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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea şi importanţa problemei abordate
Teoria şi practica învăţămîntului universitar de cultură fizică se dovedeşte a fi mult
mai complexă pentru că urmăreşte formarea capacităţilor cognitive, motrice, psihomotrice,
afective şi moral-volitive, ce mai apoi sunt transpuse în succesul activităţii zilnice. Această
finalitate poate fi realizată de către specialistul din domeniul culturii fizice prin procesul de
predare-învăţare-evaluare, posedînd competenţe de proiectare didactică multiformă cu
elemente de creaţie [8, 9].
Analiza şi generalizarea teoriei şi practicii învăţămîntului universitar din domeniu ne
demonstrează faptul că procesul existent al pregătirii profesionale pedagogice a viitorilor
specialişti de cultură fizică nu formează în deplină măsură orientarea sistemică spre activitatea
profesională, spre motivaţia profesional conştientizată, unde predomină orientarea spre
rezultat, dar nu spre interacţiunea participanţilor ai procesului pedagogic, lipseşte analiza
calitativă a rezultatelor activităţii date. În legătura cu aceasta a apărut necesitatea de a revizui
tehnologiile educaţionale care se aplică în procesul pregătirii viitorilor profesori de educaţie
fizică pentru activitatea didactică. Şi mai cu seamă, după cum menţionează mulţi autori ca
Н.В. Кузьмина, В.М. Моторин, Е.Н. Ильин, С.Н. Данаил aceasta se referă la activitatea de
proiectare didactică şi competenţele ale acesteia [21, 26, 30, 32].
În urma examinării activităţii tinerilor profesori de educaţie fizică, în cercetările
autorilor С.Н. Данаил, I. Carp, M. Gonzi-Raicu, N.Tomşa, M.C. Nanu s-a stabilit că ei se
confruntă cu unele dificultăţi în procesul de proiectare didactică şi ca urmare – pentru
organizarea şi dirijarea procesului întreg instructiv-educativ al educaţiei fizice şcolare [9, 14,
15, 16, 22]. Aceasta în măsură semnificativă este condiţionată de faptul că, în prezent se
reliefează vădit contradicţii între necesităţile obiective ale practicii pedagogice şi nivelului de
pregătire al viitorului profesor.
Analiza preliminară a stării problemei date în baza literaturii de specialitate şi practicii
existente ne-a permis de a stabili că, în planurile de studii a instituţiilor universitare de cultură
fizică nu i se atribuie atenţia cuvenită pregătirii teoretice şi practice pentru activitatea de
proiectare didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare. Motivele de bază ale acesteia sunt:
- insuficienţa argumentării ştiinţifice a utilizării activităţii de proiectare în pregătirea
viitorilor profesori pentru activitatea didactică;
- însuşirea fragmentară şi nesistemică a elementelor separate de proiectare, ceea ce nu
permite o viziune sistemică a proiectării didactice necesară pentru activitatea pedagogică a
viitorilor specialişti;
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- abordarea sporadică a aspectelor de conţinut şi a elementelor tehnologice ai
activităţii de proiectare în procesul pregătirii viitorilor profesori pentru activitatea didactică.
Cele expuse anterior reprezintă repere pentru actualizarea problemei de cercetare, care
este determinată prin contradicţie între necesitatea formării competenţelor ale viitorilor
profesori pentru activitatea de proiectare didactică şi nivelului teoretico-metodic slab elaborat
şi reflectat în programele de studii de la facultăţile respective.
Scopul cercetării. Perfecţionarea procesului de formare a competenţelor de proiectare
didactică la viitorii profesori de educaţie fizică în cadrul cursului opţional „Proiectarea
didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare”.
Obiectivele cercetării:
1. Studierea teoriei şi practicii a activităţii de proiectare didactică în cadrul disciplinei
„Educaţia fizică” din sistemul de învăţămînt şcolar.
2. Aprecierea nivelului de pregătire a studenţilor – viitorilor profesori de educaţie
fizică pentru activitatea de proiectare didactică.
3. Determinarea conţinutului şi structurii programei cursului opţional „Proiectarea
didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare”.
4. Elaborarea teoretică şi aprobarea experimentală a programei „Proiectarea didactică

în cadrul educaţiei fizice şcolare”, în vederea pregătirii profesional-pedagogice a specialistului
din domeniu.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu constă în elaborarea,
aplicarea şi demonstrarea valorii teoretico-metodologice şi practice a programei de formare pe
etape a competenţelor de proiectare didactică la viitorii profesori de educaţie fizică în cadrul
cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” orientat spre
unitatea a tuturor formaţiunilor constitutive ale competenţei integrative.
Noutatea şi originalitatea cercetării constă în: - determinarea la nivelul sistemic
teoretico-conceptual a structurii şi conţinutului competenţelor de proiectarea didactică ale
profesorului de educaţie fizică care sunt constituite din acele 3 componente de bază:
cognitive, operaţionale şi atitudinale; - elaborarea programei a procesului de formare pe etape
a competenţelor de proiectare didactică la viitorii profesori de educaţie fizică care vizează: 1 –
etapa de pregătire teoretică; 2 – etapa de pregătire practico-metodică; 3 - etapa practicii
pedagogice nemijlocite în cadrul practicii şcolare; - elaborarea tehnologiei de formare a
competenţelor de proiectare didactică la viitorii profesori de educaţie fizică în cadrul cursului
opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” bazată pe sitemul integrativ
pedagogic al lecţiilor (teoretice, metodice, seminare, facultative, independente).
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Importanţa teoretică este determinată prin - conctradicţie între necesitatea formării
competenţelor ale viitorilor profesori de educaţie fizică pentru activitatea de proiectare
didactică şi nivelul teoretico-metodic insuficient elaborat şi reflectat în programele de studii
de la facultăţile respective, elaborarea unei variante optime a conţinutului cursului
experimental existent „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” sub aspectul
formării competenţelor de proiectare didactică cu condiţia elaborării unei metodologii
respective ce va ţine cont de cerinţele actuale ce prezintă premiza majoră în abordarea acestei
probleme.
Valoarea aplicativă constă în:
- elaborarea şi argumentarea experimentală a cursului opţional „Proiectarea didactică
în cadrul educaţiei fizice şcolare” care poate fi aplicat în cadrul pregătirii profesionale a
studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport, precum şi în sistemul de reciclare şi
perfecţionare a cadrelor didactice din domeniu;
- argumentarea criteriilor de evaluare ale nivelului de formare a competenţelor pentru
activitatea de proiectare didactică la absolvenţi – viitorii profesori de educaţie fizică.
Aprobarea rezultatelor cercetării
Rezultatele cercetării au fost comunicate la conferinţe ştiinţifice internaţionale (or.
Kiev; or. Dnepropetrovsk; or. Iaşi; or. Chişinău), de imitare şi cele la nivelul complexului
întegru, care formează priceperile activităţii integrative. În acelaşi timp, construirea
conţinutului cu scop determinat a activităţilor instructive cu studenţii în cadrul practicii
pedagogice şcolare desfăşurate în Liceul Teoretic „L.Deleanu”, Liceul Teoretic „O.Ghibu”,
Şcoala primară de Creativitate şi inventică „Prometeu Junior” din or. Chişinău, ne-a permis să
perfecţionăm procesul pregătirii lor metodice, la nivelul conştientizării sigure a aspectelor
procesuale a activităţii de proiectare didactică.
Publicaţiile la tema tezei. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 16 lucrări ce au fost
publicate în reviste de specialitate şi prezentate la sesiuni de comunicări ştiinţifice
internaţionale, în ţară şi peste hotare.
Volumul şi structura tezei. Teza cuprinde: introducere, 3 capitole, concluzii şi
recomandări, bibliografie 277 surse, 12 anexe, 121 pagini de text de bază, 21 figuri, 27 tabele.
Cuvinte cheie:

