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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 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 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 теоретико-
концептуальном 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 студентами-практикантами 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. 
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LISTA ABREVIERILOR 

 

TMEF – Teoria şi metodica educaţiei fizice 

TMCF – Teoria şi metodica culturii fizice 

U.Î. – unitate de învăţare 

SNCS – Sistemul naţional de credite de studii 

T.I. – Testarea iniţială 

T.F. – Testarea finală 

Gr. Mar. – Grupa martor 

Gr.Ex. – Grupa experiment 
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INTRODUCERE 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate 

În condiţiile contemporane se intensifică rolul şi importanţa pregătirii profesionale a 

specialistului de cultură fizică pentru activitatea multilaterală, o reorientare fundamentală în 

realizarea conţinutului de esenţă al sistemului pedagogic – „Cultura fizică”. O importanţă 

deosebită, în pregătirea cadrelor didactice cu profil specializat în domeniul culturii fizice, 

actualmente o capătă corelaţia învăţămîntului fundamental cu însuşirea profundă a bazelor 

ştiinţifice de activitate profesională [77, 119]. Prioritatea principală a instituţiei pedagogice 

universitare contemporane este de a forma la viitorii pedagogi, cunoştinţe fundamentale şi 

abilităţi competenţionale de proiectare pedagogică în general şi de proiectare didactică în 

particular.  

Prin urmare, în anii '80 ai secolului XX apare conceptul de profesionalizare, semnificînd 

un mijloc de valorizare şi ameliorare a poziţiei sociale a cadrelor didactice; un simbol şi o 

garanţie a calităţii; o cale pentru modernizarea educaţiei; un mod de formare pedagogică, de 

oferire a instrumentelor de activitate ştiinţifică la nivelul lucrului cu studenţii. Prin acest concept 

a fost recunoscută complexitatea profesiei de profesor şi specificitatea formării profesionale a 

cadrelor didactice şi, în acelaşi timp, existenţa problemei competenţelor practice opusă formării 

academice. În acest context se impune problema unei noi concepţii asupra formării pentru 

activitatea didactică prin aplicarea spiritului ştiinţific în practică, prin competenţe de ordin 

metodologic şi de comunicare prin accesul la capacitatea de a sesiza şi a rezolva argumentat, 

raţional, reflexiv, probleme complexe şi variate. Prin modelul profesionalizării se elucidează 

caracterul ştiinţific al practicii, concretizează diversitatea rolurilor profesorului, accentuiază 

importanţa competenţelor pedagogice pentru identitatea peofesională [33, p.8]. 

Retrospectiva  paradigmelor care fundamentează modurile de abordare a procesului de 

formare pentru cariera didactică de către diverse sisteme de învăţămînt de-a lungul timpului 

poate fi utilă pentru conştientizarea semnificaţiilor de natură teoretică şi practică ale schimbărilor 

pe care le trăiesc în prezent oamenii şcolii, ca actori şi spectatori în acelaşi timp. În funcţie de 

obiectivele procesului de formare, Marcel Lesne, a conturat trei modele ale acţiunii educative, 

aplicabile în procesul formării iniţiale pentru cariera didactică: modelul transmisiv-normativ, 

modelul incitativ-personal şi modelul achiziţiei prin inserţie socială [71, p.23]. Aceste orientări 

nu se pot identifica în stare pură, ca fundamente ale unor programe de formare a personalului 

didactic, ci se regăsesc, în diverse proporţii şi combinaţii, în toate componentele procesului de 

formare: la nivelul finalităţilor, al metodologiei, în conceperea activităţilor de pregătire practică, 

a modalităţilor de organizare, desfăşurare şi promovare a examenelor. Concepţia lui Marcel 
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Lesne atrage atenţia asupra faptului că, dacă din start fiinţa umană este concepută ca produs 

social, ca actor social sau agent social, întreaga construcţie educaţională destinată formării sale 

profesionale este obligată să fie pe măsură [71, 92, 103, 112]. 

Modelele teoretice, respectiv paradigmele formării profesionale relevă diverse criterii, 

sunt considerate repere utile în proiectarea şi desfăşurarea programelor de pregătire profesională 

a cadrelor didactice. În orice paradigmă, competenţa de proiectare didactică rămîne a fi 

obiectivul central al tuturor programelor de formare profesională. Contribuţii remarcabile la 

elucidarea problematicii formării profesionale centrate pe dobândirea competenţelor de 

proiectare didactică au avut: I. Jinga [85, 86, 87], C. Cucoş [48, 49, 50], S. Cristea [43, 44, 45, 

46], T.Callo [23, 24, 25], V.Pîslaru [97, 98, 99, 100, 101], V.Guţu [78, 79, 80, 81, 82], V.Chicu 

[33], I.Achiri [1, 2, 3]. 

Aceasta obligă la prefigurarea demersului didactic în ideea de a ameliora raportul dintre  

componentele teoretice şi finalităţile practice obţinute care, de cele mai multe ori, nu au corelaţie 

directă proporţională, ce poate fi asigurată prin posedarea competenţei de proiectare didactică. 

Subiect sensibil în cadrul formării profesionale a specialiştilor din domeniul culturii fizice, ţinînd 

cont de faptul că persoane diferite au inteligenţe diferite sau diverse combinaţii ale acestora care 

influenţează modul de viaţă. 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.    

În anii de modernizare a învăţămîntului din Republica Moldova s-au făcut mai multe 

încercări de a da coerenţă proiectării didactice. Modele de proiectare, principii de proiectare, mai 

ales de formulare a obiectivelor şi a sarcinilor au obţinut popularizare graţie activităţilor de 

formare a cadrelor didactice şi publicaţiilor din domeniu educaţiei. Activitatea de proiectare 

didactică reprezintă un proces complex de importanţă majoră pentru întreaga gamă a obiectivelor 

educaţiei fizice. Scopul acestei activităţi constituie crearea condiţiilor pentru realizarea 

sistematică a conţinuturilor educaţionale la un nivel calitativ sporit orientat spre formarea 

componentelor modelului de educaţie fizică al elevului la diferite trepte ale învăţămîntului şcolar 

[2, 4, 28, 42, 44]. 

Participarea la procesul de formare şi autoformare a viitorilor licenţiaţi în educaţie fizică, 

presupune nu numai timp, ci şi implicarea şi adaptarea acestora faţă de realizarea activităţilor cu 

caracter continuu de autoperfecţionare, deci de formare a competenţelor – cunoştinţelor, 
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calităţilor, capacităţilor şi atitudinilor. Absolventul cu studii superioare are ca finalitate formarea 

competenţei profesionale, competenţa ce presupune context integrativ al categoriilor învăţare, 

instruire şi educare. Formarea acestor competenţe se realizează prin intermediul disciplinelor 

fundamentale şi introducerea opţionalelor, prin specializări specifice şi licenţă [47, 48, 223, 228]. 

Despre formarea competenţelor putem menţiona că au la bază formarea capacităţilor, 

care la rîndul lor sunt influenţate de trăsăturile de personalitate de formarea conştiinţei de sine, 

de acumulările în multiple planuri: psihofizic, psihomotric, cognitiv, afectiv-volitiv [120, 121]. 

Ea se află în strînsă interrelaţie cu actul de predare şi învăţare. Odată formată şi conştientizată, 

competenţa se manifestă în mod constant la parametrii superiori, îmbunătăţind performanţele 

individuale şi asigurînd obiectivitatea procesului formativ [13, 18, 33, 72]. 

În viziunea autorilor E. Muraru, V. Guţu, O. Dandara, „competenţa constituie 

capacitatea/abilitatea complexă de realizare a obiectivelor, prin stabilirea conexiunii dintre cele trei 

elemente definitorii ale comportamentului: a şti, a şti să faci şi a şti să fii, presupunînd o bună 

cunoaştere a domeniului, abilităţi, motivaţie şi atitudine pozitivă faţă de sfera de activitate“ [95, p. 

14], iar „competenţa profesională este definită ca o capacitate/abilitate de a realiza diverse sarcini 

determinate de obiectivele activităţii profesionale, capacitatea de a rezolva situaţii problemă prin 

transferul şi conexiunea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor” [91, p. 28]. 

În acest context, una dintre cele mai importante sarcini pentru activitatea profesională a 

studenţilor din domeniul culturii fizice o constituie formarea competenţei de proiectare didactică. 

Competenţa de a proiecta procesul didactic este una integratoare, ce constă în efectuarea unor 

operaţii de construcţie şi organizare anticipativă a obiectivelor, conţinutului, strategiilor de 

dirijare, a învăţării, probelor de evaluare şi a relaţiilor dintre acestea. Prezenţa acesteia certifică 

deţinerea şi a altor competenţe necesare specialistului din domeniul culturii fizice pentru 

realizarea fucţiilor de serviciu [15, 64, 231, 234]. 

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 mijloacele  

care se utilizează în procesul pregătirii viitorilor profesori de educaţie fizică pentru activitatea 

didactică. Unul din aceste mijloace, după cum menţionează mulţi autori Н.В. Кузьмина, Е.П. 

Каргополов, В.М. Моторин, Е.Н. Ильин, С.Н. Данаил poate servi activitatea de proiectare şi 

competenţele pedagogice ale acesteia [144, 159, 161, 172, 186].  



 12 

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 [26, 92, 103, 112, 145]. 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 ulterioară a 

viitorilor specialişti; 

- 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. 

În opinia mai multor autori С.Б.Елканов, В.В. Краевский, М.В. Кларин diverse 

variante ale conţinutului cursului existent „TMEF” poate fi modificat sub aspectul formării 

competenţelor de proiectare didactică cu condiţia elaborării unei metodologii respective, ce va 

ţine cont de programa formării competenţelor de proiectare didactică. Aceasta a devenit premisa 

majoră pentru abordarea problemei date [149, 163, 168].  

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.  
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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 comtepenţionale: 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 practică; 3 - etapa practicii pedagogice nemijlocite în cadrul învăţămîntului 

şcolar; 

- 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 pedagogic al lecţiilor (teoretice, metodice, seminare, facultative, 

independente). 

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; 
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- 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. 

Sumarul compartimentelor tezei 

Teza cuprinde: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie 243 surse, 

12 anexe, 120 pagini de text de bază, 21 figuri, 26 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 

16 lucrări ştiinţifice. 

În Introducere este argumentată actualitatea temei abordate şi importanţa problemei 

investigate, sunt specificate scopul şi obiectivele cercetării, precizate noutatea şi importanţa 

aplicativă a lucrării. 

Capitolul 1 al tezei „Probleme teoretico-metodologice ale activităţii de proiectare 

didactică în cadrul procesului de educaţie fizică şcolară” abordează proiectarea pedagogică prin 

prisma diferitelor paradigme fundamentale din domeniul educaţiei, elucidînd dinamica 

procesului şi oportunităţile noilor concepţii din domeniu instructiv-educativ. S-a reliefat procesul 

de pregătire şi formare a cadrelor didactice axat pe competenţe şi capacităţi de predare-învăţare-

evaluare reflectat în proiectarea didactică în domeniul culturii fizice. În capitol sunt analizate 

sistemele activităţilor de proiectare pedagogică prin prisma obiectului şi conţinutului proiectării, 

finalităţile acestuia, proprii diferitor etape de formare profesională specifice domeniului educaţie 

fizică. 

Capitolul 2 al tezei „Argumentarea teoretico-empirică a complexului de competenţe 

necesare profesorului de educaţie fizică pentru proiectarea didactică” sunt prezentate 

instrumentele de lucru cu funcţionalitate complexă vis a vis de demersul empiric realizat, în baza 

analizei opiniilor profesorilor, metodiştilor şi a studenţilor anului III şi IV, prin realizarea 

sondajului de opinie şi a observaţiei pedagogice a strategiilor specifice proiectării didactice. Sunt 

stabilite componentele proiectării didactice reflectate în documentele oficiale, specifice folosite 
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în activitatea profesional-pedagogică (curriculumul şcolar, Planul cadru, proiectul didactic 

atribuit domeniului).  

Capitolul 3 al tezei „Esenţa programei de formare a competenţelor de proiectare 

didactică” reprezintă rezultatele experimentului pedagogic de bază, exprimate prin valorificarea 

şi argumentarea eficienţei programei cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei 

fizice şcolare”. Rezultatele sunt confirmate prin evaluarea competenţelor integrative acumulate 

la etapa de finalizare a experimentului pedagogic.  

Sunt prezentate concluziile şi recomandări privind metodica de pregătire a viitorilor 

profesori de educaţie fizică în vederea realizării proiectării didactice prin cumul de competenţe 

didactice. 

În anexe sunt prezentate chestionarele în baza cărora s-a realizat sondajul de opinie, 

modele de diverse proiecte didactice, certificate de implementare a rezultatelor cercetării, 

scheme, material ilustrativ-empiric. 
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1. PROBLEME TEORETICO-METODOLOGICE ALE ACTIVITĂŢII DE 

PROIECTARE DIDACTICĂ ÎN CADRUL PROCESULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ 

ŞCOLARĂ 

 

1.1. Aspecte generale pedagogice ale proiectării procesului educaţional 

 

Termenul pedagogic „proiectare” este împrumutat din domeniul ştiinţelor tehnice, unde 

el are însemnătatea de creare a unor proiecţii anticipative a ceva, ce ulterior, urmează a fi 

materializată. Odată cu dezvoltarea cunoştinţelor pedagogice, apariţiei variaţiei de metode, 

mijloace, forme de activitate pedagogică, fac ca acest proces să fie destul de complex. Din acest 

punct de vedere, pedagogia este obligată să apeleze la recomandările orintărilor tehnocratice: „... 

activiştii acestei direcţii sunt convinşi de faptul că în schimbul amorfităţii în subiectele de reglare 

a comportamentului .... trebuie să contribuie o tehnică pedagogică efectivă” [177, 180]. 

În tratarea actuală noţiunea de „proiectare” înseamnă procesul de creare a proiectului – 

prototip al obiectului presupus, sau posibil, starea lui [201, 216]. 

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 instituiţiei educaţională, pentru care aceasta este nu 

mai puţin important, decît cea organizatorică, gnostică şi comunicativă. 

În realizarea efectivă a activităţii sale profesionale conform datelor reprezentate В.С. 

Безруковa [127, p.56], fiecare pedagog atribuie acestei funcţii nu mai puţin de 15% din timpul 

utilizat. 

Astfel, analizînd cele sus-menţionate, termenului de „proiectare” are diferite accepţiuni: 

dintr-un punct de vedere acesta este o modalitate de a crea ceva; din alt punct de vedere – este un 

proces de creare a proiectului; şi în cele din urmă, aceasta este una din funcţiile pedagogice [166, 

216]. 

Conform opiniilor a mai multor specialişti din domeniu [167, 170], ca fondator al teoriei 

şi practicii a proiectării pedagogice pe drept, poate fi considerat А.С.Макаренко, care considera 

procesul educaţional ca o modalitate deosebită de organizare a „industriei pedagogice” [182, p. 

465]. El s-a expus ca adversar al spontanietăţii desfăşurării procesului educaţional şi deaceea a 

promovat ideia necesităţii elaborării „tehnicii pedagogice”, „tehnica creării unui om nou”. 

Modalitatea originală de determinare a rezobabilităţii acţiunilor, precum şi succesiunea acestora, 

rabdarea, necesitatea orientării spre educat pînă acum uimesc acest sistem pedagogic. А.С. 

Макаренко era un adept convins a necsităţii proicetării în om a tot ce este mai bun. În legătură 

cu aceasta el recomanda insistent unuversităţilor de a remodela activitatea de pregătire 
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profesională, în aşa mod încît ca aceasta să permită pregătirea pedagogilor-tehnici: „Adevăratul 

stimul al vieţii omeneşti este bucuria de mîine. În tehnica pedagogică, bucuria de mâine este unul 

din cele mai principale obiective” [182, p.74]. 

Cu toate acestea făcînd o analiză a evoluţiei a acestui concept observăm că dea lungul 

unei perioade de timp în învăţămînt toate ideile progresive ale pedagogilor au rămas 

neîntrebuinţate. Stilul lucrului de partid, care a dominat epoca sovietică (unde am fost parte şi 

noi), a avut un impact regresiv şi în domeniile de cercetare ştiinţifico-pedagogice. Aceasta este 

confirmată prin reducerea bruscă a numărul de publicaţii pe metodica şi tehnologia cercetărilor 

în perioada anilor 30-60 ai sec.XX, deasemenea şi tematica tehnologiilor pedagogice s-a pomenit 

sub refuz neoficial. Domeniul pedagogic a fost nevoit şi el să se conformeze cursului sistemului 

administrativ de comandă existent [152, 153]. 

În anii 60 a secolului trecut în numeroase publicaţii a fost reflectată ideea necesităţii 

formării unei noi discipline – proiectarea pedagogică şi necesitatea apariţiei specialistului 

pedagog-proiectant. Cu toate acestea, proiectarea încă mult timp nu a reprezentat obiectul de 

studiu al cercetărilor speciale, după cum menţionează echitabil şi В.З.Юсупов [211, p.18]. 

Cu toate acestea, sistemul dat nu a reuşit să inhibeze conceptul modernizării pedagogiei 

fapt ce ne demonstrează că la începutul anilor 70 ai sec.XX în literatura de specialitate din 

domeniul pedagogiei îşi fac apariţia şi reflectarea aşa termini progresivi cum ai fi: „programa 

activităţii”, „proiecte de educare, instruire, organizare”, „plan”, „programă”, „proiectarea 

personalităţii”, „tehnica interpretării, jocului, folosirea cărţii”, „instrument al educării”, 

„instrument al dezvoltării personalităţii”, „instrumentarea activităţii pedagogice” şi altele. Însă 

toate aceste derivate ale procesului educaţional necesitau o specifică reflectare teoretică şi 

practică, ceea ce face ca proiectarea să se insere tot mai profund în aria activităţii pedagogice. 

Problematica necesităţii proiectării procesului de instruire axată pe baza ideii tehnologice a 

primit o reflectarea şi într-o serie de lucrări, ce vizau procesul de desfăşurarea a lecţiei în şcoală 

[148, 174, 209]. 

Tot în acestă perioadă, savanţii fac tentative progresive în tratarea multiaspectuală a 

însăşi statutului pedagogei „Ea reprezintă în sine o arie de activitate, în care sunt intercalate, în 

primul rînd, funcţia de creare (proiectare) a sistemului de instruire şi educare” [163, p.5-68]. 

В.В.Краевский, afirma încă atunci că scopul final al activităţii ştiinţifice în domeniul pedagogiei 

este reprezentat de necesitatea elaborării şi dezvoltării unor sisteme specifice de instruire şi 

educare care pot fi mult mai efective în realizarea scopului dorit. Aceste sisteme, în opinia lui, 

iau formă în proiectele didactice, „scenarii” a activităţii practice sub formă de planuri şi 

programe de învăţămînt şi educaţionale, recomandări pentru profesori şi aşa mai departe. În aşa 
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mod, în contextul dat toată activitatea ştiinţifică în domeniul pedagogiei este axată pe justificarea 

şi importanţa primordială în realizarea proiectelor didactice [128, p.7]. 

Prima lucrare ce reflectă subiectul proiectării pedagogice a apărut  la finalul anilor 80 ai 

sec. XX sub redacţia lui В.П.Беспалько [128, p.96], unde el a simbolizat recunoaşterea 

tehnologiilor şi a activităţii de proiectare ca tipuri intependente şi indispensabile în activitatea 

educativă. 

Formarea noilor direcţii în ştiinţa pedagogică la sfîşitul anilor 80 începutul anilor 90 ai 

sec. XX a condiţionat activizarea cercetărilor şi în domeniul proiectării. De facto, anume din 

acest moment ea devine ca disciplină independentă în aria ştiinţelor pedagogice şi ca activitate 

specifică organizată. Atunci, încep să se observe primele tendinde de definitivare a diverselor 

abordări a cercetării de proiectare ca mecanism specific în managementul educaţional,  

reprezentîndu-se ca o categorie didactică independentă în crearea algoritmului sistemelor 

pedagogice. 

Astfel, unuii cercetători [132, 143] propun ca proiectarea didactică să se analizeze ca 

proces de elaborare a unor forme performante ce reprezintă subiectul comun pentru pedagogi, 

elevi, noul conţinut, tehnologiile învăţămîntului, precum şi a metodelor de activitate pedagogică 

şi de gîndire. Alţi autori, [199, 200] abordează proiectarea ca o gîndire de conţinut, 

organizatorico-metodică, material-tehnică şi social-psihologică şi determinarea unei soluţii 

holistice în realizarea sarcinilor pedagogice, realizată la nivel ştiinţific, empirico-intuitiv şi 

practico-logic. В.П.Беспалько, Е.А. Вахтина [128, 135] defineыс proiectarea ca o planificare 

pe etape, ca activitate în identificarea condiţiilor necesare de realizare a unui anumit sistem 

pedagogic. În unele lucrări [2, 31, 43], proiectarea în învăţămît se evidenţiază  ca o concepere 

ideală şi o reprezentare practică a ceva ce este posibil de realizat sau a ceva ce dorim să obţinem. 

După părerea noastră, existenţa unei asemenea game diferenţiate de opinii în literatura 

pedagogică poate fi explicată, mai întîi de toate, anume prin complexitatea şi 

multiaspectualitatea acestui fenomen. 

Deaceea, noi considerăm că una din cele mai reuşite explicaţii a termenului de 

„proiectare pedagogică” este reprezentată de Н.О.Яковлевa [213, p.13]: „activitate direcţionată a 

pedagogului în crearea proiectului, care reprezintă în sine modelul inovaţional al sistemului 

pedagogic, orientat spre accesibilitatea de utilizare în masă”. În figura 1 autorul reprezintă la 

nivel metodologic proiectarea pedagogică axîndu-se pe vasta analiză a abordărilor de ordin 

teoretic a proiectării pedagogice (Figura 1.1.). 
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Este important de menţionat că la baza ghidului general în determinarea structurii la nivel 

metodologic a proiectării didactice ar trebui să reprezinte cercetările, care necesită a fi 

determinate prin diverse aspecte filosofice [47, 48, 73, 163]. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Structura proiectării pedagogice la nivel metodologic [213, p.13]. 

Abordările teoretice orientate spre proiectare ne permit să afirmăm că actualmente în 

ştiinţa pedagogică sa 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 [113, 187].  

Bazele teoretico-metodologice care stau la baza determinării paradigmei de proiectare 

într-o anumită măsură au şi obţinut o reflectare în lucrările lui V.Pîslaru, О.А. Абдулина, В.И. 

Горовая [100, 118, 143] şi alţii. Prin conţinutul lor este realizată analiza conceptuală şi sinteza 
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cunoştinţelor teoretice despre proiectare în diferite domenii umanitare de cunoaştere, ceea a 

permis de a face un pas nou în mentalitatea ştiinţei pedagogice a paradigmei de proiectare, au 

fost elaborate bazele teoretice ale proiectării social-pedagogice, au fost definite esenţa, 

principiile generale şi tehnologiile activităţii de proiectare, au fost formulate noţiunile generale 

de „proiect de învăţare”, „proiect pedagogic” şi altele. 

Analiza şi generalizarea surselor bibliografice 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 cuprinde în sine totalitatea activităţilor integrative care sunt într-o 

conexiune indisolubilă concomitent cu construirea (ideii elaborate 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-formare.  

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. 

Deci, proiectarea în pedagogie constă în necesitatea de a crea variante de durată a 

activităţii date şi de a prognoza rezultatul ei. De aici, rezultă că proiectarea este legată 

indispensabil de noţiunea „activitate”. Din această perspectivă, esenţa activităţii date este 

generarea, dezvoltarea şi integrarea combinatorie a ideilor şi soluţiilor. Rezultatul activităţii 

proiectării este un set de idei dezvoltate, argumentate şi logic aranjate [183, 187, 221, 227, 231]. 

Analiza literaturii pedagogice în scopul relevării componentelor de bază ale proiectării 

activităţii pedagogului au permis să stabilim că cercetătorii [34, 165, 168] înclud în structura ei 

aşa componente, ca definirea esenţei, analiza situaţiei, diagnostica problemei, structurarea 

procesului, selectarea mijloacelor pedagogice, realizarea proiectului, nota experţilor, corectarea, 

evaluarea. 

Într-o serie de publicaţii a obţinut reflectare normativă cunoştinţele proiectării 

pedagogice [43, 66, 67, 73]. 

În unele lucrări proiectarea este văzută sub aspectul proiectării aptitudinilor pedagogului 

şcolii de cultură generală [117, 118, 171, 172, 199]. 

În opinia lui Н.В.Кузьминa [171, p.96], la baza realizării proiectării didactice stau 

următoarele componente:  
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1. Conţinutul lecţiilor ulterioare; 2. Sistemele şi secvenţele activităţii profesorului; 3. 

Sistemele şi secvenţele activităţii elevilor. 

După В.А.Сластенин [200, 201], aptitudinile de proiectare trebuie să asigure trei aspecte 

ale activităţii pedagogului: 1 - de conţinut (selecţia şi compoziţia materialului de studiu, 

planificarea şi elaborarea procesului de studii); 2 - operativ (planificarea activităţilor proprii şi a 

activităţilor elevilor); 3 – material didactică (proiectarea bazei instructiv-materială a procesului 

de studii). Astăzi, activitatea de proiectare pedagogică şi diferite aspecte ale proiectării legate de 

ea deseori devin obiectul unor cercetări speciale В.В. Куренной, В.Оконь, О.П. Панкратова, 

И.В. Чугай, А.И. Шевченко [177, 191, 192, 205, 207, 208 şi altele].  

Analiza metodologică a problemei proiectării pedagogice permite să evidenţiem patru 

nivele de revizuire: filozofic, ştiinţific general, ştiinţific concret şi ştiinţific metodologic. 

În conţinutul nivelului filozofic al proiectării se pune accent pe concretizarea principiului 

filozofic general al dezvoltării cu privire la procesele de implementare a evoluţiilor inovatoare în 

practica de instruire. 

Nivelul ştiinţific general este bazat pe utilizarea în activitatea de proiectare a principiilor 

de abordare sistemică, sinergetică, axiologic şi de activitate. 

Nivelul ştiinţific concret al proiectării caracterizează conţinutul lui ştiinţific, baza căruia 

este compusă din principiile activităţii de proiectare. 

Nivelul ştiinţifico-metodologic al proiectării de cele mai multe ori este privit de pe poziţii 

concrete ale modificărilor în conţinutul învăţămîntului, metodologiei şi tehnologiilor de instruire 

şi educare. 

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 [79, 84, 85, 86]. 

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, realizarea lor 

la nivel diferit şi are loc ca o serie de etape succesive, apropiind dezvoltarea gîndului de la ideea 

generală către activităţile descrise [12, p.3-7]. 

Apare întrebarea – ce reprezintă obiectul proiectării didactice?  

În lucrările lui В.С.Безруковa [127, p.103] sunt evidenţiate trei obiecte ale proiectării 

pedagogice – sistemele pedagogice, procesele pedagogice şi situaţiile pedagogice. 

Reieşind din definiţia didacticii (de la grecescul. didaktikos – care asimilează, ce se referă 

la intruire) ca ştiinţă a instruirii [146, 162, 174, 198, 229 şi altele] şi interpretarea celor anterior 

menţionate, ca obiecte ale proiectării didactice putem să considerăm sistemele didactice, 

procesele didactice şi situaţiile didactice. 
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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) 

[144]. Fiecare din aceste sisteme are destinaţia sa (scopul) şi propriul sistem de componente. 

Între ele există o ierarhie bine definită. 

В.А.Бухвалов [134, p.112] clasifică toate sistemele didactice, create de profesori, în 

cinci grupe: 

1. Informaţional-reproductive – cu ajutorul lor se asigură formarea şi dezvoltarea 

cunoştinţelor şi a aptitudinilor reproductive la elevi (studierea materialului nu este asigurată de 

copii, scheme, tabele, conspecte şi altele). 

2. Model-reproductive – cu ajutorul lor se asigură formarea şi dezvoltarea cunoştinţelor şi 

a aptitudinilor elevilor (studierea materialului de instruire este asigurat de copiile lui). 

3. Model-creative - cu ajutorul lor se asigură formarea convingerilor, aptitudinilor 

creative la elevi. 

4. Complexe – sisteme, cu ajutorul cărora este asigurată formarea şi corecţia 

convingerilor, a aptitudinilor creative şi de cercetare ale elevului. 

5. De cercetare – cînd studierea materialelor pentru programe se desfăşoară în procesul 

activităţii de cercetare. 

Actualmente, după cum consideră autorul, proiectarea sistemelor didactice de către 

profesori este la nivelul de model-reproductiv sau model-creativ. 

Astfel, sistemul de predare se afirmă ca o educaţie specială, cu caracteristicile sale 

specifice. 

Deseori, în activitatea pedagogică profesorul în procesul proiectării operează cu sisteme 

didactice  mici şi medii. Cu toate acestea, pentru profesor, obiectul principal al proiectării 

reprezintă procesul didactic. 

Procesul didactic – este o interacţiune special organizată cu implicarea profesorului şi 

elevului (ca subiecţi), orientată spre soluţionarea sarcinilor de învăţare, educare şi formare a 

personalităţii. El este un proces organizat conştient, realizat sistematic şi bine planificat [96, 

174]. În acest proces se realizează activităţile de „predare” şi „învăţare”, “evaluare”, care se 

desfăşoare în diverse condiţii. Prin urmare, proiectarea didactică a procesului instructiv-educativ 

este orientată spre crearea proiectului activităţilor comune a profesorului şi a elevului, şi 

asemenea spre rezultatele pe care şi l-e doresc [184, 206, 226]. 

Complexitatea procesului didactic se caracterizează prin patru nivele [133, 137]: 

- teoretic, care presupune sistemul educaţional ca un sistem; 
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- proiectul planului de studii şi al programelor pe discipline; 

- proiectul procesului concret, sub formă de plan anual, pe teme de studiu; 

- nivelul real al procesului de instruire, adică, a activităţii unităţii de instruire concrete. 

Unii cercetători marchează următoarele componente ale proceselor didactice [117, 124, 

133]: 

- scopul determinat - conştientizarea de către pedagog şi adoptarea de către elev a 

scopului şi sarcinilor necesare în activitatea de cunoaştere şi formare; 

- stimulentul motivaţional – pedagogul stimulează interesul de cunoaştere al elevului, 

evidenţiază necesităţile şi motivele de activitate instructiv-gnostică; 

- conţinutul - de cele mai multe ori este determinat şi realizat de către profesor ţinând 

cont de scopul instruirii, interesele şi aptitudinile elevilor; 

- operaţională, de activitate - cel mai explicit reflectă partea procedurală a procesului 

didactic (metode, exemple, mijloace); 

- controlul şi reglementarea – include un amestec de automonitorizare şi control al 

profesorilor; 

- reflexivă de autoanaliză, cu autoevaluare, ţinând cont de evaluarea altora şi 

determinarea următorului nivel de activitate a sa (elev şi profesor). 

Între toate componentele anterior menţionate se evidenţiază o anumită conexiune 

integratoare, care necesită a fi luată în considerare în realizarea procesul de proiectare didactică. 

În proiectarea didactică este necesar de a se ţine cont şi de caracteristicile distinctive ale 

acestui proces [70, 207]: 

- scopul dominant permite achiziţionarea cunoştinţelor, formarea eficientă a abilităţilor şi 

atitidinilor (ce permit formarea competenţelor); 

- conţinutul este determinat de către programele de studiu; 

- instuirea se realizează din perspectiva rolului dominant al profesorului. 

Situaţia ca obiect al proiectării didactice persistă permanent în limitele procesuluişi prin 

acestuia în sistemul didactic. Se poate afirma că situaţia este parte componentă a procesului ce 

caracterizează starea lui într-un anumit timp şi spaţiu. Situaţiile sunt întotdeauna concrete, ele de 

către profesor intenţionat sunt create sau apar în procesul de desfăşurare a lecţiei şi sunt 

soluţionate în acelaşi timp. Necătînd la toate, proiectarea situaţiilor este necesară şi trebuie să 

facă parte din însuşi procesul de proiectare didactică. Privind însemnătatea situaţiilor în procesul 

didactic, В.С.Безрукова afirmă [127, p.105]: „Această celulă concentrează în sine toate 

argumentele pro şi contra al conţinutului procesului pedagogic precum şi al sistemului pedagogic 

în general, exprimîndu-se ca relaţii concrete de educare, unde situaţiile pedagogice fac posibilă 
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realizarea lor. Astfel, dacă pe parcursul lecţiei apar multe situaţii de conflict între elev şi 

profesor, aceasta înseamnă că şi procesul pedagogic, şi sistemul pedagogic în care se include, 

sunt neadecvate sau sunt realizate incorect”. În acelaşi context se menţionează: „Proiectarea 

situaţiilor pedagogice apare ca o modalitate de „armonizare” a relaţiilor între diferite persoane 

care fac parte din procesul pedagogic, calculează operativ şi real situaţiile în cele mai mici 

detalii” [127, p.106]. 

Astfel, activitatea profesorului implică proiectarea a trei tipuri de componente: sisteme 

didactice, procese didactice şi situaţii didactice, care necesită a fi proiectate ca obiecte 

interdepente, luîndu-se în considerare integritatea şi unitatea lor. 

După В.С. Безрукова [127, 144] 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 [151, 204, 

206 şi alţii]. Ea este indispensabil legată cu procesul de abstractizare şi idealizare, prin 

intermediul cărora se evidenţiază trei părţi ale obiectului component, care se reflectă în model. 

