
 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

BUCUREȘTI 

ȘCOALA DOCTORALĂ UNEFS 

 

                                                    

 

 

STABILIREA STANDARDELOR DE PERFORMANȚĂ ȘI 

ADAPTAREA PROGRAMEI ȘCOLARE LA DISCIPLINA 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT ÎN ACORD CU NEVOILE 

ACTUALE ALE ELEVILOR DIN CICLUL LICEAL 

 

REZUMAT 

TEZĂ DE DOCTORAT 

 

 

 

Conducător științific : 

Prof. univ. dr. Virgil Tudor  

 

 

 

 

 

 

Doctorand:  

Ionescu (Pîslaru) M. Vera Ana 

 

 

BUCUREȘTI - 2023 
 



2 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

DIN BUCUREŞTI  

 

SECRETARIAT ȘCOALA DOCTORALĂ  

 

D-lui/D-nei 

..............................................................................................................  

 

Vă facem cunoscut că, în data.............................................., 

orele……….., în sala .......................................................................................... 

a Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București, va avea loc 

susținerea publică a tezei de doctorat de către:  

 

D-na. IONESCU (PÎSALRU) M. VERA ANA 

 

 

Cu titlul: STABILIREA STANDARDELOR DE PERFORMANȚĂ ȘI 

ADAPTAREA PROGRAMEI ȘCOLARE LA DISCIPLINA EDUCAȚIE 

FIZICĂ ȘI SPORT ÎN ACORD CU NEVOILE ACTUALE ALE ELEVILOR 

DIN CICLUL LICEAL 

 

în vederea obținerii titlului de Doctor în Știința Sportului și Educației Fizice.  

 

În conformitate cu H.G. nr. 681/2011, art. 39 (3) privind conferirea 

titlurilor științifice în România, vă trimitem rezumatul tezei de doctorat, cu 

rugămintea de a comunica în scris observațiile dumneavoastră pe adresa: 

  Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, strada Constantin 

Noica, numărul 140, sector 6, București și de a participa la susținerea publică a 

tezei.  

 

 

 

 

RECTOR,       SECRETAR ȘEF UNEFS, 

Prof.univ.dr. Florin PELIN    Ing. Silviea CONSTANTINESCU 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

MULȚUMIRI 

 

Mulțumesc Universității Naționale de Educație Fizică și Sport București 

pentru întreaga mea formarea în domeniul educației fizice și sportului, de 

asemenea mulțumesc Școlii Doctorale din cadrul U.N.E.F.S. pentru tot sprijinul 

și suportul acordat pe toată perioada studiilor doctorale.  

Doresc să mulțumesc domnului Prof. univ. dr. Virgil Tudor conducătorul 

științific al acestei teze de doctorat, pentru îndrumarea, încrederea și 

profesionalismul pe care mi le-a  oferit necondiționat de-a lungul întregii 

cariere didactice. Îi mulțumesc pentru toată răbdarea, disponibilitatea, pentru 

sprijinul necontenit demonstrate în toată această perioadă. Vă mulțumesc din 

suflet și vă sunt profund recunoscătoare! 

Mulțumesc membrilor comisiei de îndrumare formată din doamna Prof. 

univ. dr. Monica Stănescu, doamna Prof. univ. dr. Alina Daniela Moanță și 

doamna Conf. univ. dr. Corina Ciolcă, pentru sugestiile, sfaturile și încurajările 

acordate pe toată perioada anilor de studiu în cadrul Școlii Doctorale 

U.N.E.F.S. 

Pe această cale le mulțumesc Inspectorilor de specialitate din țară și în 

special domnului Inspector prof. Emilian Pătru, care m-au sprijinit în 

distribuirea chestionarelor în cadrul cercetării preliminare, precum și tuturor 

profesorilor de educație fizică și sport și elevilor dumnealor care au contribuit 

la realizarea cercetării preliminare. 

Mulțumesc doamnei  Conf. univ. dr. Sorina Cernăianu pentru întreaga 

colaborare și sprijinul oferit în prelucrarea statistică a datelor. 

De asemenea, doresc să le mulțumesc colegilor mei de la Liceul Teoretic 

„Ștefan Odobleja” și în mod deosebit doamnei profesor Mihaela Carâp, pentru 

tot ajutorul și sprijinul oferit. 

Le mulțumesc elevilor mei care au participat la cercetare, pentru 

seriozitatea, implicarea și maturitatea de care au dat dovadă în această perioadă. 

Mulțumesc pentru frumoasa colaborare doamnei Gabriela Dumitrescu, 

pentru stilul profesionist și prietenos demonstrat prin modul de comunicare 

permanent. 

Nu în ultimul rând mulțumesc familiei mele, dar și  prietenilor care m-

au încurajat și susținut pe tot parcursul demersului cercetării doctorale. 

 

 



4 
 

 

CUPRINS 

INTRODUCERE ........................................................................................ - 8 - 

PARTEA I ................................................................................................... - 9 - 

CAPITOLUL 1. ASPECTE TEORETICE GENERALE ȘI SPECIFICE 

PRIVIND PROBLEMATICA ABORDATĂ........................................... - 9 - 

1.1. Delimitări conceptuale privind problematica abordată ............ - 9 - 

1.1.1. Conceptul de paradigmă ......................................................... - 9 - 

1.1.2. Conceptul de curriculum ........................................................ - 9 - 

1.1.3. Conceptul de competență...................................................... - 10 - 

1.2. Reflectarea temei în literatura de specialitate .......................... - 10 - 

1.3. Analiza documentelor programatice la nivel european ........... - 10 - 

CAPITOLUL 2. PERSPECTIVA ISTORICĂ A PARADIGMELOR ÎN 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT............................................................. - 12 - 

2.1. Paradigme actuale în domeniul Științei sportului și educației fizice - 

12 - 

2.1.1. Paradigma funcțional - acțională în educație fizică și sport - 12 - 

2.2. Analiză comparativă – paradigma învățării centrate pe profesor și 

paradigma învățării centrate pe elev ................................................... - 12 - 

2.3. Tendințe actuale ale factorilor implicați în educație .................. - 12 - 

CAPITOLUL 3. PROGRAMA ȘCOLARĂ .......................................... - 13 - 

3.1. Conceptul de programă școlară .................................................... - 13 - 

3.2. Definiții ale programei școlare ...................................................... - 14 - 

3.3. Structura și conținutul programei școlare la nivel liceal ........... - 14 - 

3.3.1. Structura și conținutul programei școlare actuale pentru 

disciplina educație fizică și sport la nivel liceal ............................... - 15 - 

3.3.2. Repere Metodologice și contribuție personală ...................... - 15 - 

CAPITOLUL 4. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ 

ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT ....................................................... - 16 - 

4.1. Conceptul de standard de performanță ....................................... - 16 - 

4.2. Standarde de performanță în educație fizică și sport ................. - 17 - 

4.3 Evaluarea în procesul didactic ....................................................... - 17 - 

4.3.1. Evaluarea elevilor la disciplina educație fizică și sport........ - 18 - 



5 
 

CAPITOLUL 5. ASPECTE GENERALE ȘI SPECIFICE PRIVIND 

PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV LA DISCIPLINA EDUCAȚIE 

FIZICĂ ȘI SPORT ................................................................................... - 18 - 

5.1. Metode și mijloace folosite în instruirea elevilor în ciclul liceal - 18 - 

5.1.1. Metode de instruire folosite în procesul instructiv educativ - 19 - 

5.1.1.1. Metode de instruire specifice educației fizice și sportului - 19 - 

5.1.2. Mijloace utilizate în procesul instructiv educativ ................. - 19 - 

5.1.2.1. Mijloace utilizate în lecția de educație fizică ...................... - 20 - 

CAPITOLUL 6. PARTICULARITĂȚILE LA VÂRSTA 

ADOLESCENȚEI .................................................................................... - 20 - 

6.1. Particularitățile somatice ale adolescenților ................................ - 20 - 

6.2. Particularitățile funcționale ale adolescenților ........................... - 20 - 

6.3. Particularitățile motrice ale adolescenților ................................. - 21 - 

6.4. Particularitățile psihice ale adolescenților ................................... - 21 - 

CONCLUZII TEORETICE .................................................................... - 22 - 

PARTEA a II-a ......................................................................................... - 23 - 

CAPITOLUL 7. CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND 

ELABORAREA PROGRAMEI ȘCOLARE PENTRU EDUCAȚIE 

FIZICĂ ȘI SPORT CICLUL LICEAL .................................................. - 23 - 

7.1. Scopul cercetării preliminare ........................................................ - 23 - 

7.2. Obiectivele cercetării preliminare ................................................ - 23 - 

7.3. Sarcinile cercetării preliminare .................................................... - 23 - 

7.4. Ipotezele cercetării preliminare .................................................... - 24 - 

7.5. Metodele de cercetare .................................................................... - 24 - 

7.5.1. Metoda studiului bibliografic ................................................. - 24 - 

7.5.2. Metoda anchetei ....................................................................... - 24 - 

7.5.3. Metoda analizei, prelucrării și interpretării datelor ............ - 24 - 

7.6. Organizarea cercetării preliminare .............................................. - 24 - 

7.6.1. Perioada cercetării preliminare .............................................. - 24 - 

7.6.2. Locul cercetării preliminare ................................................... - 24 - 

7.6.3. Subiecții cercetării preliminare .............................................. - 24 - 

7.6.4. Logistica cercetării preliminare ............................................. - 25 - 

7.7. Desfășurarea cercetării preliminare ............................................ - 25 - 



6 
 

7.7.1. Etapele cercetării preliminare ................................................ - 25 - 

7.7.2. Conținutul cercetării preliminare .......................................... - 25 - 

7.8. Rezultatele cercetării preliminare și interpretarea acestora ..... - 25 - 

7.8.1. Analiza și interpretarea rezultatelor chestionarelor aplicate 

cadrelor didactice ............................................................................... - 25 - 

7.8.2. Analiza și interpretarea rezultatelor chestionarelor aplicate 

elevilor ................................................................................................. - 29 - 

7.8.2.1. Analiza bivariată – chestionar elevi .................................... - 31 - 

7.8.3. Comparații cadre didactice – elevi ......................................... - 32 - 

7.9. Analiza SWOT privind documentele curriculare și procesul 

didactic la disciplina educație fizică și sport nivel liceal, la momentul 

actual ...................................................................................................... - 33 - 

CAPITOLUL 8. PROIECT DE PROGRAMĂ ȘCOLARĂ ȘI SISTEM 

DE EVALUARE PENTRU DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 

SPORT CICLUL LICEAL .................................................................. - 35 - 

8.1. Programa școlară pentru disciplina educație fizică și sport ciclul 

liceal ..................................................................................................... - 35 - 

8.2.  Sistemul de evaluare pentru disciplina educație fizică și sport 

ciclul liceal ................................................................................................ 67 

CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE................................. 71 

PARTEA a III-a ............................................................................................ 72 

CAPITOLUL 9. CERCETAREA DE BAZĂ PRIVIND 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE PROGRAMĂ ȘCOLARĂ 

PENTRU DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT CICLUL 

LICEAL .......................................................................................................... 72 

9.1. Scopul cercetării de bază ................................................................. 72 

9.2. Obiectivele cercetării de bază ............................................................ 72 

9.3. Sarcinile cercetării de bază ................................................................ 72 

9.4. Ipotezele cercetării de bază .............................................................. 73 

9.5. Metodele de cercetare ....................................................................... 73 

9.5.1. Metoda și tehnica experimentală .............................................. 73 

9.5.2. Metoda statistico-matematică și grafică de prezentare a 

datelor obținute la chestionarul de satisfacție în cercetarea de bază 73 



7 
 

9.5.3. Metoda statistico-matematică și grafică de prezentare a datelor 

obținute în evaluarea capacității motrice în cercetarea de bază ........... 73 

9.6. Demersul operațional al cercetării de bază .................................... 74 

9.6.1. Perioada și locul desfășurării cercetării de bază ..................... 74 

9.6.2. Conținutul cercetării de bază .................................................... 74 

CAPITOLUL 10. REZULATELE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA 

LOR ................................................................................................................ 75 

10.1. Analiza și interpretarea rezultatelor obținute la chestionarul de 

satisfacție aplicat subiecților cercetării de bază ...................................... 75 

10.2. Analiza și interpretarea rezultatelor privind evaluarea capacității 

motrice a subiecților cercetării de bază ................................................... 79 

10.2.1. Clasa a IX-a - rezultatele obținute și interpretarea lor .............. 79 

10.2.2. Clasa a X-a - rezultatele obținute și interpretarea lor ................ 82 

10.2.3. Clasa a XI-a - rezultatele obținute și interpretarea lor .............. 82 

10.2.4. Clasa a XII-a - rezultatele obținute și interpretarea lor ............ 82 

CAPITOLUL 11. CONCLUZII DESPRINSE DIN CERCETAREA DE 

BAZĂ .............................................................................................................. 82 

CAPITOLUL 12. ELEMENTE DE ORIGINALITATE, DISEMINAREA 

REZULTATELOR ȘI LIMITELE CERCETĂRII ................................... 84 

12.1. Elemente de originalitate desprinse din demersul științific .......... 84 

12.2. Diseminarea rezultatelor .................................................................. 85 

12.3. Recunoaștere ...................................................................................... 86 

12.4. Limitele cercetării ............................................................................. 86 

BIBLIOGRAFIE ........................................................................................... 88 

 



 
 

 

INTRODUCERE 

Actualitatea temei  

În contextul social actual considerăm oportună abordarea acestei  teme 

de cercetare științifică și susținem ideea ca fiind necesară, întrucât sistemul de 

învățământ românesc se află într-un continuu proces de transformare strategică 

și  curriculară, aliniindu-se cerințelor, standardelor și valorilor europene. 

Educația fizică și sportul și-au dovedit importanța în toate etapele de 

dezvoltare ale omenirii, indiferent de tipul de societate, acționând pentru 

sănătate, dezvoltarea motrică, pentru crearea unui climat favorabil socializării, 

afirmarea personalității în general. Educația fizică a fost, este și va fi o 

componentă permanentă a educației generale. 

Educația fizică, ca disciplină de studiu, este prezentă în planurile cadru 

de învățământ preuniversitar actuale la învățământul primar, gimnazial și liceal. 

În toate sistemele educaționale curriculumul parcurge un proces de 

actualizare, în funcție de natura și amploarea schimbărilor urmărite. 

Observând în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport o diminuare a 

interesului actualei generații de elevi privind participarea la lecții, considerăm 

că ar fi necesară revizuirea  programei școlare și a stabilirea unor standarde de 

performanță la nivelul ciclului liceal, în acord cu particularitățile și nevoile 

centrate pe elev respectând-se opțiunile acestora. 

 

Motivarea alegerii temei 

Privind educația ca pe un sistem de acțiuni dirijate conștient și într-un 

cadru organizat cu scopul determinării unor efecte la nivelul societății prin 

modelarea personalităților și comportamentelor tinerilor, considerăm oportună 

abordarea acestei teme de cercetare, în contextul social actual, în care tânăra 

generație este preocupată mai mult de tehnologie în detrimentul practicării 

exercițiilor fizice și a sportului. 

Având în vedere că adolescența este o perioadă decisivă de formare a 

personalității elevilor, considerăm oportună abordarea acestei teme, pentru a 

contribui în mod concret și real la educarea tinerei generații. 

Experiența acumulată în cei 25 de ani de activitate ca profesor, cât și 

interacțiunea permanentă pe care o am cu profesorii de educație fizică și sport 

din sectorul unde activez ca  profesor metodist, mi-au indicat o tendință de 

creștere a absenteismului elevilor de la lecția de educație fizică și sport, o 

scădere a interesului liceenilor față de activitățile sportive.  

Prin acest demers științific ne propunem să punem în practică toate 

cunoștințele teoretice și practice dobândite, astfel încât  prin elaborarea unui 

model de programă școlară și stabilirea standardelor de performanță, să ne 

aducem contribuția la formarea și dezvoltarea tinerei generații atât din punct de 

vedere fizic, cât și biologic, psihic și social.  
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PARTEA I  

CAPITOLUL 1. ASPECTE TEORETICE GENERALE ȘI 

SPECIFICE PRIVIND PROBLEMATICA ABORDATĂ 
 

1.1. Delimitări conceptuale privind problematica abordată 

1.1.1. Conceptul de paradigmă 

Printre primele personalități marcante ale istoriei care au abordat 

conceptul de paradigmă a fost marele filosof grec Platon, care afirma că acest 

termen „determină care sunt tipurile de exemplu ale unui lucru în cauză”.1  

Tabel 1. Conceptul de paradigmă (1962) 

 
În toate domeniile de activitate se produc schimbări, prin însumarea  

cunoștințelor științifice, teoretice, practice,  conducând astfel spre schimbarea 

paradigmelor, noua paradigmă fiind o altă viziune asupra realităților din 

domeniile respective, inclusiv cel educațional. 

1.1.2. Conceptul de curriculum 

Pentru prima dată termenul de curriculum a fost menționat în 

documentele universităților din Leida Olanda în anul 1582 și Glasgow Scoția 

în 1633. 

În cartea sa „Curriculumul” (1918), autorul  ei F. Bobbitt afirmă că 

termenul „desemnează întreaga gamă a experiențelor de instruire, directe și 

indirecte, ale copilului și tânărului, cele din urmă reprezentând o parte din 

conținutul educației nonformale și informale.”2 

Ministerul Educației prezintă curriculumul național ca fiind ansamblul 

planurilor cadru de învățământ și al programelor școlare din învățământul 

preuniversitar. Cu ajutorul acestor seturi de documente este reglementată 

modalitatea prin care instituțiile de învățământ asigură atingerea finalităților 

educaționale, oferindu-i fiecărui beneficiar șanse egale la educație și 

dezvoltare profesională și personală, pentru inserția socială. 3   

 
1 https://definicion.de/paradigma/, 10.08.2020, ora 12:00 
2 Constantin Postelnicu, (2002), Fundamente ale didacticii școlare, Ed. Aramis, p. 123 
3 Anexă la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3593 / 18.06.2014 referitor la aprobarea Metodologiei 

privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare 

Conceptul de paradigma  
 

În sens filozofic/metafizic – paradigma reprezintă un ansamblu de credințe, convingeri, mituri, viziuni asupra 

realității cercetate, modalități noi de a vedea lucrurile, concepție generală despre lume. 
 

În sens methodologic – paradigma reprezintă o operă exemplară, clasică, elaborată și valorificată ca model artificial 

sau instrumental. 
 

În sens sociologic – paradigma reprezintă un rezultat științific, recunoscut la nivel universal; un ansablu de credințe, 

convingeri, valori recunoscute și tehnici comune membrilor unui grup determinat, la nivel de comunitate științifică  
 

 

https://definicion.de/paradigma/
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1.1.3. Conceptul de competență  

Conceptul de competență nu are o definire acceptată unanim.  

În limbajul comun, folosim această noțiune cu sensul de performanță 

înaltă obținută într-un anumit domeniu. 

Competențele reprezintă ansambluri de cunoștințe și deprinderi care se 

formează prin învățare.  

În funcție de gradul și disciplina căreia îi sunt adresate întâlnim 

competențe disciplinare și competențe transversale, iar după gradul de 

generalitate programele școlare prezintă două categorii de competențe: 

generale și specifice. 

Competențele reprezintă rezultatele la care trebuie să ajung elevul la 

sfârșitul anului de studiu, dacă ne referim la competențele specifice, sau la 

sfârșitul ciclului de învățământ referindu-ne la competențele generale.  

Cu ajutorul competențelor dobândite putem identifica și rezolva 

probleme  în situații diferite specifice unui anumit domeniu.  

Învățământul românesc actual trebuie să asigure absolventului său 

cunoștințe, abilități și atitudini în opt domenii de competență cheie4. 

1.2. Reflectarea temei în literatura de specialitate  

În literatura de specialitate  regăsim lucrări de specialitate care abordează 

aspecte ale problematicii pe care ne-am propus-o să o abordăm în  cercetarea 

noastră, oprindu-ne în această parte a tezei asupra următoarelor exemple. 

În „Teoria și metodica educației fizice și sportului – pentru examenele 

de definitivat și gradul II” din anul 2000, autorul Gheorghe Cârstea prezintă o 

comparație între programele post revoluționare și cea din anul 1989.  

În Raportul Comisiei Europene „Educația Fizică și Sportul la școală în 

Europa”5 ( rețeaua Eurydice) este realizată o radiografie a acestei discipline la 

nivel european. 

1.3. Analiza documentelor programatice la nivel european 

În această parte a tezei ne-am oprit asupra evidențierii anumitor aspecte, 

cu relevanță asupra proiectului nostru de cercetare,  din două documente 

programatice a activităților de educație fizică din Norvegia și Franța, țări cu un 

sistem de învățământ dezvoltat.  

✓ Curriculumul  norvegian6, la educație fizică este un document 

programatic intrat în vigoare de la data de 01.08.2020.  

Structura programei norvegiene cuprinde: 

- Valori centrale și relevanța educației fizice. 

- Elemente de bază. 

- Interdisciplinaritate. 

 
4 Dragomir, P., Scarlat, E., (2004), Educația fizică -repere noi, mutații necesare Ed. Didactică și Pedagogică, 

București 
5 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php 

6 https://www.udir.no/lk20/kro01-05/kompetansemaal-og-vurdering/kv185 
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- Abilități (competențe) de bază. 

- Obiectivele competențelor și evaluarea sunt stabilite pentru anii 2, 4, 

7, 10, 11, 12, 13. 

Elementele de bază sunt structurate pe următoarele domenii: 

- Mișcare și învățare corporală. 

- Participarea și interacțiunea în activități fizice. 

- Activități în aer liber și drumeții în natură. 

Abilitățile de bază sunt structurate pe abilități orale, scrise, de citire, 

calcul, competențele digitale.  

La finalul treptelor stabilite și menționate mai sus, elevii vor fi capabili 

să atingă anumite obiective: să creeze noi variante de jocuri; să prevină 

accidentările în activitățile fizice; să utilizeze hărțile și mijloacele digitale într-

un mod în care să asigure siguranța lui și a altora în drumețiile în natură. 

Evaluarea formativă va ajuta să promoveze învățarea și dezvoltarea 

competențelor educației fizice.  

Evaluarea cursului. Nota acordată reflectă per-ansamblu competențele 

dobândite la finalul perioadei stabilite. Profesorul acordă nota pe baza a ceea 

ce demonstrează elevul în activitățile fizice.  

✓ Programa de educație fizică și sportivă pentru liceul general și 

tehnologic din Franța7 este publicată în Le bulletin officiel de lˊeducation 

nationale.  

În introducere este prezentată amenințarea cu care se confruntă educația 

fizică în societatea actuală, aceea a sedentarismului tinerilor, subliniindu-se 

importanța educației fizice în combaterea acestei situații, prin dezvoltarea unei 

culturi a activității fizice practicată cu regularitate și durabilitate. 

 Scopul educației fizice este formarea prin activități fizice, sportive și 

artistice a unui cetățean împlinit, care să facă alegeri în cunoștință de cauză 

pentru a avea un stil de viață activ în mod regulat. 

Scopul educației fizice este de a forma competențe motrice, 

metodologice și sociale prin cele cinci domenii de învățare prin care elevul de 

liceu va trebui să-și: dezvolte abilitățile de a atinge potențialul motric maxim 

măsurabil la un moment dat; adapteze activității la medii variate; realizeze 

prezentarea corporală expresivă pentru a fi a văzută și apreciată; realizeze o 

activitate fizică pentru dezvoltarea și menținerea potențialului său. 