competenţă profesională, competenţă de proiectare didactică,

pregătire profesională, activitate didactică, proiect de lecţie, curs opţional, programă de
formare pe etape.
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PROBLEME TEORETICO-METODOLOGICE ALE ACTIVITĂŢII DE
PROIECTARE DIDACTICĂ ÎN CADRUL PROCESULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ
ŞCOLARĂ
(conţinutul de bază al capitolului 1)
În literatura de specialitate noţiunea de „proiectare” este definită ca procesul de creare
a proiectului – prototip al obiectului presupus, sau posibil, starea lui [34, p.1077]. Reieşind
dintr-o asemenea determinare a termenului precum şi complexitatea conţinutului a activităţii
profesional-pedagogice, proiectarea poate fi analizată în calitate de funcţie a fiecărui pedagog
şi a oricărui tip de instituiţie educaţională, pentru care aceasta este nu mai puţin important,
decît cea organizatorică, gnostică şi comunicativă.
Investigaţiile teoretice orientate spre proiectare ne permit să afirmăm că actualmente
în ştiinţa pedagogică s-a format o paradigmă de proiectare, componentele conceptuale de
bază fiind: filozofia educaţiei, care defineşte valorile şi semnificaţiile; metodologia generală
de proiectare, care permite de a stabili obiectivele şi mijloacele de dirijare; principiile şi
legităţile pedagogiei, psihologiei şi ale altor ştiinţe, care cercetează toate predispoziţiile şi
condiţiile de dezvoltare a sistemelor de instruire.
Abordarea analitică a literaturii din domeniu ne-a permis să facem unele generalizări,
ce se referă la procesul de proiectare în sfera învăţămîntului:
1. Astăzi, în condiţiile modificărilor dinamice şi cardinale în comunitate, proiectarea
se plasează ca o modalitate fundamentală, principial nouă adecvată schimbărilor ce persistă în
învăţămînt şi practica pedagogică.
2. Practica pedagogică cuprinte în sine totalitatea activităţilor integrative care sunt în
legătură indisolubilă concomitent cu construirea (ideii elaboratee de proiectare) şi realizarea
practică a proiectării gîndite.
3. Paradigma de proiectare deja definită în învăţămînt cuprinde înafară de aspectele
sale pedagogice şi proiectarea psihologo-pedagogică a proceselor educaţionale în dezvoltare.
4. Proiectarea pedagogică asigură elaborarea programelor din diferite nivele de
dezvoltare a învăţămîntului, înfiinţarea noilor instituţii educaţionale, constituirea unor grupuri
de dezvoltatori şi implementatori a proiectelor inovaţionale şi a.m.d.
În cadrul proiectului pedagogic în calitate de direcţie independentă s-a creat
proiectarea didactică, care este legată de crearea diferitor proiecte în procesul de instruire.
În opinia noastră, proiectarea didactică – este o activitate a pedagogului, complexă cu
mai multe etape, care este legată de crearea modelelor de sisteme şi procese didactice,
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realizarea lor la nivel diferit şi are loc ca o serie de etape succesive, apropiind dezvoltarea
gîndului de la ideea generală către activităţile descrise [5 p.3-7].
Apare întrebarea – ce reprezintă obiectul proiectării didactice?
În lucrările autorilor В.С.Безруковa, С.Н. Данаил [17, 22] putem defini trei etape
(sau trei nivele) în activitatea de proiectare pedagogică, care pot fi reprezentate în următoarea
consecutivitate: modelarea, proiectarea, construirea. Modelarea, în sensul larg al cuvântului,
reprezintă o modalitate unde prin intermediul modelului se face posibilă cunoaşterea
calităţilor obiectului studiat.
Reieşind din definiţia didacticii (de la grecescul. didaktikos – care asimilează, ce se
referă la intruire) ca ştiinţă a instruirii [23, 27] şi interpretarea celor menţionate anterior, ca
obiecte ale proiectării didactice putem să considerăm sistemele didactice, procesele
didactice şi situaţiile didactice.
Sistemele didactice sunt de natură “micro” (spre exemplu, lecţia), medii – “mezo” (ca
exemplu, sistemul didactic al obiectului de studii concret), mari - “macro” (ca exemplu,
sistemul de instruire în şcoli), foarte mari – “meta” (sistemul de instruire generală în şcoli,
regiuni, ţări). Fiecare din aceste sisteme are destinaţia sa (scopul) şi propriul sistem de
componente. Între ele există o ierarhie bine definită. În tipologia sistemică formele proiectării
didactice sunt prezentate în modul următor Tabelul 1.
Tabelul 1. Sistemul formelor de proiectare didactică
Nivelurile

Obiectul şi
conţinutul
proiectării

Modelarea

Proiectarea

Construirea

Sistemele
pedagogice

Legile,
statuturile,
concepţiile, principiile şi
altele.

Opiniile teoretice, predispoziţii,
programele de studiu şi altele.

Planurile
de
studiu,
programele de instruire şi
altele.

Orarul, graficele de control,
graficele de relaţii interdisciplinare,
cerinţele normative către lecţii,
planurile tematice pentru fiecare
lecţie şi altele.
Conspectele sau planurile de lecţii,
modele ale manualelor vizuale,
manuale şcolare, materiale didactice
şi altele.

Formele
mintalemoţionale:
visurile,
dorinţele, reprezentările
şi altele.
Conspectele, planurile de
lecţie,
recomandările
metodice, tutoriale şi
altele.

Procesele
pedagogice

Situaţiile
pedagogice

Planurile
lucrului
instructiv-educativ,
planurile de organizare a
lucrului extra-curricular şi
suplimentar şi altele.

Mijloacele
instruirii,
metodele şi procedeele
metodice.

În contextul ştiinţelor educaţiei, didactica educaţiei fizice se manifestă ca o ştiinţă
integrativă (teoretico – metodico – psihopedagogică – medico - biologică), care determină şi
evidenţiază importanţa majoră a practicării exerciţiilor fizice sub diverse forme şi în condiţii
naturale de organizare şi desfăşurare a acestui proces. Realizarea eficientă implică respectarea
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principiilor şi a conceptelor fundamentale ce determină strategiile pedagogice în plan
cognitiv, psihomotor şi afectiv-volitiv. În consecinţă, se obţine mărirea potenţialul biologic,
fiziologic, intelectual, psihomotric şi social al elevului [24].
În scopul realizării integrale a obiectivelor cadru corespunzătoare curriculumului,
proiectarea conţinuturilor trebuie să se realizeze într-o consecutivitate logică-progresivă.
În activitatea sa, profesorul de educaţie fizică concepe sistemul de proiectare după
însuşirea conţinutului curriculei de Educaţie fizică, axîndu-se pe cunoaşterea competenţelor
(de diferite niveluri), acestea reprezentand scopuri ce determină întreaga activitate a elevilor şi
profesorilor [10, 18] şi urmăresc cerinţele generale ale planificării adaptînd curricula la
multiformitatea particularităţilor concrete în care se desfăşoară activitatea.
Principalele documentele de planificare şi proiectare a activităţilor de educaţie fizică
sunt: 1 - proiectul didactic de lungă durată (plan tematic anual, eşalonarea ciclurilor tematice
– sisteme de lecţii); 2 - planul calendaristic semestrial (la opţiunea profesorului); 3 proiectarea unităţilor de învăţare; 4 - proiectul didactic al unei lecţii.
În cazul necorespunderii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de educaţie fizică
conform curriculei, este necesară realizarea unei proiectări specifice curriculumului adaptat.
Actualmente, în cadrul proiectării didactice a procesului educaţional de educaţie fizică
şcolară s-a stabilit o anumită tradiţie care se referă la succesiunea operaţiunilor de elaborare a
proiectului didactic după T.Grimalschi (Figura 1) [13, p.15].
Formarea competenţei profesionale la viitorul profesor de educaţie fizică presupune
formarea de capacităţi de planificare a procesului de predare, învăţare, evaluare. Formarea
acestor competenţe se realizează prin intermediul disciplinelor fundamentale şi introducerea
cursurilor opţionale, prin licenţă şi prin specializări specifice. Unul din acestea (cursul
opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare”) fiind subiectul central
abordat în cadrul investigaţiei ştiinţifice întreprinse de autor. Luînd în consideraţie
complexitatea şi specificul activităţii didactice a profesorului de educaţie fizică, am reuşit
determinarea conţinutului competenţelor de proiectare didactică care înglobează următoarele
competenţe [3, 4, 7, 31]: 1- competenţele de planificare; 2 - competenţele de proiectare; 3 competenţele de desfăşurare a lecţiei de control; 4 - competenţele de evaluare; 5 competenţele de proiectare a activităţii educative; 6 - competenţele de evaluare a personalităţii
elevului şi colectivului; 7 - competenţele de evaluare fiziologică a efortului; 8 - competenţele
de proiectare a lecţiei de antrenament; 9 - competenţele de proiectare a activităţilor
extradidactice; 10 - competenţele de comunicare profesională; 11 - competenţele cognitive şi
operaţionale de proiectare; 12 - competenţele aptitudinale de realizare a proiectului.
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Obiectiv – Conţinut – Profesor – Elev.

Etape
Ce va face?

Precizarea obiectivelor de
referinţă şi operaţionale

Cu ce?

Analiza şi asigurarea resurselor

Cum?
Analiza şi asigurarea resurselor

Cum verificăm?

Înaintate de a elabora proiectul, precizaţi, nu ce va trata tema ci
care este influenţa acesteia asupra elevului, adică, ce va şti şi ce
va fi capabil să facă elevul la sfârşitul unei activităţi de instruire
1 (este vorba de a şti ceva ce nu ştia înainte de instruire şi de a
putea să facă ceva ce nu putea face înainte de instruire).
2 Precizaţi finalităţile fiecărei lecţiei şi răspundeţi la întrebarea, ce
voi face?
3 Verificaţi dacă ceea ce aţi stabilit este în consens cu programa
(curriculum) de învăţământ.
4 Verificaţi dacă ceea ce ai stabilit este realizabil în timpul
disponibil.
5 Analizaţi şi selectaţi conţinutul învăţării.
6 Analizaţi calităţile şi capacităţile motrice ale elevilor.
Analizaţi strategiile didactice:
7 - alegeţi mijloacele de învăţământ;
- alegeţi metode şi procedee de instruire;
- alegeţi forme de organizare ale procesului de învăţământ;
8 Alegeţi tipurile şi variantele de lecţii.
9 Combinaţii strategiile didactice “ focalizate” asupra obiectivelor
urmărite.
10 Imaginaţi în întregime “scenariul” desfăşurării activităţii didactice.
11 Elaboraţi sistemul de evaluare a instruirii

Elaborarea sistemului de evaluare

Ce am dobîndit
?

Analizaţi finalitatea instruirii (nivelul de pregătire – cunoştinţele,
calităţi şi capacităţi, atitudini) şi scoateţi concluzii în scopul
12 perfecţionării procesului de predare – învăţare–evaluare.
Răspundeţi la întrebarea “cum am făcut”, “cum să perfecţionez”
în perspectivă.