Modelarea ca metodă de cunoaştere (fenomene, procese, sisteme) se utilizează în diferite sfere 

ale activităţii. 

Enumerăm în continuare caracteristicile specifice ale modelării ca metodă a cunoaşterii: 

- modelarea permite de a studia procesul pînă la realizarea lui. Astfel se face posibilă 

evidenţierea urmărilor negative ce pot apărea precum şi acţiunile necesare în vederea lichidării 

sau reducerii pînă la manifestarea lor reală; 

- modelarea permite de a studia procesul mult mai detaliat, în aşa fel apare posibilitatea 

evidenţierii nu numai a elementelor, dar şi a relaţiilor între ele, precum şi abodrarea situaţiei din 

diverse perspective [119, 151]. 

Modelarea pedagogică este o concepţie a ideii de creare a sistemelor pedagogice, a 

proceselor sau situaţiilor şi a căilor principale de utilizare a lor (ideea abordării complexe a 

instruirii; ideea dezvoltătoare a instruirii; ideea de încadrare activă a elevului în diferite tipuri de 

activităţi; ideea de corespundere a abordării individuale şi a formelor de activitate individuale cu 

includerea în diferite tipuri de relaţii colective; ideea optimizării procesului de instruire şi 

a.ş.m.d.). Modelul creat este o anticipare a viitorului, o reflectare imaginară a realităţii. Cu alte 

cuvinte, modelul pedagogic – este idealul ţintă. Odată cu crearea ideii ţintă începe să se formeze 

şi sistemul pedagogic al profesorului [119, 151]. 
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Conţinutul semantic al noţiunilor de „modelare” şi „proiectare” este aproape identic. 

Realmente, proiectul este o „gîndire” ideală, care presupune conceptualizarea acestui conţinut 

necesar să fie realizat de subiectul procesului acestei activităţi [196]. 

Reieşind din cele sus-menţionate, apare întrebarea: se poate de făcut o analogie între 

modelare şi proiectare? Răspunsul este cît se poate de simplu: dacă noi creăm modelul obiectului 

deja existent, sau al procesului, atunci să-l numim „proiect” este imposibil şi prin definiţie – 

proiectul este iniţial, orientat spre viitor (proiect – gîndire, proiect - plan). Iată de ce, în calitate 

de etapă independentă trebuie menţionată proiectarea. Ea reprezintă concretizarea modelului şi 

perfecţionarea acestuia pînă la nivelul de realizare practică. Întrucît în pedagogie se crează 

primordial modelele imaginare, care îndeplinesc funcţia de predispoziţie, atunci proiectul devine 

mecanismul de conversie a procesului şi mediului instructiv-educativ. Teoretic, proiectul 

pedagogic se prezintă în calitate de varietate de modele, cu toate că nu oricare model poate fi 

adus pînă la nivelul proiectului [38, 82]. 

Drept exemplu al proiectelor didactice, elaborate de profesor, pot fi planurile grafice 

calendaristice, planurile de cercetare a temei unei discipline concrete sau conţinutul structurat al 

disciplinei de studiu (Figura 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2. Conţinutul structurat al disciplinei de studiu (după S.N. Danail, [53, p.13-18])  

 

Etapa a treia – construirea, permite să detalieze mai aprofundat proiectul, îl concretizează 

şi îl apropie de condiţiile reale ale activităţii, ceea ce reprezintă deja nivelul de realizare a 

sarcinilor metodice. În calitate de model serveşte harta tehnologică a lecţiei sau alt tip de 

activitate de instruire. 

Conţinutul structurat al disciplinei de studiu 

Scopurile disciplinei de studiu Liniile de tangenţă 

Scopurile modulului de studiu Principiile 

Scopurile temei de învăţare Fapte, concepte, legităţi 

Scopurile lecţiei de învăţare Activităţile elevului 
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În tipologia sistemică formele proiectării didactice sunt prezentate în modul următor 

Tabelul 1.1.  

Tabelul 1.1. Sistemul formelor de proiectare didactică 

 

Obiectul şi 

conţinutul 

proiectării 

Nivelurile 

Modelarea Proiectarea Construirea 

Sistemele 

pedagogice 

Legile, statuturile, 

concepţiile, 

principiile şi altele. 

Opiniile teoretice, 

predispoziţii, programele de 

studiu şi altele. 

Formele mintal-

emoţionale: visurile, 

dorinţele, 

reprezentările şi altele. 

Procesele 

pedagogice 

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, planurile 

de lecţie, 

recomandările 

metodice, tutoriale şi 

altele. 

Situaţiile 

pedagogice 

Planurile lucrului 

instructiv-educativ, 

planurile de 

organizare a lucrului 

extra-curricular şi 

suplimentar şi altele. 

Conspectele sau planurile de 

lecţii, modele ale manualelor 

vizuale, manuale şcolare, 

materiale didactice şi altele. 

Mijloacele instruirii, 

metodele şi procedeele 

metodice. 

 

Referindu-ne la tehnologiile pedagogice ale proiectării, observăm că potrivit opiniei unor 

cercetători [127, 178] ele sunt încă insuficient dezvoltate. Cu toate acestea, este evident că 

fiecare proiectare trebuie să se bazeze pe anumite principii bine determinate. În literatura de 

specialitate [192, p.153], în legătură cu aceasta se evidenţiază ca primordiale două principii: 

principiul orientării umanistice şi principiul de autodezvoltare. 

Primul principiu presupune că orientarea în procesul de proiectare trebuie îndreptată 

asupra omului, ca parte componentă a sistemelor de instruire, a proceselor şi situaţiilor. Deaceea, 

sistemele, procesele şi situaţiile proiectate trebuie să corespundă necesităţilor reale ale persoanei, 

a intereselor, posibilităţilor şi intereselor ei. 

Al doilea principiu explică posibilitatea de creare, în procesul proiectării, a sistemelor, 

proceselor şi situaţiilor dinamice, prin crearea proiectelor flexibile, apte pentru schimbări, 

restructurare, complicare sau dimpotrivă simplificare. 

Bazîndu-se pe principiile indicate, pedagogul este capabil să realizeze adecvat activităţile 

de proiectare didactică (Tabelul 1.2). 
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Tabelul 1.2. Sistemul activităţilor de proiectare pedagogică a obiectului 

 

Activităţile de 

pregătire 

Analiza obiectului de proiectare.  

Selectarea formei de proiectare. 

Asigurarea teoretică a proiectării. 

Asigurarea metodică a proiectării. 

Asigurarea spaţial-temporală a proiectării. 

Asigurarea material-tehnică a proiectării. 

Asigurarea legislativă a proiectării. 

Dezvoltarea 

proiectului 

Selectarea factorului esenţial. 

Determinarea legăturilor şi dependenţa componentelor. 

Pregătirea documentului. 

Verificarea calităţii 

proiectului 

Implementarea mintală a proiectului. 

Evaluarea expertă a proiectului. 

Corectarea proiectului. 

Luarea hotărârii privind utilizarea proiectului. 

 

Proiectarea pedagogică poate fi privită prin două prisme: ca ştiinţă şi ca artă. Bineînţeles, 

la bază este unul şi acelaşi tip de caracter normativ şi creativ. Caracterul normativ se evidenţiază 

în aceea că, proiectarea pedagogică este reglementată şi are formele, principiile şi prodeceele de 

realizare specifice. Ea se îndeplineşte de către pedagog cu un scop conştient şi bine determinat. 

În cazul cînd în procesul proiectării ne bazăm numai pe logică, teorie, atunci sistemele, procesele 

şi situaţiile proiectate de către pedagog se realizează la nivel dogmatic, scoase din contextul real 

al vieţii. 

În aceast caz se va ţine cont şi de aspectul creativ al procesului pedagogic de proiectare, 

fiind considerat  de unii cercetători la nivel de artă. Din această perspectivă, proiectarea 

pedagogică se reprezintă ca o artă legată de inventarea diferitor metode de selecţie şi structurare 

a materialului de studii, metodelor şi formelor transmiterii şi asimilării de către elevi, precum şi 

mijloacele adecvate ale instruirii ş.a. [88, 202 şi alţii]. 

Arta didactică se va impune a fi cea mai răspîndită şi accesibilă pentru pedagog. Aceasta 

prevede o multitudine de variaţii prin combinarea activităţilor elevilor, utilizarea procedeelor, 

metodelor, mijloacelor didactice şi altele. Arta didactică este strâns legată cu arta tehnologică, 

care presupune în sine activitatea în domeniul tehnologiilor pedagogice şi proiectare, cînd se 

îndeplineşte selectarea şi crearea sistemelor pedagogice noi, a proceselor pedagogice şi a 

situaţiilor adecvate de instruire, care vor contribui la optimizarea nivelului de eficienţă a 

instruirii, educării şi dezvoltării elevului. 

Astfel, putem conchide că proiectarea pedagogică se poziţionează ca unitate foarte 

importantă de legătură între teoria şi practica pedagogică. 
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Pe parcursul anilor în ştiinţa pedagogică s-au promovat teorii interesante şi progresive, 

dar nu întotdeauna posibile de realizat în practică. În condiţiile moderne, rolul teoriei în toate 

domeniile de activitate ale omului se regăseşte ca o componentă primordială. Fără aceasta este 

imposibilă funcţionarea efectivă şi evolutivă a procesului de practică. În contextul problemei 

date, putem concluziona, că teoria pedagogică este un instrument foarte important în mîinile 

celui care realizează activitatea de proiectare a sistemelor şi proceselor pedagogice. Teoria 

pedagogică în procesul proiectării poate contribui cu un rol dublu: 1) poate servi ca model; 2) 

poate fi ca izvor de formare a modelului. Drept exemplu pentru prima variante afirmative servesc 

lucrările savanţilor şi practicienilor înaintaşi în realizarea unei instruiri dezvoltative, orientate 

spre formarea instruirii personalizate ş.a.m.d., utilizîndu-se însăşi teoriile în calitate de modele 

ale proiectării şi construirii procesului de instruire şi educare. Exemplu pentru varianta a doua 

sunt teoriile de optimizare, intensificare, raţionalizare a proceselor de instruire [122, 123, 124], 

instruirea problematizată  [34, 45]. 

În concluzie putem afirma că în lipsa fără cunoştinţelor teoretice este imposibilă 

realizarea efectivă a procesului de proiectare pedagogică. Însă schimbările sociale, după cum 

ştim, sunt extrem de dinamice şi deaceea deseori practica depăşeşte teoria. În acest caz vorbim 

despre cea mai bună practică şi inovaţii pedagogice. Necesită menţionat faptul că, acest aspect 

nu există o bază de date a modelelor, proiectelor şi construcţiilor create. Nu sunt arhive, 

depozite, registre, baze de date a proiectelor pedagogice, ceea ce-i privează de oportunităţi pe 

profesori şi pe studenţi, atît de necesare pentru simplificarea procedurilor complexe, precum şi 

pentru asigurarea continuităţii importante în dezvoltarea proiectării şi a perfecţionării măiestriei 

pedagogice.  

 

1.2. Specificul proiectării didactice în procesului instructiv-educativ în cadrul educaţiei  

fizice şcolare 

Procesul de proiectare didactică este unul complex de importanţă majoră în realizarea 

obiectivelor generale ale educaţiei fizice (obiective „cadru”). Scopul lui se manifestă prin crearea 

condiţiilor pentru parcurgerea sistematică a conţinuturilor şi realizarea la un nivel calitativ 

ponderabil a obiectivelor de referinţă – a componentelor modelului de educaţie fizică al elevului 

plasat în diferite trepte în cadrul învăţămîntului şcolar [99, 100]. 

Curricula fiind document de bază, fundamentează activitatea de proiectare didactică ce 

presupune interacţiunea obiectivelor, activităţilor de învăţare (elemente de tehnologie didactică), 

conţinuturilor (obiective instructiv-educative) şi sistemului de evaluare [32, 51]. 

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 
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naturale de organizare şi desfăşurare a acestui proces. Realizarea eficientă implică respectarea 

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 [148, 196, 203, 235, 236]. 

Prin urmare, putem evidenţia două particularităţi specifice educaţiei fizice şcolare care 

sunt prioritare în valorificarea acestei discipline: 

-  sporirea gradului stării de sănătate, dezvoltarea capacităţilor motrice şi a deprinderilor 

psihomotrice, care pot fi obţinute doar prin dezvolatrea la elevi a competenţelor specifice în 

cadrul procesului de educaţie fizică; 

- educabilitatea personalităţii elevului capabil să transpună în viaţa personală şi 

profesională competenţele specifice culturii fizice raportate la valorile universale.    

Cerinţe generale ale proiectării didactice specifice educaţiei fizice în şcoală 

a) Conţinutul programat este concordant cu curricula de studii 

Curricula de studii este un document oficial şi general valabil pe teritoriul naţional. Se 

aplică, însă, în funcţie de diversitatea condiţiilor concrete. 

Caracteristicile curriculei de studiu: 

Statutul curriculumului stabileşte structura competenţelor şi principiile didactice de 

activitate în cadrul sistemului de învăţămînt. Structura curriculumului vizează competenţe - 

cheie/transversale, subcompetenţe şi elementele de conţinuturi didactice la nivel de competenţe 

cognitive, competenţe psihomotrice şi atitudini [51, 78, 108].  

În mod special curriculumul prevede angajamentele la nivelul activităţii de proiectare a 

instruirii prin funcţiile de competenţă ale acestuia în învăţămîntul gimnazial, care determină 

structura procesului de realizare a subcompetenţelor, a conţinuturilor didactice, activităţilor de 

învăţare şi evaluare la trei nivele de activitate: psihopedagogică, motrică şi socială. Curricula 

realizează următoarele funcţii: 

- funcţia de competenţă psihopedagogică a curriculumului disciplinar stabileşte modul de 

aplicare a competenţelor ale procesului de formare a lor, angajînd resurse psihice şi pedagogice, 

a relaţiilor interpersonale ale elevului în cadrul activităţilor didactice în şcoală şi în familie. 

Determină caracteristici de formare a capacităţilor intelectuale, dezvoltare a intereselor faţă de 

educaţia fizică, stimulare a formării aptitudinilor; 

- funcţia curriculumului privind activităţile motrice reprezintă un ansamblu de acţiuni 

motrice specifice, articulate sistematic în baza unor concepe, noţiuni, reguli, principii, 

metodologii de organizare a procesului instructiv-educativ, avînd în calitate de rezultat adaptarea 

organismului la efort fizic; 
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- funcţia socială a curriculumului determină comportamentele elevilor în prin formarea 

competenţelor la nivel cognitiv, motivaţional şi atitudinal [90, 94].  

Aplicarea conţinuturilor didactice din curriculum urmăreşte proiectarea didactică 

adecvată contextului priorităţilor acordate competenţelor pedagogice şi fizice. În cadrul aplicării 

curriculumului modernizat se vor asigura corespondenţele didactice necesare între elementele 

unităţilor de conţinut: - competenţe specifice de cunoştere, capacităţi, atitudini; - se vor 

determina conţinuturile activităţii de predare – învăţare – evaluare. Evident, se are în vedere şi 

valorificarea dimensiunilor de competenţe în realizarea procesului de predare- învăţare şi 

formelor instruirii, integrabile din perspectiva (auto) instruirii şi (auto) dezvoltării permanente 

[11, 21, 51, 107].  

Astfel, curricula reprezintă expresia unui sistem didactic continuu şi gradat, prevede 

posibilitatea programării unor discipline sportive alternative: jocuri sportive, gimnastică, ramuri 

de sezon etc., în funcţie de condiţiile locale. Curricula realizează orientările prioritare ale 

educaţiei fizice şcolare, asigură funcţia formativă şi igienică a educaţiei fizice, ce vizează 

perfecţionarea capacităţii motrice a elevilor, formează deprinderi şi capacităţi de practicare a 

probelor sau ramurilor sportive, accentuează relaţia educaţie fizică-sport [232, 237]. 

b) Corelarea conţinutului proiectat la particularităţile biomotrice ale elevilor [36, 37] -

condiţie obligatorie la realizarea unei proiectari eficiente a conţinuturilor în vederea abordării 

sistematice a acestora, ce impune cunoaşterea fundamentală a particularităţilor elevilor ca 

subiecţi ai procesului. 

Profesorul realizează cercetări complexe asupra elevilor săi în scopul determinării 

„profilului clasei”. Prin urmare, configurează sistemele de formare adecvate şi pe care le dozează 

corespunzător capacităţilor individuale ale elevilor. 

c) Proiectarea în dependenţă  de condiţiile materiale disponibile [36, 39] 

Se explorează acele conţinuturi şi tehnologii care se încadrează în arsenalul condiţiilor 

materiale bune, ce permit desfăşurarea procesului didactic la această disciplină la un nivel 

calitativ înalt. 

Competenţele pot fi dezvoltate utilizînd şi mijloace materiale restrînse sau improvizate 

însă, nu este recomandată admiterea unor asemenea situaţii [20, 41]. Astfel, conţinuturile trebuie 

să fie realizabile în dependenţă de factorul în cauză. 

d) Proiectarea conţinutului în dependenţă de climă şi zonă geografică [73, 74] 

Pentru a beneficia de influenţele benefice ale factorilor de mediu, toate activităţile de 

educaţie fizică necesită a fi desfăşurate cu preponderenţă în aer liber. 
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Programarea  conţinuturilor adecvate ale acestor activităţi, ţinînd cont de evoluţia climei 

din zona în care se află şcoala, permite aplicarea lor eficientă atît în aer liber, cît şi în interior. În 

sezonul de iarnă, se pot proiecta activităţi sportive de sezon, care necesită o dozare strictă. 

Condiţiile de relief sau vegetaţie pot constitui mijloace materiale speciale, ce pot 

contribui efectiv la realizarea obiectivelor educaţiei fizice. 

e) Ajustarea proiectării la opţiunile elevilor (urmărind preferinţa unor probe sau ramuri 

sportive) [1, 2, 90]. 

În realizarea proiectării activităţilor se va ţine cont de opţiunile elevilor faţă de anumite 

probe de sport, ceea ce va asigura interesul sporit faţă de practicarea acestora, invocînd motivaţie 

şi interes personalizat.  

f) Valorificarea tradiţiilor existente în şcoală [4, 99, 100] 

Tradiţiile reprezintă premize favorabile practicării unor anumite ramuri sportive în 

dependenţă de specializarea profesorului, de baza materială şi interesele elevilor.  

g) Proiectarea conţinuturilor pe unităţi de învăţare [72, 73] 

Este determinată de particularităţile metodice de dezvoltare a unei competenţe specifice 

materializate prin: formarea deprinderilor psihomotrice, dezvoltarea calităţilor fizice, 

perfecţionarea stării funcţionale etc. Acestea nu pot fi dezvoltate în cadrul unei lecţii, dar 

necesită parcurgerea mai multor etape înglobate într-un sistem de lecţii, realizînd diferite scopuri 

didactice. Numărul lecţiilor este prevăzut în dependenţă de nivelul de complexitate a sarcinilor 

1. Documentele de proiectare didactică ale profesorului de educaţie fizică 

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 [51, 131, 132, 151] şi urmăresc cerinţele generale ale planificării adaptînd curricula 

la multiformitatea particularităţilor concrete în care se desfăşoară activitatea. 

În continuare, vom lista documentele de planificare şi proiectare a activităţilor de 

educaţie fizică: 

1. Proiect didactic de lungă durată (plan tematic anual, eşalonarea ciclurilor tematice – 

sisteme de lecţii); 

2. Plan calendaristic semestrial (la opţiunea profesorului); 

3. Proiectarea unităţilor de învăţare; 

4. Proiect didactic al unei lecţii. 
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În cazul necorespunderii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de educaţie fizică 

conform curriculei, este necesară realizarea unei proiectări specifice curriculumului adaptat. 

2. Metodologia de realizare a documentelor de proiectare didactică de către profesorul 

de educaţie fizică 

Tradiţional, la disciplina “Educaţia fizică” sunt stabilite şi acceptate de profesori două 

documente ce ţin de proiectarea didacă: 

1. Proiectul didactic de lungă durată sau, altfel spus, planul calendaristic anual, care are 

formă grafică şi se elaborează de profesor ţinînd cont de: 

a) particularităţile de vîrstă ale elevilor; 

b) gradul de pregătire fizică şi al stării fizice şcolare a elevilor; 

c) baza tehnico-materială a educaţiei fizice şcolare; 

d) condiţiile climaterice de desfăşurare a lecţiilor; 

e) evenimente, obiceiuri şi tradiţii naţionale şi sportive etc. 

Acest document se elaborează pentru fiecare clasă şi reflectă: 

a) ansamblul de competenţe /şi subcompetenţe ce urmează să fie dezvoltate pe parcursul 

anului de studii; 

b) eşalonarea conţinuturilor didactice, predarea-învăţarea cărora va asigura dezvoltarea 

competenţelor/subcompetenţelor respective; operaţionalizarea obiectivelor referitoare la 

dezvoltarea subcompetenţelor pentru fiecare lecţie de educaţie fizică. Exemplificăm secvenţial 

(pe domenii educaţionale) proiectul didactic de lungă durată la educaţia fizică pentru clasa V-a 

(Figura 2.1.). 

2. În baza proiectului de lungă durată, profesorul elaborează proiectul didactic al lecţiei, 

care, tradiţional, are şi el formă grafică şi, finalmente, reflectă următoarele aspecte [105, p.57-

68]: 

a) date generale despre lecţia de educaţie fizică (clasa, data şi locul desfăşurării, resursele 

materiale); 

b) subiecţii lecţiei şi subcompetenţele ce urmează să fie dezvoltate la elevi; 

c) etapele lecţiei şi durata acestora; 

d) operaţionalizarea obiectivelor de dezvoltare a subcompetenţelor şi selectare a 

mijloacelor (conţinuturilor) didactice ce vor asigura dezvoltarea acestora; 

e) dozarea timpului lecţiei, efortului fizic şi intelectual; 

f) sugestii metodologice de predare-învăţare-evaluare; 

g) indicaţii organizatorico-metodice. 
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Informaţiile ce ţin de punctul a) şi b) descrise anterior constituie conţinutul primei părţi 

(introductive) a proiectului didactic al lecţii. Conţinutul părţii a doua, parte fundamentală a 

proiectului integrează punctele c); d); e); f); g) şi are structură grafică. 

Planul anual de eşalonare a unităţilor de învăţare (plan tematic anual) 

Prin prezentul document de proiectare, realizat în formă grafică, eşalonat în unităţi de 

învăţare în cicluri, sisteme de lecţii ordonate şi grupate corect, din punct de vedere metodic, 

racordat la structura anului şcolar şi la condiţiile disponibile materiale, climatice. 

În cadrul acestui plan se reprezintă grafic pe orizontală - dimensiunile şi consecutivitatea 

sistemelor de lecţii pendente unităţii de învăţare, iar pe verticală, ancorarea metodică a temelor în 

lecţii şi datele evaluării probelor practice (Tabelul 2.1., Tabelul .2.2.) [68, 75, 76]. 

Tabelul 2.1. Model de proiectare didactică de lungă durată (anuală) 

 

Indicatori Conţinuturi  

didactice 

Numărul de ore 

Competenţe 

specifice 

Subcompetenţe  1 2 3 4 ... 30 ... 

 

Vom prezenta în continuare un model al planului anual de eşalonare în formă grafică a 

unităţilor de învăţare pentru clasa a IV-a. În exemplul nostru am eşalonat unităţile de învăţare 

doar pentru Semestrul I. Celelalte unităţi de învăţare prezente în macheta graficului anual (în 

funcţie de conţinuturile cuprinse în programa şcolară) se vor eşalona după aceiaşi metodologie.  

Tabelul 2.2. Model de proiectare didactică de lungă durată (anuală) 

 

Competenţe 

specifice  

Unităţi de 

învăţare 

Conţinuturi 

didactice 

Numărul 

de ore 

alocate 

Săptămîna  Observaţii  

[se apreciază 

competenţele 

specifice din 

programa 

şcolară]  

[se 

menţionează 

titluri/teme] 

[din lista de 

conţinuturi a 

programei 

şcolare] 

[stabilite 

de către 

cadrul 

didactic] 

 [se menţionează, 

de exemplu, 

modificări în 

urma realizării 

activităţii 

didactice la 

clasă] 

 

Pe langă aceste unităţi de învăţare, vor fi eşalonate şi o parte dintre cele deja parcurse în 

semestrul I, sub forma unui alt ciclu tematic. 

Trebuie menţionat că structura anului şcolar este diferită de la un an la altul în funcţie de 

poziţia în săptămînă a datei de 1 septembrie, data începerii anului şcolar, de poziţia vacanţei din 

interiorul semestrului I (ciclul primar) a vacanţei de Paşti, data acesteia fiind variabilă, eventual 
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de poziţia şi durata vacanţei de primăvară. Aceste elemente pot determina eşalonarea ciclurilor 

tematice diferit de la un an şcolar la altul, deşi numărul de săptămîni în semestre rămîne constant 

[189, 190]. Menţionăm faptul că graficul anual poate fi modificat în funcţie de: apariţia sau 

dispariţia unor unităţi de învăţare (în funcţie de prevederile programei şcolare); structura anului 

şcolar în dependenţă de numărul de săptămîni per semestru, de poziţia vacanţelor în cadrul 

anului şcolar; numărul de ore pe săptămînă alocate disciplinei educaţie fizică [189, 190]. 

Proiectarea unităţilor de învăţare 

„Unitatea de învăţare” reprezintă conţinutul tematic specializat reflectat în currriculă şi 

tratat în mod logic şi succesiv într-un sistem de lecţii în funcţie de scopurile didactice propuse, în 

vederea realizării obiectivelor de referinţă. Unitatea de învăţare este eşalonată în ciclul de 

subcompetenţe care contribuie la formarea competenţei, care pot fi evaluate la fiecare etapă. 

Exemple de „unităţi de învăţare”: „alergare de viteză”, „gimnastică acrobatică”, 

„fotbal”, „baschet”, „aruncarea mingii de oină”, „săritura în lungime cu 1 şi 1/2 paşi în aer”, 

„sărituri cu sprijin” etc. [8, 49, 66, 77, 84] 

Proiectarea unităţilor de învăţare reprezintă demersul didactico-metodic realizat de către 

profesor, în dependenţă de nivelul de posedare a competenţelor metodice, demers centrat pe 

dezvoltarea competenţelor, nu a conţinuturilor [185, 190] (Figura 2.1.). 

 

 

 

Fig. 2.1. Etapele de proiectare a unei unităţi de învăţare 

Este cert faptul că conţinuturile din care se constituie unităţi de învăţare reprezintă 

numai mijloace de formare a competenţelor, nu scopuri în sine! 

Prin urmare, orice proces de proiectare a unei unităţi de învăţare impune urmărirea unei 

consecutivităţi logice în desfăşurarea demersului de esenţă metodică [77, p.19]: 
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O asemenea manieră de interpretare a unităţii de învăţare ne oferă posibilitatea de a 

evalua randamentul activităţii şi, prin consecinţă, poate identifica componentele ce necesită 

perfecţionare din cadrul proiectului iniţial. 

Documentul fiind considerat foarte important din punct de vedere metodic, se elaborează 

în conformitate cu elementele prezentate mai jos (Tabelul 2.3.): 

Tabelul 2.3. Model de proiectare a unităţilor de învăţare 

Clasa .......  

Unitatea de învăţare.......  

Număr de lecţii alocate ..... 

 

Numărul 

lecţiei 

Competenţa  Detalieri de 

conţinuturi 

didactice 

Resurse Activităţi de 

învăţare  

Evaluare 

 

Pe antet se înscrie denumirea documentului: „Proiectarea unităţilor de învăţare”, clasa, 

denumirea unităţii de învăţare, care urmează a fi detaliată şi numărul de lecţii alocat acesteia.  

În prima rubrică se prezintă consecutiv numărul lecţiilor, cel fixat în planul tematic anual, 

în consecutivitate continuă pînă la epuizarea ciclul tematic proiectat. 

Rubrica „Competenţa” presupune expunerea integrală a competenţelor ce corespund 

unităţii de învăţare. În cazul repetării competenţelor şi pentru celelalte unităţi de învăţare, vor fi 

indicate prin cifrele lor de ordine din curriculă. 

În cea de-a treia rubrică, unitatea de învăţare este detaliată în componente (etape, faze ale 

învăţării motrice corespunzător metodologiei specifice). 

În componenta „Activităţi de învăţare” se vor include elemente de tehnologie didactică, 

metode, procedee metodice, modalităţi de acţionare prin intermediul cărora se vor realiza 

conţinuturile specifice [84, 88, 89]. 

„Activităţile de învăţare” favorizează formarea capacităţilor fizice, învăţarea nemijlocită, 

consolidarea, perfecţionarea şi perfecţionarea continuă şi necesită a fi încadrate în timpul alocat 

unei temei la fiecare lecţie, prin distribuirea optimă a timpului specificat în unitatea de învăţare, 

proiectînd dozarea optimă pentru oricare tip de lecţie. 

O unitate de învăţare poate fi desfăşurată integral (de la nivel de iniţiere tehnică la 

formarea competenţelor de practicare globală) într-un ciclu tematic sau tratată pînă la un anumit 

nivel, ce poate fi continuat într-un alt ciclu tematic sau chiar în alt an şcolar. 

În astfel de situaţii se pot regăsi unităţi de învăţare ca: aruncarea mingii de oină, alergarea 

de viteză, fotbal, respectiv baschet, gimnastica acrobatică. 
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Rubrica „Resurse” conţine informaţii privind condiţiile de desfăşurare a lecţiei: 

organizarea materială, mijloacele de învăţămînt, materiale auxiliare (ca de exemplu: număr de 

mingi, garduri, jaloane, dotări indispensabile, obiecte portative, în funcţie de posibilităţile 

concrete din şcoală). 

Componenta „Evaluare” indică momentul potrivit şi forma de evaluare practicată: 

evaluare predictivă, sondaj, evaluarea probelor opţionale, susţinerea probelor diferenţiat pe sexe, 

evaluarea nivelului de însuşire a elementelor tehnico-tactice separate sau capacitatea de 

practicare globală, evaluările finale şi sumative se programează la sfîrşitul sistemelor de lecţii, 

precum sunt proiectate în planul tematic anual [25, 81, 90, 111]. 

Pentru cadrele didactice cu experienţă, proiectarea unităţilor de învăţare poate substitui 

proiectul didactic al unei lecţii. În cazul studenţilor şi a profesorilor cu experienţă didactică 

redusă, proiectul didactic reprezintă un document obligatoriu care facilitează realizarea calitativă 

a lecţiei de educaţie fizică. 

Proiectul didactic al lecţiei de educaţie fizică 

Proiectul didactic este un instrument operaţional şi este conceput pentru a fi transpus 

întocmai în practică; în acest sens, conţinutul său este în relaţie directă cu nivelul de pregătire al 

profesorului sau învăţătorului care îl concepe şi cu capacitatea acestuia de a-l concretiza. În 

alcătuirea proiectului didactic profesorul prestează o muncă de creaţie, avînd drept ghid schema 

metodologiei generale de proiectare [77, 108]. 

Conceptualizarea şi elaborarea proiectului didactic  presupune  valorificarea nivelului de 

competenţă a profesorului de educaţie fizică manifestată prin creativitate, profesionalism,  

capacitate de a proiecta un conţinut atractiv, eficient, în concordanţă cu particularităţile psiho-

fizice ale elevilor etc. [5, 17]. 

Un proiect de lecţie eficient trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- să reflecte concepţia curriculumului disciplinar; 

- să reflecte valoarea practică a competenţelor specifice; 

- noutatea informaţiilor teoretice şi practice în toate etapele lecţiei planificate; 

- standardele de eficienţă ale învăţării; 

- unităţile de conţinut şi unităţile de învăţare prezentate sub formă de detalieri; 

- obiectivele operaţionale să fie evaluate, măsurabile şi observabile de dezvoltare 

personală, intelectuală, fizică şi profesională; 

- indicaţii, aprecieri, comentarii privind strategia didactică şi de reglare a efortului fizic; 

- recomandări de surse bibliografice pentru formarea profesională şi formatoare [50, 81].  
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În elaborarea eficientă a proiectului didactic al lecţiei profesorul trebuie să urmărească  

următoarele operaţiuni (Figura 2.2). 

Antetul proiectului didactic include date referitoare la colectivul de elevi, locul de 

desfăşurare, materialele nacesare. Se înscrie, astfel, în partea din stanga-sus a paginii: 

- data exactă la care se desfăşoară lecţia; 

- clasa: datele de identificare a clasei; 

- efectivul clasei (total şi pe sexe); 

- locul de defăşurare: în sală, pe terenul de sport, pe culoar, în clasă, în afara şcolii etc.; 

- materialele necesare. Se concretizează obiectele sau aparatele ajutătoare şi numărul 

acestora care asigură buna desfăşurare a lecţiei, în conformitate cu sistemele de acţionare şi 

procedeele de organizare proiectate [76, p.20-27]. 

În partea dreapta-sus a paginii, este prezentat conţinutul de bază al lecţiei prin 

formularea temelor lecţiei (de regulă, cîte două pentru fiecare lecţie). La fiecare temă se vor 

preciza trei elemente: unitatea de învăţare căreia îi aparţine; tema din care să rezulte şi scopul 

didactic al acesteia (învăţare, consolidare, perfecţionare, verificare...); obiectivele operaţionale 

(Figura 2.2.). 

Tema lecţiei determină conţinutul verigii a V-a şi constau în realizarea obiectivelor 

instructiv-educative (cu caracter tehnic) care permit formarea competenţelor ce vizează 

învăţarea, consolidarea sau perfecţionarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor motrice. 