După cum se observă există o multitudine de elemente comune 

(obiective, competențe, evaluare) între programele prezentate și Programa 

școlară și mai ales în cadrul Reperelor metodologice pentru disciplina educație 

fizică și sport la nivel liceal, dar am identificat și o serie de elemente de noutate 

pe care le-am introdus în proiectul de programă școlară și a sistemului de 

evaluare propuse de noi în cadrul cercetării științifice.  (stabilirea standardelor, 

abordarea interdisciplinară, noțiuni teoretice de prim-ajutor etc.) 

 
7 https://www.snes.edu/IMG/pdf/eps_com_annexe-1_bo.pdf 
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CAPITOLUL 2. PERSPECTIVA ISTORICĂ A PARADIGMELOR ÎN 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 

Paradigmele educaționale din educație fizică și sport sunt modele 

utilizate în procesul educativ al elevilor de diferite vârste și aplicate în anumite 

perioade și contexte sociale.  

Sistemul suedez, reprezentat de Per Henrik Ling, s-a generalizat în multe 

țări, inclusiv în România. Idealul urmărit era dezvoltarea armonioasă, 

sănătatea, adevărul și frumusețea. La baza selecționării exercițiilor stăteau 

principiile dezvoltării armonioase; selecției exercițiilor; gradării exercițiilor și 

preciziei mișcării. 

2.1. Paradigme actuale în domeniul Științei sportului și educației 

fizice 

2.1.1. Paradigma funcțional - acțională în educație fizică și sport 

Sistemele de învățământ din societatea mondială trec începând cu sfârșitul 

secolului trecut prin reforme, având ca deziderat general crearea unei educații 

de calitate pentru toți indivizii, prin adaptarea acestor sisteme la dinamica 

societăților care cunosc un ritm de dezvoltare tot mai accentuat. Aceste 

schimbări au în prim-plan curriculumul centrat pe satisfacerea nevoilor 

beneficiarului, al celui care învață. 

În contextul actual al învățământului românesc putem vorbi despre 

paradigma funcțional – acțională a instruirii centrate pe elev. 

2.2. Analiză comparativă – paradigma învățării centrate pe profesor 

și paradigma învățării centrate pe elev 

Pentru a susține importanța paradigmei funcțional-acțională, vom 

prezenta câteva aspecte ale strategiilor didactice utilizate, în paradigma 

învățării centrate pe profesor și paradigma învățării centrate pe elev. 

Cadrul didactic eficient în paradigma funcțional-acțională este acela care 

selecționează, aplică, combină, variază metodele și mijloacele de instruire, 

alegând cele mai adecvate strategii în funcție de situațiile de învățare. 

Profesorul identifică nevoile elevilor, apoi selecționează și aplică instrumentele 

de învățate corespunzătoare rezolvării și satisfacerii acestor nevoi centrate pe 

elevi. 

2.3. Tendințe actuale ale factorilor implicați în educație 

Schimbările prin care trece întreaga noastră societate, schimbări 

determinate de modificările economice, politice, sociale și culturale, se reflectă 

și la nivelul instituțiilor educaționale, în structura acestora în ceea ce privește 

conducerea instituțiilor educaționale, a cadrelor didactice și a elevilor. 

Schimbările sociale sunt prezente permanent în viața socială, dar aceste 

schimbări sociale au devenit mult mai intense în era modernă. 
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Sistemul educațional este necesar să identifice, ca mai apoi să se alinieze 

cu nevoile de formare ale elevilor. 

În ceea ce privește elevii, schimbările sunt multiple încercându-se să se 

realizeze o concordanță între interesele personale și posibilitățile individuale pe 

de o parte cu cerințele societății care se află într-o continuă dinamică și 

transformare.  

Considerăm importantă contribuția educației fizice și sportului prin care 

nevoile de bază identificate și prezentate de psihologul american Abraham 

Maslow să fie îndeplinite în cadrul procesului instructiv educativ desfășurat în 

învățământul românesc. 

Ne referim la nevoia de securitate și siguranță în actualul context când 

bullying-ul a luat o amploare incontestabilă; nevoia de apartenență, de 

acceptare în cadrul unui grup, a unei echipe, a unui club; nevoia de stimă de 

sine generată de valoare și valoarea de sine, prin oferirea de responsabilități și 

permiterea alegerilor prin oferirea unei autonomii crescute; nevoia de auto-

actualizare prin abilitatea de a rezolva diferite sarcini și problemele în contexte 

diferite. 

Prin conștientizarea necesității pregătirii continue, implicarea activă și 

responsabilă, participarea la proiectele și programele de educație din unitățile 

de învățământ, cunoașterea standardelor de calitate și performanță, prin 

autoevaluarea activității sale elevul își aduce astfel aportul la schimbările 

sistemul educațional în sensul creșterii calității și performanțelor acestuia. 

 

CAPITOLUL 3. PROGRAMA ȘCOLARĂ 

3.1. Conceptul de programă școlară 

Activitatea  educativă și didactică  a fiecărui profesor este orientată de 

către programele școlare, programe ce se constituie în dimensiunea conceptual-

reglatorie a curriculumului. 

Conform datelor prezentate de Nicolae Postolache (1995) 8, în țara 

noastră primele referiri la documntele care reglează activitatea de educație 

fizică  datează din anul 1543 atunci când apare regulamentul școlii din Brașov 

în care se acorda o importanță deosebită exercițiilor fizice, dintre care amintim : 

scrima, popicele, trânta.  

De-a lungul vremii au existat preocupări permanente de-a dirija 

activitatea școlară prin emiterea unor documente reglatoare. În absența lor s-ar 

crea un haos general, în care fiecare profesor ar avea libertate totală în alegerea 

conţinuturilor și a obiectivelor învăţării, ţinând seama numai de viziunile 

proprii asupra disciplinei pe care o predă și asupra societăţii. 

 
8 Nicolae Postolache, (1995), Istoria sportului în România date cronologice, Ed. Profexim 
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Fiind un document oficial care coordonează și reglează procesul 

instructiv-educativ, în elaborarea lor este necesar să se respecte o serie de 

cerințe: 

➢ Să răspundă cerințelor actuale și de perspectivă ale societății; 

➢ Însușirea componentelor procesului didactic să asigure pregătirea 

beneficiarilor la nivelul cerințelor activității practicate; 

➢ Să cuprindă numai conținuturi esențiale și funcționale; 

➢ În alcătuirea ei să se respecte particularitățile de vârstă și gen ale 

elevilor cărora i se adresează; 

➢ Să fie întocmite respectându-se corectitudinea științifică; 

➢ Conținutul programelor să conducă către formarea competențelor 

generale și specifice formulate; 

➢ Să aibă o înlănțuire logică a conținuturilor prezentate; 

➢ Volumul de informații să fie în acord cu timpul alocat în planul de 

învățământ disciplinei respective; 

➢ Să conducă către caracterul interdisciplinar, prin stabilirea de 

legături cu disciplinele de studiu din aceiași arie curriculară sau din arii diferite. 

 

3.2. Definiții ale programei școlare 

Documentele curriculare reprezintă un ansamblu de documente şcolare 

în care se concretizează conţinutul învăţământului, sprijinind procesul 

curricular ca şi instrument de organizare a situaţiilor de învăţare şi de generare 

a experienţelor de învăţare pentru toți beneficiarii. 

Din punctul nostru de vedere o definiție completă și actuală a programei 

școlare este dată de către ministerul de resort în Metodologia privind elaborarea 

curriculumului (2014): 

„Programa şcolară reprezintă un document de tip reglator, care stabileşte, 

pentru fiecare disciplină/domeniu de studiu/modul de pregătire, oferta 

educaţională corelată cu bugetul de timp şi statutul precizat prin planul-cadru; 

din perspectivă funcţională, programa este un instrument de lucru al cadrului 

didactic, care stabileşte oferta educaţională pentru un parcurs şcolar determinat, 

în termeni de finalităţi urmărite, elemente de bază ale conţinuturilor teoretice, 

experimentale şi aplicative, recomandări metodologice pentru orientarea 

procesului didactic şi pentru evaluare.”9  

3.3. Structura și conținutul programei școlare la nivel liceal 

Planul de învățământ desemnează obiectele de studiu pe care le vor 

aborda elevii pe un an de studiu, dar indicațiile în ceea ce privesc  conținuturile 

disciplinei sunt date de către programa școlară. 

Programele în vigoare pentru învățământul liceal au următoarea 

structură: 

 
9 Anexă la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3593/18.06.2014 referitor la aprobarea Metodologiei 

privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare 
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✓ Notă de prezentare 

✓ Competențe generale 

✓ Valori și atitudini 

✓ Competențe specifice și conținuturi 

✓ Sugestii metodologice 

Prevederile programelor școlare, care este un document oficial, trebuie 

respectate integral de către toate cadrele didactice. 

3.3.1. Structura și conținutul programei școlare actuale pentru disciplina 

educație fizică și sport la nivel liceal 

Structura programei școlare pentru disciplina educație fizică și sport în 

vigoare (nr.5099 din 09.09.2009), pe lângă structura programelor școlare de la 

celelalte discipline, cuprinde și normativul de dotare minimală/unitate de 

învățământ la disciplina educație fizică. 

În nota de prezentare este menționat obiectivul general al disciplinei 

educație fizică și sport acela de „dezvoltare a aptitudinilor bio-psiho-motrice și 

formarea capacităţii elevilor de a acţiona asupra acestora, în vederea menţinerii 

permanente a stării optime de sănătate, asigurării unei dezvoltări fizice 

armonioase şi manifestării unei capacităţi motrice favorabile inserţiei 

profesionale şi sociale.”10 

Competențele specifice și conținuturile reprezintă partea fundamentală a 

programei școlare. Ele sunt elaborate pentru fiecare an de studiu fiind derivate 

și corespunzând competențelor generale. 

Sugestiile metodologice prezintă o serie de îndrumări care au menirea să 

orienteze profesorul în desfășurarea procesului de predare/învățare/evaluare 

centrat pe competențe. 

Normativul de dotare minimală pentru fiecare unitate de învățământ, 

prevede pentru disciplina educație fizică și sport aparate, echipamente și 

materiale sportive. 

3.3.2. Repere Metodologice și contribuție personală 

Reforma educației a condus în anul 2017 la elaborarea noilor programe 

școlare pentru ciclul gimnazial.  Pentru ca această reformă să aibă continuitate 

era necesar ca pentru anul școlar 2021-2022 să fie publicate noile programe 

școlare pentru ciclul liceal, dar nefiind adoptat planul cadru de învățământ, nici 

documentele programatoare a conținuturilor învățării nu au fost redactate. Mai 

mult decât atât, în anul școlar 2019-2020 luna martie, activitatea didactică 

prezențială a fost întreruptă din cauza virusului SARS CoV 2.  

Având în vedere situația creată în acel moment, Ministerul Educației a 

elaborat primele Reperele metodologice pentru consolidarea achizițiilor din 

 
10 Programe Școlare clasele IX-XII Educație Fizică, 2009 
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anul școlar 2019-2020 și proiectarea activităților didactice la disciplina 

Educație fizică și sport, în anul școlar 2020 – 2021.11 

Tendința de reformare a documentelor curriculare a continuat și în anul 

școlar 2021-2022 cu elaborarea Reperelor metodologice pentru aplicarea 

curriculumului național la clasa a IX-a, în anul școlar 2021-2022, atât pentru 

Educație fizică și sport12, cât și pentru Pregătirea sportivă teoretică.13  

Ca elemente de noutate, la care mi-ai adus contribuția în calitate de 

coautor, față de Programa școlară de educație fizică la clasa a IX-a nr. 5099 din 

09.09.2009, în cadrul Reperelor metodologice sunt prezentate exemple de 

activități de învățare pentru competențele specifice; elemente de proiectare și 

planificare didactică; prezentarea probelor de evaluare pentru achizițiile 

motrice, dar și probe de evaluare alternativă (teste scrise ce vor evalua 

cunoștințele teoretice și realizarea de portofolii cu diferite teme din domeniul 

sportiv); recomandări pentru dobândire noilor achiziții de către elevi.  

CAPITOLUL 4. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ 

ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

4.1. Conceptul de standard de performanță 

Eficiența procesului instructiv-educativ se analizează prin prisma 

îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru fiecare an de studiu și ciclu de 

învățământ. 

Standardele curriculare de performanță sunt criterii de evaluare a calității 

procesului de învățare. Ele reprezintă enunțuri sintetice în măsură să indice 

gradul în care sunt atinse obiectivele fiecărei discipline de către elevi, la 

sfârșitul fiecărei trepte de învățământ obligatoriu. 

Standardele curriculare de performanță sunt standarde stabilite la nivel 

național, devenind indispensabile în contextul introducerii paradigmei centrate 

pe elev și a unui sistem de învățământ ce are la bază o educație centrată pe 

diversitate și transdisciplinaritate. Standardele, în acest sistem reprezintă, 

pentru toți beneficiarii, un sistem de referință comun  și echivalent, țintind 

terminarea unui ciclu de învățământ. 

Standardele evidențiază progresul realizat de elevi de la un ciclul de 

învățământ la altul. Ele sunt exprimate simplu, concis şi explicit pentru toţi cei 

implicați în procesul instructiv-educativ şi reprezintă punctul de plecare pentru 

elaborarea descriptorilor de performanță, respectiv a criteriilor de evaluare. 

 

 
11 https://isj.vs.edu.ro/download/REPERE-METODOLOGICE-la-disciplina-Educatie-fizica-si-sport-pentru-

anul-scolar-2020-2021.pdf 
12 https://www.edu.ro/sites/default/files/30_Repere%20metodologice_educatie_fizica_0.pdf 
13https://www.edu.ro/sites/default/files/37_Repere_metodologice_preg%C4%83tire_sportiv%C4%83_teoreti

ca_0.pdf 
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4.2. Standarde de performanță în educație fizică și sport 

În vederea necesității cunoașterii și îndeplinirii standardelor de 

performanță de către elevi evaluarea are menirea „de a orienta acțiunea de 

predare și de a susține reglarea ei sistematică, de a îndruma și stimula activitatea 

de învățare, făcându-le pe amândouă mai eficace.”14 

În învățământul liceal românesc actual nu sunt stabilite standarde de 

performanță la disciplina educație fizică și sport, de aceea în proiectul nostru 

de cercetare științifică vom elabora standarde de performanță pentru fiecare 

domeniu de conținut al proiectului de programă școlară la nivelul ciclului liceal.  

La baza stabilirii standardelor de performanță, pentru elevii din ciclul 

liceal, va sta centrarea evaluării pe latura formativă.  

În opinia noastră viitorul absolvent de liceu ar trebui să atingă următoarele 

standarde de performanță la disciplina educație fizică și sport: 

➢ Să se exprime utilizând terminologia de specialitate. 

➢ Să recunoască care este modelul de dezvoltare fizică armonioasă și 

să aplice principiile unui stil de viață sănătos. 

➢ Să folosească independent metodele și procedeele metodice de 

menținere și dezvoltare a calităților motrice și de consolidare, 

perfecționare a deprinderilor motrice de bază și specifice 

disciplinelor sportive, selecționându-și cele mai adecvate metode și 

mijloace în funcție de obiectivul urmărit. 

➢ Să selecționeze și să utilizeze deprinderile motrice necesare în 

rezolvarea diferitelor situații și contexte de învățare. 

➢ Să integreze și să valorifice cu eficiență maximă procedeele și 

acțiunile tactice în funcție de situațiile de joc. 

➢ Să respecte în activitățile sportive practicate regulamentele din 

disciplinele sportive.  

➢ Să selecționeze probele de testare a capacității motrice în funcție de 

nivelul propriu de dezvoltare a acesteia. 

➢ Să manifeste comportamente responsabile, non-violente, integrate 

în noțiunea de fair- play care încurajează interculturalitatea şi 

integrarea socială în diferite contexte de viață. 

4.3 Evaluarea în procesul didactic 

Evaluare elevilor în cadrul procesului educativ desfășurat în unitățile de 

învățământ capătă o dimensiune foarte importantă „întrucât furnizează 

informații despre calitatea și funcționalitatea acestuia, în ansamblul său, cât și 

a unor componente ale sale (mijloace, metode, forme de organizare, conținut, 

etc.).”15  

 
14 Tudor, Virgil, (2005), Măsurare și evaluare în educație fizică și sport, Ed. Alpha, București, p. 46 
15 Constantin, Postelnicu, (2002), Fundamente ale didacticii școlare, Ed. Aramis, p. 97 
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4.3.1. Evaluarea elevilor la disciplina educație fizică și sport 

Așa cum precizam (revista Marathon, 2022)16 la momentul actual, 

referitor la evaluare elevilor, programa școlară pentru disciplina educație fizică 

și sport ciclul liceal în vigoare nr. 5099 din 09.09.2009 precizează ce probe de 

control vor fi aplicate în vederea evaluării elevilor la clasele a X-a, a XI-a și a 

a XII-a. Probele de control la care elevii vor fi evaluați sunt următoarele: 

1. Dezvoltarea forței segmentare (cuplu de două probe pentru segmente 

corporale diferite).  

2. O probă atletică aleasă dintre cele două practicate opțional. 

3. Un exercițiu liber ales la una dintre ramurile gimnasticii sau o săritură 

la un aparat de gimnastică. 

4. Randamentul în jocul sportiv practicat opțional sau efectuarea unei 

structuri tehnico-tactice stabilite de profesor. 

Organizarea procesului de predare-învățare-evaluare la clasa a IX-a este 

reglementat prin Reperele Metodologice pentru aplicarea curriculumului în 

anul școlar 2021-2022.  

Probele pentru achizițiile motrice vizează: 

1. Probe pentru evaluarea dezvoltării forței principalelor grupe 

musculare: (executarea de către elev a unui număr de câte 3 exerciţii analitice 

și selective pentru dezvoltarea forței musculaturii abdomenului, spatelui, 

membrelor superioare și inferioare.). 

 2. O probă atletică aleasă dintre cele prevăzute de programa școlară. 

 3. Un exercițiu liber ales la una dintre ramurile gimnasticii sau o săritură 

la un aparat de gimnastică din programa școlară. Elevul poate opta pentru una 

dintre cele două probe.  

4. Randamentul în jocul sportiv practicat opţional sau efectuarea unei 

structuri tehnico-tactice stabilite de către profesor. 

5. Probe de evaluare alternative. 

CAPITOLUL 5. ASPECTE GENERALE ȘI SPECIFICE PRIVIND 

PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV LA DISCIPLINA EDUCAȚIE 

FIZICĂ ȘI SPORT 
 

5.1. Metode și mijloace folosite în instruirea elevilor în ciclul liceal 

Metodele și mijloacele aplicate în procesul instructiv-educativ constituie 

dimensiunea instrumentală, prin care se realizează finalitățile educaționale, se 

ating standardele de performanță, se formează competențele generale de la 

sfârșitul ciclurilor de învățământ și competențele specifice fiecărui an de studiu 

din conținutul programelor.  

 
16 Pîslaru, V., Tudor, V.,  Mărgărit, I. R., (2022), Analysis of the physical education and sport evaluation 

system in high school, Revista Marathon, Vol XIV,  Nr. 1, DOI: 10.24818/mrt.22.14.01.07 
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5.1.1. Metode de instruire folosite în procesul instructiv educativ 

Metodele de instruire sunt metode didactice folosite în activitatea 

didactică, fiind căi de organizare și desfășurare  eficientă a procesului 

instructiv-educativ de predare – învățare – evaluare, corelându-se cu mijloacele 

de instruire și cu celelalte componente instrumentale. 

5.1.1.1. Metode de instruire specifice educației fizice și sportului 

Educația fizică fiind  o parte a educației generale care se realizează în 

cadrul procesului instructiv-educativ de către specialiști, utilizează metode și 

mijloace specifice domeniului. 

În ciclul liceal metodele folosite la disciplina educație fizică și sport sunt 

selecționate și aplicate în conformitate cu particularitățile morfo-funcționale, 

motrice și psihice ale colectivelor de elevi.   

Folosirea suporturilor de materiale iconografice, mai ales a imaginilor 

video, în cadrul lecțiilor trebuie să devină o obișnuință a profesorilor de 

educație fizică și sport, fiindcă tehnologia își pune amprenta din ce în ce mai 

mult asupra modului în care viața se desfășoară în societatea actuală.  

Utilizarea tehnologiei informaționale și computerizate, a introducerii 

diferitelor gadgeturi în transmiterea cunoștințelor de specialitate răspunde unei 

nevoi centrate pe tânăra generație care este ancorată și dependentă  de această 

lume virtuală. 

Principala metodă folosită în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport 

este metoda practică – exersarea care se materializează prin diferite variante și 

procedee de aplicare, pe care fiecare profesor le selecționează și le utilizează, 

în funcție de obiectivele urmărite în lecție.  

5.1.2. Mijloace utilizate în procesul instructiv educativ 

Mijloacele folosite în procesul didactic sunt instrumente cu scopul de a 

înlesni transmiterea unor informații, învățarea, consolidarea și perfecționarea 

deprinderilor și priceperilor și evaluarea acestora. 

 Acestea stimulează gândirea, susțin învățarea prin descoperire, 

influențând totodată pozitiv atât creativitatea cât și imaginația beneficiarilor. 

Constantin Cucoș (2002) grupează mijloacele de învățământ în două 

categorii, grupare pe care o consideră însă relativă: 

➢ „Mijloace de învățământ ce cuprind mesaj didactic; 

➢ Mijloace de învățământ care facilitează transmiterea mesajelor 

didactice.”17 

Specificul disciplinei noastre, care este o disciplină practică în cadrul 

sistemul de învățământ, conduce spre particularități ale mijloacelor de instruire 

la educație fizică și sport. 

 

 
17 Constantin Cucoș, (2002), Pedagogie ediția a II-a, Ed. Polirom, p. 301 
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5.1.2.1. Mijloace utilizate în lecția de educație fizică  

Cu ajutorul mijloacelor se ating obiectivele operaționale de natură 

motrică, cognitivă și social – afectivă ale lecțiilor, obiective care odată atinse 

contribuie la formarea și dobândirea competențelor specifice și generale din 

programele școlare aferente fiecărui an de studiu. 

Specialiștii domeniului clasifică mijloacele educației fizice și sportului 

în două mari categorii: 

1. Mijloace specifice. 

2. Mijloace asociate educației fizice și sportului. 

Exercițiul fizic în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport este 

principalul mijloc de instruire. Fiind instrumentul cel mai important în procesul 

didactic la disciplina educație fizică și sport ne vom opri asupra câtorva 

considerente teoretice. 

CAPITOLUL 6. PARTICULARITĂȚILE LA VÂRSTA 

ADOLESCENȚEI 

Procesul didactic nu trebuie să facă abstracție de particularitățile de 

vârstă  și individuale ale elevilor, conținutul procesului instructiv educativ, 

metodele, procedeele metodice, mijloacele aplicate depind, printre altele, și de 

aceste particularități. Bineînțeles că în procesul didactic nu putem ține cont de 

particularitățile fiecărui individ în parte, dar învățământul de masă trebuie să 

fie adaptat acestor trăsături generale, comune ale elevilor. 