Determinarea finalităţilor de predareînvăţare-evaluare în perspectivă

Fig. 1. Operaţiunile de elaborare ale unui proiect didactic
În concluzie putem afirma faptul că în cadrul teoriei educaţiei fizice contemporane,
problemei proiectării didactice i se atribuie o atenţie deosebită pe fundalul problemelor
generale ale tehnologiilor şi strategiilor pedagogice, didactice, unde tehnologia însăşi
reprezintă în primul rînd, proiectul (descrierea) procesului de formare a personalităţii în baza
dezvoltării de competenţe atît a elevului, cît şi a pedagogului – subiecţi egali încadraţi în
procesul de învăţare-comunicare.
ARGUMENTAREA TEORETICO-EMPIRICĂ A COMPLEXULUI DE
COMPETENŢE NECESARE PROFESORULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ PENTRU
PROIECTAREA DIDACTICĂ (conţinutul de bază al capitolului 2)
Organizarea şi desfăşurarea cercetării aplicative. În scopul îmbunătăţirii metodicii
de formare a competenţelor de proiectare didactică, s-a realizat un experiment bazat pe
9

elaborarea şi implementarea cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice
şcolare” pentru studenţii anului III şi IV de studii.
Cercetările de bază s-au desfăşurat în cadrul Facultăţii Pedagogice a USEFS în
perioada anilor de studii 2010-2013 şi constituie trei etape: I etapă - de explorare (anii 20102011) a fost efectuată analiza literaturii ştiinţifice, pedagogice, metodice şi de specialitate
privind tema de bază a cercetării, fapt ce ne-a permis să determinăm şi să argumentăm
teoretic componentele principale şi conţinutul activităţilor de proiectare didactică ale
profesorului de educaţie fizică în cadrul disciplinei „Educaţie fizică şcolară", de asemenea şi
necesare pentru realizarea unor cunoştinţe teoretice, competenţele practico-metodice, formele
şi metodele de formare a lor. Au fost examinate şi evidenţiate grupele de bază ale
dificultăţilor care au loc în activităţile de proiectare didactică ale profesorului în desfăşurarea
procesului de învăţămînt la educaţia fizică din cadrul şcolilor gimnaziale şi celor liceale. A
fost analizat sistemul şi starea procesului de pregătire a studenţilor facultăţilor de Educaţie
Fizică şi Sport pentru activităţile de proiectare a procesului de educaţie fizică în calitate de
disciplină instructivă, au fost determinate condiţiile procesului de studii, care contribuie la
sporirea eficacităţii pregătirii profesionale pedagogice în aspectul problemei examinate, a fost
desfăşurat sondajul sociologic, analiza rezultatelor care ne-a permis să obţinem tabloul real al
stării acestei activităţi în practica educaţiei fizice şcolare, să obţinem informaţii despre
concretizarea conţinutului acestei activităţi şi căilor de îmbunătăţire a procesului de pregătire
a viitorilor pedagogi din domeniu. Proiectările analitice, totalizările şi sintetizările efectuate la
această etapă au permis să elaborăm criteriile obiective de apreciere a activităţilor de
proiectare didactică ale profesorului de educaţie fizică, să stabilim conţinutul şi structura
programei pregătirii pe etape a studenţilor pentru activitatea dată, să formulăm poziţiile
principale şi compartimentele tematice de bază a elaborărilor metodice orientate spre
perfecţionarea şi optimizarea cursului opţional " Proiectarea didactică în cadrul educaţiei
fizice şcolare", să stabilim condiţiile şi sistemul pedagogic pentru implementarea lor în
procesul de învăţămînt din cadrul facultăţilor respective. Etapa a II-a - experimentală de
formare (anii 2011-2012) sistemul pedagogic integrativ al lecţiilor din cadrul cursului
opţional a elaborărilor metodice „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” a
fost introdus în procesul de studii a Facultăţii Pedagogice în calitate de factor adaptativ al
cursului existent "TMEF" pentru studenţii din grupa experimentală (n=23). In scopul
activizării procesului de studii în sistemul integrativ al lecţiilor cursului opţional au fost
create, prin diferite conţinuturi şi forme, condiţiile care se apropiau maximum de cele
naturale. Aici se aplicau jocurile didactice care formează competenţele activităţii integrative.
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In acelaşi timp, construirea conţinutului cu scop determinat a activităţilor instructive ale
studenţilor în cadrul practicii pedagogice şcolare ne-a permis să perfecţionăm procesul
pregătirii lor metodice, la nivelul conştientizării sigure a aspectelor procesuale a activităţii
didactice de proiectare. La etapa dată au fost stabilite nivelurile de pregătire a studenţilor
pentru activitatea de proiectare didactică prin metodele analizei activităţilor practice realizate,
documentaţiei normative de lucru, dărilor de seamă şi notei de experţi. Etapa a III-a - finală
(an. 2012-2013) - au fost efectuate sistematizări a rezultatelor cercetării, prelucrarea,
totalizarea şi analiza datelor obţinute din cadrul experimentului pedagogic formativ. Analiza
comparativă a indicilor obţinuţi în grupa experimentală (n=23) şi în cea martor (n=23) ne-a
permis să stabilim nivelul eficacităţii a metodicii elaborate de noi, să elaborăm recomandările
practice pentru implementarea datelor cercetării în practică. Aceasta, la rândul său, ne-a
permis să implementăm, în scopul aprobării practice, diferite aspecte ale pregătirii studenţilor
pentru activităţile de proiectare didactică în cadrul procesului instructiv-educativ a facultăţilor
de educaţie fizică şi sport, unde s-a confirmat eficienţa lor prin rezultatele pozitive obţinute.
Aspecte didactico-categoriale ale învăţămîntului de cultură fizică ca premiză a
orientărilor de proiectare didactică
Analiza teoretică şi generalizarea datelor din literatura de specialitate ce ţin de
problema abordării activităţii profesionale a pedagogului prin prizma formării de competenţe
ne permite să admitem că există interpretări diferite atît a competenţei propriu-zise, cît şi a
clasificării ei în diverse tipuri. De asemenea, este necesar de menţionat şi caracterul extensiv
deosebit, precum şi polifonia în demersul competenţional, ca o condiţie real „orientată spre
rezultat …” [25, pag.104-105], în timp ce abordările tradiţionale sunt orientate spre conţinut.
În acelaşi timp, în opinia noastră, în plan teoretico-ştiinţific şi pedagogic categorial aceste
abordări nu sunt suficient de argumentate dacă e să vorbim în particular despre învăţămîntul
din domeniul culturii fizice. În majoritatea cazurilor ele se caracterizează prin caracterul vag
în elucidarea concepţiei metodologice sau prin lipsa completă a acesteia. Deseori nu sunt
determinate şi nu sunt expuse în plan metodologic abordări fundamentale cum ar fi abordarea
de activitate, de personalitate şi sistemică a cercetării activităţii pedagogice propriu-zise.
În teoria şi în practica modernă a învăţămîntului orientat spre formarea competenţelor
se observă unele dificultăţi atît în ceea ce priveşte determinarea tipologiei obiective a
competenţelor (în vederea entropiei conceptuale), cît şi în ceea ce ţine de determinarea
măsurării lor cantitative care tinde spre finalitate [28].
În încercarea întreprinsă de noi de a elabora şi de a interpreta constructul „Învăţămînt
din domeniul culturii fizice” (la nivelul formării de competenţe), noi reieşim, înainte de toate,
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din definiţia noţiunii fenomenului „Cultură fizică”, şi a derivatelor acestuia, prezentate, în
mod primordial în abordările savanţilor Б.В. Евстафьев, Ю.М. Николаев, В.М. Выдрин,
Н.Н. Визитей, С.Н. Данаил şi alţii, cu unele noastre completări şi precizări a fenomenului
„comunicare” [19, 20, 22, 24, 33]. În acest fenomen „comunicarea” se prezintă în calitate de
categorie principală în cadrul legităţilor ce se realizează în procesul de învăţămînt ca proces
de formare socială şi proces de formare a personalităţii. Acesta din urmă ne permite să
precizăm pe deplin poziţiile corelative ale dialecticii subiectului şi obiectului, atît în sistem,
cît şi în procesul de învăţămînt.
Transformarea conţinutului învăţămîntului din domeniul culturii fizice în conţinutul
învăţării presupune evidenţierea componentelor ei de bază, cum este cultura fizică de bază
(aşa numită educaţie fizică), cultura fizică sportivă, recreativă şi de reabilitare, care în mod
adecvat corespund sistemelor pedagogice din domeniul culturii fizice în contextul filo- şi
ontogenetic: jocuri, gimnastică, sport şi recreaţie, care presupun funcţionarea instructivă a
sistemului pedagogic integrativ al lecţiilor teoretice, practice, independente, metodice, de
laborator, de pregătire fizică şi de antrenament fizic, orientate spre formarea conturului
integral al activităţii personalităţii.
Particularitatea fenomenului culturii fizice în modelul prezentat constă, înainte de
toate, în faptul că cultura fizică, spre deosibire de alte culturi, posedă posibilitatea de a genera
practic toate genurile de competenţe esenţiale ale personalităţii omului. Şi în acest sens ea
posedă proprietăţile sistemului pedagogic universal, dar cu toate acestea şi unic, care este
capabil într-un mod vast şi complet să satisfacă conţinutul definiţiei categoriei „învăţămînt”
(„însuşirea lumii de către om”), reprezentată prin întregul context de construcţiile ei
procesuale şi rezultante portante: învăţare – comunicare – cunoştinţe; instruire – activitate
motorie – capacităţi, deprinderi; educaţie – comunicare, activitate motorie – valori,
raporturi: aspect „Comunicare” [11, p.79-89]: vezi Figura 2).
În acelaşi timp, aceasta în opinia noastră are o importanţă majoră, întrucît permite
evidenţierea şi a unei triade adecvate de metode categoriale, cum sunt metode comunicative,
practice, complexe, unde fenomenul repetabilităţii se prezintă ca un factor dinamic şi
procesual al strategiei didactice, precum şi ca o condiţie indispensabilă a progresului şi
succesului pedagogic. Şi în acest context, putem în mod foarte argumentat, să menţionăm o
triadă asemănătoare a competenţelor-cheie didactice profesionale: cognitiv-comunicative,
operaţional-practice şi integrative [2, 3].
Din aceste considerente elaborarea în continuare a programelor de învăţămînt în
domeniul culturii fizice în cadrul instituţiilor de învăţămînt, trebuie să fie orientată, înainte de
toate, spre elaborările clasice existente într-o măsură satisfăcătoare care însă nu sunt
sistematizate în mod suficient. Aplicarea acestora va permite, fără îndoială, realizarea
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procesului de învăţămînt orientat în domeniul culturii fizice, precum şi formarea
competenţelor corespunzătoare.
Cultură fizică
Învăţămînt