Acestea sunt considerate teme de bază (principale) şi ele sunt cele care se înscriu în antetul 

proiectului didactic. 

Dezvoltarea calităţilor psihomotrice reprezintă conţinutul verigilor nemijlocit destinate 

acestora: veriga a IV-a sau a VI-a. Fiind considerate teme secundare ale lecţiei, acestea nu se 

înscriu în antetul proiectului didactic şi se vor precizat ulterior, ca teme secundare, în cadrul 

verigii a IV-a, respectiv a VI-a. 

Obiectivele din categoria dezvoltării calităţilor psihomotrice, stipulate în conţinutul 

proiectului didactic, trebuie să indice formele de manifestare ale acestora, veriga lecţiei şi chiar 

metoda aplicată, de exemplu: „dezvoltarea forţei generale” - prin metoda „în circuit”, 

„dezvoltarea rezistenţei generale” -  prin „alergare de durată”, „dezvoltarea mobilităţii şi 

supleţei” -  prin „exerciţii cu bastoane” etc.[73, 77]. 
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OPERAŢIUNILE DE ELABORARE ALE PROIECTULUI DIDACTIC 

 

 

  

 

 

1 

Înaintate de a elabora proiectul, precizaţi, nu cu 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 (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 învăţămînt. 

4 Verificaţi dacă ceea ce aţi stabilit este realizabil în 

timpul disponibil. 

 

 

 

 

5 Analizaţi şi selectaţi conţinutul învăţării. 

6 Analizaţi calităţile şi capacităţile motrice ale elevilor. 

 

7 

Analizaţi strategiile didactice: 

- alegeţi mijloacele de învăţămînt; 

- alegeţi metode şi procedee de instruire; 

- alegeţi forme de organizare ale procesului de 

învăţămînt; 

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 

  

 

12 

Analizaţi finalitatea instruirii (nivelul de pregătire – 

cunoştinţe, calităţi şi capacităţi, atitudini) şi scoateţi 

concluzii în scopul perfecţionării procesului de predare 

– învăţare–evaluare. Răspundeţi la întrebarea “cum am 

făcut”, “cum să perfecţionez” în perspectivă. 

 

Fig. 2.2. Operaţiile de elaborare ale unui proiect didactic [74, p.15]. 

 

Prezentăm în continuare cateva exemple de formulare a temelor lecţiei din diferite ramuri 

sportive: 

Etape  Obiectiv – Conţinut – Profesor – Elev.  

Ce voi face? 

Cu ce voi face? 

Precizarea obiectivelor de 

referinţă şi operaţionale 

Analiza şi asigurarea 

resurselor 

Analiza şi asigurarea 

resurselor 

Cum voi face? 

Cum 

verifică? 

Elaborarea sistemului de 

evaluare 

Determinarea finalităţilor de 

predare-învăţare-evaluare în 

perspectivă 

Ce am 

dobândit ? 
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• Alergare de viteză (unitate de învăţare U.Î.) 

Învăţarea pasului de accelerare. 

• Alergare de viteză (U.Î.) 

Consolidarea pasului de accelerare. 

• Alergare de viteză (U.Î.) 

Învăţarea startului de jos şi lansării din start. 

• Aruncarea mingii de oină (U.Î.) 

Învăţarea aruncării azvîrlite de pe loc. Accent pe tehnica biciuirii braţului. 

• Săritura în lungime cu 1 şi 1/2 paşi în aer (U.Î.) 

Perfecţionarea săriturii în condiţii de concurs. 

• Săritură lungă cu rostogolire (de pe loc) (U.Î.) 

Învăţarea amortizării urmată de rostogolire (de pe loc). 

• Răsturnare laterală (U.Î.) 

Consolidarea standului pe mîini din lateral, cu elan. 

• Răsturnare laterală (U.Î.) 

Consolidarea tehnicii integrale prin execuţii pe plan înclinat. 

• Baschet (U.Î.) 

Consolidarea driblingului şi aruncării la coş de pe loc. 

• Baschet (U.Î.) 

Invăţarea aruncării la coş din săritură. 

• Handbal (U.Î.) 

Consolidarea prinderii şi pasării mingii în deplasare (mers şi alergare cîte doi). 

• Handbal (U.Î.) 

Învăţarea aruncării la poartă din alergare. 

Formularea temelor lecţiei rămîn la discreţia profesorului, însă urmează a fi aplicate cîte 

două asemenea teme de lecţii cuplate după criterii metodice, care alcătuiesc conţinutul verigii 

pentru „realizarea temelor lecţiei” (a V-a).  

Pe orizontală  

Proiectul didactic are o configuraţie orizontală ce include cinci rubrici ilustrate mai jos 

(Tabelul 2.4., Tabelul 2.5.): 

- denumirea verigii şi durata preconizată; 

- operaţionalizarea obiectivelor referitoare la dezvoltarea subcompetenţelor; 

- conţinuturi didactice; 

- efortul fizic şi intelectual; 
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- metodologia de predare-învăţare-evaluare; 

- indicaţii organizatorico-metodice (Anexele 6, 7 şi 8) [109, p.27]. 

Tabelul 2.4. Model de proiect didactic al lecţiei de educaţie fizică 

Etapele 

lecţiei şi 

durata lor 

Operaţionalizarea 

obiectivelor 

referitoare la 

dezvoltarea 

subcompetenţelor 

Conţinuturi 

didactice  

Dozarea 

efortului 

fizic şi 

intelectual 

Metodologia 

de predare-

învăţare-

evaluare 

Indicaţii 

organizatorico-

metodice 

 

Tabelul 2.5. Model de proiect didactic al lecţiei de educaţie fizică 

 

Veriga şi 

durata 

Conţinut 

(sisteme de 

acţionare) 

Durata  Formaţii de 

lucru 

Metode  Indicaţii 

metodice  

Observaţii  

 

În prima rubrică se înscrie etapa, verigile lecţiei şi timpul atribuit, fiecărei verigi 

revenindu-i un număr de ordine (cu cifre romane), care rămîne acelaşi în orice situaţie şi poate 

substitui denumirea verigii respective. 

„Operaţionalizarea obiectivelor referitoare la dezvoltarea subcompetenţelor” – în 

această rubrică se stipulează un număr optim de obiective operaţionale ce corespund unităţilor de 

învăţare în plan cognitiv, psihomotor şi afectiv. Sarcina obiectivului operaţional este de a pune în 

evidenţă un comportament vizibil, observabil şi măsurabil, care determină explicit dezvoltarea 

subcompetenţelor [77, p.37].  

„Conţinuturi didactice” cuprinde descrierea detaliată a sistemelor de acţionare, a 

structurilor, exerciţiilor şi jocurilor folosite în procesul de desfăşurare a lecţiei. Se descrie 

consecutivitatea metodică a mijloacelor în baza principiilor fiziologice, didactice sau 

metodologice cunoscute. 

În cazul învăţării unor exerciţii mai complicate, starea elevilor (nivel de excitabilitate, 

prelucrare a segmentelor şi marilor funcţiuni) trebuie să corespundă acesteia pentru a recepţiona 

şi a reţine în condiţii optimale materialul predat. Descrierea exerciţiilor fizice se efectuează prin 

metoda descriptivă şi grafică, aplicînd terminologia specifică, folosind sau nu procedeile de 

prescurtare a termenilor. În cazul exerciţiilor complexe, pentru sporirea clarităţii descrierilor se 

aplică şi  metoda grafică (se execută desene sau schiţe) întrucît, în multe situaţii, desenele sunt 

mai sugestive şi mai uşor de înţeles decît un text sofisticat. Drept exemple pot servi exerciţiile 

analitice, structuri tehnico-tactice şi altele, care se utilizează la discreţia profesorului. 
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Fig. 2.3. Protocol de cronometrare al lecţiei 
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Rubrica „Dozarea efortului fizic şi intelectual”, conţine cuantificarea pe unităţi de măsură 

specifice, adecvate, a tuturor sistemelor de acţionare implicate. Lecţia este reflectată prin 

complexitatea acţiunilor care necesită o determinare foarte strictă şi în acelaşi timp variată a 

componentelor ce reprezintă efortul fizic şi intelectual, ce vor fi descrise în continuare [6, p.18-

22]: 

- numărul de repetări (4 ori, 8 ori, 4x4t, 2x8t etc.) pentru structurile simple: aruncări la 

poartă, la coş, servicii peste fileu, ştafete, jocuri, exerciţii analitice (în cazul celei din urmă este 

precizat numărul de repetări al timpilor care compun acţiunile – măsurile muzicale 

corespunzătoare 2/4, 3/4, mai frecvent 4/4). La precizarea numărului de repetări semnul „x” 

înlocuieşte cuvîntul „ori” (adică de cîte ori), ca de exemplu: 4x, 8x etc.; 

- distanţele pe care se execută anumite acţiuni. Pentru distanţele scurte se notează în 

metri, pentru cele lungi - în metri sau „ture”, elevii şi profesorul cunoscînd lungimea unei 

„ture”... Această dozare este folosită pentru variante de mers şi alergare, alergări atletice, ştafete 

sau parcursuri aplicative; 

- tempoul execuţiilor notat cu proporţii: 2/4, 3/4, 4/4 sau procente (%) din posibilităţile 

executanţilor: 50%, 75%, 100%; 

- durata acţiunilor (timpul acordat acestora), exprimată în minute sau secunde pentru 

acţiuni ca: alergare de rezistenţă (4’30”, 5’, 8’ etc.), joc bilateral, durata circuitului pentru 

dezvoltarea forţei etc. Durata reprezintă un factor important în reglarea efortului, în diferenţierea 

acestuia pe sexe şi nivel de posibilităţi. Din acest motiv, trebuie precizată dozarea pe aceste 

criterii ca un aspect al tratării diferenţiate în lecţie; 

- efort, greutatea materialelor folosite ca mijloace de îngreunare, exprimată în kg. (mingi 

medicale, haltere, bastoane metalice). O formă mai puţin precisă de dozare a încărcăturii, dar 

utilă în lecţie, este poziţia elevilor faţă de aparate: pentru flotări - execuţia lor din sprijin culcat 

facial pe sol sau acelaşi, cu sprijin pe bancă sau pe două bănci suprapuse; pentru tracţiuni - 

execuţii din atîrnat la bară sau atîrnat culcat la bara joasă etc. 

În administrarea efortului fizic în cadrul desfăşurării lecţiei de educaţie fizică, profesorul 

trebuie să ţină cont de particularităţile individuale ale contingentului de elevi (vîrstă, sex, nivelul 

de adaptabilitate la efort, nivelul de dezvoltare al calităţilor fizice, deprinderile motrice formate 

anterior şi altele). În scopul eficientizării lecţiei de educaţie fizică, este imperativ ca profesorul să 

cunoască modalităţi de administrare/reglare a efortului fizic prin modificarea poziţiilor, vitezei, 

tempoului, amplitudinii; variaţia forţei de contracţie musculară sau încărcăturii; reducerea sau 

prelungirea timpului activ raportat la durata lecţiei (Figura 2.3.); creşterea sau reducerea numărul 

repetărilor ori a numărului, duratei şi tipurilor pauzelor, etc.  
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În rubrica „Metodologia de predare-învăţare-evaluare” se notează metodele de instruire 

a categoriilor taxonomice de competenţă şi a verbelor de acţiune care indică competenţa sub 

aspect metodologic/tehnologic corelate exact la obiectivele operaţionale fixate. Realizarea unui 

anumit obiectiv operaţional în practica de instruire necesită combinarea elementelor mai multor 

medode şi clase taxonomice de formare a competenţelor. De asemenea, se descriu procedeele 

metodice de instruire care reprezintă tehnici mai limitate ce constituie instrumente ale metodei de 

instruire folosite pentru a atinge un anumit rezultat. Astfel, o metodă apare ca un ansambru 

corelat de procedee considerate a fi cele mai oportune pentru o situaţie dată de învăţare. 

Procedeele metodice pot fi clasificate în dependenţă de funcţionalitate [122, 123]:  

- procedee de organizare a instruirii; 

- procedee de comunicare; 

- procedee euristice; 

- procedee de exersare; 

- procedee de stimulare a învăţării; 

- procedee de autoevaluare; 

- procedee de autocontrol şi control; 

- procedee de diagnosticare a capacităţilor şi aptitudinilor. 

Pentru utilizarea procedeelor de control şi autocontrol, în cadrul formării priceperilor şi 

deprinderilor motrice se folosec diverse operaţiuni: utilizarea informaţiilor verbale privind 

dirijarea acţiunii motrice (mai jos, mai sus, devreme, tîrziu, mai încet, mai repede, accentuat, 

grupat, extins etc.); utilizarea aparatelor tehnice de apreciere obiectivă a parametrilor tehnici ai 

mişcărilor (cronometru, stabilograf, filmare etc.).  

În cadrul elaborării proiectului didactic profesorul/studentul selectează procedeele 

metodice conform obiectivelor pentru soluţionarea sistemului de predare-învăţare-evaluare [77, 

p.26]. 

 “Indicaţiile organizatorico-metodice”asigură un scop dublu: de a prestabili ce trebuie să 

se accentueze într-un moment anume de către profesor, dar şi ceea ce trebuie să transmită 

elevului ca recomandare în scopul dirijării asupra unui anumit segment sau pentru a obţine un 

anumit nivel de corectitudine. Indicaţiile metodice se pot preciza sub forma unor atenţionări, 

pentru anumite aspecte particulare de efectuare a exerciţiilor fizice.  

Exemple: pentru exerciţii de mobilitate în articulaţia umerilor, stînd depărtat aplecat cu 

mainile pe scara fixă, se execută arcuiri. De regulă este nevoie să amintim „braţele întinse” 

(pentru a fi localizată la nivelul umerilor acţiunea), „capul sus”, „privirea la şipcă” (pentru a se 

păstra spatele drept). Pentru aruncarea azvîrlită: „cotul lateral”. Pentru rostogolire înainte: 
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„bărbia în piept”, „rotungeşte spatele”, „apucă genunchii”, indicaţii ce conduc la execuţii 

corecte. 

Indicaţiile nu pot să suprasolicita spaţiul rezervat în proiectul didactic, înscriindu-se 

numai indicaţiile de utilitate majoră. 

1.3. Conţinutul competenţelor de proiectare didactică în activitatea profesorului de 

educaţie fizică 

Caracteristica esenţială a procesului instructiv-educativ actual se manifestă prin 

schimbarea centrului de greutate de pe aspectul ce presupunea asimilarea de cunoştinţe, 

informaţii, pe cel aplicativ cu accent pe formarea capacităţilor şi competenţelor. Din acest 

considerent, în studiul respectiv, încercăm să atragem atenţia asupra abordării procesului de 

pregătire şi de formare a cadrelor didactice centrat pe formarea competenţelor şi capacităţilor 

de predare-învăţare, evaluare şi de comportament în domeniu [194, 195, 197, 215, 217]. Astfel, 

finalităţile au evoluat din zona cunoştinţelor spre cea a scopurilor (instructiv – educative), de 

aici în zona obiectivelor şi, în ultimele două decenii, în zona formării competenţelor. 

Finalităţile însă sunt judecate şi dintr-o perspectivă mai largă, referitoare la întreg procesul de 

instruire preuniversitară.  

În literatura psihopedagogică sunt reflectate diverse definiţii ale competenţei. Ne vom 

limita la o singură variantă, care ni se pare amplă şi funcţională. Aşadar, competenţă este un 

ansamblu/ sistem integrat de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini dobîndite de elev prin învăţare şi 

mobilizare în contexte specifice de realizare, adaptate vîrstei elevului şi nivelului cognitiv al 

acestuia, în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală. 

Transferînd definiţia “standard” într-un limbaj mai simplu, putem deduce că competenţa 

constituie un ansamblu de cunoştinţe funcţionale şi experienţe comportamentale formate la elev 

în procesul educaţional, în scopul rezolvării unor situaţii cu caracter personal/sau social cu care 

acesta se confruntă [40, 69, 108, 218]. 

În viziunea noastră, competenţa poate fi definită ca „set" de capacităţi de a 

acţiona/activa în diverse situaţii iar, cea mai explicită definiţie a competenţelor poate fi formulată 

ca „integrare a cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor" [7, p.5-11].  

Cunoaşterea finalităţilor educaţiei, în viziunea lui Sorin Cristea [43, 44], este o 

necesitate metodologică şi practică în contextul numeroaselor variante de finalităţi şi obiective, 

necesitate ce influenţează şi asigură eficienţa sistemului de învăţămînt la toate nivelurile. Dacă 

pentru învăţămîntul preuniversitar, sistemul educaţiei şi instruirii vizează îndeplinirea 

obiectivelor-cadru şi de referinţă, ca stadii ale realizării obiectivelor finale, pentru învăţămîntul 



 46 

universitar acesta se doreşte a fi axat pe formarea competenţelor generale şi specifice şi, 

implicit, pe formarea capacităţilor necesare domeniului de educaţie fizică. 

Astfel, comparînd definiţiile noţiunilor „obiective" şi „competenţe", putem deduce 

caracteristicile comune şi specifice acestor concepte. 

Tabelul 1.4.  Caracteristicile comune şi specifice ale „obiectivelor şi competenţelor”  

(după Branişte Gh. [7, p.5-10]) 

Obiective Competenţe 

•   Reprezintă     finalităţile     educaţionale 

intenţionate/anticipate/proiectate la nivel 

macrostructural şi microstructural. 

•    Reprezintă       finalităţile       educaţionale 

realizate/atinse la nivel macrostructural şi 

microstructural   în   cazul   competenţelor 

specifice. 

•    Reprezintă „intrare". •    Reprezintă „ieşire". 

•    Se definesc  pentru contexte  imediate 

(obiective operaţionale şi de referinţă) pe 

termen mediu şi termen lung (obiective 

transdisciplinare şi cele generale). 

•   Nu se definesc în termeni de timp; de regulă 

se definesc pe termen lung 

•    Exprimă       normele       valorice       şi 

manifestarea axiologică a finalităţilor 

•    Exprimă normele valorice şi manifestarea 
axiologică a finalităţilor. 

•    Asigură orientarea activităţii didactice la 

nivelul    procesului     de     învăţămînt: 

identificarea   metodelor   şi   strategiilor 

didactice,       schimbarea       metodelor, 

corelarea componentelor curriculare etc. 

•    Funcţia de orientare a activităţii didactice se 

manifestă neesenţial. 

•    Se operaţionalizează. •    Se operaţionalizează. 

•   îndeplinesc funcţia evaluativă: -    

iniţială; -    curentă; -    finală. 

•    îndeplinesc funcţia evaluativă: -    

iniţială; -    finală. 

•    Obiectivele pot fi formulate/reformulate 

de către profesor. 

•    Competenţele au o formulare standardizată. 

 

Printre priorităţile educative şi de formare se regăsesc şi competenţele generale şi 

specifice, dar şi capacităţile specifice competenţelor. Între capacităţi şi competenţe există o 

legătură indestructibilă de condiţionare, întrucît formarea capacităţilor asigură manifestarea 

competenţelor.  

Astfel, calitatea urmăreşte capacitatea cadrului didactic de a fi pe deplin cooperant cu cei 

din jur, ce este condiţionată de capacitatea de reflecţie şi conştientizare care face posibilă 

realizarea feed-back-ului constructiv în cadrul activităţilor desfaşurate sugerînd căi de 

îmbunătăţire a prestaţiei didactice cadrelor didactice, părinţilor, altor factori implicaţi. 

Prin urmare, capacitatea de determinare a sursei, resursei şi modelului de învăţare 

trebuie să constituie componente specifice profesorului de educaţie fizică care, prin fişa postului 

trebuie să posede competenţă didactică şi să asigure calitatea proiectarii activitatii didactice şi 
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activităţii extracurriculare, calitatea comportamentului de predare şi evaluare reprezentînd o 

condiţie esentială [151, 175]. 

Prin competenţa didactică se subînţelege capacitatea profesorului de educaţie fizică de a 

soluţiona o problemă, de a interpreta un fenomen, de a lua o decizie sau de a efectua o actiune... 

rezultantă a cunoştintelor, deprinderilor, priceperilor, aptitudinilor şi trasaturilor temperamental-

caracteriologice de care individul dispune [106, p.50-58].  

 În opinia autorului V.Chicu, competenţa profesională reprezintă competenţa definită ca 

obiectiv al învăţămîntului, stabilit prin standardele de pregătire profesională, prin care se 

urmăreşte satisfacerea exigentelor partenerilor cu care se lucrează [33, p.8]. 

 În această ordine de idei, competenţa didactică profesională presupune cunoştinţe 

temeinice, pregatire metodică şi psihopedagogică deosebită, presupune stil pedagogic şi tehnici 

pedagogice, măiestrie didactică. Acestea sunt singurele care conferă autoritate profesională 

(Figura 1.5). 

Competenţa psihopedagogică este rezultatul însuşirilor, trăsăturilor de personalitate 

concretizate în capacităţi, care la rîndul lor se manifestă ca rezultat al unor aptitudini: 

psihopedagogice (reprezentate de capacitatea de comunicare, de gîndire logică, de observare şi 

analiză, de imaginaţie constructivă, de atenţie concentrată, de memorie, de percepere şi 

reprezentare, de dicţie etc.), didactice (ce cuprind capacitatea de proiectare didactică, de 

transmitere clară a informaţiilor, de expunere logică, de argumentare şi sistematizare, dar şi 

capacitatea de a crea un dialog sau o conversaţie în cooperare cu elevii sau studenţii prin 

formularea şi adresarea de întrebări problemă incitante, creîndu-se astfel situaţii problemă etc.), 

educaţionale (concretizate în capacitatea de cunoaştere şi de caracterizare psihopedagogică, de 

asigurare a caracterului diferenţial al educaţiei, de a stabili relaţii socio-afective etc.), 

manageriale (reprezentate de capacitatea de organizare şi dirijare a procesului instructiv- 

educativ, de mobilizare, de stimulare etc.), tehnice (ce se manifesta prin capacitatea de execuţie, 

demonstraţie, combinare, creare de situaţii etc.). Toate aceste capacităţi se formeze prin 

intermediul disciplinelor prevăzute în planul de învăţămînt [138, 142, 210, 224, 240]. 

O atenţie deosebită trebuie să se acorde raportului optim dintre informativ şi formativ cu 

preocuparea realizarii feedback-ului în cadrul procesului educaţional, care poate fi asigurat 

numai prin asimilarea/posedarea a următoarelor competenţe reprezentative domeniului de 

educaţie fizică [39, 137, 143]: 

I. Competenţele profesionale:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5. Competenţa didactică în desfăşurarea activităţii profesionale (după S.Danail, Gh. Branişte, [7, 12, 129])
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- proiectarea activităţii instructiv-educative în conformitate cu curricula educaţiei fizice pe 

diferite trepte de  învăţămînt; 

- folosirea unor metode şi tehnici de predare flexibile şi inovative, specifice domeniului educaţiei 

fizice, eficiente pentru dezvoltarea multelaterală şi armoniosă a individului;. 

 - utilizarea adecvată a mijloacelor de învăţămînt şi a auxiliarelor didactice urmărind 

rigurozitatea ştiinţifică şi didactică; 

 - proiectarea şi dezvoltarea curriculum-ului opţional în funcţie de resursele materiale şi 

umane precum şi de interesele elevilor, stabilind conţinuturi cu caracter formativ; 

 - elaborarea proiectării didactice folosind strategii activ-participative şi obiective 

operaţionale corect formulate [212, 214]. 

b) Competenţe tehnice şi tehnologice: 

 - selectarea şi utilizarea materialelor şi tehnicilor de lucru în funcţie de particularităţile de 

vîrstă ale elevilor şi interesele acestora; 

 - proiectarea şi desfăşurarea activităţii de învăţare în care sarcinile de lucru ale elevilor 

sunt corespunzătoare stării funcţionale a organelor şi sistemelor funcţionale al organismului, 

nivelului de adaptibilitate la efort, nivelului de dezvoltare a calităţilor fizice, nivelului de 

posedare a priceperilor şi deprinderilor motrice a acestora, eliminînd sursele de distorsiune; 

 - respectarea regulilor tehnice, de igienă şi comportament în scopul realizării securităţii 

individuale şi colective a elevilor; 

 - încurajarea folosirii instrumentarului modern prin utilizarea mijloacelor tehnico-

materiale performante. 

II. Competenţele psiho-sociale: 

 - elaborarea de proiecte şi programe de adaptare rapidă a elevilor la schimbările de natură 

socială; 

 - identificarea disponibilităţii de a coopera cu părinţii şi comunitatea locală în vederea 

realizării unui parteneriat în educaţie; 

 - selectarea unor metode şi tehnici moderne de organizare a activităţilor didactice 

extracurriculare folosind o gamă variată de mijloace şi materiale legate de viaţa comunităţii 

pentru punerea/scoaterea în evidenţă a atitudinilor şi comportamentelor psiho-sociale [150, 156, 

157, 241]. 

III. Competenţe organizatorice: 

 - organizarea şi amenajarea spatiului educaţional în conformitate cu tipul de activitate 

desfăşurată în vederea unei învăţări stimulative şi eficiente; 
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 - valorificarea potenţialului individual specific respectînd deontologia profesională în 

activitatea practică în cadrul lecţiilor de educaţie fizică; 

 - capacitatea de a lucra în echipă, de a organiza şi a lua decizii, de a dezvolta relaţii 

interpersonale asertiv-tolerante în procesul instructiv-educativ; 

 - conducerea procesului didactic în vederea formării şi dezvoltării personalităţii elevului, 

în funcţie de orientările educaţionale moderne [30, 35]. 

IV. Competente relaţional-comunicative: 

 - utilizarea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare verbală şi nonverbală, 

specifică şi diversificată în vederea facilitării comunicării profesor - elev - părinţi - alte cadre 

didactice, necesare în desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică; 

 - capacitatea de comunicare şi de lucru în echipă în vederea creşterii randamentului 

profesional; 

 - identificarea barierelor de comunicare cu elevii şi alţi actori ai educaţiei în vederea 

desfăşurării eficiente a activitatii [157, 144]. 

V. Competenţe evaluative: 

 - monitorizarea procesului instuctiv-didactic estimînd activitatea elevilor prin elaborarea 

şi aplicarea unor instrumente de evaluare adecvate conţinutului procesului didactic şi 

obiectivelor propuse [3, 25]; 

 - înregistrarea periodică a datelor constatative şi valorificarea rezultatelor obţinute în 

vederea aplicării unor măsuri ameliorative pentru elevii cu dificultăţi sau a măsurilor de 

dezvoltare pentru elevii cu performanţe; 

 - participarea la propia formare şi dezvoltare profesională ţinînd cont de necesităţile 

identificate în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu [60, p.82-85]. 

 Pentru a răspunde exigenţelor de calitate în învăţămînt, competenţa cadrului didactic 

constituie nucleul profesionalităţii [173, 195]. 

 Mai mult ca oricînd, este necesară formarea unei percepţii corecte privind influenţa 

actului educaţional asupra dezvoltării personalităţii unui elev, asigurînd servicii de calitate în 

orice moment. Devine tot mai evident că suntem responsabili pentru stabilirea măsurilor 

necesare unei educaţii de calitate, lucru realizabil doar de cadre didactice competente. 

Revalorificarea rolului profesorului de educaţie fizică în procesul de educaţie implică 

creşterea conştiinţei sociale faţă de dezvoltarea fizică, sănătate şi participarea la activităţile 

cultural-sportive promovează un program de învăţămînt responsabil. Obiectivele urmărite trebuie 

reflectate şi implementate în cele mai mici detalii în cadrul procesului de instruire profesională, 

nu în ultimul rînd şi prin autoevaluare (Anexa 5). Un aspect important este armonizarea pregătirii 
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absolventului în conformitate cu cerinţele stringente impuse de piaţa muncii [115, 226]. Fapt ce 

ne impune anumite rigori în vederea formării profesionale axate pe competenţe integrative 

reflectate în procesul coerent al proiectării didactice a activităţilor de educaţie fizică. Astfel, 

specialistul în domeniul educaţiei fizice trebuie să posede un complex variat de capacităţi ce îi 

vor permite să elaboreze proiecte didactice flexibile personalizate, incluzînd multiformitatea şi 

varietatea procesului de educaţie fizică şcolară.   

Prin urmare, competenţele integrative de proiectare didactică sunt condiţionate de 

activitatăţile specifice domeniului educaţiei fizice manifestate prin cunoaştere, conştientizare, 

aplicare a spectrului complex ce vizează dezvoltarea multilaterală şi armonioasă a elevului [238, 

239].    

Formarea competenţei profesionale la viitorul profesor de educaţie fizică presupune 

formarea de capacităţi de planificare a procesului de predare, învăţare, evaluare [230, 233]. 

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 [10, 11, 16, 175, 176]: 

I. Competenţele de planificare vor include:  

1. A interpreta planificarea generală a activităţilor pedagogice-manageriale în cadrul 

procesului de educaţie fizică. 

2. A extinde planificarea globală a procesului educaţional la disciplina „Educaţia fizică” 

pentru clasele gimnaziale. 

3. A coordona planificarea eşalonată a procesului didactic la disciplina „Educaţia fizică” 

pentru clasele gimnaziale. 

II. Competenţele de proiectare vor include: 

1. A defini şi formula obiectivele de referinţă pentru sistemul de lecţii. 

2. A stabili strategiile şi conţinuturile educaţionale în cadrul sistemului didactic „Lecţie”. 

3. A administra efortul fizic în cadrul structurilor de bază ale lecţiei şi integral. 

III. Competenţele de desfăşurare a lecţiei de control vor include: 

1.A interpreta nivelul componentei manageriale a activităţilor ce asigură desfăşurarea 

lecţiei. 

2.A analiza nivelul activităţilor didactice realizate în procesul de desfăşurare a lecţiei. 



 52 

3.A optimiza nivelul posedării şi realizării metodelor progresive în procesul desfăşurării 

lecţiei. 

IV. Competenţele de evaluare vor include: 

1. A defini gradul de posedare şi aplicare a metodologiei, a controlului pedagogic 

prealabil. 

2. A generaliza nivelul abilităţilor de aplicare şi de realizare a metodelor de control 

pedagogic. 

3. A coordona nivelul posedării metodicilor controlului pedagogic evaluativ. 

V. Competenţele de proiectare a activităţii educative vor include: 

1. A determina planificarea anuală a activităţilor educative cu elevii claselor gimnaziale. 

2.  A extinde proiectarea şi desfăşurarea unei lecţii educative cu elevii clasei gimnaziale. 

3. A recomanda proiectarea şi desfăşurarea unei activităţi socioculturale cu elevii claselor 

gimnaziale. 

VI. Competenţele de evaluare a personalităţii elevului şi colectivului vor include: 

1. A selecta metodologia psihologo-diagnostică şi sociologică de evaluare a personalităţii 

elevului şi a colectivului de elevi. 

2.  A deduce nivelul de realizare a tehnicii de evaluare psihologică a personalităţii 

elevului. 

3.  A programa nivelul de realizare a tehnicii de evaluare sociopedagogică a colectivului 

de elevi. 

VII. Competenţele de evaluare fiziologică a efortului vor include: 

1. A cunoaşte metodologiile fiziodiagnostice pentru evaluarea influenţelor 

fiziopedagogice ale efortului fizic. 

2. A stabili nivelul administrării componentelor efortului fizic în procesul lecţiei 

realizate. 

3. A estima nivelul posedării de reprezentare grafică şi statistică a densităţii motrice a 

lecţiei realizate. 

VIII. Competenţele de proiectare a lecţiei de antrenament vor include: 

1. A cunoaşte planificarea generală a procesului de antrenament în cadrul ciclului anual 

de învăţămînt gimnazial. 

2.  A extinde planificarea eşalonată a lecţiilor de antrenament sportiv. 

3. A coordona proiectarea şi realizarea lecţiei de antrenament în cadrul secţiei sportive 

şcolare. 

IX. Competenţele de proiectare a activităţilor extradidactice vor include: 
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1. A cunoaşte planificarea activităţilor extradidactice de cultură fizică în ciclul anual. 

2. A extinde proiectarea activităţilor extradidactice în regimul zilei de învăţămînt. 

3. A coordona realizarea unei activităţi extradidactice de cultură fizică. 

X. Competenţele de comunicare profesională vor include: 

1. A recunoaşte nivelul posedării limbajului profesional scris. 

2. A extinde nivelul posedării comunicării didactice în sistemul lecţiei. 

3. A argumenta nivelul libertăţii (independenţei) în cadrul procesului de comunicare cu 

colectivul de elevi, părinţi şi colegi. 

XI. Competenţele cognitive şi operaţionale de proiectare vor include: 

1. A cunoaşte principiile pedagogice şi manageriale de proiectare didactică. 

2. A analiza algoritmii de însuşire a sarcinilor motrice. 

3. A realiza proiectarea algoritmică a unei sarcini motrice sub aspectul formării bazelor 

orientative, executive, de control şi evaluative. 

XII. Competenţele aptitudinale de realizare a proiectului vor include: 

1. A exemplifica diverse modalităţi de proiectare didactică în cadrul învăţămîntului de 

cultură fizică. 

2. A selecta şi a determina analitic diverse modalităţii de proiectare adecvată a 

specificului conţinututrilor educaţionale ale culturii fizice. 

3. A proiecta activităţile educaţionale în cadrul unei subcompetenţe structurale a culturii 

fizice. 

În această ordine de idei, procesul de formare a viitorilor profesori de educaţie fizică 

presupune nu numai timp, ci implicarea, extinderea şi obişnuirea acestora cu realizarea 

multiplelor activităţi de proiectare (planificare), proces ce poate fi realizat cu succes doar prin 

acumularea complexă de competenţe integrative reflectate la nivel creativ-situaţional-sistemic în 

diverse proiecte didactice.  