6.1. Particularitățile somatice ale adolescenților 

În această perioadă se observă o diminuare a ritmului de creștere, la 

sfârșitul acestei perioade „organismul atinge stadiul de maturizare somato-

vegetativă.”18  

La finalul stadiului adolescentin se ajunge „la o înălțime medie între 170 

– 177 cm la băieți, iar la fete între 162-168 cm.”19 

Greutatea corporală are o creștere de 1-2 kilograme pe an, iar spre 

sfârșitul perioadei acesta încetează, ea variind apoi doar în funcție de regimul 

de viață, alimentație, efortul fizic depus etc. 

Masa musculară reprezintă la băieți aproximativ 44% din greutatea 

corporală, iar la fete 37%. Întărirea mușchilor inspiratori prin exerciții specifice 

în lecția de educație fizică și în activitățile din timpul liber devine un obiectiv 

prioritar în această perioadă de dezvoltare. 

6.2. Particularitățile funcționale ale adolescenților 

În planul fiziologic al capacității aparatului cardiovascular se observă o 

creștere continuă a capacității funcționale. Frecvența cardiacă și tensiunea 

arterială prezintă valori asemănătoare cu cele ale adultului către sfârșitul 

perioadei.  

 
18 Demeter Andrei, (1974), Bazele fiziologice ale educației fizice școlare, Ed. Stadion, p. 164 
19 Crețu Tinca, (2008), Psihologia vârstelor, Editura Polirom, p 273 
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Echilibrul între procesele corticale fundamentale excitația și inhibiția 

este îmbunătățit, conducând la o bună capacitate de achiziție și asimilare a 

noțiunilor și deprinderilor. Rezistența este scăzută încă la excitații prelungite, 

acesta conducând la instalarea oboselii. 

Capacitatea vitală „are valori diferențiate în funcție de greutatea 

corporală, de nivelul pregătirii fizice, precum și de alte variabile”20 

6.3. Particularitățile motrice ale adolescenților 

Pe baza de cercetărilor ştiinţifice din domeniu, se apreciază că în mod 

logic şi legic creşte capacitatea elevilor din această etapă de dezvoltare, de a 

depune eforturi fizice cu indici sporiţi de viteză, îndemânare, rezistentă, forţă. 

 Stănescu Monica (2012) menționează că „există tot suportul biologic 

pentru dezvoltarea calităţilor motrice de bază în totalitatea lor, punându-se 

accent pe forţa şi rezistenţa, care datorită creşterii mai ales a greutăţii corporale 

se îmbunătăţesc spontan mai puţin cu un ritm anual din ce în ce mai mic pe 

măsura înaintării în vârstă.”21 Educarea calităților mortice trebuie să rămână un 

obiectiv important al educației fizice școlare la nivelul liceenilor. 

Absolventul ciclului liceal de învăţământ trebuie să aibă indici superiori 

de dezvoltare fizică armonioasă conform particularităţilor de vârstă și gen; 

calităţile motrice de bază cu manifestarea eficientă a tuturor formelor specifice; 

un sistem bogat şi elevat de cunoştinţe de specialitate; deprinderi şi priceperi 

de bază şi utilitar aplicative şi mai ales specifice disciplinelor sportive 

prevăzute de programa de specialitate, precum şi capacitatea şi mai ales 

obişnuinţa de a le practica în timpul liber. 

6.4. Particularitățile psihice ale adolescenților 

Dezvoltarea din punct de vedere psihic este condiționată de către trei 

factori principali: ereditate, mediu și educație. 

Dezvoltarea pe plan intelectual  se face îndeosebi sub raport cultural și 

social, transformând adolescentul într-un individ avid de cunoaștere, 

capacitatea receptării informațiilor și prelucrarea acestora fiind bine dezvoltate. 

Gândirea este formală, consolidându-se capacitățile de operare mentală 

complexă cu conținuturi abstracte și logice. În această perioadă „gândirea este 

critică, înclinată spre problematizare”22.  

În acest sens educația fizică, ca disciplină de învățământ,  poate veni cu 

o multitudine de exemple de personalități din lumea sportivă care pot 

reprezenta pentru tinerii din generația actuală modele de comportament în 

societate. 

Cunoașterea și respectarea tuturor particularităților somatice, 

funcționale, motrice și psihice ale adolescenților devine o condiție obligatorie 

în elaborarea proiectului de programă școlară și a sistemului de evaluare pe care 

ni le-am propus să-le realizăm în acest demers științific. 
 

20 Stănescu Monica,(2012),  Didactica educației fizice, Ed. Universitară, București, p. 215 
21 Stănescu Monica,(2012),  Didactica educației fizice, Ed. Universitară, București, p. 216 
22 Epuran Mihai, (1982), Psihologia educației fizice vol I, p. 70 



- 22 - 
 

CONCLUZII TEORETICE 

➢ Programa școlară este principalul document curricular care programează 

demersul didactic către îndeplinirea obiectivelor educaționale  vizând 

finalitățile, conținuturile învățării precum și strategiile, timpul necesar formării 

competențelor generale și specifice precum și evaluarea gradului de succes în 

atingerea standardelor de performanță. 

➢ Paradigma funcțional-acțională conduce către o învățare dinamică, 

stimulând elevul, producând o schimbare reală în mentalitatea și personalitatea 

lui, pregătindu-l să facă față situațiilor noi de învățare sau de viață.  

➢ Stabilirea standardelor de performanță în raport cu competențele 

generale și specifice devin criterii de evaluare a calității procesului de învățare. 

➢ Cunoașterea de către cadrul didactic, a tuturor particularităților 

structurale, funcționale, motrice și psihice ale elevilor îl vor ajuta pe acesta să 

selecționeze și să aplice metodele și procedeele metodice folosind mijloacele 

de instruire cele mai adecvate, contribuind astfel, la formarea competențelor 

specifice și generale, atingându-se standardele de performanță pentru fiecare 

educabil/beneficiar. Alegerea metodelor activ participative pun în centrul 

procesului instructiv educativ elevul și satisfacerea nevoilor de învățare ale 

acestuia. 

➢  Elaborarea Reperelor metodologice confirmă tendințele de modernizare 

și reformare a disciplinei educație fizică și sport.  

➢ Comanda socială adresată sistemului de învățământ în etapa actuală și 

integrarea acestuia în educația europeană, impune formularea clară a 

obiectivelor educaționale și a standardelor de performanță pentru elevii din 

ciclul liceal, în acord cu cerințele societății noastre de azi, dar și în perspectiva 

următorilor ani. 

➢ Tendința actuală de abordare a învățării centrate pe elevi și toate celelalte 

cerințe semnalate de societatea actuală ne determină pe noi să realizăm acest 

demers de elaborare a unei noi programe în acord cu opțiunile elevilor. 
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PARTEA a II-a 

CAPITOLUL 7. CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND 

ELABORAREA PROGRAMEI ȘCOLARE PENTRU EDUCAȚIE 

FIZICĂ ȘI SPORT CICLUL LICEAL 
 

7.1. Scopul cercetării preliminare 

Scopul demersului nostru științific în cercetarea preliminară este 

constituit din sondarea opiniei elevilor și a cadrelor didactice cu privire la 

actuala programă școlară, elaborarea proiectului de programă școlară pentru 

disciplina educație fizică și sport la clasele IX – XII și formularea standardelor 

de performanță pentru fiecare an de studiu.  

7.2. Obiectivele cercetării preliminare 

Pentru atingerea scopului propus în  cercetarea preliminară s-au conturat 

următoarele obiective: 

➢ alcătuirea și aplicarea chestionarelor adresate elevilor din clasele 

IX - XII și cadrelor didactice care predau disciplina educație fizică și sport la 

nivel liceal; 

➢ analiza și interpretarea rezultatelor obținute la chestionare; 

➢ stabilirea pe baza studierii literaturii de specialitate a structurii și 

conținutului proiectului de programă școlară pentru disciplina educație fizică și 

sport la nivel liceal;  

➢ identificarea premiselor pentru elaborarea unei noi programe 

școlare pentru disciplina educație fizică și sport; 

➢ elaborarea programei școlare pentru educație fizică și sport la nivel 

liceal și formularea standardelor de performanță, pe baza informațiilor strânse 

din literatura de specialitate și a informațiilor/observațiilor obținute în urma 

interpretării chestionarelor aplicate; 

7.3. Sarcinile cercetării preliminare 

➢ Stabilirea activităților cuprinse în cercetarea preliminară. 

➢ Pregătirea instrumentelor de lucru necesare în cercetarea 

preliminară: 

- elaborarea chestionarelor adresate elevilor din ciclul liceal; 

- elaborarea chestionarelor adresate cadrelor didactice care predau disciplina 

educație fizică și sport la nivel liceal. 

➢ Stabilirea subiecților cuprinși în cercetare. 

➢ Delimitarea perioadei de aplicare a chestionarelor. 

➢ Stocarea, procesarea, reprezentarea grafică a datelor obținute. 

➢ Analiza, prelucrarea și interpretarea datelor obținute. 
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➢ Formularea concluziilor. 

➢ Elaborarea proiectului de programă școlară pentru disciplina 

educație fizică și sport la nivel liceal. 

➢ Stabilirea standardelor de performanță pentru fiecare domeniu de 

conținut al proiectului de programă școlară. 

➢ Elaborarea proiectului de sistem de evaluare pentru disciplina 

educație fizică și sport la nivel liceal. 

➢ Diseminarea rezultatelor. 

7.4. Ipotezele cercetării preliminare 

➢ Identificarea opiniei elevilor și a cadrelor didactice cu privire la 

programa în vigoare pentru disciplina educație fizică și sport la nivel liceal 

evidențiază elemente care pot conduce la îmbunătățirea acesteia. 

➢ Cunoașterea structurii și conținutului programelor școlare actuale, 

împreună cu elementele identificate în opinia elevilor și a cadrelor didactice 

susțin elaborarea programei școlare pentru disciplina educație fizică și sport în 

acord cu nevoile actuale ale elevilor din ciclul liceal. 

7.5. Metodele de cercetare 

Pentru atingerea scopului pe care ni l-am propus, în demersul nostru 

științific am aplicat următoarele  metode de cercetare. 

7.5.1. Metoda studiului bibliografic 

7.5.2. Metoda anchetei 

7.5.3. Metoda analizei, prelucrării și interpretării datelor 

7.6. Organizarea cercetării preliminare 

7.6.1. Perioada cercetării preliminare 

Cercetarea preliminară s-a desfășurat în perioada decembrie 2020 – mai 

2021 respectând condițiile desfășurării activităților didactice în sistem online 

din învățământul românesc în această perioadă, condiții generate de criza 

mondială sanitară determinate de măsurile de prevenire și combatere a infecției 

cu virusul SARS-CoV-2. 

7.6.2. Locul cercetării preliminare 

Având în vedere măsurile impuse cauzate de virusul SARS-CoV-2, am 

desfășurat cercetarea preliminară pe platformele educaționale folosite în mediul 

online de către unitățile de învățământ din  majoritatea județelor țării, acolo 

unde a fost postat de către profesorii de educație fizică și sport, linkul 

chestionarului pentru elevi din clasele IX -XII.  

7.6.3. Subiecții cercetării preliminare 

Chestionarul adresat elevilor a fost aplicat pe un număr de 4477 elevi din 

clasele IX -XII, din majoritatea județelor țării. 



- 25 - 
 

Chestionarul aplicat cadrelor didactice a însumat un număr de 454 

respondenți, profesori de educație fizică și sport care își desfășoară activitatea 

didactică cu elevii din ciclul liceal, din toate zonele țării.  

     În cazul chestionarului adresat profesorilor, pentru o marjă de eroare de 

5% și un nivel de încredere de 95%, sunt necesare 322 răspunsuri, condiție de 

altfel îndeplinită (n=454).. 
      Numărul elevilor de liceu este de 618.275 (Institutul Național de 

Statistică, 2019). Pentru a avea reprezentativitate, cu o marjă de eroare de 2% 

și un nivel de încredere de 99%,  sunt necesare cel puțin 4132 răspunsuri. 

Această condiție a fost îndeplinită (n = 4477). 

7.6.4. Logistica cercetării preliminare 

Ambele chestionare au fost create în „Google Forms”, iar apoi linkurile 

generate au fost distribuite către subiecții participanți la cercetare.  

7.7. Desfășurarea cercetării preliminare 

7.7.1. Etapele cercetării preliminare 

➢ Prima etapă în cercetarea preliminară  a constat în redactarea, aplicarea 

și interpretarea chestionarelor cu privire la programa școlară pentru educație 

fizică pentru elevi din ciclul liceal și pentru cadrele didactice care predau 

această disciplină la nivel liceal. 

➢ A două etapă a cercetării preliminare s-a constituit în elaborarea 

proiectului de programă școlară și a proiectului de sistem de evaluare pentru 

disciplina educație fizică și sport ciclul liceal. 

7.7.2. Conținutul cercetării preliminare 

Cele 21 de întrebări adresate elevilor liceeni au fost orientate către: 

programa școlară reflectată în conținutul lecțiilor de educație fizică și sport; a 

criteriilor și probelor de evaluare; a modalităților  de practicare independentă a 

exercițiilor fizice; sugestii. 

În urma aflării opiniei, dar și din studiul literaturii de specialitate și a 

experienței acumulate am elaborat proiectul de programă școlară și sistemul de 

evaluare pentru disciplina educație fizică și sport ciclul liceal. 

7.8. Rezultatele cercetării preliminare și interpretarea acestora 

7.8.1. Analiza și interpretarea rezultatelor chestionarelor aplicate cadrelor 

didactice 

Cadrelor didactice le-au fost adresate următoarele întrebări: 

1.Mediul de rezidență al unității de învățământ. 

2. Genul.   

3. Gradul didactic. 

4. Vechimea în învățământ. 
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5. În ce măsură considerați că actuala programă școlară pentru disciplina 

educație fizică și sport la nivel liceal este realizată având la bază profilul de 

formare al absolventului structurat pe baza celor opt competențe cheie? 

6. În ce măsură considerați că actualele competențe generale și specifice din 

programa școlară pentru disciplina educație fizică și sport la nivel liceal 

corespund nevoilor de formare ale absolventului de liceu? 

7. Considerați că programa școlară pentru disciplina educație fizică și sport 

la nivel liceal prevede prea multe conținuturi de învățare pentru elevi? 

8. Ce modalități de abordare a programei de educație fizică și sport la nivel 

liceal utilizați? 

9. În ce măsură considerați că se reflectă gradul de autonomie al profesorului 

în cadrul programei școlare de educație fizică și sport la nivel liceal? 

10.1. Pe baza preferințelor pe care le-ați remarcat în rândul elevilor 

dumneavoastră referitoare la domeniul de conținut „Calități motrice”, 

indicați pentru fiecare activitate gradul de interes manifestat de către elevi: 

[Viteză] 

10.2. Pe baza preferințelor pe care le-ați remarcat în rândul elevilor 

dumneavoastră referitoare la domeniul de conținut „Calități motrice”, 

indicați pentru fiecare activitate gradul de interes manifestat de către elevi: 

[Îndemânare] 

10.3. Pe baza preferințelor pe care le-ați remarcat în rândul elevilor 

dumneavoastră referitoare la domeniul de conținut „Calități motrice”, 

indicați pentru fiecare activitate gradul de interes manifestat de către elevi: 

[Rezistență] 

10.4. Pe baza preferințelor pe care le-ați remarcat în rândul elevilor 

dumneavoastră referitoare la domeniul de conținut „Calități motrice”, 

indicați pentru fiecare activitate gradul de interes manifestat de către elevi: 

[Forță] 

11.1. Pe baza preferințelor pe care le-ați remarcat în rândul elevilor 

dumneavoastră referitoare la domeniul de conținut „Discipline sportive”, 

indicați pentru fiecare activitate gradul de interes manifestat de către elevi: 

[Atletism] 

11.2. Pe baza preferințelor pe care le-ați remarcat în rândul elevilor 

dumneavoastră referitoare la domeniul de conținut „Discipline sportive”, 

indicați pentru fiecare activitate gradul de interes manifestat de către elevi: 

[Jocuri sportive] 

11.3. Pe baza preferințelor pe care le-ați remarcat în rândul elevilor 

dumneavoastră referitoare la domeniul de conținut „Discipline sportive”, 

indicați pentru fiecare activitate gradul de interes manifestat de către elevi: 

[Gimnastică] 

11.4. Pe baza preferințelor pe care le-ați remarcat în rândul elevilor 

dumneavoastră referitoare la domeniul de conținut „Discipline sportive”, 
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indicați pentru fiecare activitate gradul de interes manifestat de către elevi: 

[Discipline sportive alternative] 

Analiză comparativă: 

În ceea ce privește interesul remarcat de profesori la elevi pentru 

disciplinele sportive, pe primul loc se situează jocurile sportive cu un procent 

de 85, 24% rezultat din însumarea procentelor pentru variantele de răspuns 

“Ridicat” și „Foarte ridicat”. De asemenea, cadrele didactice au observat că 

disciplinele sportive alternative sunt preferate de elevi (42,29%), înaintea 

atletismului (22,24%) și gimnasticii (14,31%). 

 

 
Figura 1. Reprezentarea grafică a gradului de interes manifestat pentru 

disciplinele sportive în timpul lecției de educație fizică și sport, remarcat de 

către cadrele didactice 

 

12.1. În ce măsură abordați în timpul lecției de educație fizică și sport 

domeniul de conținut Starea de sănătate și dezvoltarea fizică? 

12.2. În ce măsură abordați în timpul lecției de educație fizică și sport 

domeniul de conținut Protecție individuală? 

12.3. În ce măsură abordați în timpul lecției de educație fizică și sport 

domeniul de conținut Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate? 

12.4. În ce măsură abordați în timpul lecției de educație fizică și sport 

domeniul de conținut Culturalitate? 

13. În ce măsură considerați că v-ar fi de ajutor ca pentru fiecare domeniu 

de conținut din programa școlară de educație fizică și sport la nivel liceal să 

fie menționate câteva exemple de activități de învățare? 

Exemplele de activități de învățare pentru fiecare domeniu de conținut 

din programa școlară este necesar a fi menționate și ar fi de ajutor cadrelor 

didactice în mare măsură și în totalitate pentru 71,58% dintre respondenți. Doar 

1,32% dintre aceștia afirmă că nu sunt necesare. 
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Figura 2. Reprezentarea grafică a măsurii în care poate fi de ajutor 

menționarea câtorva exemple de activități de învățare pentru fiecare domeniu 

de conținut din programa școlară 

14. În ce măsură considerați că actualele probe și criterii de evaluare certifică 

dobândirea competențelor generale și specifice ale elevilor din ciclul liceal? 

15. Enumerați trei probe de control pe care le considerați utile în evaluarea 

elevilor din ciclul liceal. 

16.1. În ce măsură considerați că sunt importante următoarele criterii de 

evaluare la disciplina educație fizică și sport, la nivel liceal: performanța 

motrică?  

16.2. În ce măsură considerați că sunt importante următoarele criterii de 

evaluare la disciplina educație fizică și sport la nivel liceal: progresul 

realizat? 

16.3. În ce măsură considerați că sunt importante următoarele criterii de 

evaluare la disciplina educație fizică și sport la nivel liceal: capacitatea de a 

aplica în practică elementele însușite? 

16.4. În ce măsură considerați că sunt importante următoarele criterii de 

evaluare la disciplina educație fizică și sport la nivel liceal: atitudinea față de 

disciplina educație fizică și sport? 

16.5. În ce măsură considerați că sunt importante următoarele criterii de 

evaluare la disciplina educație fizică și sport la nivel liceal: cantitatea și 

calitatea elementelor însușite în raport cu programa școlară? 

16.6. În ce măsură considerați că sunt importante următoarele criterii de 

evaluare la disciplina educație fizică și sport la nivel liceal: nivelul 

cunoștințelor teoretice din domeniu? 

16.7. În ce măsură considerați că sunt importante următoarele criterii de 

evaluare la disciplina educație fizică și sport la nivel liceal: nivelul dezvoltării 

fizice? 

17. Pe o scară de la 1 la 5, cât de importantă considerați că este elaborarea 

unor standarde de performanță pe care viitorul absolvent de liceu ar trebui 

să le atingă? 

Elaborarea unor standarde de performanță pentru elevii de liceu este 

importantă și foarte importantă pentru mai mult de 85% dintre respondenți, 

media aritmetică fiind 4,3 din 5.  

Doar 1,98% dintre profesori consideră că această elaborare are 

importanță foarte scăzută. 
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Figura 3. Reprezentarea grafică a importanței elaborării unor standarde de 

performanță pe care viitorul absolvent de liceu ar trebui să le atingă 

 

18. Ce factori considerați că ar putea conduce la creșterea atractivității 

lecțiilor de educație fizică și sport la nivel liceal? 

19. În ce măsură considerați că ar fi utilă elaborarea unei noi programe 

școlare pentru disciplina educație fizică și sport, la nivel liceal? 

20. Ce domenii de conținut ați păstra într-o programă școlară nouă de 

educație fizică și sport la nivel liceal? 

21. Ce elemente de noutate ați propune să fie introduse în programa de 

educație fizică și sport la nivel liceal? 

 

7.8.2. Analiza și interpretarea rezultatelor chestionarelor aplicate elevilor 

Elevilor din învățământul liceal le-au fost adresate următoarele întrebări: 

1. Mediul de rezidență 

2. Genul  

3. Clasa 

4. În ce măsură considerați că practicarea exercițiilor fizice este importantă 

în viața dumneavoastră? 

5. Ce tip de exerciții fizice practicați în timpul liber? 

6. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mult vă plac lecțiile de educație fizică și sport? 

7. În ce măsură practicați jocuri sportive, în timpul lecției de educație fizică 

și sport? 

8. În ce măsură practicați disciplina sportivă atletism, în timpul lecției de 

educație fizică și sport? 

9. În ce măsură practicați disciplina sportivă gimnastică,  în timpul lecției de 

educație fizică și sport? 

10.1. Pe baza preferințelor pe care le aveți, indicați gradul dumneavoastră de 

interes pentru practicarea disciplinelor sportive în timpul lecției de educație 

fizică și sport – jocuri sportive. 

10.2. Pe baza preferințelor pe care le aveți, indicați gradul dumneavoastră de 

interes pentru practicarea disciplinelor sportive în timpul lecției de educație 

fizică și sport – atletism. 

10.3. Pe baza preferințelor pe care le aveți, indicați gradul dumneavoastră de 

interes pentru practicarea disciplinelor sportive în timpul lecției de educație 

fizică și sport – gimnastică. 
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10.4. Pe baza preferințelor pe care le aveți, indicați gradul dumneavoastră de 

interes pentru practicarea disciplinelor sportive în timpul lecției de educație 

fizică și sport – discipline sportive alternative. 

Analiză comparativă: 

În ceea ce privește comparația privind gradul de interes pentru 

disciplinele sportive, am luat în considerare variantele de răspuns „Ridicat” și 

„Foarte ridicat”. Astfel, cel mai mare procent se înregistrează și de această dată 

pentru jocurile sportive (64,06%), urmate de disciplinele sportive alternative 

(42,29%). Gimnastica și atletismul au procente apropiate ca valoare (30,07%, 

respectiv 28,75%). 

                          
Figura 4. Reprezentarea grafică a gradului de interes pentru practicarea 

disciplinelor sportive în timpul lecției de educație fizică și sport 

11.1. Pe baza preferințelor pe care le aveți, indicați gradul dumneavoastră de 

interes pentru dezvoltarea calităților motrice în timpul lecției de educație 

fizică și sport – viteza. 

