• Deprinderi sportive elementare din gimnastică 
• Deprinderi sportive elementare din minijocurile sportive 
• Metodologia predării deprinderilor sportive elementare 

11. Acţionarea adecvată pentru dezvol-
tarea calităţilor motrice ale copiilor 

• Calităţile motrice şi formele de manifestare ale acestora 
• Metodica dezvoltării fiecărei calităţi motrice  

- mijloace 
- metode 
- formaţii şi variante de exersare  
- loc în lecţiile/activităţile de educaţie fizică 
- jocuri dinamice, ştafete şi parcursuri aplicative 

pentru dezvoltarea calităţilor motrice, independente 
sau combinate 
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Competenţe specifice Conţinuturi 
12. Conceperea şi desfăşurarea tipurilor 
de activităţi/ lecţii de educaţie fizică în 
învăţământul preşcolar şi primar 

• Tipologia activităţilor/lecţiilor de educaţie fizică 
• Structura lecţiei/activităţii de educaţie fizică  
• Dinamica efortului în lecţia/activitatea de educaţie fizică 
• Densitatea lecţiei/activităţii şi modalităţile de creştere a 

densităţii motrice 
• Sarcinile, conţinutul, durata şi locul în lecţie/activitate a 

fiecărei situaţii de instruire 
• Criterii de evaluare a eficienţei lecţiei/activităţii de 

educaţie fizică 
13. Proiectarea personalizată a activităţii 
didactice la discipline educaţie fizică 

• Documentele reglatoare a activităţi didactice 
• Eşalonarea anuală a unităţilor de învăţare 
• Planul calendaristic semestrial 
• Proiectarea unităţilor de învăţare 
• Proiectul didactic 
• Elaborarea sistemului de evaluare 
• Documentele de evidenţă 

14. Organizarea şi desfăşurarea activi-
tăţilor de educaţie fizică şi sport în regim 
curricular şi extracurricular 

• Caracteristicile şi variantele de organizare a predării 
educaţiei fizice ca disciplină opţională 

• Activităţile sportive competiţionale care se pot organiza 
în învăţământul preşcolar şi primar 

• Metodologia organizării şi desfăşurării unui concurs sau 
a unei competiţii 

• Sistemul formelor de organizare a activităţii turistice cu 
copiii şi elevii 

 
SUGESTII METODOLOGICE 

Profesorii care predau această disciplină au o autonomie deplină în cea ce priveşte:  
o repartizarea volumului total de ore pe fiecare dintre competenţele specifice prevăzute în programă, în 

funcţie de cunoştinţele şi deprinderile dobândite de elevi în orele de educaţie fizică şi în practica 
pedagogică observativă, pe parcursul claselor a IX-a şi a X-a; 

o eşalonarea abordării conţinuturilor prevăzute la fiecare competenţă specifică, integral sau parţial, în 
funcţie de nivelul teoretic, practic şi metodic acumulat de elevi, cât şi cerinţele stabilite la practica 
pedagogică, pentru elevii din clasa a XI-a. Astfel, ţinând seama că în această clasă elevii în practica 
pedagogică vor susţine lecţii de probă, pentru care vor elabora proiecte şi după care se vor autoevalua 
şi vor fi evaluaţi, conţinuturile prevăzute la competenţa specifică 12, vor putea fi abordate în prima etapă 
din semestrul I. De asemenea, corespunzător repartizării claselor pentru a desfăşura practica pedagogică 
pe fiecare dintre din cele două semestre, respectiv, în învăţământul preşcolar, în semestrul I şi în cel 
primar, în semestrul al II-lea, sau invers, profesorii care predau metodica educaţiei fizice, pot aborda 
la fiecare competenţă specifică conţinuturile aferente fiecărui ciclu de învăţământ, în ordinea în care 
se desfăşoară practica pedagogică; 

o stabilirea instrumentelor şi a criteriilor de evaluare cât şi repartizarea acestora pe cele două semestre, 
asigurând însă ca pe fiecare semestru să primească minimum 2 (două) note, iar instrumentele de 
evaluare să vizeze obligatoriu: 

- conceperea, prezentată ca secvenţă de proiect didactic şi realizarea practică, cu colegii de clasă, 
a verigii de influenţare selectivă a aparatului locomotor; 

- conceperea, prezentată ca secvenţă de proiect didactic şi realizarea practică, cu colegii de clasă, 
a predării unei deprinderi motrice de bază, utilitar-aplicativă sau sportive elementare; stabilită 
de către profesor; 

- selectarea sau conceperea, prezentată a secvenţei de proiect didactic şi realizarea practică, cu 
colegii de clasă, a organizării şi conducerii unui joc dinamic, a unei ştafete sau a unui parcurs 
aplicativ, cu obiectiv stabilit de profesor; 

- prezentarea unui caiet de portofoliu, cu criterii de conţinut stabilit de către profesor. Faţă de 
aceste cerinţe minimale şi obligatorii, profesorii pot stabili şi alte instrumente de evaluare, pe 
care le pot evalua prin notarea formativă (curentă) sau sumativă. 
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Activitatea didactică pe linia acestei discipline trebuie să capete un caracter variat, corespunzător 
specificului temelor abordate, incluzând, după caz: lecţii teoretice; lecţii teoretico-metodice; lecţii 
metodico-practice; lecţii de prezentare (predare) şi analiză a ”produselor” realizate de elevi (sisteme de 
exerciţii pentru o temă dată, complexe de dezvoltare fizică, ştafete, parcursuri aplicative, jocuri dinamice 
etc.); prezentare şi analiză de referate, înregistrări, documente de planificare. 

Profesorii de educaţie fizică care predau această disciplină au o deplină autonomie în stabilirea 
tipurilor de lecţii şi a succesiunii acestora, având însă, obligaţia de a asigura documentarea corectă a 
elevilor prin sursele bibliografice recomandate; abordarea de către fiecare elev (individual sau în echipă) 
a proiectării didactice specifice; elaborarea de către fiecare elev a minimum 2-3 sisteme de acţionare 
pentru o temă pentru o temă dată şi predarea acestora în faţa clasei; sintetizarea ideilor sau concluziilor 
fiecărei lecţii în caietul personal, destinat acestei discipline. 

Pentru asigurarea unei pregătiri teoretice şi practico-metodice corespunzătoare a elevilor, aceşti 
trebuie să poată studia materiale documentare existente în biblioteca liceului şi la sediul catedrei de 
educaţie fizică (manuale, lucrări de specialitate, planuri de învăţământ, programe de educaţie fizică, 
sistemul de evaluare, modele de eşalonări anuale ale unităţilor de învăţare, planuri calendaristice, proiecte 
didactice, culegeri de jocuri dinamice, ştafete, parcursuri aplicative, complexe de dezvoltare fizică, de 
către membrii catedrei de educaţie fizică. 