După cum ne demonstrează materialele cercetării date, problemele formării 

competenţelor de proiectare didactică la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport pentru 

activitatea didactică în cadrul procesului instructiv-educativ al disciplinei TMEF, actualmente nu 

sunt elaborate la nivelul cerinţelor contemporane. Aceasta a servit bază de actualizare la 

formularea ipotezei generale a cercetării date.  

În lucrarea prezentă a fost folosită o abordare complexă în examinarea diferitelor 

aspecte ale pregătirii profesionale pedagogice a studenţilor pentru activitatea de proiectare 

didactică din cadrul procesului de învăţămînt al educaţiei fizice şcolare. Direcţia principală a 

cercetării a devenit determinarea particularităţilor activităţilor pedagogice de proiectare didactică 
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a profesorului în cadrul procesului instructiv-educativ la disciplina „Educaţie fizică” şi 

condiţiilor de bază în pregătirea studenţilor pentru activitatea respectivă. 

1.4. Concluzii la capitolul 1 

Rezultatele analizei şi generalizării datelor problemei referitoare la aspectele de 

proiectare didactică în cadrul procesului de educaţie fizică şcolară ne-au permis să facem 

următoarele concluzii: 

1. În cadrul teoriei pedagogice 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 (descriere) procesului de 

formare a personalităţii specialistului în baza dezvoltării de competenţe.  

Totodadă, proiectarea reprezintă o activitate pedagogică creativă, complexă, care include 

următoarele acţiuni complementare, desfăşurate într-o ordine ierarhică exactă: 

- planificarea conţinutului învăţămîntului; 

- programarea conţinutului învăţămîntului; 

- concretizarea conţinutului învăţămîntului; 

- eşalonarea conţinutului disciplinei; 

- determinarea criteriilor de evaluare ale influenţelor pedagogice; 

- concretizarea finalităţilor învăţămîntului la nivel de subcompetenţe.  

2. Specificul conţinutului competenţelor de proiectare didactică a profesorului de 

educaţie fizică se caracterizează prin orientarea metodologică a influenţelor educaţionale asupra 

formaţiunilor în plan cognitiv, în plan operaţional şi valorico-atitudinal (cunoştinţe, priceperi-

deprinderi, calităţi-valori-atitudini) ceea ce, spre deosebire de alte pedagogii particulare posedă 

potenţialul formării competenţei integrative a personalităţii. 

3. În teoria şi practica actuală a pregătirii profesionale pedagogice a profesorului de 

educaţie fizică există anumite carenţe manifestate prin lipsa conţinutului educaţional integrativ 

orientat spre formarea competenţelor principale ale specialistului din domeniu, implicit – de 

proiectare didactică, care reflectă atît macro, cît şi microsistemul învăţămîntului. 

4. Tehnologiile pedagogice ale proiectării didactice, după cum menţionează unii 

cercetători, sunt încă insuficient dezvoltate. Proiectarea pedagogică poate fi privită prin două 

prisme: cea ştiinţifică şi cea culturală. Bineînţeles, la bază se află unul şi acelaşi tip de caracter 

normativ şi creativ. Problema de cercetare şi direcţiile de soluţionare a ei rezidă în determinarea  

nivelului de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică pentru activitatea 

multilaterală, şi în special, de posedare a competenţelor de proiectare didactică, pentru pregătirea 

pe etape a viitorilor specialişti în domeniu.  
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5. Învestigaţia ştiinţifică este justificătă, pe de o parte, de noile cerinţe faţă de conceptul 

de proiectare didactică, iar pe de altă parte, de formarea competenţelor de proiectare didactică în 

cadrul pregătirii profesionale a specialiştilor din domeniu. În acest scop s-a implementat un curs 

opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” axat pe: 

- abordarea sistemică a procesului de proiectare didactică, reflectată prin comparaţia 

paradigmelor tradiţionale şi cele moderne, raportate la cerinţele noii realităţi; 

-  relevarea conceptului de competenţă în concordanţă cu alte noţiuni-chee ale procesului 

de proiectare didactică; 

- localizarea lecţiei sau a activităţii didactice în sistemul de lecţii în planul tematic; 

- conceptul de proiectare didactică, prin urmare stabilirea obiectivelor operaţionale care 

permit realizarea subcompetenţelor;  

- prelucrarea şi structurarea conţinutului ştiinţific, respectiv elaborarea strategiei 

didactice; 

- selectarea structurii procesuale a lecţiei ce va permite cunoaşterea şi aprecierea 

randamentului şcolar prin metode eficiente de evaluare, prestabilite de profesor şi modalităţi de 

autocontrol şi autoevaluare folosite de elevi. 

Aceasta a permis să se faciliteze procesul de pregătire a studenţilor în vederea formării 

competenţelor de proiectare didactică prin realizarea experimentului pedagogic. 

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 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 către 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. 
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2. ARGUMENTAREA TEORETICO-EMPIRICĂ A COMPLEXULUI DE 

COMPETENŢE NECESARE PROFESORULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ PENTRU 

PROIECTAREA DIDACTICĂ 

 

2.1. Metodologia cercetării aplicative 

Am constatat, aşadar, că problema pregătirii profesionale a studenţilor vis a vis de 

formarea competenţelor de proiectare didactică este insuficient tratată cantitativ şi calitativ în 

literatura de specialitate. Opiniile furnizate de specialişti, studierea datelor evidenţiate, analiza 

rezultatelor înregistrate la testările iniţiale au constituit premise pentru formularea ipotezei de 

lucru, a scopului, obiectivelor şi metodelor de cercetare.  

În procesul analizei activităţilor date noi ne-am ghidat de elaborările conceptuale din 

domeniile propuse de către  [29, 63, 99 ş.a.].  

Rezolvarea sarcinilor fundamentale a fost asigurată printr-un complex de metode care 

includ: 

1. Metoda studiului bibliografic. 

2. Content-analiza nomenclatorului proiectării didactice aplicate în domeniul educaţiei 

fizice.   

3. Sondajul socio-pedagogic. 

4. Metoda observaţiei pedagogice. 

5. Experimentul pedagogic. 

6. Metoda de prelucrare matematică a datelor statistice. 

2.1.1. Metoda studiului bibliografic 

Examinarea şi analiza literaturii de specialitate s-a desfăşurat pe parcursul mai multor ani 

şi a cuprins diferite ramuri ştiinţifice orientate spre abordarea problemelor generale şi celor 

particulare ale proiectării didactice.  Necesitatea examinării lucrărilor din domeniul filozofiei, 

sociologiei, socio-phsiho-pedagogiei, economiei, culturologiei a fost condiţionată prin 

importanţa lor metodologică pentru formarea poziţiilor ştiinţifice conceptuale ale acestei lucrări 

în efectuarea analizei ample a activităţii pedagogice. În procesul analizei teoretico-metodologice 

a fost determinată poziţia de bază a autorului privind examinarea noţiunilor: activitatea 

pedagogică, activitatea didactică, activitatea profesională pedagogică, priceperile pedagogice, 

activităţile didactice integrative etc., în baza cărora au fost stabilite obiectul şi subiectul 

cercetării, ipoteza, scopul şi sarcinile ei  [14, 129, 130]. 

Analiza problemei activităţilor manageriale generale şi a celor didactice a profesorului 

de educaţie fizică ne-au permis să stabilim direcţiile principale ale pregătirii studenţilor de la 

facultăţile respective pentru activitatea de proiectare didactică în cadrul procesului de învăţămînt 
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al educaţiei fizice şcolare care corespunde cerinţelor de bază ale practicii şi ştiinţei pedagogice 

contemporane. 

Familiarizarea cu materialele accesibile din domeniul literaturii de specialitate, precum  

şi a celor din literatura periodică a asigurat cercetarea tabloului informativ a anumitor aspecte ale 

activităţii de proiectare didactică a profesorului de educaţie fizică în plan general şi în cel 

particular, care este legat numai de procesul instructiv-educativ orientat prioritar spre forma 

principală a lui: sistemul pedagogic „lecţie”. Aceasta a contribuit la clarificarea multor aspecte şi 

a motivelor care stau la baza pregătirii unilaterale a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi 

sport pentru activităţile de proiectare didactică în procesul actual instructiv-educativ universitar. 

Analiza literaturii metodico-ştiinţifice de profil specializat ne-a permis să evidenţiem 

componentele de bază ale activităţii de proiectare didactică a profesorului şi metodologia 

înregistrării lor în procesul observaţiilor pedagogice, ceea ce a contribuit la formarea ideilor 

obiective despre tradiţiile (stereotip profesional) acestei activităţi care predomină în practica 

educaţiei fizice contemporane şcolare.  Acest fapt ne-a oferit posibilitatea să apreciem în egală 

măsură nivelele activităţilor respective în aspectul analizei comparative la pedagogii diferitelor 

grade de pregătire şi să stabilim indicii standard (opţionali) care asigură (satisface) tehnologia 

didactică a procesului instructiv-educativ a disciplinei „Educaţia fizică” şcolară. 

2.1.2. Analiza nomenclatorului proiectării didactice aplicate în domeniul educaţiei fizice 

Rezolvarea optimală a problemei pregătirii studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi 

sport pentru activitatea managerială, în general, şi cea de proiectare în particular, este posibilă 

prin condiţia de revenire a învăţămîntului universitar la practica activităţii şi experienţei ei care 

s-a creat în mod (ştiinţific) tradiţional la profesori din cadrul învăţămîntului şcolar. 

De aceea conţinutul şi caracteristicile de bază ale acestei activităţi trebuie să devină 

orientarea principală în pregătirea profesională pedagogică a studenţilor, care, la rîndul său, 

progresînd şi perfecţionînd la fiecare etapă a dezvoltării ştiinţei şi practicii pedagogice şi a 

societăţii, înaintează cerinţe noi revenind la facultate sub forma aşa-numitei „comandă socială”. 

Analiza materialelor documentare şi a celor de lucru, privind problema stării de 

pregătire a profesorilor începători pentru activitatea managerială şi îndeosebi cea de proiectare 

didactică, ne permite să conchidem: starea optimală de pregătire a profesorului pentru activitatea 

de proiectare didactică se formează pe parcursul anilor de lucru după absolvirea facultăţii, în 

procesul adaptării independente către stereotipul existent al practicii activităţii pedagogice din 

domeniu. 

Examinarea documentaţiei instructive a profesorilor de educaţie fizică, a studenţilor 

practicanţi, precum şi a dărilor de seamă ale metodiştilor practicii pedagogice ne-a permis să 
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stabilim factorii de bază, care influenţează negativ asupra proiectării activităţilor didactice de 

către studenţi şi profesori şi motivele principale care complică pregătirea viitorilor pedagogi 

pentru realizarea acestei activităţi. 

În scopul determinării aspectului practic al activităţii de proiectare didactică a fost 

desfăşurată analiza planurilor de studii anuale, trimestriale şi a celor de planificare curentă, 

proiectele lecţiilor, planurile individuale de lucru ale profesorilor de educaţie fizică, precum şi a 

studenţilor practicanţi inclusiv şi agendele practicii pedagogice, analiza pedagogică a lecţiilor de 

educaţie fizică desfăşurată de către profesorii cu experienţă înaltă de lucru fapt care ne-a permis 

să stabilim corelaţia studiilor universitare cu practica acestei activităţi în cadrul procesului de 

învăţămînt al educaţiei fizice şcolare contemporane. 

Examinarea documentaţiei respective s-a realizat în perioada anilor de studii 2010-2011 

în baza Facultăţilor de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţilor din Craiova, Timişoara, Iaşi, 

Suceava, Galaţi şi Facultăţii de Pedagogie USEFS din Chişinău, şcolilor gimnaziale şi liceale din 

Craiova şi Timişoara, de asemenea şi a programei instructive a cursului teoretic şi practic al 

disciplinei existente „TMEF” care ne-a permis să stabilim posibilităţile de a introduce în acest 

curs compartimentele: teoretic şi practic a metodicii de pregătire cu scop determinat a studenţilor 

pentru activitatea de proiectare didactică a cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul 

educaţiei fizice şcolare”. În acelaşi context au fost stabilite şi concretizate temele independente şi 

formele de lecţii, care au constituit fundamentul teoretic de instruire integră.  

2.1.3. Sondajul socio-pedagogic 

Formarea materialului empiric în contextul tematicii cercetării date s-a efectuat de 

asemenea şi în baza sondajului socio-pedagogic care a inclus 21 itemi pentru respondenţi 

studenţi, 22 itemi  - respondenţi profesori, întrebări închise, deschise, de control şi filtru, format 

din 4 blocuri de itemi vis a vis de aspectele specifice activităţii profesorului de educaţie fizică: 

autoaprecierea cu referire la familiarizarea cu activitatea profesional-didactică a profesorilor de 

educaţie fizică, identificarea aspectelor pregătirii orientărilor valorice a profesorilor de educaţie 

fizică; stabilirea criteriilor de performanţă stringentă a specialiştilor din domeniu; determinarea 

metodelor de organizare a activităţilor instructive specifice diverselor activităţi; elucidarea 

dificultăţilor întîlnite în procesul de planificare şi proiectare a lecţiei de educaţie fizică; 

depistarea compartimentelor prioritare ale activităţii profesionale didactice a profesorului din 

domeniu. 

În elaborarea, desfăşurarea şi analiza datelor obţinute prin realizarea investigaţiei 

sociologice ne-am ghidat de recomandările şi elaborările metodice din domeniu, propuse de 
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către: Gh. Popa,  Н.В. Кузьмина,  Б. А. Ашмарин, Ю.К. Бабанский [102, 120, 123, 171] şi alţi 

autori. 

Scopul general al sondajului de opinie a constituit elucidarea problemei activităţii de 

proiectare didactică a profesorului de educaţie fizică din învăţămîntul şcolar şi a problemei 

pregătirii profesionale pedagogice a studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport pentru 

activitatea respectivă. 

În cadrul investigaţiei au fost aplicate 2 tipuri de chestionare, diferitor grupuri de 

subiecţi implicaţi în cercetare (Anexa 1 şi 3). 

După cum a fost menţionat anterior, materialul empiric concret pentru fiecare grupă de 

respondenţi aparte, independent de diferenţa lor, au fost determinat în complex printr-un scop 

unic. 

Grupurile ţintă ale cercetării socio-pedagogice s-au constituit: 

1. Studenţii anului III şi IV (363 de respondenţi) - aprecierea nivelului cunoştinţelor 

teoretice şi reprezentărilor despre specificul şi conţinutul activităţilor de proiectare didactică, 

dinamica lor în cadrul procesului de studii, de asemenea şi stabilirea factorilor generali şi ai celor 

particulari, care condiţionează această dinamică. Totodată, au fost dezvăluite motivele principale 

ale dificultăţilor de bază întîlnite de către studenţi în activităţile didactice manageriale în 

procesul practicii pedagogice, însemnătatea şi complexitatea unor componenţi şi a priceperilor 

pedagogice din domeniul acestei activităţi, autoaprecierea nivelului propriu de pregătire 

profesională şi opiniile lor referitoare la îmbunătăţirea acestei pregătiri. 

2. Profesorii de educaţie fizică din gimnazii şi licee (257 de respondenţi) – prin care s-a 

relevat concretizarea celor mai esenţiale şi complexe componente ale activităţii de proiectare 

didactică din cadrul procesului instructiv-educativ al disciplinei „Educaţia fizică”, s-a urmărit 

aprecierea nivelului de pregătire precedentă (la facultate) pentru profesarea actuală actuală, 

stabilirea căilor de îmbunătăţire a procesului de pregătire a studenţilor pentru activitatea 

didactică. 

În cadrul conţinutului general al tuturor chestionarelor au fost incluse subiecte cu caracter 

comun în scopul stabilirii activităţilor de proiectare didactică stereotipice a profesorului de 

educaţie fizică.  

2.1.4. Metoda observaţiei pedagogice 

Observaţiile pedagogice cu caracter constatativ au fost desfăşurate în scopul examinării 

multilaterale a activităţilor de proiectare didactică a profesorului de educaţie fizică şi a 

studentului – practicant nemijlocit în cadrul procesului instructiv-educativ a educaţiei fizice 
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şcolare şi al facultăţilor de educaţie fizică şi sport. Observaţiile pedagogice s-au desfăşurat în trei 

etape. 

Etapa 1. În cadrul acestei etape s-au realizat observaţiile pedagogice deschise asupra 

activităţilor de proiectare didactică ale profesorului de educaţie fizică din şcoli gimnaziale şi cele 

liceale unde se examinau conţinutul şi specificul acestor activităţi, orientarea principală a cărora 

a constituit forma de organizare de bază a procesului de învăţămînt-lecţie. Rezultatele 

observaţiilor pedagogice la această etapă ne-au permis să stabilim şi să concretizăm unele 

aspecte ale elaborărilor metodice în scopul sporirii eficacităţii în cadrul procesului de pregătire 

profesională a studenţilor pentru activitatea de proiectare didactică.  

Etapa a doua. Observaţiile pedagogice deschise au fost realizate în cadrul procesului de 

stagiu de practică instructiv-educativ. S-au observat activităţile didactice ale studenţilor anului 

III (04.02.2013-01.03.2013) avînd ca scop evaluarea nivelului de pregătire a studenţilor la etapa 

iniţială şi cea finală în procesul de desfăşurare a practicii pedagogice. Rezultatele observaţiilor 

pedagogice la această etapă au permis să efectuăm o analiză privind calitatea procesului de 

studiu din cadrul cursului „TMEF”. În acelaşi timp, observaţiile pedagogice ne-au permis să 

redefinim unele aspecte ale cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice 

şcolare”, pentru aplicarea ulterioară a lui în procesul de pregătire a grupei experiment.  

Etapa a treia. La această etapă observaţiile pedagogice s-au desfăşurat în cadrul 

procesului practicii pedagogice instructiv-educative şcolare a studenţilor din grupa experiment şi 

cea martor. Aplicarea metodicii de observare şi înregistrare a activităţilor de proiectare didactică, 

elaborate de noi, ne-au permis să apreciem în mod obiectiv, nivelul calitativ al lor şi nivelul 

propriu de pregătire al studenţilor pentru activitatea examinată. La etapa de finisare a practicii 

pedagogice au fost efectuate observaţiile pedagogice asupra lecţiilor de control desfăşurate de 

către studenţii din grupele experimentală şi martor unde au participat în calitate de experţi 

independenţi: profesori de educaţie fizică, metodiştii practicii pedagogice. 

Rezultatele observaţiilor pedagogice obţinute la etapa dată împreună cu celelalte din 

etapele precedente ne-au permis să stabilim tabloul general intergrativ al procesului de proiectare 

didactică la studenţii practicieni din grupa martor şi a celor din grupa experimentală. Prin 

urmare, am obţinut date relevante privind procesul de formare-posedare a competenţelor de 

proiectare didactică, fapt ce justifică scopul acestei investigaţii.  

2.1.5. Experimentul pedagogic 

Experimentul pedagogic a fost constituit din trei etape: 

La prima etapă (de explorare) a fost realizată sarcina de argumentare şi sistematizare a 

cunoştinţelor şi priceperilor activităţii de proiectare didactică, necesare profesorului de educaţie 
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fizică pentru desfăşurarea procesului de învăţămînt la disciplina şcolară "Educaţie fizică". Acest 

fapt ne-a permis să determinăm perioada optimă de implementare a cursului opţional 

„Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare”, fără distorsionarea procesului 

instructiv-educativ prevăzut de planul-cadru universitar. Cursul fiind încadrat opţional pentru 

pregătirea studenţilor din grupa experiment  cu scopul formării  competenţelor integrative de 

proiectare didactică a acestora.  

Sarcina de bază a etapei a doua a experimentului pedagogic (instructiv-formativ) a fost 

efectuată implementarea programei şi metodicii de pregătire a studenţilor pentru activităţile de 

proiectare didactică în cadrul sistemului pedagogic integrativ al lecţiilor, care prevedea formarea 

cu scop determinat a cunoştiinţelor teoretice şi formarea competenţelor practice ale activităţilor 

de proiectare didactică integrativă în procesul familiarizării cu cursul opţional „Proiectarea 

didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare”. De asemenea, la finalul acestei etape au fost 

efectuate aprecierile competenţelor de proiectare didactică ale studenţilor grupei experimentale, 

analiza calităţii cunoştinţelor, stabilirea eficacităţii metodicii de pregătire elaborată de către noi. 

Sarcina principală a etapei a treia (formativă de activitate) a constituit-o formarea 

competenţelor de proiectare didactică integrativă la studenţi în condiţii naturale ale practicii 

pedagogice şcolare. Această pregătire s-a realizat în baza activităţilor practice independente a 

studenţilor care urmărea rezolvarea sarcinilor pedagogice orientate spre aplicarea tehnologiilor 

didactice propuse în conţinutul elaborărilor metodice din cadrul cursului opţional. Totodată, aici 

a fost efectuată analiza comparativă a indicilor iniţiali cu cei finali, au fost apreciate activităţile 

respective ale studenţilor din grupele experiment şi martor. 

2.1.6. Metoda de prelucrare matematică a datelor statistice 

Ştiinţa activităţilor corporale nu se poate realiza fără aplicarea mijloacelor matematice, 

dintre care un loc de bază îl ocupă statistica [61, 120, 121]. 

Această metodă de cercetare a contribuit la estimarea evoluţiei grupei experimentale şi de 

control prin compararea rezultatelor iniţiale şi finale, urmărindu-se scoaterea în evidenţă a 

modului în care grupa experimentală a progresat în urma aplicării programului propus de noi. 

În teză, au fost folosiţi pentru analiza datelor obţinute prin măsurarea mai mulţi indici 

statistico-matematici [61, 120, 121]: 

1. Media aritmetică - este o cantitate fictivă care aproximează un centru spre care şi în 

jurul căruia gravitează datele provenite dintr-o măsurare reală. Aproximaţia este cu atît mai bună 

cu cît extremele sunt mai apropiate între ele. Ea reprezintă suma valorilor individiuale împărţită la 

numărul de cazuri, după formula: 
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                                                                                                          (2.1) 

unde:     - media aritmetică;                                                                                     

             ∑ - suma valorilor individuale; 

              i – indexul de sumare 

             fiecare rezultat de măsurare 

              n -  număr de subiecţi. 

 

2. Abaterea standard - este un număr fictiv care aproximează măsura în care rezultatele 

(unui şir de măsurători reale) se împrăştie în jurul valorii centrale, după formula: 

                                                                                   (2.2) 

Cu cît abaterea este mai mică, cu atît valoarea parametrilor tendinţei centrale este mai 

reprezentativă. 

 

3. Eroarea medie (m) se calculează după formula:  

                                                                                               (2.3) 

unde:      – abaterea standart a valorii medii; 

               σ – abaterea standart;                

               n – număr de subiecţi. 

 

4. Coeficientul de corelaţie după metoda Breave-Pearsons: 

                                                                    (2.4) 

unde:   r – coeficientul de corelaţie;  

              i – indexul de sumare 

   n – numărul de cazuri. 

           xi; yi – rezultatul de calcul al fiecărei coloane;  
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             - media aritmetică;  

            σx;  σy  –  media pătratică a abaterii standart.  

Studiind coeficientul de corelaţie a testelor utilizate, noi am determinat că 96,77% din 

cazuri  aveau coeficienţi veridici care se încadrau în diapazonul de la 0,413 pînă la 0,641 pentru 

studenţi, la pragul de semnificaţie al lui P<0,05-0,001. 

1. Studierea normalităţii de distribuţie a totalităţilor selective după metoda 

Shapiro-Wilkie, s-a calculat după următoarea formulă [61, 120, 121]: 

                                                                                      (2.5) 

unde - b
2
 suma pătratelor diferenţelor xmax  şi  xmin  pe valorile critice a grupelor comparate. 

Ansamblul de date statistice alese şi prelucrate conform rezultatelor testărilor efectuate 

corespund normelor de distribuţie sau sunt aproape de acestea, numai în cazul, dacă criteriul de 

calcul W corespunde cu cel din tabelă în limitele de la 0,914 pînă la 0,881 petru un prag de 

semnificaţie P<0,05-0,01. După analiza efectuată, rezultatele experimentale alese, în ansamblu 

au înregistrat un criteriu de calcul W de la 0,925 pînă la 0,886, ceea ce demonstrează legătura lor 

apropiată de norma de distribuţie. Rezultatele statistice primite şi modul de apreciere a acestora 

ne permit să utilizăm criteriul t – Student, pentru analiza comparativă.   

5. Semnificaţia statistică a diferenţei dintre medii s-a calculat cu ajutorul  testului t 

(Student), pentru grupele dependente: 

 pentru f = n-1                                     (2.6) 

unde:   x1 – media aritmetică a primului grup;  

            x2 – media aritmetică a celui de-al doilea grup;  

            m1 – eroarea medie a primului grup;  

            m2 – eroarea medie a celui de-al doilea grup;  

            r – coeficientul de corelaţie;  

            f – numărul gradelor de libertate;  

   n – numărul de cazuri. 

 

6.Test „t” Student pentru grupele independente: 
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 f = n1 + n2 – 2                                                (2.7) 

            x1 – media aritmetică a primului grup;  

            x2 – media aritmetică a celui de-al doilea grup;  

            m1 – eroarea medie a primului grup;  

            m2 – eroarea medie a celui de-al doilea grup.  

Parametrul „t” este cu atît mai mare, cu cît diferenţa dintre medii este mai mare şi cu cît 

abaterile standard ale şirurilor respective sunt mai mici [61, 120, 121].  

 

2.1.7. Organizarea şi desfăşurarea cercetării aplicative 

Cercetările de bază s-au desfăşurat în cadrul Facultăţii Pedagogice a USEFS în perioada 

anilor de studii 2010-2013 şi constituie trei etape: 

La prima etapă - de explorare (anii 2010-2011) 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 
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didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare", să stabilim condiţiile şi sistemul pedagogic pentru 

implementarea lor în procesul de învăţămînt din cadrul facultăţilor respective. 

La faza finală a acestei etape au fost efectuate observările pedagogice asupra activităţilor 

didactice manageriale ale profesorilor de educaţie fizică atît în planul lucrului de proiectare 

(examinarea documentaţiei), cît şi în planul activităţii didactice de modelare (observaţiile 

pedagogice asupra lecţiilor), ce a permis să stabilim tradiţia (stereotipul) acestei activităţi şi 

datele obiectivizate ale ei. 

La etapa a doua - 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. 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. 

La etapa a treia - 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. 

2.1.8. Aprobarea şi implementarea materialelor cercetării 

Rezultatele cercetării au fost comunicate la diverse conferinţe ştiinţifice internaţionale 

cum ar fi cele din: or. Kiev; or. Dnepropetrovsk şi or. Chişinău) de imitare şi cele la nivelul 

complexului întegru, care formează priceperile activităţii integrative. In acelaşi timp, construirea 
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conţinutului cu scop determinat a activităţilor instructive cu studenţii în cadrul practicii 

pedagogice şcolare (L.T. „L.Deleanu”, LT „O.Ghibu”, ŞPCI „Prometeu-Junior”, Facultatea 

Pedagogie a USEFS, ciclul I, semestrul VI-VII, or.Chişinău) ne-a permis să perfecţionăm 

procesul pregătirii lor metodice, la nivelul conştientizării sigure a aspectelor procesuale a 

activităţii de proiectare didactică. 

 

2.2.  Aspecte didactico-categoriale ale învăţămîntului de cultură fizică ca premiză a 

orientărilor de proiectare didactică 

În teoria modernă a învăţămîntului profesional din domeniul culturii fizice există o 

multitudine de abordări ce ţin atît de activitatea didactică a profesorilor în general, cît şi de 

activitatea de proiectare în special [65, 70, 89, 110, 135, 144, 154, 155, 169, 220]. 

Pe lîngă aceasta este necesar de menţionat, că în ultimul timp s-a evidenţiat tendinţa de 

intensificare a cercetării acestui subiect prin prisma formării competenţelor care determină esenţa 

profesionalismului la nivelul de competenţe integrative ale personalităţii specialistului. 

Competenţele integrative propriu-zise acţionează la nivelul totalităţii de factori obiectivizaţi şi 

subiectivizaţi ce constituie drept forţă portantă şi motoare a procesului de învăţămînt.  

Şi în acest context, reuşita soluţionării problemei formării profesional-pedagogice a 

studenţilor facultăţii de educaţie fizică constă în determinarea pentru fiecare etapă a 

caracteristicelor conţinutului factorilor obiectivizaţi de „Educaţie fizică” pe de o parte, şi, pe de 

altă parte, ai factorilor subiectivizaţi, reprezentînd o condiţie indispensabilă a interacţiunii 

subiecţilor de valoare egală din cadrul procesului de comunicare-învăţare, de instruire şi educaţie 

orientat spre formarea integrală a personalităţii.     

Astfel, pentru teoria şi practica educaţiei fizice, ideea formării unei personalităţi integre 

reprezintă o idee fundamentală, unde prin însăşi personalitatea se înţelege o simbioză 

psihofiziologică complexă, ce va constitui esenţa ei spirituală manifestată prin organizarea 

psihofiziologică proprie [114, 116]. După cum menţionează autorii С.В.Дмитриев [147, p.21-

23]; Ю.М. Николаев, [188, 189, 190]; В.М. Выдрин, [139, 140, 141], dezvoltarea posibilităţilor 

motorii („organizării psihofiziologice”) este în mod indispensabil legată de formarea calităţilor 

de personalitate, unde predomină componenta spirituală, care poate fi realizată prin activitatea 

motorie (de cultură fizică) conştientă, organizată în conformitate cu legităţile şi principiile 

fundamentale ale învăţămîntului din domeniul culturii fizice, fiind capabilă să satisfacă 

principalele tipuri de necesităţi (forţe dinamice) ale personalităţii – cognitive (cunoştinţe), 

psihomotorii (capacităţi, deprinderi), psihofiziologice şi cele spirituale (calităţi, relaţii şi valori şi 

aptitudini).  
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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 …” [158, 

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 [219, 236].  

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 [131, 164].  

În această ordine de idei, în opinia noastră, este îndeosebi de actuală identificarea şi 

elaborarea problemei învăţămîntului de specialitate din domeniul culturii fizice, pe de o parte, la 

nivelul formării competenţelor categoriale profesionale adecvate, iar, pe de altă parte, a 

învăţămîntului general din domeniul culturii fizice care cuprinde practic toate grupele de vîrstă 

ale populaţiei (societăţii), unde „ … conform celor mai modeste calcule, un adult în mediu are o 

experienţă ocupaţională în acest domeniu de la 10-12 până la 20-25 de ani şi oricum rămâne a fi 

puţin ştiutor” [141, pag. 52]. 

Examinînd învăţămîntul modern de specialitate din domeniul culturii fizice în cadrul 

sistemului de instituţii de învăţămînt (în contextul conţinutului programelor de învăţămînt) 

putem menţiona că acest învăţămînt cu toată pretenţiozitatea sa dată de noţiunile utilizate poartă 

un caracter relativ condiţionat. Şi, înainte de toate, caracterul condiţionat se explică prin lipsa de 

claritate în poziţionarea corelativă a construcţiilor de bază ale astfel de categorii, cum sunt 

„cultură fizică” şi „învăţămînt”, ceea ce, la rîndul său, provoacă o anumită entropie conceptuală 

în conţinutul special şi problematic al învăţămîntului din domeniul culturii fizice, programului de 

învăţămînt şi a conceptualităţii obiectului. Astfel, putem concluziona că la momentul actual 

problema învăţămîntului din domeniul culturii fizice, în planul identificării şi adecvării, în cadrul 

instituţiilor de învăţămînt, necesită în continuare cercetări serioase şi modificări cardinale.  
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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, din 

definiţia noţiunii fenomenului „Cultură fizică”, şi a derivatelor acestuia, prezentate, în mod 

primordial în abordările savanţilor Б.В. Евстафьев, Н.И. Пономорев, Н.А. Пономорев, Ю.М. 

Николаев, В.М. Выдрин, В.Л. Лукианенко, Н.Н. Визитей, S. Danail şi alţii, cu unele noastre 

completări şi precizări a fenomenului „comunicare” [53, 136, 140, 141, 148, 181, 188, 194, 195]. 

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.  

Examinînd categoria „învăţămînt” ca fiind „însuşirea forţelor esenţiale ale omului”, 

proces de transpunere şi transformare a experienţei, valorilor şi raporturilor omeneşti în lumea 

subiectivă a personalităţii (însuşirea lumii), noi susţinem în acest plan concepţiile savanţilor Б.Г. 

Ананиев, И.Я. Лернер, Л.Клингберг, М.С. Каган) şi alţii, în ceea ce priveşte definirea noţiunii 

de „învăţămînt” în următoarele aspecte [114, 137, 160, 162, 179]:  

– ca proces şi rezultat;  

– ca proces de formare / reconstituire a posibilităţilor obiectivizate ale omului; 

– ca învăţare, instruire şi educaţie – trei laturi ale învăţămîntului.  

Cu toate acestea învăţămîntul este declarat aici ca fiind socializare în sens mai larg ca 

proces, precum şi ca conturul activităţii integrale a personalităţii ca rezultat. În acest caz noi 

evidenţiem calitatea (personalităţii) dintr-o societate concretă, în legătură cu ce se formează  prin 

scopul învăţămîntului, unde are loc transpunerea ştiinţei în conţinutul învăţămîntului ei, 

transformarea ulterioară a acesteia în conţinutul învăţării (material didactic), ce se realizează prin 

structura învăţămîntului – instruirii, organizarea lui în substructuri funcţionale şi rezultat social 

în contextul dialecticii ontogenezei subiectului şi a filogenezei sistemelor pedagogice din 

domeniul culturii fizice şi a realizării lor în etape (Figura 1.3).  