11.2. Pe baza preferințelor pe care le aveți, indicați gradul dumneavoastră de 

interes pentru dezvoltarea calităților motrice în timpul lecției de educație 

fizică și sport – îndemânare. 

11.3. Pe baza preferințelor pe care le aveți, indicați gradul dumneavoastră de 

interes pentru dezvoltarea calităților motrice în timpul lecției de educație 

fizică și sport – rezistența. 

11.4. Pe baza preferințelor pe care le aveți, indicați gradul dumneavoastră de 

interes pentru dezvoltarea calităților motrice în timpul lecției de educație 

fizică și sport – forța. 

12. Ce probleme întâmpinați atunci când doriți să practicați disciplinele 

sportive favorite, în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport? 

13. În ce măsură considerați că probele de evaluare pe care le susțineți la 

educație fizică și sport reflectă achizițiile dumneavoastră la această 

disciplină?   

14.1. În ce măsură considerați că sunt importante criteriile de evaluare la 

educație fizică și sport – performanța motrică? 

14.2. În ce măsură considerați că sunt importante criteriile de evaluare la 

educație fizică și sport – progresul realizat? 
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14.3. În ce măsură considerați că sunt importante criteriile de evaluare la 

educație fizică și sport – capacitatea de a aplica în practică elementele 

însușite? 

14.4. În ce măsură considerați că sunt importante criteriile de evaluare la 

educație fizică și sport – atitudinea față de disciplina educație fizică și sport? 

14.5. În ce măsură considerați că sunt importante criteriile de evaluare la 

educație fizică și sport – cantitatea și calitatea elementelor însușite în raport 

cu programa școlară? 

14.6. În ce măsură considerați că sunt importante criteriile de evaluare la 

educație fizică și sport – nivelul cunoștințelor din domeniu? 

14.7 În ce măsură considerați că sunt importante criteriile de evaluare la 

educație fizică și sport – nivelul dezvoltării fizice? 

15. În ce măsură considerați că se reflectă gradul de autonomie al elevului  

în programa școlară de educație fizică și sport la nivel liceal? 

16. Ce factori considerați că ar putea conduce la creșterea atractivității 

lecțiilor de educație fizică și sport la nivel liceal? 

17. Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură considerați că în lecțiile de educație 

fizică vă sunt insuflate valorile și comportamentele specifice întrecerilor 

sportive. 

18. Aveți cunoștințe despre conținutul actualei programe școlare de educație 

fizică și sport la nivel liceal?  

19. Pe o scară de la 1 la 5, în ce măsură considerați că actualul conținut al 

programei școlare la educație fizică și sport la nivel liceal este suficient ca 

educația fizică să-și realizeze competențele generale și specifice?  

20. În ce măsură considerați că ar fi utilă elaborarea unei noi programe 

școlare pentru disciplina educație fizică și sport la nivel liceal? 

21. Ce conținuturi ați dori să cuprindă programa de educație fizică și sport 

la nivel liceal? 

7.8.2.1. Analiza bivariată – chestionar elevi 

Pentru a realiza analiza bivariată am asociat variabilele două câte două. 

1. Pe baza preferințelor pe care le aveți, indicați gradul dumneavoastră de 

interes pentru practicarea jocurilor sportive în timpul lecției de educație 

fizică și sport x În ce măsură practicați jocuri sportive, în timpul lecției de 

educație fizică și sport? 

 Prin crearea tabelului de contingență al celor două variabile și prin 

aplicarea testului de asociere rezultă că practicarea jocurilor sportive în lecția 

de educație fizică nu influențează gradul de interes al elevului pentru aceste 

discipline sportive (Gamma = 0,021, p = 0,203), variabilele fiind independente. 

Gradul de interes pentru jocurile sportive este ridicat, indiferent dacă acestea 

sunt practicate mai mult sau mai puțin în lecția de educație fizică. 
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7.8.3. Comparații cadre didactice – elevi 

1. Gradul de interes pentru disciplinele sportive 

P: Pe baza preferințelor pe care le-ați remarcat în rândul elevilor 

dumneavoastră  referitoare la domeniul  de conținut „Discipline sportive”, 

indicați pentru fiecare activitate gradul de interes manifestat de către elevi.                       

E: Pe baza preferințelor pe care le aveți, indicați gradul dumneavoastră de 

interes  pentru practicarea disciplinelor sportive în timpul lecției de educație 

fizică și sport. 

Tabel 2. Gradul de interes pentru practicarea disciplinelor sportive în timpul 

lecției de educație fizică și sport: comparație profesori - elevi 

 
 În ceea ce privește comparația între proporțiile obținute pentru profesori 

și cele pentru elevi, pentru toate disciplinele sportive se constată o diferență 

semnificativă (p<0,005), mărimea efectului fiind mică pentru jocuri sportive și 

gimnastică, respectiv foarte mică pentru atletism si discipline sportive 

alternative (Cramer V <0,1). 

 

Pe baza 

preferințelor pe 

care le aveți, 

indicați gradul 

dumneavoastră 

de interes  

pentru 

practicarea 

jocurilor 

sportive în 

timpul lecției 

de educație 

fizică și sport 

În ce măsură practicați jocuri sportive, în timpul lecției de educație fizică și sport? 

  Deloc 
În mare 

măsură 

În mică 

măsură 

În 

totalitate 

Nici în mică 

măsură, 

nici în mare 

măsură 

Total 

Foarte 

scăzut 

Nr. 72 20 53 19 55 219 

% 25,5% 1,2% 10,3% 2,7% 4,3% 4,9% 

Scăzut 
Nr. 33 62 76 12 96 279 

% 11,7% 3,7% 14,8% 1,7% 7,4% 6,2% 

Mediu 
Nr. 70 319 166 92 464 1111 

% 24,8% 18,9% 32,3% 13,1% 35,9% 24,8% 

Ridicat 
Nr. 52 656 114 203 378 1403 

% 18,4% 38,9% 22,2% 28,9% 29,3% 31,3% 

Foarte 

ridicat 

Nr. 55 630 105 377 298 1465 

% 19,5% 37,3% 20,4% 53,6% 23,1% 32,7% 

Total 
Nr. 282 1687 514 703 1291 4477 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Jocuri sportive Atletism Gimnastică 

Discipline 

sportive 

alternative 

Elevi 

(%) 

Profesori 

(%) 

Elevi 

(%) 

Profesori 

(%) 

Elevi 

(%) 

Profesori 

(%) 

Elevi 

(%) 

Profesori 

(%) 

Foarte scăzut 4,89 1,54 12,20 5,95 14,18 16,08 7,62 4,63 

Scăzut 6,23 2,20 21,53 26,43 20,68 33,48 11,64 12,11 

Mediu 24,82 11,01 37,53 45,37 35,07 36,12 38,46 42,51 

Ridicat 31,34 42,29 19,57 18,94 19,59 12,33 26,16 30,18 

Foarte ridicat 32,72 42,95 9,18 3,30 10,48 1,98 16,13 10,57 
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Tabel 3. Valoarea parametrilor statistici pentru disciplinele sportive 

 
2. Factorii care conduc la creșterea atractivității lecțiilor de educație fizică și 

sport la nivel liceal 

P: Ce factori considerați că ar conduce la creșterea atractivității lecțiilor de 

educație fizică și sport la nivel liceal?  

E: Ce factori considerați că ar putea conduce la creșterea atractivității 

lecțiilor de educație fizică și sport nivel liceal? 

Tabel 4. Factorii care conduc la creșterea atractivității lecțiilor de educație 

fizică și sport la nivel liceal 

Modul de conducere a 

lecțiilor de către 

cadrul didactic 

Oferta 

educațională din 

programa școlară 

Condițiile materiale Altele 

Elevi  

(%) 

Profesori  

(%) 

Elevi 

(%) 

Profesori 

(%) 

Elevi 

(%) 

Profesori 

(%) 

Elevi 

(%) 

Profeso

ri (%) 

38,37 68,65 38,13 34,66 37,21 82,56 35,25 5,96 

Cei trei factori, respectiv Modul de conducere a lecțiilor de către cadrul 

didactic, Condițiile material, Altele, înregistrează diferențe înalt semnificative 

între proporțiile răspunsurilor cadrelor didactice și cele ale elevilor (p<0,0005), 

cu o mărime a efectului mică pentru Modul de conducere a lecțiilor de către 

cadrul didactic și Altele. În cazul condițiilor material efectul este de nivel 

mediu. Oferta educațională din programa școlară nu prezintă diferențe 

semnificative între proporții (p> 0,05). 

Tabel 5. Valorile parametrilor statistici 
Criterii de evaluare χ2 p Coeficientul Phi p 

Modul de conducere a 

lecțiilor de către cadrul 

didactic 

156,85 <0,0005 0,178 <0,0005 

Oferta educațională din 

programa școlară 
2,107 >0,05 0,021 >0,05 

Condițiile materiale 348,759 <0,0005 0,266 <0,0005 

Altele 160,695 <0,0005 0,181 <0,0005 

 

7.9. Analiza SWOT privind documentele curriculare și procesul 

didactic la disciplina educație fizică și sport nivel liceal, la momentul actual  

 În urma experienței acumulate în activitatea didactică, a studierii 

literaturii de specialitate, a analizării și interpretării rezultatelor obținute în 

Discipline sportive χ2 p 
Coeficientul V  

al lui Cramer 
p 

Jocuri sportive 82,96 <0,0005 0,13 <0,0005 

Atletism 41,549 <0,0005 0,092 <0,0005 

Gimnastică 74,177 <0,0005 0,123 <0,0005 

Discipline sportive 

alternative 
17,498 <0,005 0,06 <0,005 
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urma aplicării chestionarelor aplicate elevilor și profesorilor putem desprinde 

punctele tari, punctele slabe, amenințările, dar și oportunitățile în ceea ce 

privesc documentele curriculare, dar și unele aspecte din procesul instructiv 

educativ la disciplina educație fizică și sport,  nivel liceal. 

➢ Puncte tari 

- Organizarea conținuturilor programei școlare pe domenii de conținut. 

- Conținuturile sunt învățate gradual de la un an școlar la altul. 

- Respectarea structurii programelor școlare regăsite la celelalte discipline 

de studiu din ciclul liceal. 

- Identificarea tendințelor de modernizare apărute în Reperele 

metodologice. 

- Menționarea normativului de dotare minimală pentru fiecare unitate de 

învățământ la disciplina educație fizică și sport. 

- Prevederea disciplinei educație fizică și sport în Planurile cadru în 

trunchiul comun al disciplinelor de studiu la nivel liceal. 

➢ Puncte slabe 

- Număr insuficient de ore alocat disciplinei necesare pentru formarea 

competențelor generale și specifice.  

- Slaba dotare sau chiar lipsa condițiilor materiale (nerespectarea 

normativului de dotare minimală) din unele unități școlare, astfel încât 

procesul instructiv educativ să beneficieze de condiții egale în toate 

mediile și în toate unitățile de învățământ. 

- Lipsa exemplelor de activități de învățare și a conținuturilor pentru 

activitatea online în programa școlară în vigoare pentru disciplina 

educație fizică și sport ciclul liceal. 

- Ponderea scăzută a abordării cross-curriculare a conținuturilor programei 

școlare. 

- Lipsa formulării standardelor de performanță pentru domeniile de 

conținut din programa școlară. 

- Lipsa probelor de evaluare pentru toate conținuturile disciplinei. 

- Autonomie redusă a elevilor și profesorilor. 

- Absența continuității în elaborarea manualelor școlare pentru disciplina 

educație fizică și sport. 

- Metodologia de aplicare a condițiilor de practicare a disciplinelor 

sportive alternative în timpul lecțiilor de educație fizică și sport. 

➢ Amenințări 

- Scăderea numărului de elevi participanți activi în cadrul lecțiilor de 

educație fizică și sport la nivelul ciclului liceal. 
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- Imposibilitatea formării tuturor competențelor generale și specifice 

disciplinei educație fizică și sport la nivel liceal, menționate în 

documentele curriculare. 

➢ Oportunități  

- Identificarea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice prin 

propunerea cursurilor de perfecționare a acestora. 

-  Elaborarea REPERELOR METODOLOGICE privind consolidarea 

achizițiilor din anul școlar 2019-2020 și proiectarea activităților 

didactice la disciplinele de specialitate pentru anul școlar 2020 – 2021. 

- Elaborarea REPERELOR METODOLOGICE pentru aplicarea 

curriculumului național la clasa a IX-a, în anul școlar 2021-2022. 

-  Elaborarea REPERELOR METODOLOGICE pentru aplicarea 

curriculumului național la clasele a IX-a și a X-a, în anul școlar 2022-

2023. 

- Militarea pentru creșterea numărului de ore la disciplina educație fizică 

și sport la nivel liceal în perspectiva elaborării noilor Planuri cadru și a 

noilor Programe școlare în viitorul apropiat.  

- Promovarea necesității elaborării manualelor școlare pentru disciplina 

educație fizică și sport. 

CAPITOLUL 8. PROIECT DE PROGRAMĂ ȘCOLARĂ ȘI SISTEM 

DE EVALUARE PENTRU DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 

SPORT CICLUL LICEAL 
 

8.1. Programa școlară pentru disciplina educație fizică și sport ciclul 

liceal 

În urma datelor rezultate din analizarea și interpretarea chestionarelor,  

din studiul bibliografic, din orientările metodologice și a elementelor de noutate 

identificate în cadrul Reperelor Metodologice,  dar și din experiența 

profesională acumulată în cei 25 de ani de activitate didactică la nivel liceal, 

am elaborat proiectul de programă școlară pentru disciplina educație fizică și 

sport ciclul liceal, proiect pe care îl prezentăm în continuare. 

 

Proiect de programă școlară pentru disciplina educație fizică și sport ciclul 

liceal 

Notă de prezentare 

 În momentul elaborării proiectului de programă școlară, disciplina 

Educație fizică și sport face parte din aria curriculară Educație fizică, sport și 

sănătate, cu un buget de timp de 1h/săptămână, pentru fiecare an de studiu, 

excepție făcând cls a X-a profilul real cu 2h/săptămână. 
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 Modelul de programă pentru disciplina Educație fizică și sport este 

realizată din perspectiva proiectării curriculare centrată pe competențe. 

Procesul instructiv-educativ urmărește anumite finalități concretizate în 

standardele de performanță menționate pentru fiecare an de studiu și pentru 

fiecare domeniu de conținut. 

 Cunoștințele, priceperile și deprinderile motrice dobândite, vor conduce 

la formarea deprinderilor de a utiliza  permanent, conștient și în mod 

independent mijloacele educației fizice și sportului. Educarea în spiritul  unui 

stil de viață sănătos, atât în perioada școlarității, cât și pe parcursul întregii vieți, 

devine obiectivul principal la disciplina educație fizică și sport al elevilor din 

ciclul liceal. 

 Având în vedere că Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă 

cel puțin 30 de minute de activitate fizică ce necesită un efort moderat pe zi, 

pentru adulți și 60 de minute pentru copii și ținând cont că în planul cadru 

disciplina educație fizică și sport este prevăzută cu doar 1h pe săptămână 

(excepție făcând cls a X-a profil real cu 2h/săptămână), vom propune exemple 

de activități de învățare formale, informale, dar și nonformale, activități ce vor 

conduce către formarea competențelor generale și specifice. Prin aceasta ne 

dorim ca apropierea școlii de viața de zi cu zi a elevilor să devină realitate, 

educația nonformală să fie cadrul aplicativ pentru educația formală. Activitățile 

nonformale propunem să fie privite ca teme pentru acasă sau ca recomandări 

pentru petrecerea timpului liber. 

Structura programei pentru disciplina educație fizică și sport la nivel liceal 

va cuprinde:  

➢ Notă de prezentare 

➢ Competențe generale 

➢ Competențe specifice  

➢ Domenii de conținut, conținuturi, modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare, standarde de performanță, evaluare 

➢ Sugestii metodologice 

Domeniile de conținut ale programei școlare cuprinde:  

➢ Protecție individuală 

➢ Stil de viață sănătos și dezvoltare fizică armonioasă 

➢ Comportamente și atitudini 

➢ Capacitatea motrică 

 Standardele formulate reprezintă așteptările a ceea ce trebuie să știe, să 

poată aplica și realiza elevul pentru fiecare domeniu de conținut, pentru fiecare 

an de studiu. Standardele sunt însoțite de modalități de evaluare, care includ 

acțiuni și comportamente observabile necesare în semnalarea nivelului de 

atingere al standardelor. Standardele de performanță stau la baza evaluării 

nivelului de realizare al competențelor. 

 Disciplina educație fizică și sport își aduce contribuția la educarea 

generațiilor viitoare prin formarea competențelor specifice domeniului, 
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manifestate în adoptarea unui stil de viață sănătos având în centru practicarea 

exercițiilor fizice în mod sistematic pe parcursul întregii vieți, dezvoltarea 

proprii capacități motrice, crearea sistemului de valori și atitudini necesare la 

întregirea  unei personalității complete și competente. 
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Competențe generale 

Tabel 6. Competențe generale 
1. Valorizarea conceptelor privind activitățile motrice, concretizate în manifestarea unui stil de viață sănătos, a dezvoltării psiho-

motorii armonioase, respectând normele de securitate și protecția muncii. 

2. Aplicarea cunoștințelor, metodelor și mijloacelor specifice educației fizice și sportului pentru dezvoltarea propriei capacități 

motrice. 

3. Manifestarea comportamentului responsabil și civilizat în relațiile de interacțiune socială. 

4. Transferarea și integrarea diversității culturale manifestate în domeniul sportiv. 

Competențe specifice 

Tabel 7. Competențe specifice 
Clasa Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

Competența 

generală 

1. Valorizarea conceptelor privind activitățile motrice, concretizate în manifestarea unui stil de viață sănătos, a 

dezvoltării psiho-motorii armonioase, respectând normele de securitate și protecția muncii. 

Competențe 

specifice 

1.1. Selectarea noțiunilor care 

se referă la un stil de viață 

sănătos și a dezvoltării fizice 

armonioase. 

1.2 Respectarea  cunoștințelor 

cu privire la protecția muncii. 

1.1 Identificarea riscurilor 

asociate modului nesănătos de 

viață și a deficientelor cauzate 

de lipsa unei dezvoltări fizice 

armonioase  

1.2 Aplicarea regulilor de 

evitare a accidentelor prin 

asigurare și autoasigurare. 

1.1 Respectarea cerințelor 

modului de viață sănătos și a 

dezvoltării fizice 

armonioase. 

1.2 Identificarea   cauzelor 

ce conduc spre accidente în 

practicarea exercițiilor 

fizice. 

1.1 Adoptarea unui stil de viață 

sănătos cu conștientizarea 

importanței unei dezvoltări 

fizice armonioase, pe tot 

parcursul vieții. 

1.2 Demonstrarea acordării 

prim-ajutorului în cazul 

traumatismelor ușoare și 

medii. 

Competența 

generală 

2. Aplicarea cunoștințelor, metodelor și mijloacelor specifice educației fizice și sportului pentru dezvoltarea propriei 

capacități motrice. 

Competențe 

specifice 

2.1  Comunicarea în limbaj 

științific specific educației 

fizice și sportului, utilizând 

terminologia achiziționată.   

2.2  Aplicarea deprinderilor 

motrice de locomoție, 

2.1 Utilizarea corectă a 

noțiunilor de specialitate 

adecvate la contextul 

situațional. 

2.2 Aplicarea deprinderilor 

motrice de locomoție, 

2.1 Selectarea informațiilor 

de specialitate din mediul 

online. 

2.2 Aplicarea  deprinderilor 

de locomoție, manipulare și  

stabilitate solicitate în 

2.1 Aplicarea noțiunilor de 

regulament, de arbitraj care se 

pot transfera în practicarea 

exercițiilor fizice efectuate în 

timpul liber. 
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manipulare și stabilitate în 

situații diferite. 

2.3  Utilizarea exercițiilor 

pentru educarea calităților 

motrice de bază.  

2.4  Însușirea și consolidarea și 

perfecționarea  procedeelor 

tehnice și  acțiunilor tactice 

specifice disciplinelor 

sportive. 

manipulare și stabilitate în 

situații diferite cu grad sporit de 

dificultate. 

2.3 Aplicarea  procedeelor 

metodice de educare a 

calităților motrice în funcție de 

particularitățile individuale. 

2.4 Aplicarea procedeelor 

tehnice și acțiunilor tactice 

specifice disciplinelor sportive 

în condiții regulamentare. 

practicarea diverselor 

meserii. 

2.3 Utilizarea exercițiilor 

pentru educarea calităților 

motrice de bază și 

combinate. 

2.4 Determinarea eficienței 

aplicării procedeelor tehnice 

si a acțiunilor tactice 

specifice disciplinelor 

sportive în rezolvarea 

diferitelor sarcini. 

2.2 Aplicarea  deprinderilor 

motrice de locomoție, 

manipulare și  stabilitate în 

diferite contexte de viață. 

2.3 Capacitatea de determinare 

a nivelului dezvoltării 

calităților motrice de bază și 

combinate. 

2.4 Valorificarea  procedeelor 

tehnice și acțiunilor tactice 

specifice disciplinelor sportive 

în condiții competiționale. 

Competența 

generală 

3. Manifestarea comportamentului responsabil și civilizat în relațiile de interacțiune socială. 

Competențe 

specifice 

3.1 Aplicarea codurilor de 

comportament specifice 

educației fizice și sportului. 

3.2 Evidențierea atitudinilor 

pozitive manifestate în 

practicarea exercițiilor fizice. 

 

3.1 Demonstrarea 

comportamentului  responsabil  

în conformitate cu condițiile 

existente. 

3.2 Diferențierea diferitelor 

comportamente manifestate în 

practicarea exercițiilor fizice. 

3.1 Aplicarea deprinderilor 

de comunicare în lucrul  în 

echipă. 

3.2 Aprecierea critică a 

acțiunilor grupului în 

diferite contexte în cadrul 

practicării exercițiilor fizice. 

3.1 Manifestarea toleranței, 

empatie și a respectului față de 

sine și față de diversitate în 

cadrul practicării exercițiilor 

fizice. 

3.2 Cunoașterea principalelor 

momente din istoria sportului 

național și mondial. 

Competența 

generală 

4. Transferarea și integrarea diversității culturale manifestate în domeniul sportiv. 

 

Competențe 

specifice 

4.1 Identificarea și înțelegerea 

importanței factorilor estetici în 

diferite discipline sportive. 

4.1 Manifestarea creativității și 

valorizarea simțului estetic în 

diferite discipline sportive. 

4.1 Identificarea și 

cunoașterea operelor literare 

și de artă cu referință la 

domeniul sportiv. 

4.1 Aprecierea valorilor 

sportive prin raportare la 

actualitatea sportivă 

contemporană. 
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Domeniul de conținut, conținuturi, modalități/mijloace de realizare a activităților de învățare, standarde de 

performanță, evaluare  

Tabel 8. Domeniul de conținut, conținuturi, modalități/mijloace de realizare a activităților de învățare, standarde de 

performanță, evaluare 

 
Domeniul 

de conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare 

1
. 

P
ro

te
cț

ie
 i

n
d

iv
id

u
a
lă

 

 

IX 

1.1 

1.2 

2.1 

-Modalități de prevenire a accidentelor în 

timpul activităților motrice. 

-Igiena individuală: igiena corporală și a 

echipamentului. 