Categorii
portante

învăţare

instruire

procesuale

comunicare

activitate motorie

comunicare, activitate
motorie

formaţiuni

cunoştinţe

calităţi, deprinderi

valori, calităţi,
aptitudini

subcompetenţe

cognitive

operaţionale

valorico-atitudinale

educaţie

competenţe integrative
metode

comunicative

practice

combinate
O

Tipuri de relaţii

S

S

S

O

S

S

S

Metoda repetării ca condiţie universală a evoluţiei învăţământului

Fig. 2. Aspectul „Comunicare” al construcţiei „Învăţămînt din domeniul culturii fizice”
[6, p.54-61]
Şi în acest plan, după cum considerăm, proiectarea procesului de învăţămînt din
domeniul culturii fizice are o importanţă deosebită, fiind o componentă universală în
activitatea profesională a profesorului, deoarece realizarea cu succes a acesteia este posibilă
numai cu condiţia prezenţei întregului sistem de competenţe, care sunt într-o legătură strînsă
cu toate componentele sistemului de factori ce asigură procesul de învăţămînt corespunzător.
Ne referim în special la competenţele acelor factori din cadrul sistemului care
constituie totalitatea algoritmilor proiectării didactice, prezentate în Tabelul 2 din care reiese
că majoritatea lor (peste 50% prezentate aici) nu se ia în considerare pentru construirea
(proiectarea) procesului educaţional al culturii fizice, necătînd la suficienţa elaborărilor
teoretico-metodologice existente, pentru formarea concepţiei ştiinţific argumentate fiindcă
lipseşte sistematizarea lor care va condiţiona elaborarea, la rîndul său a disciplinei
„Proiectarea didactică a învăţămîntului de cultură fizică”.
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Şi în acest plan, după cum considerăm, proiectarea procesului de învăţămînt din
domeniul culturii fizice are o importanţă deosebită, fiind o componentă universală în
activitatea profesională a profesorului, deoarece realizarea cu succes a acesteia este posibilă
numai cu condiţia prezenţei întregului sistem de competenţe, care sunt într-o legătură strînsă
cu toate componentele sistemului de factori ce asigură procesul de învăţămînt corespunzător.
Ne referim în special la competenţele acelor factori din cadrul sistemului care
constituie totalitatea algoritmilor proiectării didactice, prezentate în Tabelul 2 din care reiese
că majoritatea lor (peste 50% prezentate aici) nu se ia în considerare pentru construirea
(proiectarea) procesului educaţional al culturii fizice, necătînd la suficienţa elaborărilor
teoretico-metodologice existente, pentru formarea concepţiei ştiinţific argumentate fiindcă
lipseşte sistematizarea lor care va condiţiona elaborarea, la rîndul său a disciplinei
„Proiectarea didactică a învăţămîntului de cultură fizică”.
Formarea competenţelor de proiectare didactică prin prisma profesorilor de educaţie
fizică şi ale studenţilor din ciclul I de studiu, anul III şi IV
Analiza şi generalizarea teoriei şi practicii învăţămîntului universitar profesional din
domeniul culturii fizice ne demonstrează că procesul existent al pregătirii profesionale
pedagogice a viitorilor specialişti nu formează în deplină măsură orientarea sistemică spre
activitatea profesională, prin motivaţie profesională conştientizată cînd predomină orientarea
spre rezultat, nu spre interacţiunea participanţilor procesului pedagogic. În consecinţă, lipseşte
analiza calitativă a rezultatelor activităţii date. Carenţa dată determină necesitatea de revizuire
a mijloacelor care se utilizează în procesul pregătirii viitorilor profesori de educaţie fizică
pentru activitatea didactică. Unul dintre aceşti factori, precum menţionează autorii Н.В.
Кузьмина, В.М. Моторин, S.N.Danail [12, 21, 29] este activitatea de proiectare şi
competenţele pedagogice ale acesteia.
În scopul aprecierii nivelului de formare a competenţelor de proiectare didactică, ca
componentă de bază în pregătirea profesională a profesorului de educaţie fizică şi determinării
factorilor care influenţează starea nivelului dat, am desfăşurat un sondaj socio-pedagogic ce sa bazat pe chestionarea de opinie, realizată pe un eşantion de 257 profesori şi 363 studenţi a
şase centre universitare: Chişinău (Facultatea de Pedagogie a USEFS) şi (România): Iaşi,
Suceava, Galaţi, Craiova, Timişoara [1, p.4-13].
La întrebarea dacă sunt familiarizaţi cu activitatea dată (Figura 3), numai 32,8% dintre
studenţi precum şi profesori au răspuns afirmativ, în timp ce 67,2% nu au fost determinaţi
pentru a oferi un răspuns. Procentajul minim al răspunsurilor afirmative, după cum s-s
constatat, este condiţionat de opţiunile variantelor de răspuns, ceea ce a servit pentru fiecare
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respondent un factor orientativ a nivelului de autoapreciere comparativă pe fondul taxonomiei
integrate a tuturor funcţiilor activităţii de proiectare didactică.
Din numărul profesorilor supuşi anchetării, 52,1,7% au optat pentru varianta „Da”,
pentru varianta „Nu” – 15,2% dintre respondenţi, iar pentru „Dificil de răspuns” – 32,7%.
Recunoscînd faptul că aspectul de proiectare constituie factorul principal pentru
activitatea didactică a profesorului, constatăm un anumit decalaj care rezultă din răspunsurile
respondenţilor – majoritatea lor („Nu” – 15,2%; „Dificil de răspuns” – 32,7%) menţionează
orientarea slab conturată în domeniu a problemei date (Figura 3).
Sunteţi familiarizaţi cu activitatea de proiectare didactică a
profesorului de educaţie fizică?
60

Nr. de respondenţi,
(%)

Profesori

52,1
50

Studenţi
40,2

40
32,8

32,7

30

27

20

15,2

10
0

Da

Nu

Dificil de răspuns

Variante de răspuns

Fig. 3. Răspunsurile respondenţilor privind familiarizarea cu activitatea de proiectare
didactică a profesorului de educaţie fizică
Deasemenea, menţinăm faptul că majoritatea studenţilor, care au răspuns „Nu” (27%)
şi „Dificil de răspuns” (40,2%) nu posedă la nivel suficient aspectele de proiectare didactică.
Astfel putem afirma faptul că, în teoria şi practica pregătirii profesorilor de educaţie fizică
pentru acest compartiment de activitate nu se aplică tehnologiile formative bazate pe
sistematizarea elaborărilor teoretico-metodologice actuale existente.
În scopul determinării funcţiilor prioritare în activitatea de proiectare didactică a
profesorului de educaţie fizică am propus mai multe variante de răspuns (Tabelul 3).
Profesorilor care au optat pentru varianta „Da” li s-a propus să precizeze care dintre
funcţiile prezentate sunt prioritare în activitatea managerială didactică a profesorului de
educaţie fizică. Rezultatele demonstrează că 25,0% dintre respondenţi au selectat ca prioritară
funcţia de planificare, 23,8% dintre cei chestionaţi - funcţia de reglare-evaluare în plan
pedagogic şi 22,6% - funcţia de orientare metodologică. Din numărul studenţilor care au
răspuns afirmativ la întrebarea ce viza familiarizarea cu activitatea didactică a profesorului de
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educaţie fizică, au considerat prioritară funcţia de planificare (24,4%), de orientare
metodologică (23,5%) şi funcţia de organizare (19,3%). Potrivit tabloului general al ratingului priorităţilor funcţiilor de proiectare, repartizarea acestora la ambele eşantioane de
respondenţi poate fi considerată omogenă. Acest fapt poate fi explicat prin aceea că profesorii
şi studenţii au urmat programele tradiţionale de pregătire specială, unde aspectele de
proiectare didactică nu au fost reflectate la nivelul conţinutului ca o disciplină independentă,
ca teorie şi metodologie cu propriile legităţi şi concepte fundamentale.
Tabelul 3. Răspunsurile respondenţilor privind precizarea funcţiilor prioritare în activitatea de
proiectare didactică a profesorului de educaţie fizică (%)
Eşantioane

Profesori
Studenţi

Funcţia de
planificare

Funcţia de
organizare

1
25
24,4

2
10,1
19,3

Funcţia de
Funcţia de
orientare
reglaremetodologică evaluare în
plan
sociologic
3
4
22,6
14,3
23,5
15,9