În acest caz, întrucît acestea sunt prezentate într-un mod generalizat (Figura 1.3), 

transpunerea conţinutului teoriei culturii fizice în conţinutul învăţămîntului presupune 

evidenţierea a două categorii principale – învăţare ideomotorie şi educaţie fizică, care, la rîndul 

lor, sunt asigurate de categoriile lor portante corespunzătoare: învăţare, instruire şi educaţie (o 

descriere mai detaliată a acestei părţi a constructului este prezentată separat, Figura 1.4). De 

asemenea această transpunere presupune evidenţierea a două categorii instructive fundamentale 

interdependente: „Pregătire fizică” şi „Antrenament fizic”, în cadrul cărora, în funcţie de 

obiectivele propuse este posibilă aplicarea acţiunii pedagogice bine ţintite asupra anumitor 

competenţe personale psihofizice, psihomotorii, socializante şi de alt gen.



                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3. Sistemul componentelor structural-categoriale şi a etapelor învăţămîntului din domeniul culturii fizice într-un mod 
generalizat [prelucrare după 145, p.7-89] 
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Fig. 1.4. Aspectul „Comunicare” al construcţiei „Învăţămînt din domeniul culturii fizice” 

 [145, p.79-89] 
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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” [145, p.79-89]: vezi Figura 1.4). Aici sunt următoarele categorii: 

1. Învăţare – orientată spre formarea cunoştinţelor ce se realizează în cadrul activităţii 

subiectivizate „Comunicare” determină caracterul subiect-subiectiv al raporturilor, unde 

comunicarea propriu-zisă este în sine procesul de învăţare şi se prezintă ca un gen special de 

activitate independentă, precum şi ca o metodologie fundamentală cu particularităţile didactice 

caracteristice [99,100]. 

2. Instruire – orientată spre formarea deprinderilor şi capacităţilor motorii în cadrul 

activităţii obiectivizate, unde comunicarea, fiind una din laturile acestei activităţi, determină 

caracterul subiect-obiectiv al raporturilor în statică, iar în dinamică - interacţiunea subiecţilor de 

valoare egală al procesului de instruire (profesor - elev) şi caracterul subiect-obiect-subiec al 

raporturilor [83, 99, 100].  

3. Educaţie – orientată spre formarea calităţilor psihofizice, de comportament şi valorice 

în cadrul categoriilor „Activitatea motorie” şi „Comunicare”, unde comunicarea se prezintă 

concomitent atît ca gen cît şi ca latură a activităţii, formând astfel triada raporturilor subiect-

obiect-subiect, ceea ce şi asigură integritatea şi universalitatea procesului de învăţămînt, orientat 

spre formarea competenţelor integrative ale personalităţii [80, 99, 100, 222].  

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 [99, 100].  

Astăzi, după cum ne demonstrează însăţi practica procesului de învăţămînt din domeniul 

culturii fizice, în aspectul formării competenţelor esenţiale ale personalităţii, în mare parte, din 

considerentele „biologizării lui excesive”, învăţămîntul din domeniul culturii fizice se 
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îndepărtează de la ideea învăţămîntului în sensul larg al acestei noţiuni. Iar abordarea 

complexului menţionat de probleme pe bază exclusiv a uneia din construcţii (instruire) a 

categoriei „învăţămînt” discreditează deja de la sine esenţa învăţămîntului şi ideea principală a 

sistemului pedagogic de cultură primară a activităţii integrale a omului în vederea însuşirii lumii. 

În aspectul examinat, soluţionarea acestei probleme urmează să fie orientată spre toate 

construcţiile categoriei „învăţămînt”, ceea ce va permite să cuprindem pregătirea personalităţii în 

toate direcţiile activităţii omului. Numai în aşa mod învăţămîntul poate cuprinde atît formele 

transformatoare materiale cît şi cele spirituale, purtînd în sine un conţinut semantic cultural vast, 

precum şi cel motor, orientat spre rezultatul finit – competenţa integrativă a personalităţii în acest 

domeniu [55, 62]. 

Necesitatea şi optimismul unei asemenea elaborări nu poate provoca dubii. Însă în acest 

caz paradoxul situaţiei constă, înainte de toate, în lipsa aparatului de noţiuni – „sistem pedagogic 

din domeniul culturii fizice” chiar în teoria acesteia. La rândul său, acest moment se extinde şi 

asupra sistemelor ei pedagogice particulare (şcoli): jocuri, gimnastică, sport, recreaţie 

(„turism”), care s-au creat de-a lungul istoriei şi sunt social condiţionate, apariţia şi dezvoltarea 

cărora la fiecare etapă istorică a fost provocată de necesitatea însuşirii de către om a noilor 

genuri de activitate (adică sistem integral de activitate, însă deja de alt rang). În acest sens 

sistemele pedagogice particulare (şcoli) care, pe de o partea, reprezintă instituţia de instruire, iar 

pe de altă parte, instituţia de învăţare şi educaţie, poartă în sine, în primul rând, o componentă 

socializantă [145, p.79-89].  

În această ordine de idei, pare a fi foarte actuală determinarea locului şi rolului şcolilor 

menţionate în elaborarea programelor de învăţămînt în domeniul culturii fizice care să 

corespundă în mod adecvat caracterului şi tipului de competenţe  în cadrul activităţii instructiv-

cognitive şi profesionale, precum şi caracterului şi tipului de raporturi sociale în sistemul 

activităţii integrale, atît a elevului, cît şi a pedagogului-specialist, reieşind din condiţiile 

conţinutului noţiunilor „stereotipul activităţii pedagogice” (nivel prescris al competenţei 

integrative a activităţii didactice a pedagogului) şi „stereotipul activităţii formativ-cognitive” 

(rezultat prevăzut al competenţei integrative a elevului) [56, 65]. 

Şi în acest plan de examinare a problemelor activităţii profesionale pedagogice a 

profesorului de educaţie fizică, proiectarea didactică a procesului urmează să fie mereu în strînsă 

legătură cu toate elementele care formează sistemul de „învăţămînt în domeniul culturii fizice”.   

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 
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sistematizate în mod suficient. Aplicarea acestora va permite, fără îndoială, realizarea procesului 

de învăţămînt orientat în domeniul culturii fizice, precum şi formarea competenţelor 

corespunzătoare [104, 126, 152].  

Analiza, în mod general, a componentelor de bază ale constructului general „Învăţămînt 

din domeniul culturii fizice” ne demonstrează că de majoritatea acestor componente sau nu se 

ţine deloc cont în sistemul de proiectare a procesului didactic, sau se ţine cont în mod formal fără 

grad necesar de determinare a funcţiei şi orientării spre efectele pedagogice adecvate. Rezultatele 

analizei şi generalizării procesului de structurare a educaţiei fizice în instituţiile de învăţămînt ne 

permit să constatăm că de-a lungul mai multor ani s-au întreprins multiple încercări de a o 

reforma următoarele componente:   

- optimizarea structurii tematice a programelor de învăţămînt; 

- optimizarea formelor de organizare şi a metodelor de predare. 

În prezent, în practica învăţămîntului din domeniul culturii fizice, s-au conturat două 

direcţii principale în cadrul cărora aspectele menţionate ale optimizării sunt reflectate în mod 

adecvat:  

- direcţia cu caracter extensiv, care prevede sporirea volumului de activitate tematică 

motorie, atît în procesul formelor de instruire organizate, cît şi în cadrul altor forme;  

- direcţia cu caracter intensiv care prevede amplificarea activităţii motorii (sporirea 

densităţii motorii) ale elevilor în procesul formelor de instruire organizate. 

Pe lângă aceasta, este necesar de menţionat, că în aspectul evidenţierii scopului care 

determină esenţa învăţămîntului din domeniul culturii fizice, la nivelul competenţelor generale s-

au format trei concepţii-abordări principale [11, 129]:  

1. recreativ-curativă, unde conţinutul culturii fizice se supune soluţionării unui complex 

de probleme de sănătate.  

2.  educativ-formativă („conservativă”), în cadrul căreia se soluţionează un complex de 

obiective, în primul rând, cu caracter instructiv-formativ şi educativ (în sens larg). 

3. utilitar-aplicativă, unde în calitate de obiective prioritare se evidenţiază cele 

educaţionale (în sens restrâns – de antrenare), orientate spre formarea anumitor calităţi personale 

(fizice şi psihosociale) cu orientare spre însuşirea unor genuri concrete de activitate.  

Aşa sau altfel, fiecare din aceste abordări dispune de un anumit grad de libertate în spaţiul 

învăţămîntului din domeniul culturii fizice, însă numai în limitele şi la nivelul obiectivelor 

prioritare conturate. În acelaşi timp, potrivit opiniei autorilor S.N. Danail [53, p.13-18], S. 

Danail, M. Dragomir [54, p.300-303], examinarea gradului de „libertate” a fiecărei din aceste 

abordări în spaţiul învăţămîntului din domeniul culturii fizice, reprezentată prin „factori 
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principali determinanţi”, asigură procesul de învăţămînt din domeniul culturii fizice, ne permite 

să concluzionăm nu numai privind neconformitatea priorităţilor declarate, începînd cu categoriile 

instructive de bază „Pregătire fizică” şi „Antrenament fizic”, ci şi privind nivelul pedagogic al 

ineficacităţii  metodologiei selectate (vezi Tabelul 1.3). 

Generalizînd statistica rezultatelor cercetărilor efectuate într-un şir de lucrări [1, 19, 20, 

22, 23], С.Н. Данаил menţionează că dinamica indicilor nivelului de pregătire psihofizică şi 

psihomotorie a elevilor „reprezintă în mare parte reflectarea evenimentelor biologice naturale din 

cadrul activităţii vitale a individului, şi mai puţin - rezultatul reflectării acţiunii pedagogice bine 

ţintate, ca urmare a esenţei slab conturate a categoriilor de bază în domeniul culturii fizice” [145, 

p. 79-89]. 

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 1.3. 

1.  Categoriile de bază ale constructului învăţămîntului din domeniul culturii fizice 

(învăţare ideomotorie, educaţie fizică, antrenament fizic).  

2. Componentele de bază ale culturii fizice (cultura fizică generală, sportivă, recreativă şi 

de reabilitare / curativă).  

3. Sisteme pedagogice în domeniul culturii fizice (jocuri, gimnastică, sport, recreaţie).  

4. Principii metodice ale instruirii-educaţiei (orientare spre perfecţiune, participare activă 

şi conştientă, durabilitatea însuşirii, caracter sistematic şi continuu, accesibilitate, legătură cu 

activitatea practică, caracter ciclic, sporirea treptată a cerinţelor).  

5. Metode pedagogice generale (comunicative, demonstrative, ilustrative).  

6. Metode specifice ale culturii fizice (bazate pe abordare analitică, pe abordare integrală, 

exerciţii standard de repetiţie, exerciţii variabile).  

7. Sistem pedagogic integral al lecţiilor (teoretice, metodice, de laborator, muncă 

individuală, pregătire fizică, antrenament fizic).  

Pe lîngă factorii enumeraţi anterior, aici nu sunt indicaţi asemenea factori ca „obiective”, 

„elevi”, „mijloace didactice”, „evaluare şi control”, care în principiu se subînţeleg permanent în 

calitate de factori alternativi în cadrul sistemului prezentat. 



Tabelul 1.3. Factori de bază determinanţi care asigură procesul de învăţămînt din domeniul culturii fizice (S.N. Danail, Gh. Branişte, 2015)  
 

Categorii de bază 

al constructului 

învăţămîntului 

din domeniul 

culturii fizice  

Componente 

structurale 

de bază ale 

culturii 

fizice  

Sisteme 

pedagogice în 

domeniul 

culturii fizice 

în aspect filo- 

şi ontogenetic    

Principii metodice 

principale ale 

educaţiei fizice 

(sportive)  

Metode de instruire Sistem 

pedagogic 

integral al 

lecţiilor  

pedagogice 

generale 

(didactice)  

specifice educaţiei fizice 

(şcolare)  

strategice 

predare-

învăţare  

1. Pregătire fizică  

1.1. Învăţare 

ideomotorie 

- cunoştinţe 

- capacităţi 

1.2. Educaţie fizică 

- capacităţi 
- calităţi 

- orientări valorice 

2. Antrenament 

fizic 

2.1. Învăţare 

ideomotorie: 

- cunoştinţe 

- capacităţi 

integrale 

2.2. Educaţie fizică 

- orientări valorice 

- capacităţi 

- stereotip de 

comportament 
- calităţi 

1. Cultură 

fizică 

generală 

 

2.2.Cultură 

fizică 

sportivă 

 

3.Cultură 

fizică 
recreativă 

 

4. Cultură 

fizică 

curativă 

1. Jocuri 

 

2.Gimnastică 

 

3. Sport 

 

4. Recreaţie 
(aşa-numitul 

„turism”) 

1. Orientare spre 

perfecţiune 

  

2. Participare activă şi 

conştientă 

 

3. Durabilitatea 
însuşirii 

 

4. Caracterul 

sistematic şi continuu 

 

5. Accesibilitate 

 

6. Legătură cu 

activitatea practică 

 

7. Caracter ciclic 

 

8. Sporirea treptată a 

cerinţelor 

1.Comunic

ative 

 

2. 

Demonstrati

ve 

 
3. 

Ilustrative 

1. Bazate pe abordare 

analitică 

1.1. Constructiv-divizată 

1.2. Selectivă 

2. Bazate pe abordare 

integrală 

2.1. Constructiv-integrală 

2.2. Acţiune strîns legată 

3. Exerciţii standard 

repetate: 

3.1. Sarcină continuă 

3.2. Sarcină integrală 

4. Exerciţii alternative 

4.1. Sarcină continuă 

4.2. Sarcină în intervale 
5. Exerciţii combinate 

6. Antrenament ciclic 

7. Jocuri 

1. reproductivе 

 

2. productive 

3. euristice 

4. de căutare 

 

5. creative 

 

1. teoretice 

 

2. metodice 

 

3. de seminar 

 

4. de laborator 

 

5. muncă 

independentă 

 

6. pregătire 

fizică 

 

7. Antrenament 

fizic  

  Semnificaţii: factorii care se utilizează în structurarea procesului instructiv-educativ în domeniul culturii fizice; 

                          factorii de care se ţine cont, însă fără orientare metodologică clară;  factorii de care nu se ţine cont 



Conform cercetărilor efectuate de S.N. Danail [53, p.13-18], S. Danail, M. Dragomir [54, 

p.300-303], precum şi potrivit rezultatelor anchetării social-pedagogice desfăşurate în cadrul 

cercetării noastre, majoritatea profesorilor (69%) nu posedă la nivel conceptual competenţe în 

domeniul elaborării obiectivelor adecvate în procesul de învăţămînt în cadrul obiectului de studiu 

şcolar „Educaţie fizică”.  

Drept cauză este ierarhizarea neunivocă în elaborarea obiectivelor de bază şi interpretarea 

acestora în literatura de specialitate, unde aceste obiective în majoritatea cazurilor nu corespund 

în mod adecvat obiectivului principal al învăţămîntului şcolar (obiectiv instructiv) şi se 

înlocuiesc fie prin obiectiv curativ, fie prin cel educativ.     

În acelaşi timp, datele prezentate în Tabelul 1.4., ne permit să concluzionăm că din 

totalitatea menţionată de factori care asigură şi determină succesul învăţămîntului din domeniul 

culturii fizice, cca. 50% din ele nu sunt luaţi în consideraţie la structurarea (proiectarea) 

procesului instructiv-educativ (didactic) în cadrul obiectului de studiu şcolar „Educaţie fizică”. 

De asemenea este necesar de menţionat că 25% din categoria factorilor însoţitori sunt 

factori care se iau în consideraţie, însă fără orientare metodologică (conceptuală) clară.  

Astfel, reieşind din cele expuse mai sus, putem deduce următoarele concluzii:  

1. La etapa modernă standardele învăţămîntului profesional superior se constituie pe bază 

de competenţe, „esenţa cărora constă în consolidarea orientării spre rezultatele învăţămîntului, ca 

fiind o componentă în construcţia standardului care formează întregul sistem” [158, pag. 104-

105], unde competenţa (rezultatul) reprezintă totalitatea şi unicitatea cunoştinţelor, capacităţilor 

şi deprinderilor în diferite genuri de activitate, a calităţilor modurilor de activitate, calităţilor, 

proprietăţilor, valorilor şi orientărilor valorice ale personalităţii [57, 133, 158]. 

2. Astăzi în teoria şi practica învăţămîntului profesional există o multitudine de abordări 

atît ale competenţei propriu-zise, cît şi a tipologiei de competenţe, care se caracterizează printr-

un contur vag al determinării şi suficienţei în vederea aplicării metodologiilor adecvate de autor, 

acceptate ca fiind drept fundament pentru elaborările ştiinţifico-teoretice.  

3. Elaborarea problemei competenţelor didactice şi, în special, a competenţelor 

profesorului de educaţie fizică în procesul de proiectare didactică, a tipologiei şi conturării 

acestor competenţe reprezintă o elaborare de perspectivă cu condiţia orientării spre legăturile 

corelative ale acestor competenţe cu categoriile fundamentale ale învăţămîntului din domeniul 

culturii fizic, precum şi spre adecvarea lor în plan ierarhic şi structural cu totalitatea 

componentelor factoriale care asigură integritatea strategiei didactice a procesului instructiv-

formativ.  
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2.3. 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, 

Е.П. Каргополов, В.М. Моторин, Е.Н. Ильин, S.N.Danail [59, 159, 161, 171, 186] este 

activitatea de proiectare şi competenţele pedagogice ale acesteia.  

În urma examinării activităţii tinerilor profesori de educaţie fizică autorii S.N. Danail, I. 

Carp, M. Gonzi-Raicu, N.Tomşa, M.C. Nanu [27, 52, 58, 92, 112] au constatat o pregătire slabă 

cu privire la rezolvarea obiectivelor cu caracter de proiectare didactică şi, ca urmare, pentru 

organizarea şi dirijarea procesului instructiv-educativ al educaţiei fizice şcolare. Acesta în 

măsură semnificativă este condiţionat de faptul că în prezent se reliefează vădite contradicţii 

între necesităţile obiective ale practicii pedagogice şi nivelul de pregătire profesională a 

pedagogului. Analiza problemei date, în baza literaturii de specialitate şi practicii existente, ne-a 

permis să stabilim că în planurile de studii a instituţiilor universitare de cultură fizică nu se 

atribuie atenţia cuvenită pregătirii teoretice şi practice pentru activitatea de proiectare didactică 

în cadrul educaţiei fizice şcolare. Consemnăm cîteva motive:  

- lipsa argumentării ştiinţifice în utilizarea activităţii de proiectare pentru pregătirea 

viitorilor profesori către activitatea didactică; 

- predominarea însuşirii fragmentare şi nesistemice a elementelor separate de proiectare 

care nu permit reprezentarea integrală a proiectării didactice în activitatea profesorului; 

- dezavantajul aspectelor de conţinut şi tehnologic al activităţii de proiectare în procesul 

pregătirii viitorilor profesori pentru activitatea didactică. 

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 s-a 

bazat pe chestionarea de opinie, realizată pe un eşantion de 257 profesori (Anexa 1, 2) şi 363 

studenţi a şase centre universitare (Anexa 3, 4): Chişinău (Facultatea de Pedagogie a USEFS) şi 

(România): Iaşi, Suceava, Galaţi, Craiova, Timişoara [9, p.4-13]. 
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Chestionarul cuprinde 21 de întrebări, unele dintre ele ţin cont de problematica generală a 

activităţii de proiectare didactică a profesorului de educaţie fizică, altele elucidează în 

profunzime aspectele posedării competenţelor de proiectare didactică a profesorilor de educaţie 

fizică din învăţămîntul preuniversitar. Sondajul s-a desfăşurat pe loturi selectate arbitrar, grupele 

antrenate în totalitatea lor excluzînd orice influenţă externă. 

Orientarea principală a procesului de pregătire a viitorilor profesori de educaţie fizică 

constă în formarea competenţelor didactice necesare pentru realizarea lecţiei de educaţie fizică 

care elucidează toate aspectele macrosistemului pedagogic. În contextul dat, întrebarea 

principală a chestionarului vizează cunoaşterea esenţei activităţii didactice a profesorului în 

cadrul educaţiei fizice şcolare de către studenţii anilor III şi IV de studii. 
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Fig. 2.4. Răspunsurile respondenţilor privind familiarizarea cu activitatea de proiectare didactică 

a profesorului de educaţie fizică 

 

La întrebarea dacă sunt familiarizaţi cu activitatea dată (Figura 2.4.), 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 respondent un 

factor orientativ a nivelului de autoapreciere comparativă pe fondul taxonomiei integrate a 

tuturor funcţiilor activităţii de proiectare didactică. 
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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 ce a problemei date (Figura 2.4.).  

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 2.6). 

Tabelul 2.6. Răspunsurile respondenţilor privind precizarea funcţiilor prioritare în activitatea de 

proiectare didactică a profesorului de educaţie fizică (%) 

Eşantioane  Funcţia de 

planificare 

Funcţia de 

organizare 

Funcţia de 

orientare 

metodologică 

Funcţia de 

reglare-

evaluare în 

plan 

sociologic 

Funcţia de 

reglare-

evaluare în 

plan 

pedagogic 

Alte 

funcţii 

1 2 3 4 5 6 

Profesori  25 10,1 22,6 14,3 23,8 3,6 

Studenţi  24,4 19,3 23,5 15,9 15,1 1,7 

 

Profesorilor care au optat pentru varianta „Da” li s-a propus să precizeze care dintre 

funcţiile prezentate sunt prioritare în activitatea managerială 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 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 rating-ului 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. 
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Fig. 2.5. Răspunsurile respondenţilor privind corespunderea funcţiilor prioritare cu funcţiile 

exercitate  

 

La întrebarea „Corespund funcţiile prioritare menţionate mai sus cu cele exercitate 

realmente în activitatea Dvs.?”, din numărul total al profesorilor chestionaţi, 36,2% au optat 

pentru varianta „Nu”, 34,6% dintre profesori au fost de părere că este „Dificil de răspuns” şi doar 

29,2% au răspuns afirmativ - „Da” (Figura 2.5). La aceeaşi întrebare, „Corespund priorităţile 

menţionate anterior cu cele exercitate în cadrul practicii pedagogice?” o parte dintre studenţi au 

răspuns afirmativ (29,7%), au răspuns negativ - 35,5% şi nu s-au determinat în opinie - 34,71%, 

ceea ce confirmă că o bună parte (1/3) dintre studenţi au susţinut unele afirmaţii nefondate.  

Datele statistice prezentate mai-sus ne demonstrează că numai 29,7% dintre studenţii-

practicanţi explică funcţiile prioritare selectate în activităţile lor de proiectare didactică. Astfel, 

putem concluziona că, în majoritatea cazurilor, priorităţile didactice de proiectare conştientizate 

nu se realizează în cadrul activităţilor profesionale, ceea ce demonstrează nivelul scăzut al 

competenţei atitudinale la profesori şi studenţi pentru realizarea practică a funcţiilor menţionate. 

 

Tabelul 2.7. Răspunsurile respondenţilor privind necorespunderea funcţiilor prioritare 

menţionate cu cele exercitate (%) 

Eşantioane  Sunt slab pregătit 

în acest domeniu 

Sunt activităţi 

birocratice, de 

rutină, formale 

Nu se cere, nu 

sunt utile 

Alte motive 

1 2 3 4 

Profesori 34,4 41,9 14,0 9,9 

Studenţi  34,9 30,2 25,6 9,3 
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Mai mult de o treime dintre respondenţi (34,4% profesori, 34,9 % studenţi) au menţionat 

pregătirea joasă în acest domeniu, ceea ce reprezintă un factor obiectiv, luînd în consideraţie 

ponderea scăzută acordată acestei probleme în cadrul procesului de pregătire profesională 

(Tabelul 2.7).  

Este, alarmant şi în egală măsură, neglijarea funcţiilor prioritare de către un număr al 

respondenţilor (14,0% profesori, 25,6% studenţi) care îl motivează fie prin lipsa cerinţelor 

respective din partea instanţelor administrative din cadrul şcolilor fie prin opinia proprie formată 

privind inutilitatea acestor priorităţi pentru condiţii concrete ale activităţii profesionale. 

În scopul elucidării motivaţiilor ce ţin de neglijarea funcţiilor menţionate noi am propus 

printr-o serie de întrebări concretizarea acestora  (Tabelul 2.8). Majoritatea profesorilor (41,9%) 

consideră că proiectarea didactică, aşa cum se aplică în practica contemporană a procesului 

instructiv-educativ al educaţiei fizice şcolare, cu multe detalieri la diversitatea competenţelor şi 

subcompetenţelor elevilor, cu structurarea lor tipologică şi ierarhică neclar, reprezintă un 

fenomen formal, birocratic şi de rutină. 

În opinia noastră, aceste afirmaţii nejustificate reprezintă, pe de o parte, însuşi nivelul 

scăzut al conştientizării importanţei şi conţinutului competenţelor respective, iar pe de altă parte, 

nivelul scăzut atitudinal faţă de necesitatea respectării tuturor elementelor constitutive ale 

strategiei didactice ca un sistem integrativ, care îşi pierde esenţa proprie de funcţionare reuşită 

chiar în cazul lipsei, a reînvia din aceste elemente multiple. 

 Tabelul 2.8. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea aspectelor prioritare pentru 

stabilirea orientării valorice (%) 

 

Eşantioane  Pregătirea 

teoretico-

metodică 

generală 

socio-psiho-

pedagogică 

Pregătirea 

teoretico-

metodică 

de profil 

Pregătirea 

specializată 

în domeniul 

TMEF 

Pregătirea 

teoretico-

metodică din 

cadrul 

disciplinelor de 

profil 

specializat 

Cursuri de 

perfecţio-

nare 

Altele  

1 2 3 4 5 6 

Profesori  12,2 26,9 28,9 7,8 18,1 6,0 

Studenţi  17,8 21,6 20,4 16,9 16,4 6,9 

 

În scopul determinării aspectelor prioritare pentru stabilirea orientării valorice în 

pregătirea profesională, pedagogilor li s-a propus să selecteze două variante din cele şase 

propuse (Tabelul 2.8). Din numărul profesorilor supuşi chestionării, 28,9% au menţionat 

„pregătirea specializată în domeniul disciplinei „TMEF” (sau alte discipline cu acest aspect)”, 
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26,9% dintre respondenţi au optat pentru „pregătirea teoretico-metodică de profil (cunoştinţele 

din domeniul educaţiei fizice)”, 21,6% dintre studenţi au optat pentru necesitatea pregătirii 

teoretico-metodice de profil (cunoştinţele din domeniul educaţiei fizice), 20,4% au menţiomat 

aspectul pregătirii specializate în cadrul disciplinei „TMEF şcolare”, celorlalte aspecte fiind 

atribuit un procent nesemnificativ (Tabelul 2.8.). 

Potrivit autorilor В.M. Моторин, О.В. Петунин, S.N.Danail [52, 186, 193], activitatea 

pedagogică a profesorului de educaţie fizică se asigură prin unitatea competenţelor structurale: 

funcţional-comunicativă, gnostică, de proiectare, constructivă, motrice şi organizatorică. 

Tabelul 2.9. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea priorităţilor componentelor 

structurale din cadrul activităţii profesional-pedagogice a profesorului de educaţie fizică (%) 

Nr. 

d/o 

Componentele  

şi funcţiile aderente 

Profesori Studenţi 

Rating  % Rating  % 

1 De proiectare 1 34,6 1 21,2 

1.1 Funcţia de planificare 1 21,9 1 18,6 

1.2 Funcţia de creaţie productivă 2 21,3 3 17,9 

1.3 Funcţia de evaluare 3 19,5 - - 

1.4 Funcţia de coordonare - - 2 18,2 

2 Organizatorică  2 33,5 3 22,3 

2.1 Funcţia de conducere (dirijare) 1 21,4 3 14,6 

2.2 Funcţia orientativă 2 21,1 - - 

2.3 Funcţia de relaţii (relaţională) 3 19,9 - - 

2.4 Funcţia strategică - - 1 15,7 

2.5 Funcţia de organizare - - 2 15,2 

3 Constructivă  3 32,7 2 23,1 

3.1 Funcţia de reglare 1 23,4 - - 

3.2 Funcţia invenţională 2 22,7 - - 

3.3 Funcţia de modelare 3 21,4 3 21,5 

3.4 Funcţia de aplicare - - 1 22,6 

3.5 Funcţia de operare - - 2 22,1 

4 Comunicativă  4 31,5 4 21,5 

4.1 Funcţia emotivă 1 16,9 1 13,6 

4.2 Funcţia informativă 2 13,6 - - 

4.3 Funcţia sugestivă 3 11,9 - - 

4.4 Funcţia comunicativă - - 2 13,1 

4.5 Funcţia gnostică - - 3 12,9 

5 Gnostică  5 30,7 5 20,7 

5.1 Funcţia formativă 1 21,7 3 16,9 

5.2 Funcţia de generalizare, sintetizare 2 21,0 1 17,5 

5.3 Funcţia inductivă, deductivă 3 19,4 - - 

5.4 Funcţia creativă - - 2 17,4 

6 Motrică  6 29,2 6 19,3 

6.1 Funcţia kinezică comunicativă nonverbală 1 22,4 - - 

6.2 Funcţia motrică didactică (demonstrativă) 2 21,8 2 20,0 

6.3 Funcţia motrică sportivă 3 19,4 - - 

6.4 Funcţia motrico-coordonativă - - 1 21,3 

6.5 Funcţia motrică de caracter general - - 3 19,4 
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Examinînd datele statistice ale răspunsurilor privind prioritatea componentelor prezentate 

(Tabelul 2.9.), 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 funcţiile 

prioritare ale acestei componente: funcţia de proiectare – 21,9%; funcţia de creaţie productivă – 

21,3%; funcţia de evaluare – 19,5%; componenta organizatorică a fost determinată de către cei 

chestionaţi cu gradul de prioritate doi (33,5%) şi funcţiile adiţionale prioritare: funcţia de 

conducere (dirijare) – 21,4%; funcţia orientativă – 21,1%; funcţia de relaţii sau relaţională – 

19,9%; componentei constructive i s-a atribui gradul de prioritate trei (32,7%) şi funcţiile 

aderente acesteia: funcţia de reglare – 23,4%; funcţia invenţională – 22,7%; funcţia de modelare 

– 21,4%; componenta comunicativă a fost determinată cu gradul de prioritate patru (31,5%) şi 

funcţiile prioritare ce-i aparţin: funcţia emotivă – 16,9%; funcţia informativă – 13,6%; funcţia 

sugestivă – 11,9%; componentei gnostice respondenţii i-au atribuit gradul de prioritate cinci 

(30,7%) şi funcţiile specifice prioritare: funcţia formativă – 21,7%; funcţia de generalizare, 

sintetizare – 21,0%; funcţia inductivă, deductivă – 19,4%. 

Componenta motrice a fost determinată de către profesori cu gradul de prioritate şase 

(29,2%) şi funcţiile prioritate adiacente acesteia: funcţia kinesică comunicativă nonverbală – 

(22,4%); funcţia motrice didactică (demonstrativă) – 21,8%; funcţia motrice sportivă – 19,4%. 

Examinînd datele statistice cu privire la prioritatea componentelor structurale ale 

activităţii profesionale (Tabelul 2.9), 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%) şi funcţiile prioritare acestei 

componente: funcţia de proiectare – 18,56%; funcţia de coordonare – 18,18%; funcţia de creaţie 

productivă – 17,91%; componenta constructivă a fost determinată de către cei chestionaţi cu 

gradul de prioritate doi (23,14) şi funcţiile adiţionale: funcţia de aplicare – 22,59%; funcţia de 

operare – 22,13%; funcţia de modelare – 21,49%; componentei organizatorice i-a fost 

determinat gradul de prioritate trei  (22,31%) şi funcţiile aderente: funcţia strategică – 15,71%; 

funcţia de organizare – 15,24%; funcţia de conducere (dirijare) – 14,61%; componenta 

comunicativă a fost determinată cu gradul de prioritate patru (21,49%) şi funcţiile prioritare ce-i 

aparţin: funcţia emotivă – 13,59%; funcţia comunicativă – 13,13%; funcţia gnostică – 12,95%; 

componentei gnostice respondenţii i-au atribuit gradul de prioritate cinci (20,66%) şi funcţiile 

caracteristice: funcţia de generalizare, sintetizare – 17,54%; funcţia creativă – 17,36%; funcţia 

formativă – 16,9%; componenta motrice a fost determinată de către studenţi cu gradul de 



 84 

prioritate şase (19,28%) şi funcţiile prioritate adiacente: funcţia motrice-coordinativă – 

(21,31%); funcţia motrice didactică (demonstrativă) – 20,02%; funcţia motrice de caracter 

general – 19,37%. 