-Prezentarea normelor obligatorii privind 

sănătatea și securitatea muncii.  

-Prezentarea măsurilor de igienă adecvate 

activităților motrice practicate în școală și în 

timpul liber. 

-Cunoașterea 

regulilor privind 

sănătatea și 

securitatea muncii 

aplicate în 

practicarea 

exercițiilor fizice. 

-Să prezinte 

cinci reguli 

privind 

sănătatea și 

securitatea 

muncii 

aplicate în 

practicarea 

exercițiilor 

fizice. 

X 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

-Măsuri și mijloace de protecție și 

autoprotecție în timpul desfășurării 

activităților motrice. 

-Prezentarea tehnicilor de acordare a 

ajutorului/sprijinului în execuții. 

-Prezentarea diferitelor tehnici de 

reechilibrare (punct de sprijin suplimentar, 

diminuarea amplitudinii mișcărilor, 

coborârea centrului de greutate, mișcării 

compensatorii). 

-Cunoașterea 

tehnicilor de 

reechilibrare în 

timpul efectuării 

exercițiilor fizice. 

-Să acorde 

ajutorul în 

diferite 

execuții ale 

colegilor. 

XI 

1.1 

1.2 

2.1 

-Cunoștințe despre principalele cauze în 

producerea accidentelor în activitățile 

motrice: mediul, bazele sportive, 

echipamentul, materiale și instalațiile 

utilizate, tehnica incorectă, execuțiile 

neasigurate. 

-Folosirea echipamentului corespunzător 

activităților motrice practicate și a 

condițiilor de mediu.  

-Organizarea unui spațiu de lucru adecvat 

practicării exercițiilor fizice. 

-Cunoașterea 

principalelor cauze 

de producere a 

accidentelor în sport. 

-Să prezinte 

cinci cauze de 

producere a 

accidentelor 

care pot 

apărea în 
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Domeniul 

de conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare 

-Prezentarea cu ajutorul mijloacelor video a 

tehnicii de execuție a diferitelor procedee 

tehnice. 

timpul 

practicării 

exercițiilor 

fizice. 

XII 

1.1 

1.2 

-Cunoștințe despre măsurile și acțiunile 

acordării de prim-ajutorului în traumatismele 

ușoare și medii (contuzii, plăgi, insolație, 

degerături, entorse și luxații, hemoragii) 

-Prezentarea măsurilor de prim-ajutor în 

cazul traumatismelor ușoare și medii. 

-Cunoașterea 

acțiunilor minime 

necesare în acordarea 

prim-ajutorului în 

cazul traumatismelor 

ușoare și medii. 

-Să 

demonstreze 

acțiunile în 

acordarea 

prim-

ajutorului în 

cazul 

traumatismel

or ușoare și 

medii. 

2
. 

S
ti

l 
d

e 
v
ia

ță
 s

ă
n

ă
to

s 
și

 d
ez

v
o
lt

a
r
e 

fi
zi

că
 a

rm
o
n

io
a
să

 

IX 

1.1 

2.1 

4.1 

-Cunoștințe despre: importanța exercițiilor 

fizice; diete echilibrate; rolul activităților 

motrice în viața socială; postura corectă; 

procedee de determinare a valorilor indicilor 

somatici și funcționali. 

-Modalități de prevenire a atitudinilor fizice 

deficiente. 

- Cunoștințe despre rolul factorilor estetici în 

practicarea diferitelor discipline sportive. 

-Complexe de dezvoltare fizică armonioasă: 

exerciții libere; cu obiecte portative (baston, 

minge); exerciții cu partener; exerciții 

executate pe fond muzical. 

-Vizionarea diferitelor secvențe și 

identificarea factorilor estetici din patinaj, 

gimnastică artistică, aerobică, ritmică etc. 

-Implicarea în 

activități de 

menținere a sănătății. 

-Să execute 

complexe de 

dezvoltare 

fizică 

armonioasă 

alcătuite din 

minimum 10 

exerciții. 

- Să 

alcătuiască o 

fișă de 

evidentă a 

regimului 

zilnic de 

activități. 
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Domeniul 

de conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare 

X 

1.1 

2.1 

-Cunoștințe despre: sedentarism; obezitate; 

armonia între indicii somatici și funcționali; 

principalele atitudini deficiente: cifoză, 

lordoză, cifoză, lordoză, scolioză, umeri 

asimetrici, stern înfundat, picior plat. 

-Modalități de corectare a atitudinilor fizice 

deficiente. 

-Prezentarea cu ajutorul mijloacelor video a 

atitudinilor corporale deficiente. 

-Efectuarea programelor pentru diferite 

segmente ale corpului. 

-Efectuarea exercițiilor corective pentru  

deficiențele coloanei vertebrale. 

-Implicarea în 

activități de 

menținere a sănătății. 

-Să execute  

complexe de 

exerciții 

corective 

pentru 

corectarea 

cifozei, 

lordozei, 

scoliozei. 

XI 

1.1 

1.2 

2.1 

4.1 

-Cunoștințe despre importanța exercițiilor 

fizice practicate în mod sistematic; tipuri de 

diete; tipuri de efort; relația efort - oboseală – 

refacere. 

-Modalități de menținere  a armoniei 

corporale. 

-Cunoștințe despre operele artistice și literare 

cu referință la domeniul sportiv. 

-Prezentarea importanței rolului respirației 

atât în timpul efortului cât și în refacere.  

-Efectuarea programelor de gimnastică 

aerobică; exercițiilor de stretching;  jogging; 

drumeții; escaladă; patinaj etc. 

-Exemple de autori și opere cu referință la 

domeniul sportiv. 

-Aplicarea regulilor 

unui stil de viață 

sănătos. 

-Să 

alcătuiască un 

jurnal 

personal în 

care să 

prezinte 

regimul de 

viață zilnic. 

XII 

1.1 

2.1 

2.2 

 

- Cunoștințe despre rolul aplicativ al 

exercițiilor fizice practicate. 

-Modalități de efectuare independentă și 

sistematică a exercițiilor fizice pentru 

dezvoltarea calităților motrice și a 

deprinderilor motrice de bază și specifice 

disciplinelor sportive. 

-Efectuarea exercițiilor și a complexelor de 

dezvoltare fizică, în vederea utilizării lor ca 

gimnastică zilnică. 

-Efectuarea programelor de gimnastică 

aerobică; exercițiilor de stretching; jogging; 

drumeții; patinaj; escaladă; jocuri sportive 

etc. 

-Transferarea în viața 

cotidiană a  

modalităților de 

atingere a unui stil de 

viață sănătos. 

- Să 

alcătuiască un 

jurnal 

personal în 

care să 

prezinte 

regimul de 

viață zilnic. 

3
. 

C
o
m

p
o
rt

a

m
en

te
 ș

i 

a
ti

tu
d

in
i IX 

2.1 

3.1 

3.2 

-Asumarea atribuțiilor în conducerea 

anumitor secvențe de lecție. 

-Manifestarea spiritului de organizare a 

materialelor și spațiilor  necesare desfășurării 

lecției de educație fizică. 

-Conducerea verigilor Pregătirea 

organismului pentru efort și  Influențarea 

selectivă a aparatului locomotor. 

-Îndeplinirea unor sarcini organizatorice în 

timpul lecției. 

-Comunicarea în 

termeni specifici 

educației fizice și 

sportului.  

-Să arbitreze 

exprimându-

se în 

terminologia 
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Domeniul 

de conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare 

-Cunoștințe despre atribuțiile arbitrului. -Îndeplinirea rolului de arbitru. de 

specialitate.  

X 

2.1 

3.1 

3.2 

-Manifestarea atitudinii de respect față de 

regulamente. 

-Alcătuirea programului de desfășurare a 

competițiilor la nivel de clasă. 

-Forme de manifestare ale atitudinii de 

fairplay. 

-Respectarea regulilor, a colegilor, 

felicitarea colegilor pentru reușite. 

 

-Adoptarea și 

respectarea regulilor  

grupului prin 

asimilarea valorilor 

și atitudinilor 

sportive. 

-Să aplice în 

timpul 

lecțiilor 

diferite 

sisteme de 

organizare a 

competițiilor. 

 

XI 

3.1 

3.2 

-Activități practice cu specific de conducere, 

de subordonare și de colaborare.  

-Modalități de prevenire și de rezolvare a 

situațiilor conflictuale apărute spontan. 

 

-Comunicare și comportament civilizat în 

cadrul lecțiilor de educație fizică și sport. 

-Vizionarea de secvențe din diferite 

discipline sportive și dezbateri pe marginea 

lor. 

-Adoptarea 

comportamentului 

civilizat în relațiile 

de grup. 

- Să 

dovedească 

un 

comportamen

t civilizat în 

toate verigile 

lecției.  

 

XII 

3.1 

3.2 

4.1 

-Valori sportive de referință în diferite 

discipline sportive.  

-Comportamentele integrate în noțiunea de 

fair-play 

-Prezentarea laturilor pozitive ale sportului, 

a valențelor educative și morale.  

-Prezentarea personalităților din domeniul 

sportiv. 

-Asimilarea 

deprinderilor de 

comunicare și de 

interacțiune socială. 

-Să prezinte 

informații 

despre 

activitatea 

personalitățil

or sportive 

consacrate. 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  
4
. 

C
a
p

a
ci

ta
te

 m
o

tr
ic

ă
 

    

S
u

b
d

o
m

en
ii

 d
e 

co
n

ți
n

u
t 

IX 

2.1 

2.3 

3.1 

3.2 

-Capacități coordinative: coordonare; 

ambilateralitate; abilitate. 

-Viteza de reacție.  

-Forța generală și locală. 

-Rezistența aerobă. 

- Suplețea generală.  

-Efectuarea exercițiilor la scărița de 

coordonare. 

-Efectuarea exercițiilor în care se lucrează 

pe perechi „în oglindă”. 

-Efectuarea exercițiilor în care se execută 

procedeele tehnice din jocurile sportive pe 

ambele părți ale corpului. 

-Efectuarea exercițiilor specifice 

disciplinelor sportive practicate la acțiunea  

diferiților stimuli auditivi, vizuali, tactili. 

-Efectuarea exercițiilor  cu greutăți (inclusiv 

propriul corp). 

- Repetarea unor acte și acțiuni motrice cu 

variația volumului de efort (ex: durată, 

număr de repetări).  

-Repetarea unor acte și acțiuni motrice cu 

variația intensității efortului (ex: numărul de 

execuții pe unitatea de timp). 

-Efectuarea exercițiilor (cu precădere în 

veriga  influențării selective a aparatului 

locomotor și în veriga revenirii 

organismului după efort) pentru mobilitatea 

principalelor articulații: coloana vertebrală; 

scapulo-humerală; coxo-femurală. 

-Jocuri de mișcare specifice dezvoltării 

fiecărei calități motrice. 

-Identificarea 

noțiunilor privind 

metodica educării 

calităților motrice 

de bază. 

-Testul Matorin. 

-Testul Illinois. 

-Testul T. 

-Testul  

săriturilor peste 

bancă 

- Navetă 4x10m. 

-Testul Adams 

de rapiditate 

-Alcătuirea și 

executarea unui 

program de 

dezvoltare a 

forței generale a 

principalelor 

grupe 

musculare. 

-Alergare de 

durată. 

-Alcătuirea și 

executarea unui 

program pentru 

dezvoltarea 

supleței 

generale. 

I.
 

C
a
li

tă
ți

 m
o
tr

ic
e
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

X 

2.1 

2.3 

3.1 

3.2 

 

-Capacități coordinative: abilitate și 

agilitate; coordonare; 

ambilateralitate. 

-Viteza: de reacție; de deplasare. 

-Forța: generală; dinamică 

segmentară. 

-Rezistența: aerobă; specifică 

jocurilor sportive practicate. 

-Suplețea: generală și specifică. 

 

 

-Efectuarea exercițiilor în care sunt 

introduse sarcini motrice noi. 

-Efectuarea exercițiilor la scărița de 

coordonare. 

-Efectuarea exercițiilor în care se lucrează 

pe perechi „în oglindă”. 

-Efectuarea exercițiilor specifice 

disciplinelor sportive practicate la acțiunea  

diferiților stimuli auditivi, vizuali, tactili. 

 -Efectuarea exercițiilor prin parcurgerea 

distanței (în alergare, dribling etc) într-un 

timp prestabilit (10-30 sec.). 

-Efectuarea exercițiilor prin parcurgerea 

spațiului alergare prestabilit,  (10-100m -în 

alergare, dribling etc.) contratimp. 

-Efectuarea exercițiilor  cu greutăți (inclusiv 

propriul corp). 

- Repetarea actelor și acțiunilor motrice 

specifice jocurilor sportive practicate cu 

variația volumului (ex: durată, număr de 

repetări)  sau a intensității de efort (ex: 

numărul de execuții pe unitatea de timp). 

-Efectuarea exercițiilor (cu precădere în 

veriga  influențării selective a aparatului 

locomotor și în veriga revenirii 

organismului după efort) pentru mobilitatea 

principalelor articulații: coloana vertebrală; 

scapulo-humerală; coxo-femurală. 

-Valorificarea 

cunoștințelor 

dobândite în 

alcătuirea 

programelor de 

educarea a 

calităților motrice 

în funcție de 

particularitățile 

individuale. 

 

-Navetă 10x5m. 

- Testul 

Hexagon. 

-Testul cu 

mingea mică. 

-Testul Berzei. 

- Testul „în 

pătrat”. 

-Alergare pe 

30m. 

-Alcătuirea și 

executarea unui 

program de 

dezvoltare a 

forței dinamice 

segmentare.  

-Testul  

săriturilor peste 

bancă. 

-Alergare pe 

1000m. 

- Micul maraton. 

-Alcătuirea și 

executarea unui 

program pentru 

dezvoltarea 

supleței 

generale. 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

-Efectuarea exercițiilor de mobilitate 

solicitată în practicarea disciplinei sportive 

aleasă ca temă de lecție. 

-Jocuri de mișcare specifice dezvoltării 

fiecărei calități motrice. 

XI 

2.1 

2.3 

3.1 

3.2 

-Capacități coordinative: echilibrul; 

coordonare; ambilateralitate. 

-Viteza:  de reacție; de deplasare; în 

regim de forță (detentă). 

-Forța: generală; în regim de viteză 

(forță explozivă); în regim de 

rezistență. 

-Rezistența: specifică jocurilor 

sportive practicate; în regim de forță. 

- Suplețea: generală și specifică. 

 

-Efectuarea exercițiilor în care se modifică 

suprafața de susținere și înălțimea bazei de 

susținere. 

-Efectuarea exercițiilor indicate în relație cu 

un coechipier. 

-Efectuarea exercițiilor cu asemănare cât 

mai mare cu a sarcinilor motrice indicate 

atât cu partea dominantă cât și cu cealaltă. 

-Efectuarea exercițiilor specifice 

disciplinelor sportive practicate la acțiunea  

diferiților stimuli auditivi, vizuali, tactili. 

-Efectuarea exercițiilor prin parcurgerea 

distanței (în alergare, dribling etc) într-un 

timp prestabilit (10-30 sec.). 

-Efectuarea exercițiilor prin parcurgerea 

spațiului alergare prestabilit,  (10-100m -în 

alergare, dribling etc.) contratimp. 

-Efectuarea actelor și acțiunilor motrice în 

tempouri submaximale în condiții 

îngreunate. 

-Efectuarea exercițiilor cu greutatea 

propriului corp (flotări cu desprindere, 

sărituri, genuflexiuni cu desprindere în 

extensie), a exercițiilor cu mingi medicinale 

-Identificarea 

noțiunilor privind 

metodica educării 

calităților motrice 

combinate. 

-Testul 

Flamingo. 

-Testul Sargent.  

-Alergare pe 

50m. 

-Alcătuirea și 

executarea unui 

circuit pentru 

dezvoltarea 

forței în regim 

de rezistență. 

-Testul la zid.  

-Săritura în 

lungime de pe 

loc. 

-Triplu salt de pe 

loc. 

-Flotări. 

-Alergare pe 

2000m. 

-Alcătuirea și 

executarea unui 

program pentru 

dezvoltarea 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

sau cu alte obiecte. (procedeul eforturilor 

intense și rapide). 

-Efectuarea exercițiilor folosind procedeul 

în circuit. 

-Repetarea actelor și acțiunilor motrice 

specifice jocurilor sportive practicate cu 

variația volumului (ex: durată, număr de 

repetări)  sau a intensității de efort (ex: 

numărul de execuții pe unitatea de timp). 

-Procedeul eforturilor executate până la 

refuz. 

-Efectuarea exercițiilor (cu precădere în 

veriga  influențării selective a aparatului 

locomotor și în veriga revenirii 

organismului după efort) pentru mobilitatea 

principalelor articulații: coloana vertebrală; 

scapulo-humerală; coxo-femurală. 

-Efectuarea exercițiilor de mobilitate 

solicitată în practicarea disciplinei sportive 

alese ca temă de lecție. 

-Jocuri de mișcare specifice dezvoltării 

fiecărei calități motrice. 

supleței 

generale. 

 

XII 

1.1 

2.3 

3.1 

-Capacități coordinative: echilibrul; 

coordonare;  orientare spațio-

temporală; precizie. 

-Viteza: de reacție; de deplasare; în 

regim de forță (detentă). 

-Forța: generală; în regim de viteză 

(forță explozivă); în regim de 

rezistență; statică. 

-Efectuarea exercițiilor în care se modifică 

suprafața de susținere și înălțimea bazei de 

susținere. 

-Efectuarea exercițiilor de coordonare între 

diferite segmente (mână-ochi, mână picior, 

picior-ochi etc.). 

-Efectuarea exercițiilor în care se urmărește 

respectarea traseelor dinainte stabilite apoi 

-Selecționează 

probele de testare 

ale nivelului 

propriu de 

dezvoltare ale 

calităților motrice. 

-Testul cu 

mingea mică. 

-Testul Sargent. 

-Testul Berzei. 

-Alergare pe 

50m. 

-Alcătuirea și 

executarea unui 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

-Rezistența: aerobă; specifică 

jocurilor sportive practicate; în regim 

de forță. 

-Suplețea: generală și specifică 

 

elevii aleg singuri traseul pe care îl 

consideră potrivit. 

-Efectuarea exercițiilor specifice 

disciplinelor sportive practicate la acțiunea  

diferiților stimuli auditivi, vizuali, tactili. 

-Efectuarea exercițiilor prin parcurgerea 

distanței (în alergare, dribling etc) într-un 

timp prestabilit (10-30 sec.). 

-Efectuarea exercițiilor prin parcurgerea 

spațiului alergare prestabilit,  (10-100m -în 

alergare, dribling etc.) contratimp. 

-Efectuarea actelor și acțiunilor motrice în 

tempouri submaximale în condiții 

îngreunate. 

-Efectuarea exercițiilor cu greutatea 

propriului corp (flotări cu desprindere, 

sărituri, genuflexiuni cu desprindere în 

extensie), a exercițiilor cu mingi medicinale 

sau cu alte obiecte. (procedeul eforturilor 

intense și rapide). 

-Efectuarea exercițiilor folosind procedeul 

în circuit. 

-Efectuarea exercițiilor folosind procedeul 

izometriei. 

-Repetarea actelor și acțiunilor motrice 

specifice jocurilor sportive practicate cu 

variația volumului (ex: durată, număr de 

repetări)  sau a intensității de efort (ex: 

numărul de execuții pe unitatea de timp). 

program de 

dezvoltare a 

forței musculare 

statice. 

-Testul la zid   

-Alergare pe 

2000m. 

-Alcătuirea și 

executarea unui 

program pentru 

dezvoltarea 

supleței 

generale. 

-Penta-salt de pe 

loc. 

-Flotări. 

-Săritura în 

lungime de pe 

loc. 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

-Procedeul eforturilor executate până la 

refuz. 

-Efectuarea exercițiilor (cu precădere în 

veriga  influențării selective a aparatului 

locomotor și în veriga revenirii 

organismului după efort) pentru mobilitatea 

principalelor articulații: coloana vertebrală; 

scapulo-humerală; coxo-femurală. 

-Efectuarea exercițiilor de mobilitate 

solicitată în practicarea disciplinei sportive 

alese ca temă de lecție. 

-Jocuri de mișcare specifice dezvoltării 

fiecărei calități motrice. 

II
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IX 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

-Deprinderi de locomoție: variante de 

mers; variante de alergare; sărituri; 

escaladare; tracțiune; târâre; cățărare-

coborâre. 

-Deprinderi de manipulare: de tip 

propulsie și absorbție. 

-Deprinderi de stabilitate: de tip axial 

și posturi specifice disciplinelor 

sportive. 

-Parcurgerea traseelor aplicative conținând 

deprinderi de locomoție, manipulare și 

stabilitate. 

-Ștafete conținând deprinderi de locomoție, 

manipulare și stabilitate. 

-Parcurgerea traseelor cu grade diferite de 

dificultate în parcurile de aventură. 

-Aplică 

deprinderile 

motrice necesare 

în rezolvarea 

situațiilor 

problemă în 

exercițiile cu 

caracter aplicativ. 

-Parcurgerea 

traseului 

aplicativ 

utilizând 

deprinderile 

motrice de 

locomoție, 

manipulare, 

stabilitate în 

funcție de 

sarcinile motrice 

solicitate. 

X 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

-Deprinderi de locomoție: variante de 

mers; variante de alergare; sărituri; 

escaladare; tracțiune; târâre; cățărare-

coborâre. 

Parcurgerea traseelor aplicative conținând 

deprinderi de locomoție, manipulare și 

stabilitate. 

-Ștafete conținând deprinderi de locomoție, 

manipulare și stabilitate. 

 -Selecționează și 

aplică 

deprinderile 

motrice necesare 

în rezolvarea 

-Parcurgerea 

traseului 

aplicativ 

utilizând 

deprinderile 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

-Deprinderi de manipulare: de tip 

propulsie și absorbție. 

-Deprinderi de stabilitate: de tip axial 

și posturi specifice disciplinelor 

sportive. 

-Parcurgerea traseelor cu grade diferite de 

dificultate în parcurile de aventură. 

situațiilor 

problemă în 

exercițiile cu 

caracter aplicativ. 

motrice de 

locomoție, 

manipulare, 

stabilitate în 

funcție de 

sarcinile motrice 

solicitate. 

XI 

2.2 

3.1 

3.2 

-Deprinderi de locomoție: variante de 

mers; variante de alergare; sărituri; 

escaladare; tracțiune; târâre; cățărare-

coborâre. 

-Deprinderi de manipulare: de tip 

propulsie și absorbție. 

 

-Deprinderi de stabilitate: de tip axial 

și posturi specifice disciplinelor 

sportive. 

 Parcurgerea traseelor aplicative conținând 

deprinderi de locomoție, manipulare și 

stabilitate. 

-Ștafete conținând deprinderi de locomoție, 

manipulare și stabilitate. 

 

 

-Parcurgerea traseelor cu grade diferite de 

dificultate în parcurile de aventură. 

-Valorificare 

deprinderilor 

motrice aplicative 

în rezolvarea 

situațiilor 

neprevăzute.  

-Parcurgerea 

traseului 

aplicativ 

utilizând 

deprinderile 

motrice de 

locomoție, 

manipulare, 

stabilitate în 

funcție de 

sarcinile motrice 

solicitate. 

XII 

1.1 

2.2 

3.1 

 

-Deprinderi de locomoție: variante de 

mers; variante de alergare; sărituri; 

escaladare; tracțiune; târâre; cățărare-

coborâre. 