Funcţia de
reglareevaluare în
plan
pedagogic
5
23,8
15,1

Alte
funcţii

6
3,6
1,7

Potrivit autorilor В.M. Моторин, S.N.Danail [11, 21, 32], activitatea pedagogică a
profesorului de educaţie fizică se asigură prin unitatea competenţelor structurale –
funcţionale: comunicativă, gnostică, de proiectare, constructivă, motrice şi organizatorică.
Rezultatele

analizei

datelor

statistice

ale

răspunsurilor

privind

prioritatea

componentelor prezentate (Tabelul 4.), concluzionăm că profesorii au determinat componenta
structurală din cadrul activităţii pedagogice şi funcţiile prioritare ale acesteia în următoarea
ordine: componenta de proiectare a fost determinată de către profesori cu gradul de prioritate
unu (34,6%) şi componenta organizatorică a fost determinată de către cei chestionaţi cu
gradul de prioritate doi (33,5%); componentei constructive i s-a atribui gradul de prioritate
trei (32,7%); componenta comunicativă a fost determinată cu gradul de prioritate patru
(31,5%); componentei gnostice respondenţii i-au atribuit gradul de prioritate cinci (30,7%) şi
componenta motrice a fost determinată de către profesori cu gradul de prioritate şase
(29,2%).
Examinînd datele statistice cu privire la prioritatea componentelor structurale ale
activităţii profesionale (Tabelul 4), ne permite să concluzionăm că studenţii au determinat
componentă structurală din cadrul activităţii profesional-pedagogice a profesorului de
educaţie fizică şi funcţiile prioritare ale acesteia în următoarea succesiune: componenta de
proiectare a fost determinată de către studenţi cu gradul de prioritate unu (24,24%);
componenta constructivă a fost determinată de către cei chestionaţi cu gradul de prioritate
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doi (23,14); componentei organizatorice i-a fost determinat gradul de prioritate trei
(22,31%); componenta comunicativă a fost determinată cu gradul de prioritate patru
(21,49%); componentei gnostice respondenţii i-au atribuit gradul de prioritate cinci
(20,66%); componenta motrice a fost determinată de către studenţi cu gradul de prioritate
şase (19,28%).
Tabelul

4.

Răspunsurile

respondenţilor

privind

determinarea

priorităţilor

componentelor structurale din cadrul activităţii profesional-pedagogice a profesorului de
educaţie fizică (%)
Nr.
d/o
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Componentele
şi funcţiile aderente

Profesori
Rating
%

De proiectare
Funcţia de planificare
Funcţia de creaţie productivă
Funcţia de evaluare
Funcţia de coordonare
Organizatorică
Funcţia de conducere (dirijare)
Funcţia orientativă
Funcţia de relaţii (relaţională)
Funcţia strategică
Funcţia de organizare
Constructivă
Funcţia de reglare
Funcţia invenţională
Funcţia de modelare
Funcţia de aplicare
Funcţia de operare
Comunicativă
Funcţia emotivă
Funcţia informativă
Funcţia sugestivă
Funcţia comunicativă
Funcţia gnostică
Gnostică
Funcţia formativă
Funcţia de generalizare, sintetizare
Funcţia inductivă, deductivă
Funcţia creativă
Motrică
Funcţia kinezică comunicativă nonverbală
Funcţia motrică didactică (demonstrativă)
Funcţia motrică sportivă
Funcţia motrico-coordonativă
Funcţia motrică de caracter general

1
1
2
3
2
1
2
3
3
1
2
3
4
1
2
3
5
1
2
3
6
1
2
3
-

34,6
21,9
21,3
19,5
33,5
21,4
21,1
19,9
32,7
23,4
22,7
21,4
31,5
16,9
13,6
11,9
30,7
21,7
21,0
19,4
29,2
22,4
21,8
19,4
-

Studenţi
Rating
%
1
1
3
2
3
3
1
2
2
3
1
2
4
1
2
3
5
3
1
2
6
2
1
3

21,2
18,6
17,9
18,2
22,3
14,6
15,7
15,2
23,1
21,5
22,6
22,1
21,5
13,6
13,1
12,9
20,7
16,9
17,5
17,4
19,3
20,0
21,3
19,4

Potrivit rezultatelor generale ale chestionării, (620 de respondenţi, 22 de întrebări cu
215 variante de răspuns în aspectul problemei abordate) putem afirma că programele de studii
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la disciplinele de profil nu conţin potenţialul suficient pentru asigurarea procesului de formare
a competenţelor necesare la viitorii profesori în realizarea activităţii didactice de proiectare în
cadrul disciplinei „Educaţia fizică şcolară”.
În opinia noastră, modul de soluţionare al acestei probleme constă în integrarea tuturor
factorilor didactici decisivi într-un conţinut formativ-educaţional, la nivelul disciplinei
prioritare, orientat către pregătirea viitorilor profesori pentru activitatea didactică.
În acelaşi context, menţionăm că la întrebarea privind modalitatea de perfecţionare a
pregătirii didactice a profesorului de educaţie fizică, majoritatea dintre cei chestionaţi (peste
87%) au optat pentru elaborarea şi introducerea în programa de studii a unui curs specializat
ce ar viza aspecte ale proiectării didactice la educaţia fizică şcolară.
ESENŢA PROGRAMEI DE FORMARE A COMPETENŢELOR DE PROIECTARE
DIDACTICĂ (conţinutul de bază al capitolului 3)
Analiza şi generalizarea informaţiei din literatura de specialitate, a programelor
“TMEF” şi “Practica pedagogică” pentru facultăţile de educaţie fizică şi sport, precum şi a
rezultatelor sondajului sociologic desfăşurat ne-au permis să elaborăm structura programei
experimentale de formare a competenţelor de proiectare didactică în cadrul cursului opţional
“Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare”.
Conţinutul programei de formare pe etape a competenţelor de proiectare didactică la
studenţii anului III şi IV de studii
Pentru prezentarea clară a conceptului care trebuie să devină fundametul
metodologico-constructiv al programei de formare pe etape a competenţelor de proiectare
didactică la viitorii profesori de educaţie fizică, noi ne-am bazat pe aspectul categorial
„Comunicare” al “Conceptului general al învăţămîntului de cultură fizică” [2, p.5-12]:
prezentat anterior (Figura 4)
Astfel, programa experimentală de formare a competenţelor de proiectare didactică
prevede 3 etape de formare a cunoştinţelor, priceperilor şi aptitudinilor de proiectare didactică
[3, 6]:
- etapa de pregătire teoretică;
- etapa de pregătire practică;
- etapa de pregătire în condiţii naturale (practicii pedagogice).
Programa de pregătire pe etape a viitorilor specialişti în domeniu pentru activitatea de
proiectare didactică vizează următoarele compartimente ale cursului opţional “Proiectarea
didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare”: conceptul de proiectare didactică, determinarea
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obiectivelor operaţionale ce permit realizarea subcompetenţelor, prelucrarea şi structurarea
conţinutului ştiinţific, elaborarea strategiei didactice, elaborarea structurii procesuale a lecţiei,
randamentul şcolar, evaluarea, autocontrolul şi autoevaluarea competenţelor elevilor, etc.

1. Etapa de pregătire teoretică
Formarea cunoştinţelor teoretice

Umanistice

Medico-biologice

Speciale de profil

Curs opţional "Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare"
Sistemul pedagogic integrativ al lecţiilor

Prelegeri
Cunoştinţe
teoretice

Independente

Seminarii

Informaţii
suplimentare

De control
Evaluare,
apreciere

Cunoştinţe
ştiinţifice

2. Etapa de pregătire practică
Formarea cunoştinţelor, priceperilor şi atitudinilor de proiectare didactică

Lecţii practice

Lecţii independente

3. Etapa practicii pedagogice instructive
Formarea competenţelor integrative a activităţii de proiectare
didactică

Metodice

De laborator

Practico-pedagogice

Independente

Examinarea
activităţilor
didactice
stereotip

Proiectarea şi
modelarea
situaţiilor didactice
şi textelor

Modelarea
situaţiilor didactice
şi reproducerea
textelor

Proiectarea şi
modelarea
operaţiunilor,
actelor.
autoevaluarea

Fig. 4. Structura programei de pregătire pe etape a viitorilor profesori de educaţie
fizică pentru formarea competenţelor de proiectare didactică [2, p.5-12]
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Aceste compartimente implică realizarea tematicii în procesul lecţiilor planificate în
programa cursului opţional “Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” cu
respectarea structurilor specific şi a tehnologiilor proprii.
Programa tematico-analitică a cursului opţional prevede 8 teme generale repartizate pe
24 ore de prelegeri, 18 ore de seminar, 18 ore de lecţii facultative şi 8 ore independente. În
total, programa vizează 68 de ore, dintre care 60 de ore sunt repartizate pentru toată varietatea
de lecţii cu excepţia celor 8 independente (Tabelul 5).
Tabelul 5. Planul-tematic experimental al cursului opţional “ Proiectarea didactică în cadrul
educaţiei fizice şcolare”

Total

Total:
Forma de evaluare

Individuale

5
6
7
8

Facultative

3
4

Conceptul de competenţă.
Încadrarea lecţiei sau a activităţii didactice în sistemul de
lecţii, sau în planul tematic.
Proiectarea didactică
Stabilirea obiectivelor operaţionale care permit realizarea
subcompetenţelor.
Prelucrarea şi structurarea conţinutului ştiinţific.
Elaborarea strategiei didactice.
Stabilirea structurii procesuale a lecţiei
Cunoaşterea şi evaluarea randamentului şcolar; stabilirea
modalităţilor de control şi evaluare folosite de profesor;
stabilirea modalităţilor de autocontrol şi autoevaluare
folosite de elevi.