La întrebarea „Dvs. aveţi nevoie de pregătire specială pentru formarea competenţelor de 

proiectare didactică?” (Figura 2.6.), numărul profesorilor care au răspuns „Da” a fost de 41,6%,  

numărul celor care au raspuns „Nu” – 40,0% şi numărul celor cărora le-a fost greu să răspundă  a 

reprezentat 18,3%.  
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 Fig. 2.6. Răspunsurile respondenţilor privind necesitatea pregătirii speciale pentru formarea 

competenţelor de proiectare didactică 

 

În scopul comparării nivelul posedării competenţelor didactice, conform evaluării 

rezultatelor anterioare şi autoevaluării subiecţilor, studenţilor li s-a propus o întrebare care ar 

putea fi o premisă pentru soluţionarea dificultăţilor survenite în procesul de pregătire 

profesională a viitorilor specialişti în domeniul educaţiei fizice (Figura 2.6.). Astfel, 41,6% dintre 

studenţi au afirmat că necesită o pregătire specială pentru formarea competenţelor didactice 

manageriale, o pondere semnificativă  – 40,1% înregistrează subiecţii care au optat pentru 

varianta „Nu”. Statistica opiniilor confirmă din nou concluzia anterioară privind nivelul scăzut al 

orientărilor conceptuale la studenţi. 

Pentru a compara nivelul posedării competenţelor didactice, conform evaluării 

rezultatelor anterioare, şi autoevaluarea subiecţilor, studenţilor li s-a propus o întrebare care ar 

putea fi o premisă pentru soluţionarea dificultăţilor survenite în procesul de pregătire 

profesională a viitorilor specialişti în domeniul educaţiei fizice (Figura 2.6). Astfel, 41,64% 

dintre studenţi au afirmat că necesită o pregătire specială pentru formarea competenţelor 

didactice manageriale, o pondere semnificativă  – 40,08% înregistrează subiecţii care au optat 
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pentru varianta „Nu”. Statistica opiniilor confirmă din nou concluzia anterioară privind nivelul 

scăzut al orientărilor conceptuale la studenţi. 

 

Profesorilor care au susţinut necesitatea unei pregătiri speciale pentru formarea 

competenţelor de proiectare didactică li s-a propus să determine modalitatea optimă de realizat 

(Figura 2.7.). Pentru metoda teoretică au optat – 38,3% dintre cei chestionaţi, pentru forma 

metodică – 36,4% în timp ce pentru cea practică – 25,2%. 
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Fig. 2.7. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea formei de pregătire specială 

pentru formarea competenţelor de proiectare didactică 

Studenţilor care au semnalat necesitatea pregătirii speciale li s-a propus să detalieze, cum 

în opinia acestora, văd soluţionarea aceastei probleme (Figura 2.7.). Astfel, 36,7% dintre 

respondenţi au optat pentru forma practică, 35,2% - pentru forma teoretică şi 28,1% - pentru cea 

metodică. Analizînd opţiunile selectate, în special cea teoretică, afirmăm că aspectele de ţin de 

formarea competenţelor de proiectare didactică sunt suficient reflectate în curriculum-ul 

disciplinelor studiate atît la nivel teoretic, cît şi la nivel practic şi metodic.  

La întrebarea privind anul an de studii în care ar trebui să fie studiat cursul special 

„Proiectarea didactică” în cadrul educaţiei fizice şcolare (sau alte discipline cu acest aspect), s-a 

constatat că 27,6%  din profesorii chestionaţi au optat pentru anul II de studii, iar 26,1% - pentru 

anul III de studii (Figura 2.8.). 
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Fig. 2.8. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea anului universitar pentru 

învăţarea disciplinei „Proiectarea didactică” 

 

În ceea ce priveşte determinarea anului de studii în care ar necesita să fie introdusă 

tematica ce conţine aspectele proiectării didactice, 31,4% dintre studenţi sunt de părere că 

tematica cu conţinut de proiectare didactică la disciplina „TMEF şcolară” (sau o altă disciplină 

cu aspect similar), ar trebui să fie studiată în anul III de studii; iar 29,2% dintre studenţi au optat 

pentru necesitatea studierii acestei discipline în anul II de studii. Această opţiune a studenţilor 

este determinată de autoevaluarea nivelului competenţelor manageriale, organizaţionale şi de 

proiectare în procesul desfăşurării practicii pedagogice. 

Potrivit rezultatelor generale ale chestionării, putem afirma că programele de studii la 

disciplinele de profil nu conţin potenţialul suficient pentru asigurarea procesului de formare a 

competenţelor necesare la viitorii profesori în realizarea activităţii didactice şi 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 manageriale didactice la educaţia fizică şcolară.  
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2.4. Concluzii la capitolul 2 

Rezultatele analizei şi generalizării datelor studiului (materialelor studiate), a sondajului 

sociologic ne permit să formulăm următoarele concluzii: 

1. În cadrul teoriei şi practicii actuale a învăţămîntului profesional şi neprofesional de 

cultură fizică, există anumite probleme legate de controlul slab reliefat în plan teoretico-

fundamental al conceptului general „Învăţămîntul de cultură fizică”, ceea ce complică 

determinarea componentelor respective ale strategiilor didactice în contextul orientării proietării 

lor spre personalitate la nivelul categoriilor fundamentale şi sistemelor pedagogice ale culturii 

fizice. 

2. Analiza în plan universal a componentelor de bază ale constructului general 

„Învăţămîntul de cultură fizică” ne demonstrează faptul că în majoritatea cazurilor se ţine cont de 

aprecierea funcţiei şi orientării spre efecte pedagogice adecvate, fapt ce poate fi realizat prin 

formarea competenţelor cognitive, psihopedagogice şi integrative. Competenţele sunt formulări 

referitoare la ceea ce un student trebuie să ştie, să înţeleagă, să fie capabil să realizeze în urma 

procesului educaţional. Deci, se pune baza pe rezultatele învăţării mai mult decît pe procesul în 

sine, adică ceea ce se dobîndeşte prin învăţare şi nu ceea ce este predat. Competenţa 

psihopedagogică este rezultatul însuşirilor, trăsăturilor de personalitate concretizate în capacităţi, 

care la rîndul lor se manifestă ca rezultat al unor aptitudini: psihopedagogice, didactice, 

educaţionale, manageriale, tehnice.  

3. În contextul dat, rezultatele analizei şi generalizării procesului de formare a educaţiei 

fizice în instituţiile de învăţămînt permite să constatăm că pe parcursul a mai multor ani s-au 

întreprins multiple încercări de reformare a acesteia prin optimizarea structurii tematice a 

programelor de studii; optimizare a formelor de organizare şi metodelor de predare, fapt ce a 

condiţionat apariţia a două direcţii de bază, în cadrul cărora aspectele menţionate au obţinut 

reflectare proprie adecvată, după cum urmează [97, 107, 108, 109]: 

- direcţia extensivă, unde se prevede mărirea volumului activităţilor tematice motrice, 

atît în procesul formelor organizate ale şedinţelor, cît şi în celelalte; 

- direcţia intensivă, care vizează intensificarea activităţii motrice (mărirea densităţii 

motrice) a practicanţilor în procesul formelor organizate ale şedinţelor. 

4. În urma realizării sondajului sociopedagogic s-a determinat că profesorii de ducaţie 

fizică posedă un nivel suficient de competenţe în proiectarea didactică (52,1%), care asigură 

nivelul adecvat al procesului educaţional la disciplina „Educaţia fizică” din sistemul de 

învăţămînt şcolar dar numai în limitele suficienţei, care la rîndul său stagnează avansarea reuşitei 

educaţionale în plan general. În egală măsură menţionăm, că nivelul adecvat de competenţe în 
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proiectarea didactică la profesorii de educaţie fizică poate fi atins la împlinirea a cinci ani de 

activitate practică sub influenţa factorilor empirici în majoritatea lor ceea ce limitează necesitatea 

conştientizării formării la profesori a bazelor teoretico-fundamentale ale competenţelor de 

proiectare didactică în particular. 

5. Procesul de formare a competenţelor didactice se realizează pe etape – prima etapă se 

referă la perioada studiilor viitorului profesor de educaţie fizică în cadrul învăţămîntului 

universitar şi se caracterizează prin asigurarea slabă practică a pregătirii teoretice a studenţilor, 

iar etapa a doua se raportează la perioada activităţii şcolare nemijlocită, unde practica acesteia se 

realizează prin tehnologii didactice tradiţionale (conservative) fără o conexiune sistemică 

anumită cu autoperfecţionare teoretică a pedagogului la nivelul reproductiv al competenţelor. 

6. În scopul perfecţionării procesului de formare a competenţelor didactice şi, în 

particular a celor de proiectare, este necesară elaborarea sistemică a cursului specializat în cadrul 

căruia toate laturile pregătirii profesionale ale pedagogului trebuie să fie prezentate optimal 

(specială, teoretică, practică  etc.) la nivelul abordării sistemice, funcţionale şi de personalitate, 

ceea ce va asigura nivelul înalt de pregătire profesională a specialistului apt pentru educare şi 

autoperfecţionare continuă. 
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3. ESENŢA PROGRAMEI DE FORMARE A COMPETENŢELOR DE PROIECTARE 

DIDACTICĂ 

 

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 şi 

nu spre interacţiunea participanţilor procesului pedagogic, lipseşte analiza calitativă a 

rezultatelor activităţii date. În legătură cu aceasta a apărut necesitatea de a revizui mijloacele care 

se utilizează în procesul pregătirii viitorilor profesori de educaţie fizică pentru activitatea 

didactică. Unul din aceste mijloace, în opinia multor autori [29, 36, 37], poate servi activitatea de 

proiectare şi competenţele pedagogice ale acesteia.  

Pregătirea profesională a viitorului specialist de educaţie fizică trebuie să reprezinte o 

legătură strînsă între nucleul general al cunoştinţelor bazate pe specificul intuiţiei de învăţămînt 

superior şi pe diferenţierea şi individualizarea procesului instructiv – educativ [92, 112]. 

Activitatea profesională conştientă a cadrului didactic în viziunea autoarei О.А. 

Абдулина, [117, 118], este acţiunea de proiectare a activităţii prognozate bazată pe 

conştientizarea scopului şi procedeelor de realizare, de alegere a principiilor în elaborarea acestor 

procedee. Activitatea profesională a pedagogului poate fi manifestată ca nivel reproductiv, 

reproductiv-creativ, creativ-reproductiv şi creativ, în procesul căreia se realizează toate 

obiectivele ei. Activitatea didactică a profesorului de educaţie fizică este realizată printr-un 

complex de acţiuni exercitate în acelaşi timp, ţinînd cont de specificul relaţiilor ce poartă 

caracterul subiect-obiect-subiect. 

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” [93, 94, 243]. 

3.1. Conţinutul programei de formare pe etape a competenţelor de proiectare didactică la 

studenţii anului III şi IV de studii 

În baza afirmărilor expuse anterior în cadrul investigaţiei experimentale a cercetării date a 

fost elaborată programa cursului opţional “Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice 

şcolare” în sistemul orelor predestinate pentru “Practica pedagogică”, ce are ca orientare 
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PROCES EDUCAŢIONAL 

Categoriile didactive 

educaţionale 

Învăţare Instruire Educare 

Sistem de lecţii 
Prelegeri 

Metodice 

Seminare, de 

laborator 

Practice 

Formaţiuni  Cunoştinţe  
Priceperi, 

deprinderi  

Valori, atitudini, 

calităţi 

Competenţe  Cognitive   Operaţionale   Valorico-

atitudinale  

COMPETENŢE INTEGRATIVE 

metodică formarea competenţelor de proiectare didactică la studenţii anului III-IV de studii 

pentru activitatea didactică. 

Rezultatele analizei planurilor de studii din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport, 

sondajului sociologic desfăşurat cu cadrele didactice din diferite cicluri de învăţămînt şi cu 

studenţii ne-au permis să determinăm timpul de desfăşurare calendaristic optim pentru 

implementarea programei experimentale în procesul instructive-educativ – semestrul VI şi VII de 

studii. 

Perioada dată de studii este baza fundamentale pentru pregătirea profesional-pedagogică 

a studenţilor, unde se realizează formarea competenţelor de proiectare didactică ale profesorului 

de educaţie fizică. Cursul propus vizează posibilităţile vaste de instruire intensă a viitorilor 

profesori de educaţie fizică şi sport, în vederea formării competenţelor de proiectare didactică 

prin perfecţionarea – ajustarea procesului de proiectare didactică, ceea ce corespunde integrităţii 

şi continuităţii procesului de studii actual. Pentru prezentarea clară a conceptului care trebuie să 

devină fundametul metodologico-constructiv al programei de formare a competenţelor de 

proiectare didactică la viitorii profesori de educaţie fizică, noi am aplicat “Conceptul general 

educaţional al învăţămîntului de cultură fizică” [38]: Figura 3.1. 

Astfel, programa de formare a competenţelor, reieşind din acest construct vizează trei 

etape, în cadrul căror, prima etapă se referă la [28, 30, 110, 220] (Figura 3.1): 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Conceptul general al învăţămîntului de cultură fizică sub aspectul orientativ spre 

formarea competenţelor didactice categoriale fundamentale 
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1.“Formaţiuni” (cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, valori, atitudini, calităţi), ca bază 

iniţială pentru formarea competenţelor generale. 

2.“Competenţe” (cognitive, operaţionale atitudinale), care asigură realizarea unor, sau 

mai multor acţiuni. 

3.“Competenţe integrative” – ca o formaţiune universală şi polifuncţională, care asigură 

realizarea unei activităţi integrative. 

4.Reieşind din aceasta, programa experimentală de formare a competenţelor de proiectare 

didactică prevede 3 etape de formare a cunoştinţelor, priceperilor şi aptitudinilor de proiectare 

didactică [10, 130, 180]: 

 - etapa de pregătire generală; 

- etapa de pregătire special propriu-zisă; 

- etapa de pregătire în condiţii naturale. 

Etapa de pregătire generală are ca obiectiv formarea competenţelor şi priceperilor 

profesional-pedagogice generale în aspect theoretic şi metodic. În rezultatul acestei etape, 

studentul trebuie să fie înzestrat cu cunoştinţe teoretice şi priceperi metodice de planificare, 

proiectare şi descriere a momentelor (situaţiilor) didactice legate de formarea profesional-

pedagogică a viitorilor profesori de educaţie fizică (Figura 3.2.). 

Etapa de pregătire special propriu-zisă este destinată formării, în cadrul întregului 

sistem pedagogic al lecţiilor, a cunoştinţelor şi priceperilor de determinare practică, de formare, 

de analiză şi corectare a componentelor activităţii de proiectare didactică. 

În altă ordine de idei, obiectivul acestei etape este pregătirea special teoretică, metodică şi 

practică a studenţilor – viitori specialişti în domeniu în condiţiile de auditoriu, prin desfăşurarea 

următoarelor tipuri de lecţii: prelegeri (cunoştinţe teoretice), metodice (cunoştinţe teoretico-

metodice, practice (ce ţin de modelarea etapelor şi a lecţiei integral), de laborator (se referă la 

proiectarea şi modelarea situaţiilor didactice în momentul desfăşurării etapelor şi a lecţiei în 

întregime), facultative (destinate pentru perfecţionarea cunoştinţelor şi priceperilor speciale), 

independente (au scopul de a înlătura unele lacune în pregătirea profesional-specială şi de 

perfecţionare a cunoştinţelor şi priceperilor ce ţin de profilul ales), de evidenţă (ce ţin de 

aprecierea şi evaluarea nivelului de cunoştinţe şi priceperi deja formate). 

Etapa ce contribuie la formarea ulterioară a competenţelor de proiectare didactică - etapa 

de pregătire specială în condiţii naturale (în cadrul practicii pedagogice), ce ţine de formarea 

(implementarea) competenţelor de proiectare didactică a studenţilor – viitorii specialişti de 

educaţie fizică în raport cu elevii în cadrul lecţiei. 
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Fig. 3.2. Structura de pregătire pe etape a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi 

sport pentru formarea competenţelor de proiectare didactică [10, 130] 

 

 

1. Etapa de pregătire teoretică 
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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 

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. 

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 analitică a cursului opţional prevede 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 

3.1). 

Tabelul 3.1. Programa analitică a cursului opţional “Proiectarea didactică în cadrul 

educaţiei fizice şcolare” 

Nr.d/o Formele de studiu Nr.de ore 

1. Prelegeri 24 

2. Seminare 18 

3. Lecţii facultative 18 

4. Lecţii individuale 8 

Total: 68 

 

Planul tematic-experimental al cursului opţional, prezentat în tabelul 3.2 conţine 8 teme 

generale, prima din ele, “Conceptul de competenţă”, este asigurată prin 6 ore, din care 2 ore – 

prelegeri, 2 ore seminarii şi 2 ore facultative (Tabelul 3.2). 

Tema a doua “Încadrarea lecţiei sau a activităţii didactice în sistemul de lecţii sau în 

planul tematic” este una mai puţin vastă, aceasta necesitînd 5 ore din care 2 ore prelegeri, 1 oră 

seminarii, 1oră facultativă şi 1oră independent. Tema dată reprezintă locul “lecţiei” şi importanţa 

ei în planul tematic. 

Cea de-a treia temă, “Proiectarea didactică”, prezintă matricea demersului didactic şi 

specificul acesteia, este asigurată cu 12 ore (4ore – prelegeri, 3 ore seminarii, 3 ore facultative şi 

2 ore independente). 

 

Tabelul 3.2. Planul-tematic experimental al cursului opţional “ Proiectarea didactică în cadrul 

educaţiei fizice şcolare” 
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Nr. 

d/o 

 

 

Conţinutul de bază al cursului 

(teme generale) 

 

Numărul de ore 

P
re

le
g
e
ri

  

S
em

in
a
re

  

F
a
cu

lt
a
ti

v
e
 

In
d

iv
id

u
a
le

  
 

T
o
ta

l 

1 Conceptul de competenţă. 2 2 2 - 6 

2 Încadrarea lecţiei sau a activităţii didactice în sistemul de 

lecţii sau în planul tematic. 
2 1 1 1 5 

3 Proiectarea didactică  4 3 3 2 12 

4 Stabilirea obiectivelor operaţionale care permit realizarea 

subcompetenţelor. 
2 2 2 - 6 

5 Prelucrarea şi structurarea conţinutului ştiinţific. 2 2 2 1 7 

6 Elaborarea strategiei didactice. 4 2 2 2 10 

7 Stabilirea structurii procesuale a lecţiei 4 4 4 - 12 

8 Cunoaşterea şi evaluarea randamentului şcolar; stabilirea 

modalităţilor de control şi evaluare folosite de profesor; 

stabilirea modalităţilor de autocontrol şi autoevaluare 

folosite de elevi. 

4 2 2 2 10 

Total:  24 18 18 8 68 

Forma de evaluare  Examen  

 

În continuare, este elucidată “Stabilirea obiectivelor operaţionale care permite realizarea 

subcompetenţelor”, în cadrul a 2 ore de prelegeri, 2 ore de seminarii şi 2 ore facultative. În 

vederea realizării unui demers didactic cu succes este imperativ de a determina corect obiectivele 

operaţionale care facilitează formarea subcompetenţelor. 

Tema cu numărul 5, “Prelucrarea şi structurarea conţinutului ştiinţific”, se desfăşoară pe 

parcursul a 7 lecţii, dintre care cîte 2 ore – prelegeri, 2 ore de seminarii, 2 ore facultative şi 1 oră 

independent. Orice demers didactic trebuie să fie însoţit de structură şi conţinut ştiinţific, pentru 

a corespunde cerinţelor în vigoare. 

Tema, ”Elaborarea strategiei didactice”, are preconizate 10 ore ( 4 ore – prelegeri, 2 ore 

de seminarii, 2 ore facultative şi 2 ore independente). Pentru desfăşurarea cu success a activităţii 

didactice orice profesor implementează variate strategii didactice, care au menirea de a 

simplifica procesul de predare.  

Tema “Stabilirea structurii procesuale a lecţiei” este foarte echilibrată din punct de vedere 

al tipologiei lecţiilor, avînd cite 4 ore pentru toate tipurile de lecţii – prelegeri, seminarii, 

facultative. Pentru realizarea cu succes a aplicării proiectului didactic este necesar de a stabili 

structura procesulă optimă a lecţiei. 
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Tema care prezintă “Cunoaşterea şi evaluarea randamentului şcolar; stabilirea 

modalităţilor de control şi evaluare folosite de profesor; stabilirea modalităţilor de autocontrol şi 

autoevaluare folosite de elevi” se concentrează asupra studierii şi determinării modalităţilor de 

evaluare, control, autoevaluare şi autocontrol folosite atît de profesor, cît şi de elevi. 

În rezulatul analizei planurilor de studii de la facultăţile de educaţie fizică şi sport 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 calitate de servesc 

factorii:  

1. Pentru majoritatea disciplinelor practice specializate, semestrul VI-VII reprezintă 

perioada de organizare şi desfăşurare a practicii pedagogice la capitolul “Lecţia de educaţie 

fizică şcolară”. 

2. În această perioadă, are loc proiectarea şi modelarea lecţiei şcolare de “Educaţie 

fizică”. 

3. Practica pedagogică la anul III de studii prevede organizarea şi desfăşurarea 

compartimentului de gimnastică din programa lecţiilor de educaţie fizică în şcoală. 

4. În semestrul dat creşte interesul studenţilor faţă de tot ce estelegat de procesul de 

instruire în şcoală, în general, în particular specificul activităţii profesorului cu elevii la lecţia de 

educaţie fizică. 

Elaborările metodice ale cursului opţional “Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice 

şcolare” au fost implementate în procesul de învăţămînt al studenţilor anului III de studii 

(semestrul VI-VII) în procesul experimentului formativ, care s-a desfăşurat în cursul anului 

universitar 2011-2012. 

Procesul formării competenţelor de proiectare didactică viza organizarea unui set de 

tipuri de lecţii, care s-au desfăşurat cu două grupe de studenţi: grupa experimental şi grupa 

martor. 

În grupa experiment toate lecţiile opţionale din cadrul cursului “Proiectarea didactică în 

cadrul educaţiei fizice şcolare” s-au desfăşurat conform cerinţelor elaborărilor metodice ale 

cursului experimental. În grupa martor, lecţiile au fost predate conform programei disciplinei de 

studii “TMEF”, după metoda tradiţională. 

Pentru a stabili nivelul omogenităţii grupelor experimentale şi martor, au fost desfăşurate 

testări de apreciere a cunoştinţelor teoretice şi priceperilor practico-metodice (Tabelul 3.4). 

Cunoştinţele teoretice au fost stabilite în rezultatul unei lucrări de control, în timp ce priceperile 

practico-metodice au fost apreciate în baza unui complex de proiecte didactice pentru diferite 

tipuri de lecţii de educaţie fizică completate. Rezultatele aprecierii nivelului de pregătire a 
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studenţilor pentru formarea competenţelor de proiectare didactică sunt prezentate în Tabelul 3.3, 

fiind apreciate conform sistemului de 10 puncte. 

Tabelul 3.3. Rezultatele aprecierii pregătiri teoretice şi practice a studenţilor anului III 

pentru formarea competenţelor de proiectare didactică 

Nr. 

crt. 

Cunoştinţe şi priceperi Rezultatele iniţiale 

Diferenţa 

± 
1. Cunoştinţe teoretice 

 

Grupa martor 

n=23 

Grupa 

experimentală 

n=23 Conceptul de competenţă; 

6,00 6.10 -0,10 

Obiectivele operaţionale ca factor de 

realizare a subcompetenţelor; 
5.60 5.50 +0,10 

Elaborarea strategiei didactice; 5.90 5.97 -0,07 

Structura procesuală a lecţiei; 5.70 5.75 -0,05 

Randament, evaluare, autoevaluare a 

procesului de învăţămînt. 
5.70 

 
5.80 -0,10 

2. Cunoştinţe practice 6.80 7.60 -0,80 

 

Media reuşitei pe grupă a cunoştinţelor şi priceperilor de formare a competenţelor de 

proiectare didactică a studenţilor anului III de studii ne-a permis să determinăm nivelul iniţial de 

pregătire al studenţilor, precum şi să stabilim omogenitatea grupelor experiment şi martor. 

Analiza autoaprecierii (prin note) a profesorilor şi studenţilor anilor III-IV de studii 

antrenaţi în investigaţia sociologică ne permite să definim obiectiv nivelul de pregătire al 

studenţilor pentru activitatea de proiectare didactică (Tabelul 3.4). 

Tabelul 3.4. Analiza comparativă a autoaprecierii nivelului de pregătire a studenţilor  şi 

profesorilor pentru activitatea de proiectare didactică 

Intervievaţi 

 

Numărul total Nota 

Studenţii anului III 183,00 7,10 

Studenţii anului IV 180,00 5,20 

Profesori de educaţie fizică  -la absolvirea facultăţii 257,00 5,70 

Profesori de educaţie fizică – după 5 ani de activitate 257,00 6,90 

 

Conform rezultatelor din Tabelul 3.4, se pot face unele afirmaţii: 

- dinamica autoaprecierii la studenţi se caracterizează printr-o descendenţă de la 7,1 (anul 

III) la 5,2 (anul IV); 

- în schimb, la studenţii anului III de studii, autoaprecierea 7,1 este superioară faţă de cea 

a profesorilor, acest lucru relevînd atitudinea critică neobiectivă faţă de exigenţa nivelului de 

posedare a competenţelor de proiectare didactică, fapt ce poate fi explicat prin cunoaşterea pur 
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teoretică a materialului studiat la nivelulul cursului TMEF fără de a conştientiza ponderea 

practică a competenţelor de proiectare didactică axate pe finalităţi concrete şcoala-elevul; 

- autoaprecierea studenţilor anului IV (5,2) este considerată mai obiectivă, ceea ce indică 

creşterea critică obiectivă a autoaprecierii de la anul III la anul IV, ca rezultat al implementării 

acesteia în procesul de desfăşurare a stagiului de practică pedagogică. Acest fapt poate fi explicat 

prin confruntarea directă cu complexitatea aplicativă a procesului de proiectare şi desfăşurare a 

procesului instructive-educativ. 

Concluzionînd, putem afirma, că sistemul sarcinilor ţine de trei nivele de realizare: 

- reproductiv (reproducerea cunoştinţelor accumulate prin intermediul modelării 

demersului didactic după o schemă cunoscută); 

- productiv (aplicarea cunoştinţelor assimilate şi a priceperilor formate pentru momentele 

didactice standard cu utilizarea elementelor cu caracter creativ de proiectare didactică); 

- productiv, cu elemente de creaţie (vizează pregătirea pentru realizarea creativă a 

cunoştinţelor şi priceperilor de proiectare didactică, în condiţii diferite de cele obişnuite ale 

activităţii pedagogice).  

 

3.2. Evaluarea eficienţei programei elaborate orientată spre formarea competenţelor de 

proiectare didactică 

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 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 
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extradidactice a elevilor; proiectarea procesului instructiv-educativ ca un sistem integrativ; 

proiectarea lecţiei; proiectarea situaţiilor didactice; proiectarea sistemului pedagogic individual) 

(Tabelul 3.5). 

Aprecierile compartimentului practic s-au 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 3.6). 

Tabelul 3.5. Evaluarea iniţială a competenţelor teoretice ale studenţilor, grupa experiment şi 

martor 

Întrebări 
Grupa martorn=23 Grupa experim.n=23 

t P 

  1. 7,20±0,23 7,00±0,24 0,61 > 0,05 

2. 6,90±0,19 7,10±0,14 0,80 > 0,05 

3. 7,20±0,14 7,00±0,15 1,00 > 0,05 

4. 7,00±0,19 7,10±0,18 0,38 > 0,05 
 Notă : n=23 f=44 P-0,05;   0,01;   0,001 

                              2,029;    2,700; 3,550   

Tabelul 3.6. Evaluarea iniţială a competenţelor practice ale studenţilor, grupa experiment şi 

martor 

Întrebări 
Grupa martor n=23 Grupa experim. n=23 

t P 

  1. 6,80±0,24 6,54±0,22 0,81 > 0,05 

2. 6,80±0,18 7,00±0,19 0,73 > 0,05 

3. 7,10±0,15 6,90±0,13 1,00 > 0,05 

4. 6,79±0,18 7,00±0,20 0,78 > 0,05 
Notă : n=23 f=44 P-0,05;   0,01;   0,001 

                            2,029;    2,700; 3,550   

După cum ne demonstrează tabloul general al evaluării, studenţii din grupa martor şi 

grupa experiment posedă la nivel reproductiv competenţele teoretice şi practice, iar datele 

statistice comparative confirmă omogenitatea nivelurilor de pregătire a acestora.  

X m X m

X m X m
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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 3.7, Tabelul 3.8). 

Tabelul 3.7. Evaluarea competenţelor teoretice ale studenţilor, grupa experiment (n=23)  

 

Întrebări 

Etapa iniţială Etapa finală 
t P 

  1. 7,00±0,24 7,72±0,20 3,00 < 0,001 

2. 7,10±0,17 7,71±0,15 3,59 < 0,001 

3. 7,00±0,15 7,57±0,12 3,80 < 0,001 

4. 7,10±0,18 7,82±0,16 4,00 < 0,001 
Notă : n=23 f=22        P – 0,05;   0,01;  0,001 

                 r=0,413      2,074;    2,819;   3,792 
 

Tabelul 3.8. Evaluarea competenţelor practice ale studenţilor, grupa experiment (n=23) 

Întrebări 
Etapa iniţială Etapa finală 

t P 

  1. 6,54±0,22 7,39±0,18 3,86 < 0,001 

2. 7,00±0,19 7,69±0,16 3,63 < 0,01 

3. 6,90±0,13 7,35±0,12 3,46 < 0,01 

4. 7,00±0,20 7,78±0,17 3,90 < 0,001 
Notă : n=23 f=22        P – 0,05;   0,01;  0,001 

                 r=0,413      2,074;    2,819;   3,792 
 

Rezultatele controlului etapei, privind evaluarea competenţelor teoretice şi practice a 

activităţii de proiectare didactică ne permit să constatăm diferenţa veridică (P < 0,001) la toate 

criteriile, ceea ce ne confirmă eficienţa conţinutului educaţional al programei şi elaborărilor 

metodice realizate cu studenţii grupei experiment. 

Sistemul de pregătire general şi profesional-pedagogic în cadrul universităţii de profil 

crează orientările iniţiale pentru activitatea pedagogică şi didactică a profesorului de educaţie 

fizică. În cadrul pregătirii profesionale a viitorilor profesori de educaţie fizică practica 

pedagogică reprezintă un factor de importanţă majoră, în procesul căreia, competenţele teoretice 

nu doar se concretizează, ci şi se transferă în competenţe profesionale ale activităţii pedagogice. 

Experienţa ne demonstrează faptul că reuşita pregătirii practice a studenţilor depinde mai mult de 

adecvarea procesului instructiv-educativ universitar cu practica pedagogică. Rezultatele 

observaţiei pedagogice realizate în cadrul investigaţiei ne-au permis să constatăm nivelul de 

competenţe de proiectare didactică a grupului experiment şi martor. Prin urmare, prezentăm 

observaţiile generalizate efectuate de experţi (Tabelul 3.9.).

X mX m

X mX m
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Tabelul 3.9. Fişa de observare (date generalizate) 

Criteriile de selectare a experţilor: 

- studii superioare în domeniu; 

- funcţia deţinută la momentul realizării cercetării (metodist/profesor antrenat în procesul practicii pedagogice). 
S-a observat procesul de 

proiectare didactică 

realizată de către studenţi 

urmărind următorii itemi: 

Premize, 

circumstanţe a 

realizării 

proiectării 

didactice de către 

studenţi 

Înregistrarea de către experţi a componentelor proiectării didactice 

realizate de către studenţi 

Remarcă, observaţii vizavi de 

proiectarea didactică a diferitor 

tipuri de lecţii de educaţie fizică: 

teoretice, practice, de laborator. 

Studenţii 

grupei 

experiment 

Studenţii 

grupei martor 

Studenţii 

grupei 

experim

ent 

Studenţii 

grupei 

martor 

Studenţii grupei experiment Studenţii grupei martor Studenţii grupei 

experiment 

Studenţii 

grupei 

martor 

Nivelul de 

pregătire al 
studenţilor 

pentru 
proiectarea 

didactică: 

1. 

Planificarea 

generală a 

activităţilor 

pedagogice-

manageriale 

în cadrul 

procesului de 

educaţie 

fizică. 

2. 

Planificarea 

globală a 

procesului 
educaţional 

la disciplina 

Nivelul de 

pregătire al 
studenţilor 

pentru 
proiectarea 

didactică: 

1. Planificarea 

generală a 

activităţilor 

pedagogice-

manageriale 

în cadrul 

procesului de 

educaţie 

fizică. 

2. Planificarea 

globală a 

procesului 

educaţional la 

disciplina 
„Educaţia 

fizică” pentru 

În 

cadrului 

cursului 

opţional 

„Proiect

area 

didactică 
în cadrul 

educaţiei 
fizice 

şcolare”. 

(04.02.2

013-

01.03.20

13-anul 

III, 

23.09.20

13-

19.10.20

13-anul 
IV) 

În cadrul 

stagiului 

de 

practică 

pedagogi

că, fără 

cursul 

opţional 

„Proiect
area 

didactică 

în cadrul 
educaţiei 

fizice 

şcolare”. 

(04.02.2

013-

01.03.20

13-anul 

III, 
23.09.20

13-

1. Au o abordare sistemică a întregului 

proces de planificare în cadrul 

procesului de educaţie fizică, pot 

argumenta necesitatea diversificării 

ofertei educaţionale pentru satisfacerea 

intereselor şi nevoilor educaţionale ale 

elevului, familiei, şcolii şi comunităţii. 

2. Cunosc procesul cap-coadp al 

domeniului educaţional ale disciplinei 

„Educaţia fizică” pentru clasele din 

ciclul gimnazial care se încadrează în 

actele normative şi metodologice ale 

proiectării curriculumului la decizia 

şcolii. 