-Deprinderi de manipulare: de tip 

propulsie și absorbție. 

-Deprinderi de stabilitate: de tip axial 

și posturi specifice disciplinelor 

sportive. 

 

-Parcurgerea traseelor aplicative conținând 

deprinderi de locomoție, manipulare și 

stabilitate. 

-Ștafete conținând deprinderi de locomoție, 

manipulare și stabilitate. 

-Parcurgerea traseelor cu grade diferite de 

dificultate în parcurile de aventură. 

-Integrarea 

deprinderilor 

aplicative în 

activitățile de 

timp liber. 

-Parcurgerea 

traseului aplicativ 

utilizând 

deprinderile motrice 

de locomoție, 

manipulare, 

stabilitate în funcție 

de sarcinile motrice 

solicitate. 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

II
I.
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IX 

2.1 

2.4 

3.1 

3.2 

4.1 
F

o
tb

a
l 

         

 

-Elemente tehnice folosite în 

atac: lovirea mingii; preluarea 

mingii; oprirea mingii; 

conducerea mingii 

-Elemente tehnice folosite în 

apărare: deposedarea; 

respingerea mingii. 

-Elemente tehnice specifice 

portarului: prinderea mingii; 

boxarea mingii; repunerea 

mingii. 

-Acțiuni tactice individuale și 

colective simple, folosite în atac: 

demarcajul; pătrunderea; 

depășirea; „un-doi”-ul. 

-Acţiuni tactice individuale şi 

între doi jucători, folosite în 

apărare: marcajul; intercepția  

-Sisteme de joc în atac: 2-2-1; 2-

1-2 

-Sistem de joc în apărare: apărare 

om la om. 

-Istoria fotbalului, personalități 

sportive marcante. 

-Regulament de joc 

 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Jocuri de mișcare specifice fotbalului. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare. 

 

-Valorificarea 

eficientă a 

procedeelor 

tehnice și a 

acțiunilor tactice 

în funcție de 

situația de joc. 

 

-Procedee 

tehnice dintr-un 

joc sportiv la 

alegere (fotbal, 

baschet, volei, 

handbal)  

executate izolat. 

-Structură 

tehnico-tactică 

dintr-un joc 

sportiv la alegere 

(fotbal, baschet, 

volei, handbal).  

-Joc bilateral la 

alegere (fotbal, 

baschet, volei,  

handbal). 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

B
a
sc

h
et

 

         

 

-Elemente tehnice în atac și  

apărare: poziția fundamentală; 

deplasare în teren; oprirea; 

pivotarea; schimbarea de 

direcție. 

-Elemente tehnice în jocul cu 

posesia mingii: pasarea mingii; 

driblingul, aruncarea la coș. 

-Acțiuni tactice individuale de 

atac și apărare: demarcajul; 

pătrunderea; fenta; depășirea; 

recuperarea; marcajul; urmărirea 

la panou. 

-Acțiuni tactice colective de atac 

și de apărare: încrucișarea, dă și 

du-te, blocajul; apărarea om la 

om. 

-Sisteme de joc în apărare: om la 

om pe jumătate de teren. 

-Sisteme de joc în atac: atac 

pozițional. 

-Istoria baschetului, personalități 

sportive marcante. 

-Regulament de joc 

 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Jocuri de mișcare specifice baschetului. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare. 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

V
o
le

i 
 

         

 

-Elemente tehnice: poziții și 

deplasări, lovirea mingii; pasa; 

serviciul; lovitura de atac. 

-Acțiuni tactice individuale de 

atac și apărare: orientarea 

preluării; orientarea serviciului, 

plasamentul adecvat în zona 

proprie la primirea și efectuarea 

serviciului, anticiparea și 

plasarea eficientă pe direcția 

mingii. 

-Acțiuni tactice colective în atac 

și apărare: preluarea din serviciu 

spre jucătorii din zonele 2-3, 

ridicarea mingii, trecerea peste 

fileu; comunicarea verbală între 

jucătorii apropiați. 

-Sisteme de joc: combinații cu 

trei loviri a mingii. 

-Istoria voleiului, personalități 

sportive marcante. 

-Regulament de joc 

 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Jocuri de mișcare specifice voleiului. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare. 
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-Elemente tehnice în atac: poziția 

fundamentală; schimbarea de 

direcție; opriri; deplasări; ținerea 

mingii; culegerea mingii; pasarea 

mingii; driblingul; aruncarea la 

poartă; fenta. 

-Elemente tehnice în apărare: 

poziția fundamentală; mișcarea 

în teren; scoaterea mingiilor de la 

adversar. 

-Elemente tehnice specifice 

portarului: poziția fundamentală; 

deplasarea în spațiul porții; 

prinderea și respingerea 

mingiilor. 

-Acțiuni tactice individuale de 

atac și apărare: respectarea 

posturilor; respingerea mingii; 

demarcajul; depășirea; replierea; 

atacarea adversarului direct. 

-Acțiuni tactice colective de atac 

și apărare: pasa în doi, trei 

jucători cu schimb de locuri; 

încrucișări; angajări; replierea; 

schimbul de oameni; apărarea la 

momente fixe 9m și 7m. 

- Sisteme de joc: contraatacul 

direct și cu intermediar; atacul 

pozițional; apărarea om la om în 

propria jumătate de teren. 

-Istoria handbalului, personalități 

sportive marcante. 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Jocuri de mișcare specifice handbalului. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare. 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

-Regulament de joc 

 

A
tl

et
is

m
  

 

-Probe de alergare: alergare de 

viteză; alergare de rezistență; 

alergare de ștafetă. 

-Probe de sărituri: săritura în 

lungime cu elan cu 1 pas și ½; 

săritura în înălțime prin pășire. 

-Istoria atletismului, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament  

 

-Alergare de viteză pe diferite distanțe, cu 

start de jos organizate sub formă de 

întrecere. 

-Alergare de rezistență pe diferite distanțe 

cu start din picioare organizate sub formă de 

concurs. 

- Alergare  de ștafetă organizate sub formă 

de întrecere. 

-Săritura în lungime cu elan sub formă de 

concurs. 

 

-Capacitatea de 

integrare a 

probelor atletice 

pentru dezvoltarea 

capacității motrice 

proprii. 

 

-O probă atletică 

la alegere. 

• Alergare de 

viteză - 50m cu 

start de jos. 

• Săritura în 

lungime cu 

elan. 

• Săritura în 

înălțime. 

 

G
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-Elemente statice și dinamice din 

gimnastica acrobatică: 

rostogoliri; răsturnări; cumpene; 

semi-sfoara; sfoara (F); podul; 

stând pe cap (B);  

-Elemente de legătură: piruete; 

val de corp; sărituri artistice. 

-Variante de linii acrobatice. 

-Istoria gimnasticii, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament 

 

 

-Elemente statice și dinamice executate 

izolat. 

-Elemente de legătură executate izolat. 

-Îmbinări de elemente și combinații. 

-Efectuarea diferitelor linii acrobatice 

alcătuite de profesor sau de elev.  

 

-Capacitatea de 

integrare 

elementelor 

gimnice pentru 

dezvoltarea 

capacității motrice 

proprii 

 

-Elemente din 

gimnastica 

acrobatică 

executate izolat. 

-Exercițiu liber 

ales la sol. 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

X 

2.1 

2.4 

3.1 

3.2 

4.1 

F
o
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a
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-Elemente tehnice de atac și 

apărare specifice jocului de 

fotbal însușite anterior. 

-Acțiuni tehnico-tactice de atac și 

apărare, individuale și colective 

specifice jocului de fotbal 

însușite anterior. 

-Sisteme de joc însușite anterior 

-Istoria jocului de fotbal, 

personalități sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament. 

 

 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare. 

-Arbitrarea jocului de fotbal. 

-Jocuri de mișcare specifice fotbalului. 

 

 

-Integrarea în 

cadrul jocului 

sportiv prevenirea 

situațiilor 

conflictuale și 

respectarea 

regulilor de joc. 

 

-Procedee 

tehnice dintr-un 

joc sportiv la 

alegere (fotbal, 

baschet, volei, 

handbal)  

executate izolat. 

-Structură 

tehnico-tactică 

dintr-un joc 

sportiv la alegere 

(fotbal, baschet, 

volei, handbal). 

-Joc bilateral la 

alegere (fotbal, 

baschet, volei, 

handbal). 

B
a
sc

h
et

 

  

 

-Elemente tehnice de atac și 

apărare specifice jocului de 

baschet  însușite anterior. 

-Acțiuni tehnico-tactice de atac și 

apărare, individuale și colective 

specifice jocului de baschet 

însușite anterior. 

-Sisteme de joc însușite anterior. 

-Istoria baschetului, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament 

 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare. 

-Arbitrarea jocurilor. 

-Jocuri de mișcare specifice baschetului. 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

V
o
le

i 

 

 

-Elemente tehnice de atac și 

apărare specifice jocului de volei  

însușite anterior. 

-Acțiuni tehnico-tactice de atac și 

apărare, individuale și colective 

specifice jocului de volei însușite 

anterior. 

-Sisteme de joc însușite anterior. 

-Istoria voleiului, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament 

 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare. 

-Arbitrarea jocurilor. 

-Jocuri de mișcare specifice jocului de volei. 

 

H
a
n

d
b

a
l 

 

-Elemente tehnice de atac și 

apărare specifice jocului de 

handbal  însușite anterior. 

-Acțiuni tehnico-tactice de atac și 

apărare, individuale și colective 

specifice jocului de handbal 

însușite anterior. 

-Sisteme de joc însușite anterior. 

-Istoria jocurilor, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament 

 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare. 

-Arbitrarea jocurilor. 

-Jocuri de mișcare specifice jocului de 

handbal. 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

A
tl

et
is

m
 

 

-Probe de alergare: alergare de 

viteză; alergare de rezistență; 

alergare de ștafetă. 

-Probe de sărituri: săritura în 

lungime cu elan cu 1 pas și ½; 

săritura în înălțime prin pășire. 

-Istoria atletismului, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament 

 

-Alergare de viteză pe diferite distanțe, cu 

start de jos organizate sub formă de 

întrecere. 

-Alergare de rezistență pe diferite distanțe 

cu start din picioare organizate sub formă de 

concurs. 

- Alergare  de ștafetă organizate sub formă 

de întrecere. 

-Săritura în lungime cu elen sub formă de 

concurs. 

-Aplicarea regulamentelor de concurs. 

 

 

-Integrarea în 

cadrul întrecerilor 

prevenirea 

situațiilor 

conflictuale și 

respectarea 

prevederilor 

regulamentare 

pentru fiecare 

probă atletică. 

-O probă atletică 

la alegere. 

-Alergare de 

viteză pe 50m cu 

start de jos. 

-Săritura în 

lungime cu elan. 

-Săritura în 

înălțime. 

G
im

n
a
st

ic
ă
 a

cr
o
b

a
ti

că
 

 

-Elemente statice și dinamice din 

gimnastica acrobatică: 

rostogoliri; răsturnări; cumpene; 

semi-sfoara; sfoara (F); podul; 

stând pe cap (B);  

-Elemente de legătură: piruete; 

val de corp; sărituri artistice. 

-Variante de linii acrobatice.  

-Istoria gimnasticii, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament  

 

 

 

-Elemente statice și dinamice executate 

izolat. 

-Elemente de legătură executate izolat. 

-Îmbinări de elemente și combinații. 

-Efectuarea diferitelor linii acrobatice 

alcătuite de profesor sau de elev. 

-Integrarea elementelor gimnice în traseele 

aplicative. 

 

-Valorificarea 

elementelor 

gimnice în diferite 

situații 

nestandardizate. 

 

-Elemente din 

gimnastica 

acrobatică 

executate izolat. 

-Exercițiu liber 

ales la sol. 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

XI 

2.1 

2.4 

3.1 

3.2 

F
o
tb

a
l 

          

 

-Elemente tehnice de atac și 

apărare specifice jocului de 

fotbal însușite anterior. 

-Acțiuni tehnico-tactice de atac și 

apărare, individuale și colective 

specifice jocului de fotbal 

însușite anterior. 

-Sisteme de joc însușite anterior. 

-Istoria fotbalului, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament. 

-Sisteme de organizare a 

competițiilor. 

 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare 

-Organizarea și arbitrarea jocurilor.  

-Aplicarea tabelei Berger în organizarea 

competițiilor. 

 

-Participarea 

activă în 

organizarea 

competițiilor 

organizate la nivel 

de clasă și școală 

cu respectarea 

prevederilor 

regulamentare. 

 

-Procedee 

tehnice dintr-un 

joc sportiv la 

alegere (fotbal, 

baschet, volei, 

handbal)  

executate izolat. 

-Structură 

tehnico-tactică 

dintr-un joc 

sportiv la alegere 

(fotbal, baschet, 

volei, handbal). 

-Joc bilateral la 

alegere (fotbal, 

baschet, volei, 

handbal). 

B
a
sc

h
et

 

  

 

-Elemente tehnice de atac și 

apărare specifice jocului de 

baschet  însușite anterior. 

-Acțiuni tehnico-tactice de atac și 

apărare, individuale și colective 

specifice jocului de baschet 

însușite anterior. 

-Sisteme de joc însușite anterior. 

-Istoria jocurilor, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament. 

-Sisteme de organizare a 

competițiilor. 

 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare. 

-Organizarea și arbitrarea jocurilor. 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

V
o
le

i 

 

     

 

-Elemente tehnice de atac și 

apărare specifice jocului de volei  

însușite anterior. 

-Acțiuni tehnico-tactice de atac și 

apărare, individuale și colective 

specifice jocului de volei însușite 

anterior. 

-Sisteme de joc însușite anterior. 

-Istoria voleiului, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament. 

-Sisteme de organizare a 

competițiilor. 

 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare 

-Organizarea și arbitrarea jocurilor. 
H

a
n

d
b

a
l 

 

-Elemente tehnice de atac și 

apărare specifice jocului de 

handbal  însușite anterior. 

-Acțiuni tehnico-tactice de atac și 

apărare, individuale și colective 

specifice jocului de handbal 

însușite anterior. 

-Sisteme de joc însușite anterior. 

-Istoria handbalului, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament. 

-Sisteme de organizare a 

competițiilor. 

 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare. 

-Organizarea și arbitrarea jocurilor. 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

A
tl

et
is

m
 

 

-Probe de alergare: alergare de 

viteză, alergare de rezistență, 

alergare de ștafetă. 

-Probe de sărituri: săritura în 

lungime cu elan, săritura în 

înălțime. 

-Istoria atletismului, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament. 

-Sisteme de desfășurare a 

concursurilor atletice 

 

 

-Alergare de viteză pe diferite distanțe, cu 

start de jos organizate sub formă de 

întrecere. 

-Alergare de rezistență pe diferite distanțe 

cu start din picioare organizate sub formă de 

concurs. 

- Alergare  de ștafetă organizate sub formă 

de întrecere. 

-Săritura în lungime cu elen sub formă de 

concurs. 

-Aplicarea regulamentelor de concurs, 

- Organizarea unui concurs atletic la nivel de 

clasă. 

 

 

-Participarea 

activă în 

organizarea 

competițiilor 

organizate la nivel 

de clasă și școală 

cu respectarea 

prevederilor 

regulamentare. 

 

O probă atletică 

la alegere. 

-Alergare de 

viteză pe 50m cu 

start de jos. 

-Săritura în 

lungime cu elan 

-Săritura în 

înălțime 

XII 

2.1 

2.4 

3.1 

3.2 

4.1 

F
o
tb

a
l 

            

 

-Elemente tehnice de atac și 

apărare specifice jocului de 

fotbal însușite anterior. 

-Acțiuni tehnico-tactice de atac și 

apărare, individuale și colective 

specifice jocului de fotbal 

însușite anterior. 

-Sisteme de joc însușite anterior. 

-Istoria fotbalului personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament 

-Sisteme de organizare a 

competițiilor 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare. 

-Organizarea și arbitrarea jocurilor. 

-Jocuri de mișcare specifice fiecărui joc 

sportiv. 

-Aplicarea sistemelor de organizare a 

competițiilor la nivel de clasă 

 

-Rezolvarea 

sarcinilor 

specifice jocului 

bilateral prin 

colaborarea 

adecvată în 

diferite grupuri 

constituite în 

funcție de 

cerințele 

activităților. 

 

-Procedee 

tehnice dintr-un 

joc sportiv la 

alegere (fotbal, 

baschet, volei, 

handbal)  

executate izolat. 

-Structură 

tehnico-tactică 

dintr-un joc 

sportiv la alegere 

(fotbal, baschet, 

volei, handbal). 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

B
a
sc

h
et

 

 

 

-Elemente tehnice de atac și 

apărare specifice jocului de 

baschet  însușite anterior. 

-Acțiuni tehnico-tactice de atac și 

apărare, individuale și colective 

specifice jocului de baschet 

însușite anterior. 

-Sisteme de joc însușite anterior. 

-Istoria baschetului, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament 

-Sisteme de organizare a 

competițiilor. 

 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare. 

-Organizarea și arbitrarea jocurilor. 

-Jocuri de mișcare specifice fiecărui joc 

sportiv. 

 

-Joc bilateral la 

alegere (fotbal, 

baschet, volei, 

handbal). 

V
o
le

i 

 

 

 

-Elemente tehnice de atac și 

apărare specifice jocului de volei  

însușite anterior. 

-Acțiuni tehnico-tactice de atac și 

apărare, individuale și colective 

specifice jocului de volei însușite 

anterior. 

-Sisteme de joc însușite anterior. 

-Istoria voleiului, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament 

-Sisteme de organizare a 

competițiilor. 

 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare. 

-Organizarea și arbitrarea jocurilor. 

-Jocuri de mișcare specifice fiecărui joc 

sportiv. 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

H
a
n

d
b

a
l 

 

-Elemente tehnice de atac și 

apărare specifice jocului de 

handbal  însușite anterior. 

-Acțiuni tehnico-tactice de atac și 

apărare, individuale și colective 

specifice jocului de handbal 

însușite anterior. 

-Sisteme de joc însușite anterior. 

-Istoria handbalului, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament 

-Sisteme de organizare a 

competițiilor. 

 

 

-Diferite structuri tehnico-tactice. 

-Joc cu efectiv redus. 

-Joc pe teren redus. 

-Joc cu temă. 

-Joc în condiții regulamentare. 

-Organizarea și arbitrarea jocurilor. 

-Jocuri de mișcare specifice fiecărui joc 

sportiv. 

 

A
tl

et
is

m
 

 

 

-Probe de alergare: alergare de 

viteză, alergare de rezistență, 

alergare de ștafetă. 

-Probe de sărituri: săritura în 

lungime cu elan, săritura în 

înălțime. 

-Istoria atletismului, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament 

 

 

- Alergare de viteză pe diferite distanțe, cu 

start de jos organizate sub formă de 

întrecere. 

-Alergare de rezistență pe diferite distanțe 

cu start din picioare organizate sub formă de 

concurs. 

- Alergare  de ștafetă organizate sub formă 

de întrecere. 

-Săritura în lungime cu elen sub formă de 

concurs. 

-Aplicarea regulamentelor de concurs. 

- Organizarea unui concurs atletic la nivel de 

clasă. 

 

-Rezolvarea 

sarcinilor 

specifice 

atletismului prin 

colaborarea 

adecvată în 

diferite grupuri 

constituite în 

funcție de 

cerințele 

activităților. 

 

-O probă atletică 

la alegere 

-Alergare de 

viteză pe 50m cu 

start de jos. 

-Săritura în 

lungime cu elan. 

-Săritura în 

înălțime. 
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Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

 
IV

: 
D

is
ci

p
li

n
e 

sp
o
rt

iv
e 

o
p

ți
o
n

a
le

 
IX/ 

X 

2.1 

2.4 

3.1 

3.2 

4.1 
S

p
o
rt

u
ri

 i
n

d
iv

id
u

a
le

, 
d

e 
ec

h
ip

ă
, 
d

e 
co

m
b

a
t:

 

 

-Procedee tehnico-tactice 

specifice fiecărei discipline 

opționale. 

-Acțiuni tehnico-tactice de atac și 

apărare specifice jocului. 

-Istoria jocurilor, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament. 

 

-Dans 

-Tenis de masă 

-Futnet  

-Șah  

-Gimnastică aerobică  

-Gimnastică ritmică 

-Sărituri cu sprijin 

-Badminton 

-Patinaj 

 

-Înot 

-Ciclism 

-Schi 

-Catchball  

-Oină  

-Rugby-tag 

-Streetball 

-Polo 

-Arte marțiale  

-Judo 

-Box 

-Lupte 

-Integrarea în 

cadrul întrecerilor 

prevenirea 

situațiilor 

conflictuale și 

respectarea 

prevederilor 

regulamentare 

pentru fiecare 

disciplină sportivă 

opțională. 

-Valorificarea 

eficientă a 

procedeelor 

tehnice și a 

acțiunilor tactice 

în funcție de 

situația de joc. 

-Probe stabilite 

de către cadrul 

didactic. 



65 
 

Domeniu de 

conținut 

Conținuturi Modalități/mijloace de realizare a 

activităților de învățare 

Standard de 

performanță 

Evaluare  

XI/ 

XII 

2.1 

2.4 

3.1 

3.2 

4.1 

 

S
p

o
rt

u
ri

 i
n

d
iv

id
u

a
le

, 
d

e 
ec

h
ip

ă
, 
d

e 

co
m

b
a
t:

 

 

-Procedee tehnico-tactice 

specifice fiecărei discipline 

opționale. 

-Acțiuni tehnico-tactice de atac și 

apărare specifice jocului. 

-Istoria jocurilor, personalități 

sportive marcante. 

-Noțiuni de regulament. 

-Dans 

-Tenis de masă 

-Futnet  

-Șah  

-Gimnastică 

acrobatică 

-Gimnastică aerobică  

-Gimnastică ritmică 

-Sărituri cu sprijin 

-Badminton 

-Patinaj 

-Înot 

 

 

-Ciclism 

-Schi 

-Catchball  

-Oină  

-Rugby-tag 

-Streetball 

-Polo 

-Arte marțiale  

-Judo 

-Box 

-Lupte 

-Rezolvarea 

sarcinilor 

specifice 

disciplinelor 

sportive opționale 

prin colaborarea 

adecvată în 

diferite grupuri 

constituite în 

funcție de 

cerințele 

activităților. 

-Probe stabilite 

de către cadrul 

didactic. 
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Sugestii metodologice 

➢ Activitățile motrice și didactice realizate sistematic în lecțiile de educație 

fizică și sport, dar și extrașcolar, vor determina elevii spre asimilarea 

valorilor sportive, spre creșterea motivației privind importanța personală și 

socială a practicării independente și cu regularitate a exercițiilor fizice, spre 

adoptarea unui stil de viață sănătos. 

➢ Proiectarea demersului didactic va fi orientat spre formarea competențelor și 

atingerea standardelor de performanță stabilite pentru fiecare domeniu de 

conținut.  

➢ În cadrul lecțiilor de educație fizică și sport se recomandă utilizarea jocurilor 

cu temă,  jocurilor de mișcare, ștafetelor și traseelor aplicative, ca mijloace 

sub formă de întrecere, pentru educarea calităților motrice și pentru 

consolidarea și perfecționarea deprinderilor motrice de bază și specifice 

disciplinelor sportive. Se va avea în vedere folosirea materialelor didactice 

variate și în număr suficient, astfel încât atractivitatea lecției să fie crescută, 

dar să se evite și producerea  accidentelor. 