Seminare

1
2

Conţinutul de bază al cursului
(teme generale)

Numărul de ore
Prelegeri

Nr.
d/o

2

2

2

-

6

2

1

1

1

5

4

3

3

2

12

2

2

2

-

6

2
4
4

2
2
4

2
2
4

1
2
-

7
10
12

4

2

2

2

10

24

18

18
8
Examen

68

1. În rezulatul analizei planurilor de studii de la facultăţile de educaţie fizică şi sport şi
a sondajului pedagogic a fost identificată perioada cu cel mai bun impact de implementare a
programei experimentale în procesul de învăţămînt, aceasta fiind optimă atribuită semestrului
VI-VII.
În cursul anului de studii 2011 (semestrul VI-VII), a fost desfăşurat procesul
instructiv-educativ cu studenţii Facultăţii Pedagogice în cadrul sistemului pedagogic
integrativ de lecţii al cursului opţional “Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice
şcolare” (68 ore) şi elaborărilor metodice. La lecţii au asistat 23 de studenţi (grupa
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experiment), care au ales acest curs în calitate de disciplină opţională, ceilalţi studenţi, (23)
constituind grupa martor.
În scopul determinării nivelului de pregătire generală pentru activitatea de proiectare
didactică şi pentru stabilirea omogenităţii grupelor au fost apreciate competenţele teoretice şi
practice.
Aprecierile în cadrul compartimentului teoretic au fost desfăşurate sub forma
lucrărilor de control care vizau răspunsul la patru întrebări ce vizau:
1. Cunoaşterea bazelor teoretice şi metodologice de organizare a procesului
educaţional (învăţarea, instruirea, educarea).
2. Cunoaşterea bazelor teoretice şi metodologice de proiectare a activităţii
educaţionale (activitatea „predare - învăţare”).
3. Cunoaşterea bazelor tehnologice ale proiectării didactice.
4. Cunoaşterea obiectelor proiectării didactice (proiectarea sistemului teoretic de
învăţare a elevilor; proiectarea sistemului practic de instruire al elevilor; proiectarea
sistemului activităţii extradidactice a elevilor; proiectarea procesului instructiv-educativ ca un
sistem integrativ; proiectarea lecţiei; proiectarea situaţiilor didactice; proiectarea sistemului
pedagogic individual) (Tabelul 6).
Evaluarea compartimentului practic s-a desfăşurat sub formă de prezentare a
proiectelor didactice:
1. Proiectul de planificare a procesului instructiv-educativ la disciplina „Educaţia
fizică” din cadrul unui trimestru.
2. Proiectul didactic al lecţiei de educaţie fizică, cu o tematică orientată spre formarea
calităţilor fizice şi deprinderilor motrice prin mijloacele din programa disciplinei (clasele
gimnaziale).
3. Proiectul fişei de evaluare a procesului didactic (aspecte pedagogice şi fiziologice în
cadrul lecţiei de educaţie fizică).
4. Proiectul de evaluare a influenţelor pedagogice asupra elevilor, care vizează aspecte
de dezvoltare fizică şi de pregătire psihomotrică a elevilor la etapa iniţială şi finală a
procesului instructiv-educativ al întregului sistem de lecţii în ciclul anual de învăţămînt
(Tabelul 7).
Ulterior, desfăşurarea lecţiilor cu grupa experiment a fost realizată în corespundere cu
elaborările metodice ale programei cursului opţional “Proiectarea didactică în cadrul educaţiei
fizice şcolare”. La etapa de finisare a experimentul instructiv-formativ a fost desfăşurată
evaluarea nivelului de formare a competenţelor teoretice şi practice la studenţii grupei
experiment (Tabelul 6, Tabelul 7).
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Tabelul 6. Evaluarea competenţelor teoretice ale studenţilor, grupa experiment (n=23)
Etapa iniţială

X m

X m

t

P

7,00±0,24
7,10±0,17
7,00±0,15
7,10±0,18

7,72±0,20
7,71±0,15
7,57±0,12
7,82±0,16

3,00
3,59
3,80
4,00

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Întrebări
1.
2.
3.
4.
Notă : n=23 f=22
r=0,413

Etapa finală

P – 0,05; 0,01; 0,001
2,074; 2,819; 3,792

Tabelul 7. Evaluarea competenţelor practice ale studenţilor, grupa experiment (n=23)
Etapa iniţială
Întrebări
1.
2.
3.
4.
Notă : n=23 f=22
r=0,413

Etapa finală

X m

X m

t

P

6,54±0,22
7,00±0,19
6,90±0,13
7,00±0,20

7,39±0,18
7,69±0,16
7,35±0,12
7,78±0,17

3,86
3,63
3,46
3,90

< 0,001
< 0,01
< 0,01
< 0,001

P – 0,05; 0,01; 0,001
2,074; 2,819; 3,792

Datele evaluative prezentate anterior ne demonstrează diferenţele statistice
semnificative (P<0,01 – 0,001), privind aspectul comparativ al notelor finale superioare faţă
de cele iniţiale. La grupa martor diferenţele statistice în acest context n-au prezentat pragul
necesar de semnificaţie la toţi parametrii testaţi.
În cadrul respectivei abordări, am stabilit obiectivele concrete care se înaintează faţă
de studenţii-practicanţi de la facultăţile de educaţie fizică şi sport, care diferă de obiectivele
instructive din cadrul procesului educaţional universitar. La etapa de finalizare a
experimentului pedagogic formativ, s-au realizat următoarele obiective:
1. Determinarea nivelului de pregătire didactică a studenţilor-practicanţi pentru
activitatea instructiv-educativă încadrul lecţiilor de educaţie fizică, desfăşurate cu elevii în
prima săptămînă a practicii.
2. Determinarea activităţilor pedagogice de corectare, în scopul influenţelor selective
asupra formării la studenţi a unui grup de competenţe pentru activitatea didactică de
proiectare.
3. Determinarea nivelului competenţelor de proiectare didactică la studenţii grupei
experiment, la etapa finală a practicii pedagogice (IV săptămînă).
În procesul practicii pedagogice cu studenţii grupei experiment au fost desfăşurate
lecţii metodice, în cadrul cărora s-a realizat analiza activităţilor didactice în sistemul lecţiilor
de educaţie fizică. În baza acestora s-a stabilit sarcina pentru activităţile instructive
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independente, care aveau scopul lichidării lacunelor în activităţile de proiectare didactică. În
general, aceste dezavantaje s-au referit la constructia corectă a planificării, a proiectelor
didactice pentru lecţiile din planul de studii.
Utilizarea sarcinilor cu scop determinat în procesul desfăşurării lecţiilor a contribuit la
proiectarea conştientă şi îmbinarea optimă a acestora în cadrul lecţiei în dependenţă de
obiectivele formulate.
La etapa dată, în procesul şedinţelor metodice, a fost asigurată înlăturarea carenţelor
rezultatelor activităţilor independente. Proiectarea şi modelarea care se realiza sub forma fixă
– conspecte, a contrubuit la formarea orientativă a competenţelor de proiectare didactică sub
aspectul modelării acestora (realizarea practică).
Datele evaluative obţinute la etapa de finalizare a practicii pedagogice şi prezentării
documentaţiei de lucru a studenţilor grupei experiment şi martor, ne permite să menţionăm
diferenţe statistic veridice (P< 0,001; P< 0,01) între grupele examinate (Tabelul 8).
Cele mai înalte rezultate la studenţii grupei experiment au fost obţinute la
compartimentele „Competenţe de planificare” (9,0±0,14 faţă de 7,47±0,23 – grupa martor),
„Competenţe integrative - desfăşurarea lecţiei de control”, „Competenţe comunicative
profesionale”, „Nota medie la practică”. Studiul comparativ ne demonstrează diferenţe
esenţiale între indicii grupei martor faţă de grupa experiment.
Este necesar să menţionăm faptul că în scopul obiectivizării reuşitei studenţilor toate
compartimentele care reprezintă competenţele didactice structurale din cadrul general au fost
diversificate la nivelul triadelor constitutive principale. Aici ne-am condus de principiul
algoritmizării sub aspectul de la general la particular, respectînd totodată succesiunea: aspect
cognitiv – aspect aptitudinal – aspect atitudinal ca laturi constitutive ale competenţei
integrative.
Analiza comparativă statistică a datelor experimentale ne permite să constatăm că
programa cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” şi
elaborările metodice de aplicare a acesteia sunt eficiente şi contribuie astfel la formarea
competenţelor de proiectare didactică la nivelul productiv, productiv cu elemnte de creaţie
(confirmat prin notele de „8,8 - 9”) la studenţii grupei experiment atunci cînd are loc
producerea cu elemente de creaţie a obiectivelor ce ţin de activităţile de planificare şi
proiectare didactică. Menţionăm şi nivelul reproductiv (notele „7-8”) la studenţii grupei
martor atunci cînd se reproduc activităţile didactice cu procedee operative de realizare, fără
elemente de creaţie, în condiţii standarde.
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Tabelul 8. Datele statistice ale evaluării studenţilor grupei martor şi experiment la
etapa finală a experimentului pedagogic formativ
Nr.
d/o

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Probe de control

Nota pentru competenţele de
planificare
Nota pentru competenţele de
proiectare
Nota pentru competenţele de
evaluare
Nota pentru competenţele de
desfăşurarea lecţiei de control
Nota pentru competenţele de
proiectarea a activităţii educative
Nota pentru competenţele de
evaluarea a personalităţii elevului
şi a colectivului
Nota pentru competenţele de
evaluarea fiziologică a efortului
Nota pentru competenţele de
proiectarea
a
lecţiei
de
antrenament
Nota pentru competenţele de
proiectare
a
activităţilor
extradidactice
Nota pentru competenţele de
comunicare profesională
Nota
pentru
competenţele
cognitive şi operaţionale de
proiectare
Nota
pentru
competenţele
aptitudinale de realizare a
proiectului

Nota medie la practică
Nota medie generală

Grupa martor

Grupa experim.