3. Cunosc modalitatea de formulare a 

obiectivelor învăţării în termeni de 

performanţă în context interactiv, 

individualizat şi diferenţiat, utilizînd şi 

intervenind cu formulări originale ale 

obiectivelor de referinţă pentru sistemul 
de lecţii. 

4. Cunosc importanţa identificării şi 

1. Au cunoştinţe generalizatoare, 

suficiente pentru planificarea 

generală a activităţilor pedagogo-

manageriale în cadrul procesului 

de educaţie fizică, fără a aborda 

din mai multe puncte de vedere 

planificarea generală. 

2. Au reprezentări vagi privind 

planificarea globală a procesului 

educaţional la disciplina 

„Educaţia fizică” pentru clasele 

gimnaziale ce se rezumă numai la 

cunoştinţele însuşite fără a aplica 

careva elemente creative în 

procesul proiectării didactice. 

3. Posedă cunoştinţe medii 

generale pentru a determina şi 

formula obiectivele de referinţă, 

cunosc modalitatea de formulare 

a obiectivelor în termeni 
corespunzători contextului 

sistemului de lecţii. 

Nivel  teoretic: 

- Elaborarea proiectului 

didactic în contextul 

învăţării mintale axat pe 

cel ce învaţă; 

- Elevul este abordat în 

calitate de subiect al 

lecţiei valorificat prin 

cunoştinţele teoretice 

asimilate anterior. 

Nivel practic: 

- Se atestă o modalitate 

de distribuire eficientă în 

cadrul proiectării lecţiei, 

a exerciţiilor fizice în 

conformitate cu 

condiţiile şi mijloacele 

disponibile pentru 

facilitarea obţinerii 

finalităţilor proiectate. 
Conţinutul părţii a doua 

a etapei pregătitoare este 

Nivel  

teoretic: 
- Abordare 

didactică în 

context 

tradiţional cu 

elemente 

postmoderne; 

- Elevul 

conceput ca 

educabil, 

adică fără de 

a urmări 

competenţa 

interdisciplin

ară a 

acestuia. 

Nivel de 

laborator: 

-  În cadrul 
procesului 

didactic, o 
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„Educaţia 

fizică” pentru 

clasele 

gimnaziale. 

3. 

Determinarea 

şi formularea 

obiectivelor 

de referinţă 

pentru 

sistemul de 

lecţii. 

4. Nivelul 

posedării şi 

realizării 

metodelor 

progresive în 

procesul 

desfăşurării 

lecţiei. 

5. Nivelul 

posedării 

metodicilor 

ale 

controlului 

pedagogic 

evaluativ. 

6. 

Planificarea 

generală a 

procesului de 

antrenament 

în cadrul 

ciclului anual 

de învăţămînt 

gimnazial. 

7. 

clasele 

gimnaziale. 

3. 

Determinarea 

şi formularea 

obiectivelor 

de referinţă 

pentru 

sistemul de 

lecţii. 

4. Nivelul 

posedării şi 

realizării 

metodelor 

progresive în 

procesul 

desfăşurării 

lecţiei. 

5. Nivelul 

posedării 

metodicilor 

ale controlului 

pedagogic 

evaluativ. 

6. Planificarea 

generală a 

procesului de 

antrenament 

în cadrul 

ciclului anual 

de învăţămînt 

gimnazial. 

7. Planificarea 

eşalonată a 

lecţiilor de 

antrenament 

sportiv. 

19.10.20

13-anul 

IV) 

utilizării la ore a resurselor didactice 

variate şi inovative care facilitează 

învăţarea prin cooperare, învăţarea 

individualizată şi diferenţiată, au o 

abordare particulară în sensul posedării 

şi realizării metodelor progresive în 

procesul desfăşurării lecţiei, 

monitorizînd procesul sub aspectul 

eficienţei metodelor. 

5. Identifică şi operează eficient 

metodicile controlului pedagogic 

evaluativ în cadrul lecţiei de educaţie 

fizică, corelînd în cadrul proiectării 

procesului integrat de predare-învăţare-

evaluare, obiectivele de evaluare cu 

cele ale predării-învăţării, rezultatele 

evaluării cu sistemul de competenţe 

stipulat în curriculum. 

6. Au o abordare sistemică a procesului 

de planificare a lecţiilor de antrenament 

organizînd procesul educaţional astfel 

încît elevul: înţelege scopul, rezultatul 

aşteptat şi condiţiile de realizare a 

activităţiu, este cointeresat să se 

implice, participă la alegerea 

modalităţii de realizare a sarcinii 

impuse, îşi proiectează conştient 

propria activitate, realizează acţiuni 

concrete independent şi în grup, fără a 

leza drepturile colegilor îşi 

autoevaluează constructiv prestanţa şi 

rezultatul, proiectîndu-şi scopuri noi. 

7. Au manifestat o capacitate sporită 

privind planificarea eşalonată 

construind strategii didactice relevante 

pentru: valorificarea potenţialului 

fiecărui elev, dezvoltarea automotivaţiei 

4. Posedă cunoştinţe însuşite la 

disciplinele predate, dar întîlnesc 

dificultăţi de ordinul selectării 

metodelor şi tehnicilor progresive 

în scopul evaluării 

individualizate şi complexe a 

performanţelor şcolare. 

5. Au nevoie de mai mult timp 

pentru a asimila metodicile 

controlului pedagogic evaluativ, 

pentru a corela în cadrul 

proiectării procesului integrat de 

predare-învăţare-evaluare. 

6. Posedă maniere generale de 

planificare generală a procesului 

de antrenament în cadrul ciclului 

anual de învăţămînt gimnazial, 

cunoştinţele se reduc numai la 

cele însuşite la disciplinele 

predate fără a face suplimentar 

vreun studiu individual în scopul 

asimilării şi perfecţionării 

cunoştinţelor existente. 

7. Planificarea eşalonată a 

lecţiilor de antrenament sportiv 

se încadrează în limitele 

suficientului, fără a pune accent 

pe valorificarea potenţialului 

fiecărui elev, dezvoltarea  

automotivaţiei pentru învăţare. 

8. Lipseşte administrarea 

eficientă a timpului la realizarea 

proiectului didactic cu diferite 

nivele de complexitate, pentru a 

manifesta şi a se implica activ şi 

responsabil educaţional 

preconizat pentru desfăşurare. 

selectat creativ urmînd 

specificul obiectivelor ce 

necesită a fi realizate în 

etapa de bază; 

- În procesul proiectării 

lecţiei s-a ţinut cont de 

particularităţile 

individuale ale 

colectivului clasei în 

administrarea adecvată a 

efortului fizic pe tot 

parcursul lecţiei, fapt ce 

a condiţionat menţinerea 

unei densităţi motrice 

înalte a lecţiei 

desfăşurate confirmată şi 

printr-o curbă fiziologică 

a efortului fizic adecvată 

vîrstei şi obiectivelor 

lecţiei; 

- Metodele proiectate în 

demersul instructiv au 

fost proiectate logic 

consecutiv în raport cu 

subcompetenţele 

proiectate. Astfel, elevii 

au fost ghidaţi spre 

însuşirea tehnicii curente 

de executare a fiecărei 

faze componente a 

exerciţiilor fizice; 

- O atenţie deosebită în 

procesul de proiectare a 

lecţiei studenţii au 

acordat o atenţie 

deosebită modalităţilor 

de organizare a elevilor 

importanţă 

deosebită îi 

este acordată 

definirii 

noţiunilor. 

Scopul fiind 

direcţionat 

spre 

reproducerea 

conceptelor 

şi 

corespundere

a lor cu 

indicii 

antropometri

ci fiziologici 

şi psihologici 

standardizaţi; 

- 

Rezultatele 

testării sunt 

analizate 

prin metode 

de 

generalizare 

şi sinteză, 

respectiv 

elevii sunt 

abordaţi ca 

„obiect” al 

procesului 

educaţional; 

- Procesul de 

învăţare are 

loc prin 

metode 

tradiţionale 
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Planificarea 

eşalonată a 

lecţiilor de 

antrenament 

sportiv. 

8. 

Proiectarea şi 

realizarea 

lecţiei de 

antrenament 

în cadrul 

secţiei 

sportive 

şcolare. 

9. 

Cunoaşterea 

principiilor 

pedagogice şi 

manageriale 

de proiectare 

didactică. 

10. 

Cunoaşterea 

algoritmilor 

de însuşire a 

sarcinilor 

motrice. 

11. 

Proiectarea 

algoritmică a 

unei sarcini 

motrice sub 

aspectul 

formării 

bazelor 

orientative, 

executive, de 

8. Proiectarea 

şi realizarea 

lecţiei de 

antrenament 

în cadrul 

secţiei 

sportive 

şcolare. 

9. 

Cunoaşterea 

şi aplicarea 

principiilor 

pedagogice şi 

manageriale 

de proiectare 

didactică. 

10. 

Cunoaşterea 

algoritmilor 

de însuşire a 

sarcinilor 

motrice. 

11. 

Proiectarea 

algoritmică a 

unei sarcini 

motrice sub 

aspectul 

formării 

bazelor 

orientative, 

executive, de 

control şi 

evaluative. 

12. Posedarea 

diverselor 

modalităţi de 

pentru învăţare, asumarea 

responsabilităţii pentru propria învăţare, 

monitorizarea procesului învăţării, 

dezvoltarea competenţei metacognitive 

şi a competenţei autoevaluative, şi 

obţinerea performanţelor academice. 

8. Au elaborat proiecte didactice care 

oferă fiecărui elev în procesul de 

desfăşurare a antrenamentului 

oportunitatea de a realiza sisteme de 

sarcini cu diferit nivel de complexitate, 

de a se manifesta şi a se implica activ şi 

responsabil, individual şi ca parte 

componentă a unei echipe ori a unui 

frup în contexte academice şi sociale. 

9. Elaborează proiecte didactice la nivel 

creativ respectînd principiul 

individualităţii; opţiunii de selectare din 

partea elevului; principiul creativităţii şi 

succesului (care dezvoltă capacitatea de 

automotivare); principiul încrederii şi 

susţinerii – care stimulează activitatea 

elevului orientată spre autoevaluare, 

edificare şi autoperfecţionare. 

10. Au întocmit şi au parcurs cu 

rigurozitate algoritmii de însuşire a 

sarcinilor motrice, potenţialul formativ 

al resurselor informaţionale, umane şi al 

materialelor noi şi celor tradişionale 

care facilitează formarea elevilor. 

11. Au capacitate sporită privind 

conceperea unei proiectări algoritmice a 

unei sarcini motrice sub aspectul 

formării bazelor orientative, executive, 

de control şi evaluative, relaţionînd 

eficient cunoştinţele teoretice şi 

practice, identifică şi selectează metode 

9. Întîlnesc dificultăţi vis a vis de 

elaborarea proiectelor didactice 

cu respectarea strictă a 

principiilor pedagogice şi 

manageriale ale proiectării 

didactice, le utilizează parţial sau 

necorespunzător, ceea ce nu 

stimulează activitatea elevului 

orientată spre automotivare, 

autoperfecţionare şi autoevaluare. 

10. Abordează superficial 

cunoaşterea algoritmilor de 

însuşire a sarcinilor motrice, 

întocmesc şi argumentează într-o 

manieră standard prescrisă, fără a 

recurge la alte surse 

bibliografice. Totodată, nu depun 

efort suplimentar pentru un 

studiu mai aprofundat al 

problemei. 

11. Nu realizează în deplină 

măsură relevanţa proiectării 

algoritmice a unei sarcini motrice 

sub toate aspectele ei: al formării 

orientative, executive, de control 

şi evaluare fără a face vreo 

corelaţie eficientă cu cunoştinţele 

teoretice şi practice, selectarea 

adecvată a metodelor şi tehnicilor 

moderne în scopul unei proiectări 

algoritmice eficiente a unei 

sarcini. 

12. Nu manifestă abordări 

integrative privind modalităţile 

de proiectare didactică în cadrul 

învăţămîntului de cultură fizică, 

au nevoie de mai mult timp 

în dependenţă de 

metodă: individuală, în 

grup (echipe), colectiv şi 

altele. Originalitatea 

indicaţiilor metodice este 

reflectată prin 

anticiparea 

incorectitudinii în 

executarea a anumitor 

faze ale exerciţiului 

fizic, intervenind prin 

diferite procedee cum ar 

fi: atenţia, faza de 

inspiraţie şi expiraţie, 

tempoul, axa de 

deplasare a diferitor 

segmente ale corpului, 

precum şi corpul în 

întregime în diferite 

situaţii limitate de timp 

şi spaţiu; 

- În procesul de 

proiectare a evaluării, 

studenţii au ţinut cont de 

particularităţile 

individuale ale fiecărui 

elev, atitudinea lor pe 

parcursul lecţiei, precum 

şi modalitatea de 

interiorizare a 

cunoştinţelor teoretico-

practice dobîndite şi 

capacitatea de 

transpunere a lor în viaţa 

de zi cu zi. 

Nivel de laborator: 
- În cadrul proiectării 

fiind axate pe 

cunoaştere şi 

mai puţin pe 

procesul de 

integrare a 

cunoştinţelor 

acumulate. Nu 

sunt proiectate 

activităţile de 

monitorizare a 

procesului de 

formare a 

elevului şi 

respectiv, nu 

urmăreşte 

interiorizarea 

cunoştinţelor 

şi ntegrarea lor 

interdisciplina

ră; 

- Însărcinările 

pentru lucrul 

individual sunt 

cu stricteţe 

prestabiliţi atît 

conceptual, cît 

şi metodologic 

încît elevului 

nu i se acordă 

spaţiu de 

creativitate. 
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control şi 

evaluative. 

12. 

Posedarea 

diverselor 

modalităţi de 

proiectare 

didactică în 

cadrul 

învăţămîntul

ui de cultură 

fizică. 

13. 

Selectarea şi 

determinarea 

analitică a 

modalităţii 

de proiectare 

adecvată a 

specificului 

conţinututrilo

r 

educaţionale 

ale culturii 

fizice. 

14. 

Proiectarea 

activităţilor 

educaţionale 

în cadrul 

unei 

subcompeten

ţe structurale 

de bază a 

culturii 

fizice. 

proiectare 

didactică în 

cadrul 

învăţămîntulu

i de cultură 

fizică. 

13. Selectarea 

şi 

determinarea 

analitică a 

modalităţii de 

proiectare 

adecvată a 

specificului 

conţinututrilor 

educaţionale 

ale culturii 

fizice. 

14. 

Proiectarea 

activităţilor 

educaţionale 

în cadrul unei 

subcompetenţ

e structurale 

de bază a 

culturii fizice. 

şi tehnici moderne pentru o proiectare 

algoritmică eficientă a unei sarcini 

motrice. 

12. Au o capacitate creativă de 

concepere şi asigurare a 

managementului unui proiect aplicînd 

diverse modalităţi de proiectare 

didactică specifice învăţămîntului de 

cultură fizică (proiectarea didactică a 

unei lecţii teoretice; - metodice; - 

practice; - de laborator ş.a.). 

13. în activitatea de proiectare au 

demonstrat capacităţi la nivel creativ în 

selectarea şi determinarea analitică a 

diverselor modalităţi de proiectare 

corespunzătoare a specificului 

conţinuturilor educaţionale ale culturii 

fizice realizate în cadrul activităţilor cu 

caracter individual reflectate în caietul 

prevăzut pentru orele facultative şi 

independente. 

14. Utilizează în mod adecvat folosirea 

mijloacelor de proiectare a activităţilor 

educaţionale din perspectiva unei 

subcompetenţe structurale de bază prin 

selectarea unor metode şi tehnici 

moderne, organizarea şi amenajarea 

spaţiului educaţional în conformitate cu 

tipul de activitate, tematica de cultură 

fizică desfăşurată în vederea unei 

învăţări stimulative şi eficiente. 

pentru a concepe şi a realiza 

proiecte specifice tipologiei 

lecţiilor: teoretice, metodice, 

practice, de laborator etc. 

13. La realizarea uni proiectări 

didactice au întîmpinat dificultăţi 

privind selectarea şi determinarea 

analitică a modalităţii de 

proiectare adecvată specificului 

conţinuturilor educaţionale ale 

culturii fizice, ceea ce rezultă că 

cunoştinţele avute la bază sunt 

doar cele însuşite la ore fără a 

face studiu supşimentar 

individual de perfecţionare. 

14. Întîlnesc dificultăţi la 

proiectarea activităţilor 

educaţionale în cadrul unei 

competenţe structurale de bază a 

culturii fizice, acestea 

manifestîndu-se prin utilizarea 

inadecvată a mijloacelor 

destinate proiectării activităţilor 

educaţionale, fără a se axa pe 

selectarea metodelor şi tehnicilor 

moderne de instruire-educare în 

vederea unei însuşiri stimulative 

şi eficiente. 

didactice este acordat 

spaţiu pentru motivarea 

învăţării elevilor prin 

diagnosticarea condiţiei 

fizice individuale; 

- Elevii trebuie să 

dobîndească cunoştinţe 

despre mecanizmele 

determinării indicilor 

antropometrici, 

fiziologici şi psihologici; 

- Interpretarea 

rezultatului obţinut se 

raportează la indicii 

personali ai elevilor, prin 

comparaţie cu 

standardele prescrise; 

- Procesul de învăţare 

are loc prin cooperare, 

descoperire, activitate în 

echipă etc., fapt ce ne 

demonstrează că 

studenţii din grupa 

experiment 

monitorizează şi 

consultă activitatea 

elevilor axată pe un set 

de competenţe 

integrative. Astfel, 

proiectarea didactică este 

focalizată pe formarea 

competenţelor la elevi. 



 104 

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 

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 3.10, 3.11).  

Cele mai înalte rezultate la studenţii grupei experiment au fost obţinute la 

compartimentele „Competenţe de planificare”, „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 (Figura 3.3). 
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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. 

Tabelul 3.10. Datele statistice ale evaluării studenţilor grupei martor şi experiment la 

etapa finală a experimentului pedagogic formativ 

 

Nr. 

d/o 
Probe de control 

Grupa martor 

n=23 

Grupa experim. 

n=23 
t P 

  
1. 

Nota pentru competenţele de 

planificare 
7,47±0,23 9,00±0,14 5,67 < 0,001 

2. 
Nota pentru competenţele de 

proiectare 
7,65±0,19 8,90±0,14 5,21 < 0,001 

3. 
Nota pentru competenţele de 

evaluare 
7,91±0,19 8,90±0,14 4,12 < 0,001 

4. 
Nota pentru competenţele de 

desfăşurarea lecţiei de control 
7,86±0,14 9,05±0,14 5,95 < 0,001 

5. 
Nota pentru competenţele de 

proiectarea a activităţii educative 
7,86±0,19 8,90±0,14 4,33 < 0,001 

6. 

Nota pentru competenţele de 

evaluarea a personalităţii elevului 

şi a colectivului 

7,56±0,23 8,85±0,14 4,78 < 0,001 

7. 
Nota pentru competenţele de 

evaluarea fiziologică a efortului 
7,82±0,23 9,05±0,09 4,92 < 0,001 

8. 

Nota pentru competenţele de 

proiectarea a lecţiei de 

antrenament 

7,95±0,23 8,75±0,14 2,96 < 0,01 

9. 

Nota pentru competenţele de 

proiectare a activităţilor 

extradidactice 

7,65±0,19 8,85±0,14 5,00 < 0,001 

10. 
Nota pentru competenţele de 

comunicare profesională 
8,13±0,23 9,00±0,14 3,22 < 0,01 

11. 

Nota pentru competenţele 

cognitive şi operaţionale de 

proiectare 

7,56±0,23 8,85±0,09 5,16 < 0,001 

12. 

Nota pentru competenţele 

aptitudinale de realizare a 

proiectului 

7,82±0,23 8,80±0,09 3,92 < 0,001 

13. 
Nota medie la practică 

 
7,73±0,19 9,25±0,09 7,24 < 0,001 

 
Nota medie generală 

 
7,75±0,19 8,88±0,09 5,38 < 0,001 

Notă:    n1 =23 ; n2=23           f - 22;  Р  -  0,05;      0,01;    0,001. 

                     r=0,413                                2,074;    2 ,819;   2,792 

X m X m
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Tabelul 3.11. Datele statistice ale evaluării studenţilor grupei martor şi experiment la etapa finală a experimentului pedagogic formativ (desfăşurat) 

Nr. 

d/o 
Probe de control 

Grupa 

martor 

n-23 

Grupa 

experim. 

n-23 
t P 

  

1. 

NOTA PENTRU COMPETENŢELE DE PLANIFICARE 

1. Planificarea generală a activităţilor pedagogice-manageriale în cadrul procesului de educaţie 

fizică 
7,44±0,24 8,93±0,15 5,32 <0,001 

2. Planificarea globală a procesului educaţional la disciplina „Educaţia fizică” pentru clasele 

gimnaziale 
7,49±0,23 9,00±0,14 5,59 <0,001 

3. Planificarea eşalonată a procesului didactic la disciplina „Educaţia fizică” pentru clasele 

gimnaziale 
7,48±0,22 9,08±0,13 6,40 <0,001 

2. 

NOTA PENTRU COMPETENŢELE DE PROIECTARE 

1. Determinarea şi formularea obiectivelor de referinţă pentru sistemul de lecţii 7,70±0,21 8,94±0,16 4,77 <0,001 

2. Stabilirea strategiilor şi determinarea conţinuturilor educaţionale în cadrul sistemului didactic 

„Lecţie” 
7,63±0,20 8,91±0,15 5,12 <0,001 

3. Administrarea efortului fizic în cadrul structurilor de bază ale lecţiei şi integral 7,62±0,17 8,86±0,12 5,90 <0,001 

3. 

NOTA PENTRU COMPETENŢELE DE DESFĂŞURARE A LECŢIEI DE CONTROL 

1. Nivelul componentei manageriale a activităţilor ce asigură desfăşurarea lecţiei 7,94±0,16 9,02±0,15 4,91 <0,001 

2. Nivelul activităţilor didactice realizate în procesul de desfăşurare a lecţiei 7,85±0,13 9,08±0,13 6,83 <0,001 

3. Nivelul posedării şi realizării metodelor progresive în procesul desfăşurării lecţiei 7,78±0,13 9,04±0,15 6,30 <0,001 

4. 

NOTA PENTRU COMPETENŢELE DE EVALUARE 

1. Gradul de posedare şi aplicare a metodologiei, a controlului pedagogic prealabil 7,97±0,21 8,99±0,15 3,92 <0,001 

2. Nivelul abilităţilor de aplicare şi de realizare a metodelor de control pedagogic 7,90±0,19 8,91±0,14 4,21 <0,001 

3. Nivelul posedării metodicilor ale controlului pedagogic evaluativ 7,87±0,18 8,90±0,12 4,68 <0,001 

5. 

NOTA PENTRU COMPETENŢELE DE PROIECTARE A ACTIVITĂŢII EDUCATIVE 

1. Planificarea anuală a activităţilor educative cu elevii claselor gimnaziale 7,94±0,22 8,93±0,15 3,67 <0,001 

2. Proiectarea şi desfăşurarea unei lecţii educative cu elevii clasei gimnaziale 7,84±0,19 8,91±0,11 4,86 <0,001 

3. Proiectarea şi desfăşurarea unei activităţi socioculturale cu elevii claselor gimnaziale 7,79±0,17 8,86±0,16 4,65 <0,001 

6. 

NOTA PENTRU COMPETENŢELE DE EVALUARE A PERSONALITĂŢII ELEVULUI ŞI COLECTIVULUI 

1. Posedarea metodologiilor psihologo diadnostice şi sociologice de evaluare a personalităţii 

elevului şi a colectivului de elevi 
7,58±0,25 8,90±0,15 4,55 <0,001 

2. Nivelul de realizare a tehnicii de evaluare psihologică a personalităţii elevului 7,55±0,23 8,84±0,14 4,78 <0,001 

3. Nivelul de realizare a tehnicii de evaluare sociopedagogică a colectivului de elevi 7,54±0,22 8,82±0,12 5,12 <0,001 

X m X m
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Nr. Probe de control   t P 

7. 

NOTA PENTRU COMPETENŢELE DE EVALUARE FIZIOLOGICĂ A EFORTULUI 

1. Posedarea metodologiilor fiziodiagnostice pentru evaluarea influenţelor fiziopedagogice ale efortului 

fizic 
7,85±0,24 9,08±0,11 4,73 <0,001 

2. Nivelul administrării componentelor efortului fizic în procesul lecţiei realizate 7,81±0,23 9,05±0,09 4,96 <0,001 

3. Nivelul posedării de reprezentare grafică şi statistică a densităţii motrice a lecţiei realizate 7,79±0,21 9,03±0,08 5,63 <0,001 

8. 

NOTA PENTRU COMPETENŢELE DE PROIECTARE A LECŢIEI DE ANTRENAMENT 

1. Planificarea generală a procesului de antrenament în cadrul ciclului anual de învăţămînt gimnazial 7,98±0,23 8,78±0,16 2,86 <0,01 

2. Planificarea eşalonată a lecţiilor de antrenament sportiv 7,95±0,25 8,74±0,15 2,63 <0,05 

3. Proiectarea şi realizarea lecţiei de antrenament în cadrul secţiei sportive şcolare 7,93±0,20 8,72±0,12 3,43 <0,01 

9. 

NOTA PENTRU COMPETENŢELE DE PROIECTARE A ACTIVITĂŢILOR EXTRADIDACTICE 

1. Planificarea activităţilor extradidactice de cultură fizică în ciclul anual 7,77±0,22 8,87±0,15 4,07 <0,001 

2. Proiectarea activităţilor extradidactice în regimul zilei de învăţămînt 7,66±0,18 8,84±0,15 5,13 <0,001 

3. Realizarea unei activităţi extradidactice de cultură fizică 7,51±0,17 8,83±0,13 6,28 <0,001 

10. 

NOTA PENTRU COMPETENŢELE DE COMUNICARE PROFESIONALĂ 

1. Nivelul posedării limbajului profesional scris 8,15±0,24 9,00±0,16 2,93 <0,01 

2. Nivelul posedării comunicării didactice în sistemul lecţiei 8,13±0,23 8,99±0,15 2,85 <0,01 

3. Nivelul libertăţii (independenţei) în cadrul procesului de comunicare cu colectivul de elevi, părinţi şi 

colegi 
8,12±0,22 9,02±0,12 3,60 <0,001 

11. 

NOTA PENTRU COMPETENŢELE COGNITIVE ŞI OPERAŢIONALE DE PROIECTARE 

1. Cunoaşterea principiilor pedagogice şi manageriale de proiectare didactică 7,69±0,22 8,84±0,09 4,79 <0,001 

2. Cunoaşterea algoritmilor de însuşire a sarcinilor motrice 7,72±0,24 8,82±0,08 4,40 <0,001 

3. Proiectarea algoritmică a unei sarcini motrice sub aspectul formării bazelor orientative, executive, de 

control şi evaluative 
7,67±0,23 8,80±0,11 4,52 <0,001 

12. 

NOTA PENTRU COMPETENŢELE APTITUDINALE DE REALIZARE A PROIECTULUI 

1. Posedarea diverselor modalităţi de proiectare didactică în cadrul învăţămîntului de cultură fizică 7,54±0,23 8,71±0,15 4,33 <0,001 

2. Selectarea şi determinarea analitică a modalităţii de proiectare adecvată a specificului 

conţinututrilor educaţionale ale culturii fizice 
7,50±0,22 8,67±0,12 4,68 <0,001 

3. Proiectarea activităţilor educaţionale în cadrul unei competenţe structurale de bază a culturii fizice 7,51±0,24 8,56±0,16 3,62 <0,001 

13. 

NOTA MEDIE LA PRACTICĂ     

1. Nota medie pentru prezentarea agendei studentului practicant 7,80±0,21 9,28±0,09 6,43 <0,001 

2. Nota pentru lecţia de control desfăşurată 7,78±0,19 9,25±0,08 7,00 <0,001 

3. Nota pentru realizarea sarcinilor la compartimentul Pedagogie şi Psihologie 7,68±0,17 9,23±0,11 7,75 <0,001 
Notă:     n=23;          Р  -  0,05;      0,01;    0,001.              f - 44;               2,029;   2,700;   3,550. 

X m X m
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Fig. 3.3. Datele statistice comparative ale evaluării studenţilor grupelor martor şi experiment 

 

Rezultatele analizei comparative a datelor statistice obţinute la compartimentul „Nota 

pentru competenţele de planificare” (Tabelul 3.10) ne permit să constatăm superioritatea veridică 

a grupei experiment faţă de grupa martor. Totodată menţionăm şi superioritatea reuşitei grupei 

experiment la componenta triadelor „Planificarea eşalonată a procesului didactic la disciplina 

„Educaţia fizică” pentru clasele gimnaziale” unde aceasta obţine categoria notei superioare 

(9,08±0,13). Concomitent este necesar să abordăm şi nivelul reuşitei relativ modeste la 

componenta „Planificarea generală a activităţilor pedagogice manageriale în cadrul procesului de 

educaţie fizică”, practicii care este insuficient, pentru formarea competenţelor globale 

(strategice) (Figura 3.3.). 

Datele statistice evaluative ale reuşitelor ce ţin de compartimentul „Nota pentru 

competenţele de proiectare”  (Tabelul 3.11) ne demonstrează superioritatea semnificativă a lor 

(P<0,001) la grupa experiment faţă de grupa martor, în general, şi la toate componentele triadelor 

constitutive. În acelaşi timp menţionăm că nici una din cele prezentate aici n-a trecut în categoria 

notelor superioare, stabilindu-se la nivelul indicilor (8,86±0,12–8,94±0,16) la grupa experiment, 

unde reuşita cea mai modestă se referă la componenta „Administrarea efortului fizic în cadrul 

structurilor de bază ale lecţiei integral”. Aceasta, în opinia noastră, se datorează numărului 

insuficient al lecţiilor necesar pentru obţinerea de către studenţi a experienţei în cadrul 

activităţilor practice legate nemijlocit de desfăşurarea orelor la disciplina „Educaţia fizică” 

(Figura 3.4). 

Referindu-ne la tabloul statistic care reprezintă reuşitele din cadrul compartimentului 

„Nota pentru competenţele de evaluare”, menţionăm superioritatea semnificativă a indicilor 

reuşitelor grupei experiment faţă de grupa martor (P<0,001). 
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Fig. 3.4. Proiectare didactică de lungă durată  
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Fig. 3.5. Proiect didactic al lecţiei de control 
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În egală măsură, evidenţiem uniformitatea indicilor reuşitei la toate componentele 

constitutive ale triadei la grupa experiment care se limitează în limitele indicilor 8,99±0,15 – 

8,90±0,12. Totodată, rezultatele analizei statistice şi generalizării reuşitelor la compartimentul 

„Nota pentru competenţe de evaluare fiziologică a efortului psihofizic” (Tabelul 3.12) ne permit 

să constatăm obţinerea de către studenţi a notelor categoriei superioare (9,03±0,08 – 9,08±0,11) 

fapt ce ne demonstrează conexiunea şi influenţa pozitivă a componentelor evaluative la nivelul 

contextului cognitiv-aptitudinal asupra competenţelor atitudinale, ceea ce asigură realizarea 

practică a sarcinilor didactice în cadrul activităţilor naturale ale practicii pedagogice (Figura 3.6., 

Figura 3.7). 

Pregătirea profesională pedagogică a viitorului profesor de educaţie fizică per ansamblu 

este orientată spre formarea unei competenţe principale poate fi exprimată printr-o noţiune 

globală – „Lecţia de educaţie fizică” prin întermediul căreia se reflectă gama integrativă a tuturor 

factorilor care asigură învăţămîntul la momentul dat. 

Astfel, analizînd reuşitele studenţilor la compartimentul „Nota pentru competenţe de 

desfăşurare a lecţiei de control” (Tabelul 3.10, Tabelul 3.11) putem constata nivelul superior la 

toate componentele structurale ale competenţei integrative (9,02±0,15 – 9,08±0,13), fapt datorat, 

în opinia noastră, atît de responsabilitatea studentului faţă de lecţia demonstrativă, cît şi de 

competenţa de a selecta cele mai reuşite experienţe pentru obţinerea notei maxime pentru 

practica pedagogică. 

Subsidiar menţionăm reuşitele la triadele structurale ale compartimentelor „Nota pentru 

competenţele de comunicare profesională” unde reuşita este stabilită în dimensiunile 9,0±0,16 – 

9,02±0,12, „Nota pentru competenţele cognitive şi operaţionale de proiectare” (8,80±0,11 – 

8,84±0,09), „Nota pentru competenţele aptitudinale de realizare a proiectului”, „Nota pentru 

competenţele de proiectare a lecţiei de antrenament” (8,72±0,12 – 8,78±0,16) care, în opinia 

noastră, au contribuit la nivelul competenţei globale integrative „Lecţia de educaţie fizică” în 

limitele maxime de apreciere (Figura 3.8.). 

Rezultatele analizei şi generalizării datelor evaluative la compartimentele „Nota pentru 

competenţele de evaluare ale elevului şi colectivului” (8,82±0,13 – 8,87±0,15) au asigurat, în 

opinia noastră, în egală măsură nivelul categoriilor superioare a notelor ce ţin de compartimentul 

„Nota pentru realizarea sarcinilor la compartimentul Pedagogie şi Psihologie” (9,23±0,11) 

(Anexa 9, Tabelul 3.12). 
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Fig. 3.6. Protocol de pulsometrie al lecţiei 
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Fig. 3.7. Curba fiziologică a efortului fizic 
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Fig. 3.8. Proiect didactic al lecţiei de antrenament 
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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. 