➢ Se recomandă ca partea de încălzire să fie realizată prin combinarea 

verigilor pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a 

aparatului locomotor. 

➢ În cadrul lecțiilor de educație fizică se recomandă organizarea colectivelor 

de elevi în spiritul educației incluzive. 

➢ Domeniile de conținut: Protecție individuală; Stil de viață sănătos și 

dezvoltare fizică armonioasă; Comportamente și atitudini se vor aborda în 

majoritatea lecțiilor de educație fizică și sport. 

➢ În alegerea probelor atletice se va ține cont de baza materială a unității de 

învățământ și de opțiunile elevilor. 

➢ Pentru creșterea atractivității procesului instructiv educativ pentru disciplina 

educație fizică și sport în învățământul liceal se recomandă abordarea 

jocurilor sportive în majoritatea lecțiilor. Se vor aborda jocurile sportive în 

funcție de opțiunile elevilor și de condițiile materiale de care dispune 

unitatea de învățământ.  

➢ Disciplinele sportive opționale prevăzute în proiectul de programa școlară se 

recomandă a fi abordate în lecțiile de educație fizică și sport având în vedere  

opțiunile elevilor, baza tehnico-materială,  condițiile climaterice și tradițiile 

locale. Pentru disciplinele sportive opționale cadrele didactice vor elabora 

conținuturi și probe de evaluare în funcție de disciplina opțională practicată 

în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport. 

➢ Conținuturile acestor discipline sportive vor viza însușirea elementelor și 

procedeelor tehnice și a acțiunilor tactice de bază, dezvoltarea calităților 

motrice specifice, însușirea regulamentului oficial și practicarea globală a 

acestora.  

➢ Evaluarea la disciplina educație fizică și sport  se va realiza prin selecționarea 

de către elev și cadrul didactic a minimum două probe diferite din domeniul 
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Capacitatea motrică - subdomenii de conținut distincte în același semestru, 

prezentate în sistemul de evaluare. (Exemplu: semestrul I - o probă din 

subdomeniul calități motrice și o probă din subdomeniul discipline sportive. 

În semestrul al II-lea - o altă probă din subdomeniul calități motrice și o 

probă din subdomeniul discipline opționale ș.a.m.d.). 

➢ Procedeele tehnice executate izolat și structura tehnico-tactică la jocul 

sportiv vor fi stabilite de către cadrul didactic din jocul sportiv ales de către 

elev . 

➢ Disciplina sportivă atletism va fi evaluată printr-o probă atletică din cele 

practicate în lecțiile de educație fizică și sport, la alegerea elevului. 

➢ La clasele a IX-a și a X-a elevul poate opta la evaluare pentru executarea 

izolată a elementelor din gimnastica acrobatică (stabilite de cadrul didactic) 

sau pentru executarea unui exercițiu liber ales la sol. 

➢ Principale criterii de evaluare ale elevilor: progresul realizat, atitudinea 

elevilor față de disciplina educație fizică și sport, cantitatea și calitatea 

elementelor însușite în raport cu prevederile proiectului de programă, 

performanța motrică conform sistemului de evaluare. 

➢ Modalitățile de evaluare ale domeniilor de conținut Protecție individuală, 

Stil de viață sănătos și dezvoltare fizică armonioasă, Comportamente și 

atitudini, pot constitui  instrumente de evaluare alternativă. 

➢ Cadrele didactice pot realiza și alte instrumente de evaluare în funcție de 

particularitățile elevilor, tradițiile locale, baza materială etc. 

Materiale și instalații de dotare minimală, necesare în unitățile de 

învățământ pentru disciplina educație fizică și sport:  

• Mingi pentru toate jocurile sportive cuprinse în programa școlară; Porți, 

plase, fileuri, stâlpi, rachete, palete; Bănci de gimnastică; Saltele, Ladă de 

gimnastică, capră de gimnastică, trambulină; Scări fixe; Masă tenis de masă, 

Joc de șah; Instrumente de măsură 

 

8.2.  Sistemul de evaluare pentru disciplina educație fizică și sport 

ciclul liceal 

În vederea  realizării cercetării de bază am elaborat proiectul sistemului 

de evaluare pentru disciplina educație fizică și sport nivel liceal, în concordanță 

cu proiectul de programă școlară propus. Acest proiect de sistem de evaluare 

va fi aplicat elevilor din grupa experiment în cadrul cercetării de bază. În 

continuare vom prezenta scala evaluare și notare a probelor de evaluare pentru 

domeniul de conținut – capacitatea motrică. Precizăm că toate probele care 

vizează performanța elevilor sunt teste standardizate. În acest rezumat vom 

prezenta sistemul de evaluare pentru clasa a IX-a. 
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PROIECT SISTEM DE EVALUARE DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Clasele IX – XII 

 Tabel 9. Proiect - Sistem de evaluare clasa a IX-a 
 
SISTEM DE EVALUARE – Clasa a IX-a 

DOMENIU DE CONȚINUT: CAPACITATEA MOTRICĂ 

Criterii de evaluare:  progresul realizat; atitudinea față de disciplina educație fizică; cantitatea și calitatea elementelor însușite în raport cu prevederile proiectului de 

programă; performanța motrică realizată 

Subdomenii de 

conținut 

Probe de evaluare Genul Nota 

5 6 7 8 9 10 

 

I. Calități motrice 
-Testul Matorin (capacități 

coordinative) 

F/B 
Până la 180º Între 180º - 270º 

 

Între 180º - 

270º 

 

Între 270º - 

360º 

 

Între 270º - 

360º 

 

Peste 

360º 

 

 

-Testul Illinois (capacități 

coordinative) 

F 
22.0 21.0 20.0 19.0 18.0 17.0 

B 
20.2 19.2 18.2 17.2 16.2 15.2 

-Testul T (capacități 

coordinative) 

F 
14.5- 15.5s 

 

13.5-14.5sec 

 

12.5 -13.5sec 

 

11.5 – 12.5sec 

 

10.5-11.5sec 

 

10.5sec 

 

B 
13.5-14.5sec 12.5-13.5sec 

 

11.5– 12.5sec 

 

10.5 – 11.5sec 9.5 – 

10.5sec 

9.5sec 

-Testul  săriturilor peste bancă 

(forță) 

 

F 
8 10 12 14 16 18 

B 
10 12 14 16 18 20 

-Navetă 4x10m. (viteză) F 
11.8sec 11.6sec 11.5sec 11.2sec 10.9sec 10.2sec 
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B 
10.8sec 10.6sec 10.4sec 10.2sec 9.9sec 9.2sec 

-Testul Adams de rapiditate 

(viteză) 

F 
7 8 9 10 11 12 

B 
9 10 11 12 13 14 

-Alcătuirea și executarea unui 

program de dezvoltare a forței 

generale a principalelor grupe 

musculare. (forță) 

F/B 
5 ex. 6 ex. 7 ex. 8 ex. 9 ex. 10 ex. 

-Alergare de durată. 

(rezistență) 

F 
3.10 min 3.20 min. 3.30 min. 3.40 min. 3.50 min 4 min. 

B 
3.20 min. 

 

3.30 min. 

 

3.40 min. 3.50 min. 4 min. 4.10 min 

-Alcătuirea și executarea unui 

program pentru dezvoltarea 

supleței generale.(suplețe) 

F/B 3 ex. 4 ex. 5 ex. 6 ex. 7 ex. 8 ex. 

II. Deprinderi 

motrice de 

manipulare, de 

locomoție, de 

stabilita 

-Parcurgerea traseului 

aplicativ utilizând deprinderile 

motrice de locomoție, 

manipulare, stabilitate în 

funcție de sarcinile motrice 

solicitate. 

F/B x x x x x x 

III. Deprinderi 

motrice specifice 

disciplinelor 

sportive 

-Procedee tehnice dintr-un joc 

sportiv la alegere (fotbal, 

baschet, volei, handbal) 

executate izolat. 

F/B 
5 procedee 

tehnice 

6 procedee 

tehnice 

7 procedee 

tehnice 

8 procedee 

tehnice 

9 procedee 

tehnice 

10 

procedee 

tehnice 

-Structură tehnico-tactică dintr-

un joc sportiv la alegere (fotbal, 

baschet, volei, handbal).  

F/B 
x x x x x x 
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-Joc bilateral la alegere (fotbal, 

baschet, volei, handbal). 

F/B 
x x x x x x 

-O probă 

atletică la 

alegere. 

Alergare de 

viteză - 50m cu 

start de jos 

F 
9.5sec 9.3sec 9.0sec 8.7sec 8.4sec 8.1sec 

B 
8.5sec 8.3ec 8.0sec 7.7sec 7.4sec 7.1sec 

Săritura în 

lungime cu elan 

F 
2.60m 2.70m 2.80m 2.90m 3.00m >3.00m 

B 
3.60m 3.70m 3.60m 3.70m 3.80m >3.80m 

Săritura în 

înălțime prin 

pășire 

F 
60cm 70cm 80cm 90cm 100cm >100cm 

B 
70cm 80cm 90cm 100cm 110cm >110cm 

-Elemente din gimnastica 

acrobatică executate izolat. 

F/B 
5 elem. 6 elem. 7 elem. 8 elem. 9 elem. 10 elem. 

-Exercițiu liber ales la sol din 

elementele abordate în 

programa. 

 

F/B 

x x x x x x 

IV. Discipline 

sportive opționale 

-Probe stabilite de către cadrul 

didactic. 

 

F/B x x x x x x 
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CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

Identificarea opiniei elevilor și a carelor didactice, alături de tendințele 

de modernizare a orientărilor metodologice și a elementelor de noutate 

prezentate în cadrul Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului 

la clasa a IX-a, dar și din comparația sistemelor de învățământ românesc cu 

sistemele europene, au condus la valorificarea acestor informații în elaborarea 

proiectului de programă școlară și a sistemului de evaluare pentru disciplina 

educație fizică și sport ciclul liceal.  

➢ Prin cunoașterea structurii și conținutului programelor școlare 

actuale naționale și internaționale, a reperelor metodologice, dar și prin 

identificarea elementelor de noutate în opinia elevilor și a cadrelor didactice am 

elaborat proiectul de programă școlară și sistemul de evaluare pentru disciplina 

educație fizică și sport ciclul liceal, adaptată nevoilor centrate pe elevi, proiecte 

care vor sta la baza cercetării de bază. Din elementele de noutate ale acestor 

documente se desprind următoarele aspecte: 

✓  Formularea competențelor generale și specifice care fac transferul de la 

programa școlară pentru disciplina educație fizică și sport ciclul gimnazial către 

ciclul liceal, adaptate nevoilor actuale ale elevilor. 

✓ Elaborarea standardelor de performanță pentru fiecare domeniu de 

conținut al programei școlare. 

✓ Elaborarea modalităților/mijloacelor de realizare a activităților de 

învățare pentru fiecare conținut la fiecare nivel de clasă. 

✓ Propunerea unui număr mare de discipline opționale, dar și modalitatea 

de alegere și practicare a acestora în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport. 

✓ Sistemul de evaluare propune probe de evaluare pentru fiecare domeniu 

de conținut al programei școlare, iar modalitatea de aplicare, menționate în 

sugestiile metodologice constituie de asemenea, un element de noutate. 

Având în vedere rezultatele obținute în urma aplicării chestionarelor 

putem concluziona că ipotezele cercetării preliminare identificarea opiniei 

elevilor și a cadrelor didactice cu privire la programa în vigoare pentru 

disciplina educație fizică și sport la nivel liceal evidențiază elemente care pot 

conduce la îmbunătățirea acesteia și cunoașterea structurii și conținutului 

programelor școlare actuale, împreună cu elementele identificate în literatura 

de specialitate susțin elaborarea programei școlare pentru disciplina educație 

fizică și sport în acord cu nevoile actuale ale elevilor din ciclul liceal au fost 

confirmate. 
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PARTEA a III-a 

CAPITOLUL 9. CERCETAREA DE BAZĂ PRIVIND 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE PROGRAMĂ ȘCOLARĂ 

PENTRU DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT CICLUL 

LICEAL 
 

9.1. Scopul cercetării de bază 

Scopul demersului nostru științific în cercetarea de bază este de a stabili 

dacă aplicarea proiectului de programă școlară și a sistemului de evaluare în 

cadrul lecțiilor de educație fizică și sport va conduce către un proces instructiv 

educativ centrat pe elev care să răspundă nevoilor actuale ale elevilor, 

contribuind la formarea competențelor necesare pentru integrarea socială și 

profesională a viitorilor absolvenți de liceu și atingerea standardelor de 

performanță pentru fiecare domeniu de conținut al proiectului de  programă 

școlară propus. 

9.2. Obiectivele cercetării de bază 

În vederea atingerii scopului propus în cercetarea de bază s-au conturat 

următoarele obiective: 

➢ Desfășurarea procesului didactic la disciplina educație fizică și sport 

la nivel liceal grupa experiment având la bază proiectul de programă 

școlară propus pentru această disciplină, iar grupa de control în 

concordanță cu programa școlară pentru educație fizică ciclul liceal în 

vigoare. Pentru  clasa a IX-a procesul instructiv-educativ este 

reglementat prin Reperele Metodologice pentru aplicarea 

curriculumului în anul școlar 2021-2022. 

➢ Înregistrarea rezultatelor la probele de control aplicate elevilor 

claselor de la grupa de control conform Sistemul Național Școlar de 

Evaluare (aprobat prin OM nr. 4063/09.07.1999) precum și a 

programei școlare în vigoare și a rezultatelor obținute de elevii claselor  

de la grupa experiment în concordanță cu proiectul  de sistem de 

evaluare propus. 

➢ Analiza și interpretarea datelor obținute la probele de control aplicate 

la disciplina educație fizică și sport. 

➢ Alcătuirea și aplicarea chestionarului de satisfacție atât elevilor de la 

grupa experiment, cât și celor din grupa de control. 

➢ Analiza și interpretarea rezultatelor obținute la chestionarul de 

satisfacție. 

9.3. Sarcinile cercetării de bază 

➢ Stabilirea subiecților cuprinși în cercetarea de bază. 
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➢ Elaborarea documentelor de planificare după care subiecții își vor 

desfășura activitatea instructiv-educativă în cadrul lecțiilor de educație 

fizică și sport. 

➢ Evaluarea elevilor conform sistemului de evaluare aplicat. 

➢ Colectarea datelor și sortarea acestora în funcție de obiectivele 

cercetării. 

➢ Elaborarea chestionarului de satisfacție adresat elevilor cuprinși în 

cercetare. 

➢ Aplicarea chestionarul de satisfacție la finalul anului școlar 2021-2022. 

➢ Analiza, prelucrarea și interpretarea rezultatelor obținute. 

➢ Formularea concluziilor. 

➢ Diseminarea rezultatelor. 

9.4. Ipotezele cercetării de bază 

➢ Utilizarea proiectului de programă elaborat de noi pentru disciplina 

educație fizică și sport la nivel liceal va conduce către îmbunătățirea 

capacității motrice a elevilor din ciclul liceal. 

➢ Desfășurarea procesului instructiv educativ în concordanță cu 

proiectul de programă pentru disciplina educație fizică și sport ciclul 

liceal și utilizarea sistemului de evaluare propus de noi va conduce 

spre creșterea gradului de satisfacție a elevilor la lecțiile de educație 

fizică și sport.  

9.5. Metodele de cercetare 

În demersul nostru științific pe lângă documentarea bibliografică, metoda 

anchetei pe bază de chestionar, metoda observației pedagogice, am aplicat 

următoarele metode de cercetare care ne vor conduce către atingerea scopului 

propus. 

9.5.1. Metoda și tehnica experimentală 

9.5.2. Metoda statistico-matematică și grafică de prezentare a datelor 

obținute la chestionarul de satisfacție în cercetarea de bază 

Pentru a putea prelucra indicatorii cercetării, s-a utilizat o gamă 

diversificată de probe și măsurători cu obiectivizare statistico-matematică.  

Analiza statistică  a rezultatelor chestionarului de satisfacție a cuprins: 

A. Date despre respondenți, respectiv distribuția pe grupe, pe sexe și pe 

clase; 

B. Analiza asocierii dintre variabila Grupa (Experiment/Control), 

măsurată pe scală nominală și variabilele dependente (comune celor două 

chestionare), măsurate pe scală ordinală.  

C. Analiza itemilor care nu sunt comuni celor două chestionare 

9.5.3. Metoda statistico-matematică și grafică de prezentare a datelor 

obținute în evaluarea capacității motrice în cercetarea de bază 

Calculele statistice au fost efectuate separat, pentru clasele a IX-a, a X-

a, a XI-a și a XII-a. 
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Testarea normalității distribuțiilor datelor am realizat-o cu ajutorul 

testului Kolmogorov-Smirnov pentru un eșantion 

1. Dacă distribuția a fost normală, am aplicat, în continuare, după caz: 

• Testul Student pentru eșantioane perechi (Experiment TI și Experiment 

TF; Control TI și Control TF), pe sexe; 

• Testul Student pentru eșantioane independente (Experiment TI și 

Control TI; Experiment TF și Control TF), pe sexe; 

Am aplicat testul Levene pentru omogenitatea varianțelor.  

2. Dacă distribuția datelor nu a fost normală, am aplicat, în continuare, după 

caz: 

• Testul Wilcoxon pentru eșantioane perechi (Experiment TI și 

Experiment TF; Control TI și Control TF), pe sexe; 

• Testul Mann-Whitney U pentru două eșantioane independente 

(Experiment TI și Control TI; Experiment TF și Control TF), pe sexe; 

9.6. Demersul operațional al cercetării de bază 

9.6.1. Perioada și locul desfășurării cercetării de bază 

Cercetarea de bază s-a desfășurat în perioada anului școlar 2021-2022 

(13.09.2021–10.06.2022), la Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” din București. 

Subiecții cercetării de bază 

La cercetare au participat toți elevii înscriși în ciclul liceal la Liceul 

Teoretic „Ștefan Odobleja” în anul școlar 2021-2022. 

Numărul total al subiecților a fost de 631 elevi (316 elevi grupa control 

și 315 elevi grupa experiment), împărțiți în funcție de clasă și de grupa din care 

au făcut parte. 

Etapele cercetării de bază 

➢ Prima etapă a cercetării a constat în elaborarea documentelor de 

planificare a activității pentru clasele din grupa experiment și pentru 

clasele din grupa de control.  

➢ În a doua etapă a cercetării procesul instructiv-educativ la cele 24 de 

clase s-a desfășurat conform documentelor de planificare elaborate 

pentru grupa experiment și pentru grupa de control. 

➢ În etapa a treia am colectat, înregistrat, analizat și interpretat rezultatele 

obținute la probele de evaluare susținute de către elevi.  

➢ În ultima etapă a cercetării am redactat, aplicat și interpretat chestionarul 

de satisfacție adresat  elevilor participanți la cercetare. 

9.6.2. Conținutul cercetării de bază 

➢ În prima etapă a cercetării experimentale am elaborat documentele 

de planificare pentru grupele de control și experiment.  

➢ În cea de-a doua etapă a experimentului, elevii cuprinși în 

cercetare și-au desfășurat activitatea educativă în concordanță cu documentele 

de planificare elaborate, cu respectarea normelor impuse de criza sanitară, de 

măsurile de prevenire și combatere a infecției cu virusul SARS-CoV-2. 
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➢ În etapa a treia am colectat, înregistrat și analizat rezultatele 

elevilor obținute la probele de control aplicate pentru fiecare grupă.  

Cele două grupe au susținut probe de evaluare aplicându-se testare 

inițială și testare finală la probele de control stabilite pentru fiecare clasă. 

Elevii grupelor de control și experiment au optat pentru alegerea probelor 

de control din proiectul de Sistem de evaluare propus. De asemenea, elevii 

ambelor grupe au fost evaluați la cele patru probe ce control stabilite conform 

programei școlare în vigoare. 

➢ În ultima etapă a cercetării am redactat, aplicat și interpretat 

chestionarul de satisfacție adresat  elevilor participanți la cercetare. Au răspuns 

un număr de 273 de elevi din grupa experiment și 266 de elevi din grupa 

control. Menționăm că toți elevii au răspuns la toate întrebările adresate. 

CAPITOLUL 10. REZULATELE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA 

LOR 

10.1. Analiza și interpretarea rezultatelor obținute la chestionarul de 

satisfacție aplicat subiecților cercetării de bază 

A. Date despre respondenți 

Tabel 10. Distribuția pe clase, în funcție de grupă (control și experiment) 

                                 
B. Analiza asocierii dintre variabila Grupa (Experiment/Control), 

măsurată pe scală nominală și variabilele dependente, măsurate pe scală 

ordinală  

Elevii negrupați pe clase (IX – XII Experiment, IX-XII Control)  

  Vom prezenta tabelul centralizator cu Semnificația statistică, testul 

Mann-Whitney U - elevi negrupați pe clase (IX – XII Experiment, IX-XII 

Control) 

Tabel 11. Semnificația statistică, testul Mann-Whitney U - elevi negrupați pe 

clase (IX – XII Experiment, IX-XII Control) - tabel centralizator 
Nr. 

crt. 

Contingență p r 

1. Cât de semnificativ consideri că a fost aportul 

disciplinei educație fizică și sport pentru formarea ta ca 

viitor adult în anul școlar 2021-2022? x Grupa 

0.001* 0.148 

2. Cât de semnificativă consideri că este participarea la 

lecțiile de educație fizică și sport în anul școlar 2021-

0.001* 0.138 

 

Grupa Total 

Experiment Control 

Clasa a IX-a Nr. 71 68 139 

% 26.0% 25.6% 25.8% 

a X-a Nr. 68 72 140 

% 24.9% 27.1% 26.0% 

a XI-a Nr. 63 60 123 

% 23.1% 22.6% 22.8% 

a XII-a Nr. 71 66 137 

% 26.0% 24.8% 25.4% 

Total Nr. 273 266 539 

% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Nr. 

crt. 

Contingență p r 

2022, în ceea ce privește formarea competențelor tale 

la această disciplină? x Grupa 

3. Cât de des te-au ajutat sarcinile trasate de către 

profesor să evoluezi la disciplina educație fizică și 

sport în anul școlar 2021-2022? x Grupa 

0.002* 0.137 

4. Cât de mult consideri că în lecțiile de educație fizică 

din anul școlar 2021-2022 v-au fost insuflate valorile 

și/sau comportamentele specifice întrecerilor sportive? 

x Grupa 

0.0005* 0.179 

5. Pe baza preferințelor avute, indică gradul tău de interes 

pentru practicarea disciplinelor sportive în timpul 

lecțiilor de educație fizică și sport din anul școlar 2021-

2022. [Jocuri sportive] x Grupa 

0.092 - 

6. Pe baza preferințelor avute, indică gradul tău de interes 

pentru practicarea disciplinelor sportive în timpul 

lecțiilor de educație fizică și sport din anul școlar 2021-

2022. [Atletism] x Grupa 

0.503 - 

7. Pe baza preferințelor avute, indică gradul tău de interes 

pentru practicarea disciplinelor sportive în timpul 

lecțiilor de educație fizică și sport din anul școlar 2021-

2022. [Gimnastică] x Grupa 

0.506 - 

8. Pe baza preferințelor avute, indică gradul tău de interes 

pentru dezvoltarea calităților motrice în timpul lecțiilor 

de educație fizică și sport din anul școlar 2021-2022. 