X m

X m

t

P

7,47±0,23

9,00±0,14

5,67

< 0,001

7,65±0,19

8,90±0,14

5,21

< 0,001

7,91±0,19

8,90±0,14

4,12

< 0,001

7,86±0,14

9,05±0,14

5,95

< 0,001

7,86±0,19

8,90±0,14

4,33

< 0,001

7,56±0,23

8,85±0,14

4,78

< 0,001

7,82±0,23

9,05±0,09

4,92

< 0,001

7,95±0,23

8,75±0,14

2,96

< 0,01

7,65±0,19

8,85±0,14

5,00

< 0,001

8,13±0,23

9,00±0,14

3,22

< 0,01

7,56±0,23

8,85±0,09

5,16

< 0,001

7,82±0,23

8,80±0,09

3,92

< 0,001

7,73±0,19
7,75±0,19

9,25±0,09
8,88±0,09

7,24
5,38

< 0,001
< 0,001

În contextul celor relevate, se poate conchide că programa elaborărilor metodice a
cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare”contribuie la
formarea competenţelor de proiectare didactică la nivelul productiv cu elemente de creaţie,
sporind astfel eficacitatea randamentului de pregătire a studenţilor pentru activitatea de
proiectare didactică.
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
1. Rezultatele studierii teoriei şi practicii problemei formării competenţelor de
proiectare didactică la profesorii de educaţie fizică ne demonstrează prioritatea concepţiilor
potrivit cărora orientarea metodologică a acestora o reprezintă planul analitic al categoriilor
cu aspect cognitiv, operaţional, atitudinal, unde categoriile didactice fundamentale ale
învăţămîntului de cultură fizică „învăţare”, „instruire”, „educare” devin factori iniţiali de
orientare pentru elaborarea conţinutului tuturor competenţelor necesare pedagogului în
vederea realizării obiectivelor specifice domeniului.
2. Examinarea teoriei şi practicii actuale a procesului educaţional în cadrul facultăţilor
de educaţie fizică şi sport ne permite să afirmăm că disciplina „TMCF” se evidenţiază în
calitate de sistem pedagogic în cadrul căruia este format conţinutul propriu universal devine
baza orientării metodologice pentru formarea la studenţi a competenţelor de proiectare
didactică, însă, cu toate acestea, foarte rar se abordează în vederea formării competenţelor
profesionale adecvate.
3. Proiectarea analitică a componentelor constitutive de bază ale conceptului
educaţional de cultură fizică la nivelul categoriilor principale ne-a permis să stabilim
substructurile adecvate care asigură în totalitate procesul didactic al educaţiei fizice:
categoriile didactice educaţionale portante, procesuale, rezultative, formaţiuni-competenţe
fundamentale şi competenţe integrative, ceea ce contribuie la elucidarea caracterului
construcţiei programei de formare a competenţelor de proiectare didactică.
4. Rezultatele analizei sondajului sociopedagogic desfăşurat cu profesorii de educaţie
fizică şi cu studenţii de la facultăţile de educaţie fizică şi sport ne-a permis să stabilim
structura funcţională a competenţelor de bază comunicative, organizaţionale, cognitive,
motrice, constructive şi de proiectare în activitatea profesională pedagogică a specialistului
din domeniu, unde cele de proiectare sunt menţionate ca principale, care integrează activitatea
didactică ca un tot între şi care sunt evaluate la nivelul posedării suficiente (34,6%) de către
profesori, precum şi de 21,2% studenţi, ceea ce confirmă nivelul scăzut al posedării aestei
competenţe didactice.
5. Rezultatele proiectărilor didactice şi investigaţiilor sociologice ne-au permis să
stabilim că baza pregătirii, cu scop bine determinat, a viitorilor profesori de educaţie fizică
pentru realizarea activităţilor de proiectare didactică trebuie să o constituie cunoştinţele
teoretice, priceperile şi deprinderile pedagogice profesionale, valorile, atitudinile şi calităţile
care determină diapazonul larg al competenţelor de proiectare didactică necesare formării
competenţelor fundamentale ale specialistului.
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6. În cercetările noastre a fost determinată metodologia şi mijloacele de formare a
competenţelor cognitive, operaţionale şi atitudinale sub aspectul activităţilor de proiectare
didactică, care se bazează pe programa de pregătire pe etape în plan vertical (etapa teoretică –
metodică – practico-metodică – practico-pedagogică) şi în plan orizontal pe sistemul
pedagogic integrativ al lecţiilor, care vine să asigure formarea şi modelarea competenţelor de
proiectare didactică necesare activităţii profesionale.
7. Rezultatele investigaţiilor realizate au contribuit la elaborarea şi formarea pe etape,
a competenţelor de proiectare didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare la studenţii
facultăţilor de educaţie fizică şi sport, asigurată prin conţinuturi educaţionale ale programei
tematico-analitice şi elaborările teoretico-metodice ale cursului opţional „Proiectarea
didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” cu tematici repartizate adecvat (prelegeri (24),
individuale (8), seminare (18), lecţii facultative (18)).
8. Analiza rezultatelor experimentului pedagogic formativ desfăşurat în condiţii de
auditoriu, de laborator şi de practică pedagogică şcolară, ne permite să evidenţiem eficacitatea
programei cursului opţional precum şi a metodicii de aplicare a acesteia confirmate prin
indicii superiori ai competenţelor de proiectare didactică la studenţii grupei experimentale
(nota medie -8,9 faţă de grupa martor, nota medie – 7,65), stabilindu-se astfel la aceştia
nivelul productiv cu elemente de creaţie a competenţelor profesionale pedagogice.
Astfel, problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu cercetat constă în
elaborarea, aplicarea şi demonstrarea valorii teoretico-metodologice şi practice a programei de
formare pe etape a competenţelor de proiectare didactică la viitorii profesori de educaţie fizică
în cadrul cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” orientat
spre unitatea a tuturor formaţiunilor constitutive ale competenţei integrative.
***
Rezultatele analizei şi generalizării abordărilor teoretice şi empirice a problemei
formării competenţelor de proiectare didactică la viitorii profesori de educaţie fizică precum şi
a datelor obţinute în urma proiectărilor teoretico-pedagogice au permis să formulăm
următoarele recomandări;
1. În scopul sporirii eficacităţii procesului de formare a competenţelor de proiectare
didactică la viitorii specialişti din domeniu este imperios necesară implementarea cursului de
profil specializat ce ţine de problema în cauză, independent şi care integrează conţinuturi din
domeniul managementului educaţional, didacticii educaţiei fizice, pedagogiei, fiziologiei,
psihologiei şi altor ştiinţe.
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2. Formarea nemijlocită a competenţelor de proiectare didactică trebuie să fie
eşalonată ca proces în etape la nivelul cărora să se respecte succesivitatea formaţiunilor cu
caracter cognitiv, abilitativ şi atitudinal asigurînd o calitate superioară la nivelul competenţei
integrative.
3. Construcţia programei de formare a competenţelor de proiectare didactică la
studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport trebuie să reflecte sistemul pedagogic
integrativ al lecţiilor: teoretice, metodice, de laborator, practice în condiţii de auditoriu şi
naturale – practica pedagogică şcolară în cadrul disciplinei „Educaţie fizică”.
4. Programa de formare a competenţelor de proiectare didactică va avea eficienţă
sporită prin implementarea unei agende pentru studentul-practicant în conţinutul căreia este
necesar să fie prezentate modelele tuturor compartimentelor activităţilor didactice ale
profesorului din cadrul disciplinei „Educaţia fizică şcolară”.
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ADNOTARE