[Viteza] x Grupa 

0.699 - 

9. Pe baza preferințelor avute, indică gradul tău de interes 

pentru dezvoltarea calităților motrice în timpul lecțiilor 

de educație fizică și sport din anul școlar 2021-2022. 

[Capacități coordinative] x Grupa 

0.328 - 

10. Pe baza preferințelor avute, indică gradul tău de interes 

pentru dezvoltarea calităților motrice în timpul lecțiilor 

de educație fizică și sport din anul școlar 2021-2022. 

[Rezistența] x Grupa 

0.717 - 

11. Pe baza preferințelor avute, indică gradul tău de interes 

pentru dezvoltarea calităților motrice în timpul lecțiilor 

de educație fizică și sport din anul școlar 2021-2022. 

[Forța] x Grupa 

0.285 - 

12. Pe baza preferințelor avute, indică gradul tău de interes 

pentru dobândirea cunoștințelor teoretice în timpul 

lecțiilor de educație fizică și sport din anul școlar 2021-

2022. x Grupa 

0.074 - 

13. Cât de des ai practicat disciplina sportivă 

favorită/preferată în timpul lecțiilor de educație fizică 

și sport în anul școlar 2021-2022? x Grupa 

0.0005* 0.172 

14. În ce măsură consideri că probele de evaluare pe care 

le-ai susținut au reflectat achizițiile tale la această 

disciplină? x Grupa 

0.001* 0.138 
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Nr. 

crt. 

Contingență p r 

15. Cât de importante consideri că au fost criteriile de 

evaluare aplicate la disciplina educație fizică și sport în 

anul școlar 2021-2022? x Grupa 

0.001* 0.143 

16. În ce măsură ritmul de parcurgere al programei școlare 

în anul școlar 2021-2022 la educație fizică și sport a 

fost unul potrivit pentru tine? x Grupa 

0.09 - 

17. În ce măsură consideri că oferta educațională din 

programa școlară a condus către creșterea atractivității 

lecțiilor de educație fizică și sport în anul școlar 2021-

2022? x Grupa 

0.0005* 0.21 

18. În ce măsură consideri că ar fi oportună creșterea 

numărului de ore pe săptămână la disciplina educație 

fizică și sport? x Grupa 

0.276 - 

19. Cum apreciezi întreaga ta activitatea desfășurată în 

cadrul lecțiilor de educație fizică și sport în anul școlar 

2021-2022? x Grupa 

0.003* 0.13 

*rezultat semnificativ statistic (p<0.05) 

C. Analiza itemilor care nu sunt comuni celor două chestionare 

➢ Grupa de experiment 

Clasa – Variabilă independentă, măsurată pe scală ordinală 

Item 1, 2, 3 – Variabilă dependentă, măsurată pe scală ordinală 

Calculăm indicatorul d al lui Sommer. 

 

1. Pe baza preferințelor avute, indică gradul tău de interes pentru practicarea 

disciplinelor sportive în timpul lecțiilor de educație fizică și sport din anul 

școlar 2021-2022. [Discipline sportive opționale] 

Tabel 12. Rezultate întrebarea 1(grupa experiment) 
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Tabel 13. Somer’s d întrebarea 1(grupa experiment) 

Măsuri ale asocieriia 

 Valoare 

Eroarea 

standard 

asimptoticăb 

Appro

x. Tc 

Approx. 

Sig. 

Ordinal 

- 

Ordinal 

Somers' d  Simetric .129 .050 2.551 .011 

Pe baza preferințelor 

avute, indică gradul 

tău de interes pentru 

practicarea 

disciplinelor sportive 

în timpul lecțiilor de 

educație fizică și 

sport din anul școlar 

2021-2022. 

[Discipline sportive 

opționale] Dependent 

.128 .050 2.551 .011 

Clasa Dependent .130 .051 2.551 .011 

a. Grupa = Experiment 

b. Neasumând ipoteza nulă 

c. Folosind eroarea standard asimptotică presupunând ipoteza nulă. 

  Există o asociere semnificativă pozitivă între variabilele analizate, gradul 

de interes crescând odată cu trecerea la o clasă superioară. 

Somer’s d = 0,128, p = 0,011, p < 0,05 

Grupa de control 

Clasa – Variabilă independentă, măsurată pe scală ordinală 

Item 1, 2 – Variabilă dependentă, măsurata pe scală ordinală 

Calculăm indicatorul d al lui Sommer. 

1. Cât de importantă consideri că ar fi fost posibilitatea de a alege probele de 

evaluare în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport în anul școlar 2021-

2022? 

Tabel 14. Rezultate întrebarea 1 (grupa control) 
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Tabel 15. Somer’s d întrebarea 1 (grupa control) 

                                
 Nu există o asociere între variabilele analizate. Somer’s d = 0,043, p > 0,05 

10.2. Analiza și interpretarea rezultatelor privind evaluarea capacității 

motrice a subiecților cercetării de bază 

În această etapă am colectat și înregistrat în tabele datele obținute la 

probele de control privind evaluarea capacității motrice ale subiecților, apoi am 

analizat statistic și interpretat rezultatele elevilor din grupele de control și de 

experiment. În acest rezumat vom prezenta rezultatele obținute de elevii clasei 

a IX-a. 

10.2.1. Clasa a IX-a - rezultatele obținute și interpretarea lor 

Clasa a IX-a  

Tabel 16. Gen x Grupa, fără cei scutiți medical clasa a IX-a 
Gen Grupa Total 

Control Experiment 

F 32 36 68 

M 44 43 87 

Total 76 79 155 

Testele de semnificație aplicate variabilelor cantitative la clasa a IX-a 

arată că la grupa de experiment – fete se înregistrează progrese semnificative 

la Gimnastică - elemente izolate (z=-3,376, p=0,001), Testul Adams (z=-2,588, 

p=0,010), Naveta 4x10m (t=-6,325, p=0,003), Forță generală (z=-5,072, 

p=0,0005), Alergare de durată (t=-3,924, p=0,002), Program suplețe (z=-

3,314, p=0,001), Traseu aplicativ (z=-2,041, p=0,041) și Naveta 5 x 10m (t=-

9,129, p=0,0005).  

Măsuri ale asocieriia 

 Valoare 

Eroarea 

standard 

asimptoticăb 

Approx. 

Tc 

Approx. 

Sig. 

Ordinal 

- 

Ordinal 

Somers' d Simetric .045 .053 .843 .399 

Cât de 

importantă 

consideri că ar 

fi fost 

posibilitatea 

de a alege 

probele de 

evaluare în 

cadrul lecțiilor 

de educație 

fizică și sport 

în anul școlar 

2021-2022? 

Dependent 

.043 .051 .843 .399 

Clasa 

Dependent 
.047 .056 .843 .399 

a. Grupa = Control 

b. Neasumând ipoteza nulă. 

c. Folosind eroarea standard asimptotică presupunând ipoteza nulă. 
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Figura 5. Reprezentarea grafică – Alergarea de durată grupa experiment - 

fete 

La grupa de control – fete, progrese semnificative se înregistrează la 

Testul Adams (z=-2,646, p=0,008), Forță generală (z=-4 ,927, p=0,0005), 

Program suplețe (z=-3,987, p=0,0005), Traseu aplicativ (t=-4,5, p=0,004) și 

Naveta 5 x 10m (z=-4,566, p=0,0005). 

Diferențe semnificative între grupe există la următoarele variabile: 

Testul Adams - T.I. (z=-2,633, p=0,013), Forță generală - T.F. (z=-6,542, 

p=0,0005) și Atletism - nota naveta (z=-2,116, p=0,034). 

 

Figura 6. Reprezentarea grafică – Forță generală T.F., diferențe între grupe 

– fete 

 

Figura 7. Reprezentarea grafică – Atletism – nota naveta., diferențe între 

grupe – fete 
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În ceea ce privește băieții grupei de experiment, se observă progrese 

semnificative la Gimnastică - elemente izolate (z=-3,999, p=0,0005), Testul T 

(t=-5,435, p=0,002), Testul Adams (z=-2,64, p=0,008), Naveta 4x10m (t=-

12,264, p=0,0005), Sărituri peste bancă (z=-3,250, p=0,001), Forță generală 

(z=-5,436, p=0,0005), Alergare de durată (z=-2,46, p=0,014), Traseu aplicativ 

(z=-2,859, p=0,04) și Naveta 5 x 10m (t=-9,308, p=0,0005). 

 

Figura 8. Reprezentarea grafică – Testul T – grupa experiment băieți 

La grupa de control –  băieți, progrese semnificative se înregistrează 

la Testul T (t=9, p=0,0005), Testul Adams (z=-2,236, p=0,025), Naveta 4 x 10m 

(z=-2,774, p=0,006), Sărituri peste banca (z=-4,03, p=0,0005), Forță generală 

(z=-5,779, p=0,0005), Alergare de durată (z=-2, p=0,046), Traseu aplicativ 

(z=-2,714, p=0,007) și Naveta 5 x 10m (z=-5,192, p=0,0005). 

În cazul băieților, între cele două grupe există diferențe semnificative 

la Testul Adams - T.I. (z=-2,775, p=0,006), Sărituri peste bancă – T.I. (z=-

2,579, p=0,011), Sărituri peste bancă – T.F. (z=-3,210, p=0,001) și Forță 

generală - T.F. (z=-7,785, p=0,0005).  

 

Figura 9. Reprezentarea grafică – Sărituri peste bancă T.F., diferențe între 

grupe băieți 
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Figura 10. Reprezentarea grafică – Forță generală T.F., diferențe între grupe 

băieți 

10.2.2. Clasa a X-a - rezultatele obținute și interpretarea lor 

10.2.3. Clasa a XI-a - rezultatele obținute și interpretarea lor 

10.2.4. Clasa a XII-a - rezultatele obținute și interpretarea lor 

Analizând rezultatele obținute la probele de evaluare motrică de către 

elevii cuprinși în cercetarea de bază se observă o creștere a valorilor obținute 

doar la unele dintre probele de control. Neînregistrându-se creșteri la toate 

probele de evaluare, se ridică problema identificării și a altor cauze care au 

determinat creșterea doar la unele dintre acestea. Posibile direcții de progres 

înregistrat, pe lângă participarea activă în cadrul lecțiilor de educație fizică și 

sport, să fie determinat de învățarea structurilor motrice ale testelor de evaluare 

(de la testarea inițială la testarea finală), sau de practicarea exercițiilor fizice cu 

regularitate în timpul liber al elevilor, aspect ce nu a fost monitorizat, dar fiind 

recomandat și transmis elevilor în mod permanent. 

CAPITOLUL 11. CONCLUZII DESPRINSE DIN CERCETAREA DE 

BAZĂ 

Scopul demersului nostru științific în cercetarea de bază a fost de a stabili 

dacă aplicarea proiectului de programă școlară în cadrul lecțiilor de educație 

fizică și sport nivel liceal în anul școlar 2021-2022,  va conduce către un proces 

instructiv educativ centrat pe elev care să răspundă nevoilor actuale ale elevilor, 

contribuind la formarea competențelor necesare pentru integrarea socială și 

profesională a viitorilor absolvenți de liceu și atingerea standardelor de 

performanță pentru fiecare domeniu de conținut al programei școlare. 

În urma analizării și interpretării rezultatelor obținute atât la probele de 

control cât și la chestionarul de satisfacție aplicat elevilor, desprindem și 

evidențiem următoarele aspecte relevante pentru cercetarea noastră: 
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➢ Testele de semnificație aplicate variabilelor cantitative arată diferențe 

semnificative între grupe, în favoarea grupei experiment, la următoarele clase 

și variabile: Clasa a IX-a fete: Testul Adams – T și Atletism - nota naveta; Clasa 

a IX-a băieți: Testul Adams - T.I.; Sărituri peste bancă – T.F. și Forță generală 

- T.F.; Clasa a X-a băieți: Testul în pătrat - T.F. și Forță spate - băieți - T.F.; 

Clasa a XI-a băieți: Flotări - T.I., Flotări - T.F. și Alergare pe 2000m – nota ; 

Clasa a XII-a băieți: Forță - ridicarea picioarelor întinse T.F.  

➢ Pe lângă participarea activă în cadrul lecțiilor de educație fizică, posibile 

cauze de creștere a capacității motrice ale elevilor cuprinși în cercetarea de 

bază, să fie determinate de progresul înregistrat pe baza învățării structurilor 

motrice sau a practicării independente a exercițiilor fizice în timpul liber al 

elevilor. Acest aspect este recomandat în cadrul sugestiilor metodologice ale 

proiectului de programă școlară propus, conducând spre formarea competenței 

generale  Aplicarea cunoștințelor, metodelor și mijloacelor specifice educației 

fizice și sportului pentru dezvoltarea propriei capacități motrice. 

➢ Putem considera ca o singură oră/săptămână este insuficientă pentru un 

progres semnificativ în creșterea capacității motrice ale elevilor, deschizându-

se astfel noi direcții de cercetare în identificarea orientărilor metodologice care 

să conducă la îndeplinirea obiectivelor educației fizice și sportului. 

➢ În urma analizării și interpretării rezultatelor chestionarului de satisfacție 

cu privire la desfășurarea activității didactice la disciplina educație fizică și 

sport a elevilor participanți la cercetarea științifică de bază realizată pe 

parcursul anului școlar 2021-2022, am constatat că elevii grupei experiment au 

obținut rezultate semnificativ mai mari comparativ cu elevii din grupa de 

control, asupra următoarelor aspecte vizate: 

✓ Aportul semnificativ al disciplinei educație fizică și sport pentru 

formarea elevilor ca viitor adulți; 

✓ Conștientizarea importanței participării la lecțiile de educație 

fizică și sport în vederea formării competențelor la această disciplină; 

✓ Insuflarea valorilor și/sau comportamentelor specifice întrecerilor 

sportive; 

✓ Practicarea disciplinei sportive favorită/preferată în timpul 

lecțiilor de educație fizică și sport; 

✓ Susținerea probelor de control reflectă achizițiile elevului la 

această disciplină; 

✓ Importanța criteriilor de evaluare la educație fizică și sport; 

✓ Creșterea atractivității lecției prin oferta educațională propusă de 

proiectul de programă școlară aplicat; 

✓ Aprecierea pozitivă a întregii activități desfășurată în anul școlar 

2021-2022 la disciplina educație fizică și sport. 

➢ Procesul instructiv educativ desfășurat în anul școlar 2021-2022, în 

concordanța cu proiectul de programă școlară propus de noi pentru disciplina 

educație fizică și sport la nivelul ciclului liceal a condus către rezultatele 
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așteptate, satisfăcând nevoile identificate ale elevilor cuprinși în cercetare de 

bază. 

➢ Elevii participanți la cercetare au atins standardele de performanță 

propuse pentru conținuturile planificate și desfășurate pe parcursul anului 

școlar 2021-2022 în acord cu proiectul de programă școlară pentru disciplina 

educație fizică și sport. 

➢ Sistemul de evaluare propus în cercetarea de bază , prin multitudinea de 

probe de control pentru toate domeniile de conținut, dar și prin modul de 

aplicare a fost apreciat de către elevii participanți la cercetare științifică. 

➢ Prin aprecierea pozitivă a întregii activități desfășurate la disciplina 

educație fizică și sport, de către elevii grupei de experiment, putem să afirmăm 

că gradul de satisfacție al acestora cu privire la lecțiile de educație fizică a fost 

unul crescut.  

Pe ansamblu, rezultatele obținute, analizate, prelucrate și interpretate 

statistic au condus la confirmarea ambelor ipoteze: utilizarea proiectului de 

programă propus de noi pentru disciplina educație fizică și sport la nivel liceal 

va conduce către îmbunătățirea capacității motrice a elevilor din ciclul liceal 

și desfășurarea procesului instructiv educativ în concordanță cu proiectul de 

programă pentru disciplina educație fizică și sport ciclul liceal va conduce spre 

creșterea gradului de satisfacție a elevilor la lecțiile de educație fizică și sport. 

CAPITOLUL 12. ELEMENTE DE ORIGINALITATE, DISEMINAREA 

REZULTATELOR ȘI LIMITELE CERCETĂRII 

12.1. Elemente de originalitate desprinse din demersul științific 

În cadrul temei de cercetare propuse am realizat o sistematizare ale 

aspectelor teoretice abordate pe parcursul demersului nostru științific care au 

condus către stabilirea standardelor de performanță și adaptarea programei 

școlare la disciplina educație fizică și sport ciclul liceal. 

Prin chestionarele elaborate și aplicate în cadrul cercetării preliminare, 

am aflat opinia elevilor și a cadrelor didactice cu privire la documentele 

curriculare care reglementează activitatea la disciplina educație fizică și sport. 

Având un nivel de reprezentativitate de 99% și 95% cu o marjă de eroare de 

2% , respectiv 5%, considerăm că răspunsurile obținute este necesar să stea la 

baza elaborării viitoarei programe școlare pentru disciplina educație fizică și 

sport nivel liceal, fapt preconizat pentru anul școlar 2022-2023. 

Elementele  de originalitate ale cercetării noastre experimentale  sunt 

reprezentate de proiectul de programă școlară  pentru  disciplina educație fizică 

și sport  la nivelul ciclului liceal și  elaborarea  sistemului de evaluare  la această 

disciplină.  

În cadrul proiectului de programă școlară au fost elaborate ca elemente 

originale standardele de performanță stabilite pentru fiecare domeniu de 

conținut ale programei școlare. 
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În privința competențelor generale și specifice acestea au fost elaborate 

având în vedere continuitatea dintre ciclurile de învățământ (gimnazial → 

liceal), întrucât clasele V-VIII își desfășoară activitate având la bază o 

programa școlară nouă, în vigoare din anul 2017. De asemenea, conținuturile 

au fost propuse având în vedere același principiu. 

Un alt element de noutate este reprezentat de elaborarea 

modalităților/mijloacelor de realizare a activităților de învățare pentru fiecare 

domeniu de conținut la fiecare nivel de clasă. 

Propunerea unui număr mare de discipline opționale, dar și modalitatea 

de alegere și practicare a acestora în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport. 

Sistemul de evaluare propus cuprinde probe de evaluare pentru fiecare 

domeniu de conținut al proiectului de programă școlară, iar modalitatea de 

aplicare constituie de asemenea, un element de noutate. 

Prin propunerea  proiectului de programă școlară pentru disciplina 

educație fizică și sport la nivel liceal și prin elaborarea standardelor curriculare 

de performanță la disciplina educație fizică și sport pentru elevii din ciclul liceal 

ne dorim să aducem o contribuție în domeniul nostru, cel al educației fizice și 

sportului. 
 

12.2. Diseminarea rezultatelor 

O parte din rezultatele obținute au fost valorificate prin participare la 

Congresele și Sesiunile de Comunicări Științifice; la grupurile de lucru 

constituite la nivelul Ministerului Educației pentru elaborarea resurselor 

educaționale, dar și prin articole publicate în revistele de specialitate. 

✓ Performance standards for physical education – a necessity of the curricular 

reform; autori Virgil Tudor, Vera Pîslaru, Discobolul – Physical Education, 

Sport and Kinetotherapy Journal, Volume 60, Issue 2, 128-137, 

https://doi.org/10.35189/dpeskj.2021.60.2.5 

✓ Performance standards for physical education – a necessity of the curricular 

reform; autori Virgil Tudor, Vera Pîslaru, International Congress of 

Education, Health and Human Movement 11th Edition, 10 - 12 June 2021 

✓ Analysis of the physical education and sport evaluation system in high 

school; autori Vera Pîslaru, Virgil Tudor,  Iulius Radulian Mărgărit, 

Marathon , Vol XIV,  Nr. 1, 2022, DOI: 10.24818/mrt.22.14.01.07 

✓ Study on the opinions of high school students about the physical education 

and sport curriculum; autori Vera Pîslaru, Virgil Tudor, Sorina Cernăianu,  

Iulius Radulian Mărgărit, Marathon. 

✓ Repere metodologice privind consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-

2020 și proiectarea activităților didactice la disciplina Educație fizică și 

sport pentru anul școlar 2020-2021. 

https://doi.org/10.35189/dpeskj.2021.60.2.5
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✓ Repere metodologice privind consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-

2020 și proiectarea activităților didactice la disciplinele de specialitate  

pentru anul școlar 2020-2021 – Pregătire sportivă teoretică. 

✓ Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul 

școlar 2021-2022, disciplina Educație fizică și sport. 

✓ Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul 

școlar 2021-2022, disciplina Pregătire sportivă teoretică. 

✓ Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a și a X-

a în anul școlar 2022-2023, disciplina Educație fizică și sport. 

✓ Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a și a X-

a în anul școlar 2022-2023, disciplina Pregătire sportivă teoretică. 

 

12.3. Recunoaștere 

Teza de doctorat cu titlul Stabilirea standardelor de performanță și 

adaptarea programei școlare la disciplina educație fizică și sport în acord cu 

nevoile actuale ale elevilor din ciclul liceal a fost elaborată sub egida 

Universității Naționale de Educație Fizică și Sport, în cadrul Școlii Doctorale 

U.N.E.F.S., pe parcursul studiilor universitare de doctorat. 

 

12.4. Limitele cercetării 

Pe parcursul cercetării noastre am întâmpinat o serie de dificultăți care 

au fost independente de voința noastră având în vedere contextul pandemic din 

perioada cercetării preliminare și chiar a cercetării experimentale. Am fost 

nevoiți să respectăm măsurile  impuse de prevenirea și combaterea  infecției cu 

virusul SARS-CoV-2, care au condus la o serie de limitări în ceea ce au privit 

condițiile de desfășurare a lecțiilor de educație fizică și sport. Astfel, în 

perioada cercetării preliminare majoritatea lecțiilor de educație fizică și sport 

s-au desfășurat în sistem on-line, iar cercetarea de bază realizându-se cu 

prezență fizică, dar cu respectarea anumitor condiții  (lecțiile să se desfășoare 

doar în exterior în funcție de incidența cazurilor; respectarea distanțării între 

elevi etc.). 

Completarea chestionarelor realizate în cercetarea preliminară  prin care 

am dorit să aflăm opinia elevilor dar și a cadrelor didactice referitoare la 

programa școlară actuală,  dar și a chestionarului de satisfacție adresat elevilor 

în cercetarea de bază poate fi influențată de starea de moment a respondenților, 

ceea ce considerăm că ar putea fi considerată o limitare în cercetare. 

Chiar dacă cercetarea de bază a avut un număr mare de subiecți, 

considerăm că o altă limitare a acesteia este reprezentată de faptul că a fost 

desfășurată la o singură unitate de învățământ. 

De asemenea, în cadrul cercetării de bază nu am controlat lucrul 

individual din timpul liber al subiecților, ceea ce putem considera ca fiind o altă 

limită a cercetării. 
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O altă limitarea a tezei este legată de faptul că o programă școlară trebuie 

să fie aplicată cel puțin un ciclu de învățământ (4 ani), pentru a-și putea 

demonstra valoarea și utilitatea. Cercetarea noastră de bază s-a desfășurat doar 

pe parcursul unui an școlar, ceea ce poate fi considerat ca timp insuficient 

pentru a obține rezultate spectaculoase. Cu toate acestea rezultatele obținute la 

chestionarul de satisfacție ne îndreptățesc să sperăm la continuarea reformării 

documentelor curriculare pe această linie. 
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