Branişte Gheorghe: Formarea competenţelor de proiectare didactică la studenţii facultăţilor de
educaţie fizică şi sport. Chişinău, 2015.
Structura tezei. Introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie 277 surse, 12 anexe,
121 pagini de text de bază, 21 figuri, 27 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări
ştiinţifice.
Cuvinte – chie: competenţe, învăţămînt de cultură fizică, planificare, proiectare, proiectare
pedagogică, proiectare didactică, competenţe integrative, proces educaţional, pregătire pe etape.
Domeniul de studiu: pedagogie.
Scopul cercetării constă în perfecţionarea procesului de formare a competenţelor de proiectare
didactică la viitorii profesori de educaţie fizică în cadrul cursului opţional „Proiectarea didactică în
cadrul educaţiei fizice şcolare”.
Obiectivele tezei. 1. Studierea teoriei şi practicii a activităţii de proiectare didactică în cadrul
disciplinei „Educaţia fizică” din sistemul de învăţământ şcolar. 2. Aprecierea nivelului de pregătire a
studenţilor – viitorilor profesori de educaţie fizică pentru activitatea de proiectare didactică. 3.
Stabilirea conţinutului şi structurii programei cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul
educaţiei fizice şcolare”. 4. Elaborarea teoretică şi aprobarea experimentală a programei şi metodicii
„Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare”, în vederea pregătirii profesional-pedagogice
a specialistului din domeniu.
Noutatea şi originalitatea cercetării constă în: - determinarea la nivelul sistemic teoretico-conceptual
a structurii şi conţinutului competenţelor de proiectarea didactică ale profesorului de educaţie fizică
care sunt constituite din acele 3 componente de bază: cognitive, operaţionale şi atitudinale; elaborarea programei a procesului de formare pe etape a competenţelor de proiectare didactică la
viitorii profesori de educaţie fizică care vizează: 1 – etapa de pregătire teoretică; 2 – etapa de pregătire
practico-metodică; 3 - etapa practicii pedagogice nemijlocite în cadrul practicii şcolare; - elaborarea
tehnologiei de formare a competenţelor de proiectare didactică la viitorii profesori de educaţie fizică în
cadrul cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” bazată pe sitemul
integrativ pedagogic al lecţiilor (teoretice, metodice, seminare, facultative, independente).
Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniu constă în elaborarea, aplicarea şi
demonstrarea valorii teoretico-metodologice şi practice a programei de formare pe etape a
competenţelor de proiectare didactică la viitorii profesori de educaţie fizică în cadrul cursului opţional
„Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” orientat spre unitatea a tuturor formaţiunilor
constitutive ale competenţei integrative.
Importanţa teoretică este determinată prin - conctradicţie între necesitatea formării competenţelor ale
viitorilor profesori de educaţie fizică pentru activitatea de proiectare didactică şi nivelul teoreticometodic insuficient elaborat şi reflectat în programele de studii de la facultăţile respective, elaborarea
unei variante optime a conţinutului cursului experimental existent „Proiectarea didactică în cadrul
educaţiei fizice şcolare” sub aspectul formării competenţelor de proiectare didactică cu condiţia
elaborării unei metodologii respective ce va ţine cont de cerinţele actuale ce prezintă premiza majoră
în abordarea acestei probleme.
Valoarea aplicativă constă în: - elaborarea şi argumentarea experimentală a cursului opţional
„Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” care poate fi aplicat în cadrul pregătirii
profesionale pedagogice a studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport, precum şi în sistemul
de reciclare şi perfecţionare a cadrelor didactice din domeniu; - argumentarea criteriilor de evaluare
ale nivelului de formare a competenţelor pentru activitatea de proiectare didactică la absolvenţi –
viitorii profesori de educaţie fizică.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice
Rezultatele obţinute au fost verificate şi implementate în cadrul practicii pedagogice desfăşurate de
către studenţii-practicanţi ai anilor III şi IV din cadrul USEFS Chişinău.
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АННОТАЦИЯ
Браниште Георге: Формирование компетенций дидактического проектирования у студентов
факультетов физического воспитания и спорта, Кишинев, 2015.
Структура диссертации: Введение, 3 главы, выводы и рекомендации, библиография 277
источников, 12 приложения, 121 страниц основного текста, 21 рисунков, 27 таблиц. Полученные
результаты опубликованы в 16 научных работах.
Ключевые слова: компетенции, физкультурное образование, педагогическое проектирование,
дидактическое проектирование, целостные компетенции, образовательный процесс, поэтапная
подготовка.
Область исследования: педагогика.
Цель исследования заключается в совершенствовании процесса формирования проектировочных
дидактических компетенций у будущих учителей физического воспитания в рамках
факультативного курса «Дидактическое проектирование в школьном физическом воспитании».
Задачи исследования. 1. Изучение теории и практики проектировочной дидактической
деятельности в рамках дисциплины «Физическое воспитание» в системе школьного образования. 2.
Оценка уровня подготовленности студентов-будущих учителей физического воспитания к
проектировочно-дидактической деятельности. 3. Определение содержания и структуры программы
факультативного курса «Дидактическое проектирование в школьном физическом воспитании». 4.
Теоретическая разработка и экспериментальное обоснование в программы и методики
«Дидактическое проектирование в школьном физическом воспитании», направленных на
профессиональную подготовку специалистов в данной области.
Новизна и оригинальность исследования состоит в: - определении на системном теоретикоконцептуальном уровне структуры и содержания компетенций дидактического проектирования
учителя физической культуры, состоящие из 3-х базовых компонентов: когнитивных,
операциональных и ценностно-релационных; разработке программы поэтапного формирования
дидактико-проектировочных компетенций у будущих учителей физической культуры, которая
предусматривает: 1 – этап теоретической подготовки; 2 – этап практико-методической подготовки;
3 – этап непосредственной практической подготовки в рамках школьной практики; - разработке
технологии формирования проектировочно-дидактических компетенций у будущих учителей
физической культуры в рамках факультвтиыного курса «Дидактическое проектирование в
школьном физическом воспитании» основанной на целостной педагогической системе уроков
(теоретических, методических, семинарских, факультативных и самостоятельных).
Научная значимость решения данной проблемы заключается в разработке и в установлении
состояния уровня профессиональной подготовленности специалиста физической культуры для
многосторонней деятельности и в частности-уровня владения компетенциями дидактического
проектирования как предпосылка для разработка программы поэтапной подготовки будущих
специалистов для проектировочно-дидактической деятельности а также и для определения нового
содержания нового концепта дидактического проектирования и операциональных задач, которые
способствуют реализации субкомпонентов; разработка и структурировании научного содержания,
дидактической стратегии, процессуальной структуры занятия и системы лекций.
Теоретическая значимость работы состоит в снятии противоречий между необходимостью
формирования проектировочно-дидактических компетенций у будущих учителей физического
воспитания и низким теоретико-методическом уровнем существующих учебных программ для
соответственных факультетов; в разработке оптимального варианта содержания альтернативного
курса «Дидактическое проектирование в школьном физическом воспитании» в контексте
формирования проектировочно-дидактических компетенций на основе разработанной методики,
которая отвечает современным педагогическим требованиям, что представляет значимую
предпосылку в решении данной проблемы.
Прикладная ценность работы состоит в: - разработке и экспериментальном обосновании
факультативного курса «Дидактическое проектирование в школьном физическом воспитании»
который может быть использован в рамках профессионально-педагогической подготовки студентов
факультетов физического воспитания, а также в системе переподготовки и совершенствования
дидактических кадров из данной области; - обосновании критериев оценки уровня
сформированности компетенций дидактическо-проектировочной деятельности у выпускников –
будущих учителей физической культуры.
Внедрение научных результатов. Полученные результаты были апробированы и внедрены в
учебно-воспитательной процесс педагогической практики проведенной со студентамипрактикантами 3-4 курсов ГУФВиС РМ. Отдельные разработки были внедрены в систему занятий
курса ТМФВ для студентов 2 курса (IV семестр).
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ANNOTATION
Braniste Gheorghe: Competence formation of teaching design for students of the physical
education and sport Faculty. Chisinau, 2015.
The structure of the dissertation: Introduction, 3 Chapters, conclusions and recommendations,
277 sources of biography, 12 appendices, 121 pages of main text, 21figures, 27 tables. The
achieved results are published in 16 scientific works.
Keywords: competence, education of physical training, planning, design, pedagogical design,
didactic design, integrative competence, educational process, step-by-step training.
Field of study: pedagogy
The aim of the research is improving the process of formation of competences on teaching
design for the future teachers of physical education within optional course “Didactic design within
school physical education”.
Objectives of the dissertation: 1. To study of the theory and practice of the didactic design in the
framework of the “Physical education” subject of the school education system. 2. To assess the
level of the students training – the future teachers of physical education for the activity of didactic
design. 3. Determination of the content and structure of the optional course “Didactic design
within school physical education”. 4. Theoretical elaboration and experimental approval of the
curriculum and methodology of “Didactic design within school physical education” in the aim to
ensure the professional-pedagogical training of the specialist in the relevant field.
Novelty and originality of the research consists of: determination at the systemic conceptual
and theoretical level of the structure and content of the didactic design competences of the
teachers of physical education consisting of those three competitive components: cognitive,
attitudinal and operational; elaboration of the process of phased training skills of teaching design
of the future teachers of physical training aimed at: 1 – the stage of theoretical instruction; 2 –
stage of training; ; – stage of pedagogical practice within direct school education; – elaboration of
training skills of teaching design of the future teachers of physical education in the framework of
optional course “Didactic design within school physical education” based on a pedagogical
system of lessons (theoretical, methodological, seminars, optional, independent).
Important scientific issue resolved consists in the developing, implementing and demonstrating
the value of the theoretical-methodological and practical step-by-step training program of didactic
design skills of the future teachers of physical education in the framework of optional course
“Didactic design within school physical education” facing the unity of all the constituent parties
of integrative competence.
Scientific value is determined through contradiction between the necessity of creating the
competences for the future teachers of physical education in the didactic design activity and the
theoretical and methodical level insufficiently reflected in the curricula of the faculties,
development of optimal content for the existing course “Didactic design within school physical
education”, in terms to provide training skills for didactic design provided for respective
methodologies which will take into account the current requirements with the major premise in
addressing this issue.
Applicative value consists in: – development and experimental argumentation of the optional
course "Designing teaching within school physical education" which may be applied in the
context of vocational training of students from the faculties of physical education and sport as
well in-service teacher training in the field; argumentation of the criteria for the evaluation of the
level of training skills of teaching design to graduates – future teachers of physical education.
Implementation of scientific results: the obtained results have been checked/verified and
implemented in the framework of pedagogic practice performed by the students-practitioners of
the year III and IV of the State University of Physical Education and Sport of Moldova.

33

Branişte Gheorghe

FORMAREA COMPETENŢELOR DE PROIECTARE
DIDACTICĂ LA STUDENŢII FACULTĂŢILOR DE
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Specializarea: 533.04 –Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie

Autoreferatul tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Aprobat spre tipar: 08.06.2015

Formatul hârtiei 60x84 1/16

Hârtie ofset. Tipar ofset.

Tiraj 30 ex

Coli de tipar: 2,0

Comanda nr. 22

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova
Adresa: Chişinău, str. A. Doga 22.

34

35