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.  

Tabelul 3.12. Caracterizarea psihopedagogică a elevului 

 

Fişă de caracterizare psihopedagogică a elevului 

Instituţia de învăţămînt  Şcoală Primară de Creativitate şi Inventică „ Prometeu       

Juneor” 

I. Date personale ale elevului 

 Numele, prenumele: Russu Eduard 

 Data naşterii: 16.08.2003 

 Starea sănătăţii: tulburări psihosomatice grave nu au fost depistate, doar uşoare situaţii 

de stres la factori de conflict; 

 Dezvoltarea fizică: în conformitate cu particularităţile psihofiziologice de vârstă. 

II. Familia de provenienţă: 

 Atmosfera social - morală a familiei: raporturi armonioase, de înţelegere reciprocă 

între membrii familiei ( părinţi – copii);  părinţii sunt integraţi în societate pozitiv, cu statut 

profesional înalt;    

 Preocuparea părinţilor pentru educaţie: părinţii sunt implicaţi în toate activităţile  de 

pregătire a copilului; se monitorizează pregătirea temelor pentru acasă ale elevului, relaţiile cu 

prietenii şi aspiraţiile pentru timpul liber. Participă activ în cultivarea valorilor morale, etice şi 

estetice la elev. 

III. Conduita elevului: 

 Conduita la lecţie: - atenţie şi interes inegal, fluctuant;   atent, participă activ, cu 

interes;  

 Conduita în general:- corectă, cuviincioasă, bună;- cu abateri comportamentale, dar 

nu grave; 

IV. Conduita în grup, integrarea socială a elevului: 

 Participarea la viaţa de grup: - caută activ contactul cu grupul, sociabil, comunicativ, 

stabileşte uşor relaţii, vine cu idei şi propuneri; - activ, sociabil, comunicativ, cu iniţiativă, bun 

organizator al grupului. 

 Cum este văzut de colegi: - bun coleg, sensibil, te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el; 
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bun coleg, săritor la nevoie, te poţi bizui pe el; 

 Colegii îl apreciază pentru: - rezultatele la învăţătură; pentru că este prietenos şi  

apropiat. 

V. Date pedagogice: 

 Capacitatea de învăţare: gradul de însuşire a cunoştinţelor este mai înat decît  mediu, 

inegal alternând pregătirea conştiincioasă; 

 Atitudinea elevului faţă de autoeducaţie: dispune de calităţi volitive de autoeducare 

cum ar fi: lectură suplimentară (artistică şi ştiinţifică), frecventarea activităţilor extraşcolare, 

prezintă interes vădit faţă de rezultatele obţinute. 

 Interes – vocaţie specială pentru disciplinele şcolare: disciplinele la care prezintă 

interes: ştiinţele umaniste. 

 Lipsa de interes-vocaţie pentru disciplinele şcolare: disciplinele la care nu prezintă 

interes ştiinţele exacte. 

 Media generală anuală: 8,76 

 Cercurile de specialitate în care activează elevul: activităţi sportive (tenis de câmp, 

înot); activităţi muzicale.  

VI. Caracteristica proceselor psihice  cognitive: 

 Manifestările atenţiei:  

- Concentrarea atenţiei - capacitatea elevului de a menţine atenţia asupra unui obiect sau 

activitate şi de a o distrage de la celelalte este în limitele de mediu. Nivelul de concentrare a 

atenţiei este mai mare la început de lecţie şi în timpul activităţilor interactive din cadrul lecţiei. 

- Distributivitatea – capacitatea elevului de a îndeplini concomitent două sau mai multe 

acţiuni cu un randament sporit este medie. Elevul realizează cu greu acţiunile motrice ce 

necesită execuţie a mai multor acţiuni concomitent.  

- Flexibilitatea (comutarea) atenţiei – elevul are capacitate medie de a transfera 

conştient şi a reorienta atenţia de la o activitate (obiect) la alta după anumite intervale de timp 

cerute de activitate. Are nevoie de timp pentru a se reorganiza la noi activităţi. 

 Manifestările memoriei:  

- Memorarea –  posedă capacitatea de a întipări rapid informaţia; 

- Conservarea – stochiază informaţia pe durata lungă de timp dacă îl interesează, şi 

înţelege informaţia;   

- Reactualizarea -  elevulrapid  îşi reaminteşte informaţia. 

 Imaginaţia creativă şi productivă: predomină imaginaţia reproductivă ( elevul foarte 

bine însuşeşte materialul în baza relatărilor verbale). Se evidenţiază capacităţi de a stabili 

corelaţii între obiecte, acţiuni pentru a crea ceva nou precum noi acţiuni motrice în baza altei 

acţiuni motrice. 

 Manifestările gândirii: predomină gândirea divergentă. 

- Înţelegerea – capacitatea de înţelegere a elevului corespunde cu cerinţele procesului de 

instruire dispunând de capacitate de analiză.  

- Judecata – elevul are capacitate de convingere raţional întemeiată, dă dovadă de o 

judecată bine formată. 

- Rezolvarea de probleme – dispunând de gândire divergentă, cu imaginaţie şi 

creativitate bună elevul găseşte diverse soluţii în rezolvarea problemelor însă cu o rapiditate 

mai înceată.  

- Priceperea de a compara: dispune de capacităţi de apropiere pe plan mental al unor 

obiecte cu scopul stabilirii asemănărilor şi deosebirilor dintre ele. 

- de a analiza: dispune de capacităţi de dezmembrare mentală a unui întreg în părţile lui 

component. 

- de a sintetiza: dispune de capacităţi de unificare mentală a părţilor, laturilor, 
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izolaturilor, reconstruirea lor în întreg. 

 Dezvoltarea limbajului: capacitate de a expune  gândurile clar, succint  şi succesiv, 

vocabular bogat dar expunere defectuoasă în scris.  

VII. Particularităţile sferei emoţionale: 

 Predominarea  sentimentelor:  morale, intelectuale, estetice etc. 

 Profunzimea emoţiilor: exprimă emoţiile cu intensitate maximă ( poate fi foarte vesel –

poate fi foarte trist), 

 Stabilitatea – predomină stabilitatea emoţională,     apare  instabilitate emoţională în 

situaţii tensionate sau în caz de insucces şcolar. 

 Dispoziţie afectivă predominantă: 

o vesel, optimist; 

 Manifestarea exterioară a trăirilor emoţionale: expresive (schimbarea culorii feţei, 

forma privirii, mărirea acceleraţiei respiraţiei. 

 Capacitate de autoreglare şi autocontrol:  nivel mai inalt decăt mediu (în anumite 

situaţii de eşec are capacitatea de a-şi regla emoţiile deşi fiind foarte intense). 

VII. Caracteristica particularităţilor însuşirilor de personalitate 

 Temperamentul: predomină temperamentul flegmatic, introvers caracterizat prin 

calităţi pozitive precum: 

 - pozitive ( toleranţă, răbdare, perseverenţă, echilibru, imperturbabilitate,). 

- negative (reactivitate redusă,). 

 Trăsături de caracter în devenire: 

a) atitudini faţă de muncă: sârguinţă; hărnicia; entuziasmul spiritul de iniţiativă; 

conştiiciozitatea; 

b) atitudini faţă de alţii: empatie; corectitudine; tact; delicatitaţea;  

c) atitudini faţă de sine: spiritul autocritic; modest; mândru;  

Trăsături predominante volitive: insistenţă, independenţă, iniţiativă, autocontrol. 

 Aptitudini: Speciale educaţiei fizice şi sportului 

 Psihomotrice:  

- Coordonarea sensomotoră (dezvoltată); 

- Schema corporală (capacitate de a percepe  propriul corp);  

- Percepţii spaţio – temporale (capacitate de a percepe  spaţiul şi timpul); 

- Ideomotricitate (dezvoltată); 

- Viteză de reacţie (medie); 

 Muzicale, Organizatorice; etc. 

 Nivelul aspiraţiilor: adecvat 

VIII. Recomandări: 

 Se indică metodologii psihoterapeutice pentru ameliorarea stării de stres şi cultivarea 

rezistenţei la situaţiile difcile.  

 

 

3.3. Concluzii la capitolul 3 

1. 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”; să determinăm perioada optimă pentru 
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implementarea programei experimentale în procesul instructive-educativ – semestrul VI şi VII de 

studii. 

2. Programa de formare la studenţii facultăţiilor de educaţie fizică competenţelor vizează 

trei etape de formare a cunoştinţelor, priceperilor şi aptitudinilor de proiectare didactică:  

- etapa de pregătire generală, care se asigură prin contribuţia educaţională a disciplinelor 

fundamentale ale curriculumului universal; 

- etapa de pregătire propriu-zisă, ce este susţinută prin disciplinele specializate şi tematica 

adecvată a disciplinelor TMCF, TMEF, TMAS; 

- etapa de pregătire în condiţii naturale, activităţile în cadrul desfăşurării stagiului de 

practică în şcoală. 

3. Analiza comparativă statistică a datelor experimentale ne permite să constatăm că programa 

cursului opţional „Proiectarea didactică în cadrul educaţiei fizice şcolare” şi a elaborărilor 

metodice de aplicare a acesteia este eficientă 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, când are loc realizarea obiectivelor cu elemente de 

creaţie ce ţin de activităţile de planificare şi proiectare didactică. Totodată, menţionăm nivelul 

reproductiv (notele „7-8”) la studenţii grupei martor, cînd se reproduc activităţile didactice cu 

procedee operative de realizare, fără elemente de creaţie, în condiţii standarde. 
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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. 

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 – 
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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. 

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. 
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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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Anexa 1 

 Chestionar pentru profesorii de educaţie fizică din învăţămîntul preuniversitar 

 
CHESTIONAR 

Răspunsurile la întrebările chestionarului vor fi numai în scop ştiinţific.  

Vă mulţumim anticipat! 

Stimate coleg! 

În scopul obţinerii informaţiei privind optimizarea conţinutului disciplinei „TMCF” şi 

perfecţionării procesului de pregătire profesională pedagogică a profesorilor de educaţie fizică din cadrul 

facultăţilor respective din sistemul de învăţămînt universitar, catedra TMCF de la USEFS din Chişinău 

adresează către dumneavoastră cu rugămintea să răspundeţi la următoarele întrebări. 

Şcoala nr........................................ din............................................ 

Vechimea în activitatea de profesor de educaţie fizică ..........ani. 

Gradul didactic ............... 

Nr. Intrebarea Soluţii 

1. 

 

Dumneavoastră sunteţi familiarizaţi cu 

activitatea de proiectare didactică a 

profesorului de educaţie fizică? 

Da  

Nu  

Greu de răspuns 

1.1. 

 

Dacă răspunsul la întrebarea nr.1 este 

afirmativ, precizaţi care din funcţii, după 

părerea dumneavoastră, sunt prioritare în 

activitatea de proiectare didactică a 

profesorului de educaţie fizică.   (bifaţi 3 

variante) 

Funcţia de planificare 

Funcţia de organizare 

Funcţia de orientare metodologică 

Funcţia de reglare-evaluare în plan sociologic 

Funcţia de reglare-evaluare în plan pedagogic 

Alte funcţii (numiţi) 

2. 

 

Corespund funcţiile prioritare menţionate 

mai sus cu cele exercitate realmente în 

activitatea dvs.? 

Da  

Nu  

Greu de răspuns 

2.1. 

 

Dacă răspunsul la întrebarea nr.2 este 

negativ, atunci vă rugăm să precizaţi de ce.    

(bifaţi o variantă) 

Sunt slab pregătit în acest domeniu. 

Sunt activităţi birocratice, de rutină, formale. 

Nu se cere, nu sunt folositoare 

Alte motive (numiţi-le) 

3.  

 

Care din următoarele aspecte ale pregătirii 

le consideraţi prioritare pentru stabilirea 

orientării valorice? (bifaţi 2 variante) 

Pregătirea teoretico-metodică generală socio-

psiho-pedagogică. 

Pregătirea teoretico-metodică de profil 

(cunoştinţele din domeniul teoriei educaţiei 

fizice). 

Pregătirea specializată în domeniul disciplinei 

„Managementul educaţiei fizice şi sportului” 

sau altei discipline cu acest aspect 

Pregătirea teoretico-metodică din cadrul 

disciplinelor de profil specializat. 

  Cursuri de reciclare, autoinstruire etc. 

Altele (numiţi-le). 

4. 

 

În determinarea managerială a conţinutului 

educaţiei fizice şcolare la ce nivel de 

concepţie operaţi? (bifaţi 2 variante) 

La nivelul concepţiei culturale a educaţiei 

fizice şcolare sub aspectul integrativ structural 

al tuturor componentelor de bază ale culturii 

fizice (educaţie fizică, cultură fizică sportivă, 

recreativă, recuperatorie). 

La nivelul componentelor ei aparte. 

La nivelul tuturor sistemelor pedagogice ale 

culturii fizice (joc, gimnastică, sport, 

recreaţie, turism). 
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La nivelul sistemelor pedagogice aparte ale 

culturii fizice. 

La nivelul sistemului integrativ structural 

(educaţie fizică, CFS) a tuturor sistemelor 

(joc, sport, gimnastică, recreaţie, recuperare). 

 

5. 

 

Care credeţi că este obiectivul principal al 

educaţiei fizice şcolare?     (bifaţi o 

variantă) 

 

 

Instructiv 

Educativ-formativ 

Asanativ-formativ 

6. 

 

Care sunt priorităţile dvs. în definirea 

managerial-educaţională a performanţelor 

posibile la elevi, în cadrul procesului de 

învăţămînt al disciplinei „Educaţia fizică”?      

(bifaţi o variantă) 

Intelectuale (cunoştinţe-idei) 

Fizice: psihofiziologice, motrice, funcţionale 

(calităţi, priceperi) 

Valorice: valorico-orientative, gnostice, 

comunicative (valori, calităţi, atitudini, relaţii 

sociale) 

Altele (numiţi-le) 

7. 

 

Prioritatea performanţei posibile, 

menţionată de către dvs. este motivată prin:  

(bifaţi o variantă) 

 

 

 

Siguranţa (convingerea) concepţii proprii 

Starea aspectului managerial – administrativ 

(material, tehnic. Financiar etc.) al disciplinei 

Orientarea politicii manageriale (orientări 

conceptuale ale sistemului de învăţămînt, 

tradiţii, cerinţe etc.) 

Altele (numiţi-le)  
8. Care sunt priorităţile dvs. în definirea managerial-metodologică a procesului de învăţămînt al 

disciplinei „Educaţia fizică”? (bifaţi din fiecare grupă cîte o variantă) 

8.a. 

 

Metodele generale pedagogice Comunicative 

Demonstrative 

Ilustrative (intuitive) 

8.b. 

 

Metodele specifice practicii Metodele exerciţiului riguros standardizat 

Metoda jocului 

Metoda antrenamentului în circuit 

8.c. 

 

Metodele strategice Reproductive (reproducere după demonstraţie) 

Productive (execuţie după indicaţii) 

Euristice (de descoperire) 

De cercetare 

Creative  

8.d. 

 

Metodele de organizare a activităţilor 

instructive ale elevilor 

Individuală 

De grup 

Frontală (colectivă) 

De joc 

De antrenament în circuit 

9.  În determinarea criteriilor de bază ale evaluării cantitative şi calitative a procesului de 

învăţămînt din cadrul disciplinei „Educaţia fizică”, dvs. desfăşuraţi (ca regulă) în primul rînd: 

9.a.  

 

Aprecieri iniţiale: Aprecieri generale 

Analize previzionale 

Măsurări 

Testări  

9.b. 

 

Aprecieri permanente: Aprecieri  curente 

Testări  

Măsurări  

Analize  
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Observaţii  

Cronometrări  

Controlul pedagogic 

9.c. 

 

Evaluări sumative (la sfîrşitul unei perioade 

sau a unui an): 

Aprecieri finale 

Măsurări-testări 

Concluzii pedagogice 

Analiza–generalizarea 

Sinteza pentru formularea deciziei 

10.  Care sunt priorităţile dvs. în proiectare managerială a conţinutului de învăţămînt al disciplinei 

„Educaţia fizică”? (bifaţi variante din compartimentele propuse) 

 

10.a. 

 

Planificarea  Sistematică  

Strategică  

Coordonativă – verticală 

Coordonativă – orizontală 

Transversală  

Sintetizată  

10.b. 

 

Programarea Modulară  

Liniară  

Concentrică  

De spirală 

Integrată  

11. Vă rugăm să menţionaţi care din aspectele de planificare şi proiectare operativă a lecţiei de 

educaţie fizică prezintă dificultatea principală? (notaţi cu cifrele 1, 2, 3, 4 gradul de 

dificultate, 1 fiind superior) 

11.1. 

 

Formularea obiectivelor şi stabilirea 

conţinutului didactic 

1.  

2.  

3.  

4.  

11.2. 

 

Definirea mijloacelor şi stabilirea 

metodelor didactice 

1.  

2.  

3.  

4.  

11.3. 

 

Determinarea conceptelor organizatorice 

optime 

1.  

2.  

3.  

4.  

11.4. 

 

Prognozarea calitativă şi cantitativă, 

definirea metodelor de evaluare  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

12. Care dintre componentele structurale din cadrul activităţii profesional-pedagogice a 

profesorului de educaţie fizică şi funcţiile acestora sunt prioritare pentru activitatea lui de 

proiectare didactică? (notaţi cu cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6 gradul de prioritate al fiecărei 

componente şi bifaţi cîte 3 funcţii de primă importanţă la fiecare grupă) 

12.1. 

 

Componenta comunicativă                    

 

Funcţia informativă 

Funcţia comunicativă 

Funcţia afectivă 

Funcţia gnostică 

Funcţia organizatorică 

Funcţia emotivă 

Funcţia perceptivă 

Funcţia sugestivă 
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Altele (numiţi-le) 

12.2. 

 

Componenta gnostică                     

 

Funcţia cognitivă 

Funcţia creativă 

Funcţia formativă 

Funcţia analitică 

Funcţia inductivă, deductivă 

Funcţia de generalizare, sintetizare 

Altele (numiţi-le) 

12.3. 

 

Componenta de proiectare           Funcţia de apreciere 

Funcţia de evaluare 

Funcţia de orientare 

Funcţia de proiectare 

Funcţia de coordonare 

Funcţia de perfecţionare 

Funcţia de creaţie productivă 

Altele (numiţi-le) 

12.4. 

 

Componenta motrică                     Funcţia kinesică comunicativă nonverbală 

Funcţia motrică didactică (demonstrativă) 

Funcţia motrică sportivă 

Funcţia motrică de caracter general 

Funcţia motrico-coordonativă 

Altele (numiţi-le) 

12.5. 

 

Componenta constructivă                  Funcţia de modelare 

Funcţia de aplicare 

Funcţia de reglare 

Funcţia de corectare 

Funcţia de operare 

Funcţia invenţională 

Altele (numiţi-le) 

12.6. 

 

Componenta organizatorică                    Funcţia de organizare 

Funcţia orientativă 

Funcţiia strategică 

Funcţia tactică 

Funcţia operativă 

Funcţia de conducere, dirijare 

Funcţia de relaţii (relaţională) 

Funcţia de evaluare 

13. 

 

Care dintre următoarele caracteristici vă sunt caracteristice, cu prioritate? (notaţi cu cifrele 1, 

2, 3 gradul fiecărei componente, 1 fiind grad superior) 

Componenta comunicativă                  1. 

2. 

3. 

Componenta gnostică                           1. 

2. 

3. 

Componenta motrică                             1. 

2. 

3. 

Componenta constructivă                       1. 

2. 

3. 

Componenta organizatorică                 1.                                                  

2. 
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3. 

14. 

 

Care dintre disciplinele studiate în facultate au conţinut elemente referitoare la proiectarea 

didactică (sau alte discipline cu acest aspect) (notaţi cu 1, 2, 3, 4, 5 importanţa acestora) 

Discipline socio-economice                 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Discipline medicale                        1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Discipline psiho-pedagogice               1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Discipline de profil specializat               1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Altele (numiţi-le)                           1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

15. 

 

Care a fost nivelul pregătirii dvs. în domeniul „TMEF” după absolvirea facultăţii şi care este 

în prezent? (sau alte discipline cu acest aspect)    (încercuiţi nota autoaprecierii) 

După absolvirea facultăţii 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

În prezent 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

16. 

 

După cîţi ani aţi obţinut nivelul de pregătire 

menţionat?     (încercuiţi cifra respectivă) 

3 ani 

5 ani 

10 ani 
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17. 

 

Dvs. aveţi nevoie de pregătire specială 

pentru formarea competenţelor de 

proiectare didactică? 

Da  

Nu  

Greu de răspuns 

17.1. 

 

Dacă răspunsul la întrebarea nr.16 este 

afirmativ, precizaţi sub ce formă:         

(bifaţi o variantă) 

Teoretică 

Practică 

Metodică 

18. 

 

După opinia dvs. în ce an de studiu trebuie 

să fie studiată disciplina „Proiectarea 

didactică în cadrul educaţiei fizice 

şcolare”? (încercuiţi cifra anului de studiu) 

1 

2 

3 

4 

19. 

 

Consideraţi conţinutul disciplinei „TMEF 

şcolare”, studiată în facultate, 

corespunzător realităţii din practica 

educaţiei fizice în învăţămîntul 

preuniversitar? (sau alte discipline cu acest 

aspect). 

Da  

Nu  

Greu de răspuns 

20. 

 

Aţi întîlnit cazuri în care conducerea 

administrativă a şcolii a manifestat interes 

cu privire la calitatea activităţilor dvs. de 

proiectare didactică? 

Da  

Nu  

Greu de răspuns 

20.1.  Dacă răspunsul la întrebarea nr.20 este afirmativ, atunci precizaţi în ce constau:  

  
  
  
  
21. 

257 

După opinia dvs. strategiile de proiectare 

didactică actuale în domeniul educaţiei 

fizice constituie un pas înainte în 

optimizarea procesului de învăţămînt 

şcolar? 

Da  

Nu  

Greu de răspuns 

22. Opiniile dvs. privind perfecţionarea pregătirii manageriale a profesorului de educaţie fizică: 
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Anexa 2 

Rezultatele chestionarului pentru profesorii de educaţie fizică din învăţămîntul preuniversitar 

 

În determinarea managerială a conţinutului educaţiei fizice şcolare la ce nivel de 

concepţie operaţi?

19,84

23,54

25,68

16,73

14,21

0

5

10

15

20

25

30

La nivelul concepţiei culturale

a educaţiei fizice şcolare sub

aspectul integrativ structural

al tuturor componentelor de

bază ale culturii fizice

La nivelul componentelor ei

aparte

La nivelul tuturor sistemelor

pedagogice ale culturii fizice

La nivelul sistemelor

pedagogice aparte ale culturii

fizice

La nivelul sistemului

integrativ structural

Variante de răspuns
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 Fig. A2.1. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea concepţiei de operare managerială 

a conţinutului educaţiei fizice şcolare 
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Care credeţi că este obiectivul principal al educaţiei fizice şcolare?

 

Fig. A2.2. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea obiectivului principal al educaţiei 

fizice şcolare domeniul educaţiei fizice)”. 
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disciplinei "Educaţia fizică"?

 Fig. A2.3. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea priorităţilor în definirea 

managerial-educaţională a performanţelor posibile la elevi, în cadrul procesului de învăţămînt al 

disciplinei „Educaţia fizică” 
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 Fig. A2.4. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea motivării priorităţii performanţei 

posibile 
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Care sunt priorităţile Dvs. în definirea managerial-metodologică a 

procesului de învăţămînt al disciplinei "Educaţia fizică"? 

(Grupul metodelor strategice)
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Fig. A2.5. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea priorităţilor în definirea managerial-

metoologică a procesului de învăţămînt al disciplinei „Educaţia fizică” 

 

În determinarea criteriilor de bază ale evaluării cantitative şi calitative a 

procesului de învăţămînt din cadrul disciplinei "Educaţia fizică", Dvs. 

desfăşuraţi în primul rînd? (Evaluări sumative).
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Fig. A2.6. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea criteriilor de bază ale evaluării 

cantitative şi calitative a procesului de învăţămînt din cadrul disciplinei „Educaţia fizică” 
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 Fig.A2.7. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea priorităţilor componentelor 
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 Fig. A2.8. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea nivelului de pregătire în domeniul 

„TMEF” după absolvirea facultăţii şi în prezent (în note) 
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Fig. A2.9. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea nivelului de pregătire 

obţinut în dependenţă de stagiul pedagogic 
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Fig. A2.10. Răspunsurile respondenţilor privind corespunderea disciplinei „TMEF 

şcolare”, studiată în facultate, corespunzător realităţii din practica educaţiei fizice în învăţămîntul 

preuniversitar 
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 Fig. A2.11. Răspunsurile respondenţilor privind manifestarea interesului din partea conducerii 

administrative a şcolii asupra calităţii activităţilor de proiectare didactică desfăşurate 
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Fig. A2.12. Răspunsurile respondenţilor privind strategiile de proiectare didactică actuale 

în domeniul educaţiei fizice 
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Anexa 3 

Chestionar pentru studenţii anului III-IV 

 

CHESTIONAR 

Răspunsurile la întrebările chestionarului vor fi numai în scop ştiinţific.  

Vă mulţumim anticipat!                                                              

Stimate coleg! 

În scopul obţinerii informaţiei privind optimizarea conţinutului disciplinei „TMCF” (sau altui 

aspect managerial) şi perfecţionării procesului de pregătire profesională pedagogică a profesorilor de 

educaţie fizică din cadrul facultăţilor respective din sistemul de învăţămînt universitar, catedra TMCF de 

la USEFS din Chişinău adresează către dumneavoastră cu rugămintea să răspundeţi la următoarele 

întrebări. 

Facultatea ______________________    din ___________________- 

Anul de studii _____________ ani 

 Nr. Intrebarea Soluţii 

1. 

 
Dumneavoastră sunteţi familiarizaţi cu activitatea 

profesională didactică a profesorului de educaţie 

fizică? 

Da  

Nu  

Greu de răspuns 

1.1. 

 

Dacă răspunsul la întrebarea nr.1 este afirmativ, 

precizaţi care din funcţii, după părerea 

dumneavoastră, sunt prioritare în activitatea 

profesională didactică a profesorului de educaţie 

fizică.   (bifaţi 3 variante) 

Funcţia de planificare 

Funcţia de organizare 

Funcţia de orientare metodologică 

Funcţia de reglare-evaluare în plan sociologic 

Funcţia de reglare-evaluare în plan pedagogic 

Alte funcţii (numiţi) 

2. 

 

Corespund funcţiile prioritare menţionate mai sus 

cu cele exercitate în cadrul practicii pedagogice? 

Da  

Nu  

Greu de răspuns 

2.1. 

 

Dacă răspunsul la întrebarea nr.2 este negativ, 

atunci vă rugăm să precizaţi de ce.    (bifaţi o 

variantă) 

Sunt slab pregătit în acest domeniu. 

Sunt activităţi birocratice, de rutină, formale. 

Nu se cere, nu sunt folositoare 

Alte motive (numiţi-le) 

3.  

 

Care din următoarele aspecte ale pregătirii le 

consideraţi prioritare pentru stabilirea orientării 

valorice? (bifaţi 2 variante) 

Pregătirea teoretico-metodică generală socio-

psiho-pedagogică. 

Pregătirea teoretico-metodică de profil 

(cunoştinţele din domeniul teoriei educaţiei 

fizice). 

Pregătirea specializată în domeniul disciplinei 

„Managementul educaţiei fizice şi sportului”  

Pregătirea teoretico-metodică din cadrul 

disciplinelor de profil specializat. 

Cursuri de reciclare, etc. 

Altele (numiţi-le). 

4. 

 

În determinarea managerială a conţinutului 

educaţiei fizice şcolare la ce nivel de concepţie aţi 

operat fiind încadrat în procesul practicii 

pedagogice? (bifaţi 2 variante) 

La nivelul concepţiei culturale a educaţiei fizice 

şcolare sub aspectul integrativ structural al 

tuturor componentelor de bază ale culturii fizice 

(educaţie fizică, cultură fizică sportivă, 

recreativă, recuperatorie). 

La nivelul componentelor ei aparte. 

La nivelul tuturor sistemelor pedagogice ale 

culturii fizice (joc, gimnastică, sport, recreaţie, 

a.n. turism). 

La nivelul sistemelor pedagogice aparte ale 

culturii fizice. 

La nivelul sistemului integrativ-structural şi 

pedagogic al culturii fizice. 
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5. 

363 

Care credeţi că este obiectivul principal al 

educaţiei fizice şcolare?     (bifaţi o variantă) 

 

Instructiv 

Educativ-formativ 

De profilaxie (asanative) 

6. 

 

Care au fost priorităţile dvs. în definirea 

managerial-educaţională a performanţelor 

posibile la elevi, în cadrul procesului de 

învăţămînt al disciplinei „Educaţia fizică şcolară” 

(la momentul practicii pedagogice)?      (bifaţi o 

variantă) 

Intelectuale (cunoştinţe-idei) 

Fizice: psihofiziologice, motrice, funcţionale 

(calităţi, priceperi) 

Valorice: valorico-orientative, gnostice, 

comunicative (valori, calităţi, atitudini, relaţii 

sociale) 

Altele (numiţi-le) 

7. 

 
Prioritatea performanţei posibile, menţionată de 

către dvs. este motivată prin:  

(bifaţi o variantă) 

 

 

 

Siguranţa (convingerea) concepţii proprii 

Starea aspectului managerial – administrativ 

(material, tehnic. Financiar etc.) al disciplinei 

Orientarea politicii manageriale (orientări 

conceptuale ale sistemului de învăţămînt, 

tradiţii, cerinţe etc.) 

Altele (numiţi-le)  

8. Care sunt priorităţile dvs. în definirea managerial-metodologică a procesului de învăţămînt al 

disciplinei „Educaţia fizică”? (bifaţi din fiecare grupă cîte o variantă) 

8.a. 

 

Metodele generale pedagogice Comunicative 

Demonstrative 

Ilustrative (intuitive) 

8.b. 

 
Metodele specifice practicii Metodele exerciţiului riguros standardizat 

Metoda jocului 

Metoda antrenamentului în circuit 

8.c. 

 

Metodele strategice Reproductive (reproducere după demonstraţie) 

Productive (execuţie după indicaţii) 

Euristice (de descoperire) 

De cercetare 

Creative  

8.d. 

 
Metodele de organizare a activităţilor instructive 

ale elevilor 

Individuală 

De grup 

Frontală (colectivă) 

De joc 

De antrenament în circuit 

9.  În determinarea criteriilor de bază ale evaluării cantitative şi calitative a procesului de învăţămînt din 

cadrul disciplinei „Educaţia fizică”, aţi desfăşurat (ca regulă) în primul rînd: 

9.a.  

 

Aprecieri iniţiale: Aprecieri generale 

Analize previzionale 

Măsurări 

Testări  

9.b. 

 

Aprecieri permanente: Aprecieri  curente 

Testări  

Măsurări  

Analize  

Observaţii  

Cronometrări  

Controlul pedagogic 

9.c. 

 
Evaluări sumative (la sfîrşitul practicii 

pedagogice): 

Aprecieri finale 

Măsurări-testări 

Concluzii pedagogice 

Analiza–generalizarea 

Sinteza pentru formularea deciziei 

10.  Care au fost priorităţile dvs. în proiectare managerială a conţinutului de învăţămînt al disciplinei 

„Educaţia fizică”? (bifaţi variante din compartimentele propuse) 
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10.a. 

 
Planificarea  Sistematică  

Strategică  

Coordonativă – verticală 

Coordonativă – orizontală 

Transversală  

Sintetizată  

10.b. 

 

Programarea Modulară  

Liniară  

Concentrică  

De spirală 

Integrată  

11. Vă rugăm să menţionaţi care din aspectele manageriale de planificare şi proiectare operativă a lecţiei 

de educaţie fizică prezintă dificultatea principală? (notaţi cu cifrele 1, 2, 3, 4 gradul de dificultate, 1 

fiind superior) 

 

11.1. 

 

Formularea obiectivelor şi stabilirea metodelor 

didactice                                                  1 

1.  

2.  

3.  

4.  

11.2. 

 

Definirea mijloacelor şi stabilirea metodelor 

didactice                                                  2 

1.  

2.  

3.  

4.  

11.3. 

 

Determinarea conceptelor organizatorice optime                                                      

4 

1.  

2.  

3.  

4.  

11.4. 

 

Prognozarea calitativă şi cantitativă, definirea 

metodelor de evaluare                             3 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

12. Care dintre componentele structurale din cadrul activităţii profesional-pedagogice a profesorului de 

educaţie fizică şi funcţiile acestora sunt prioritare pentru activitatea lui de proiectare didactică? 

(notaţi cu cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6 gradul de prioritate al fiecărei componente şi bifaţi cîte 3 funcţii de 

primă importanţă la fiecare grupă) 

12.1. 

 

Componenta comunicativă                     

 

Funcţia informativă 

Funcţia comunicativă 

Funcţia afectivă 

Funcţia gnostică 

Funcţia organizatorică 

Funcţia emotivă 

Funcţia perceptivă 

Funcţia sugestivă 

Altele (numiţi-le) 

12.2. 

 

Componenta gnostică                   

 

Funcţia cognitivă 

Funcţia creativă 

Funcţia formativă 

Funcţia analitică 

Funcţia inductivă, deductivă 

Funcţia de generalizare, sintetizare 

Altele (numiţi-le) 

12.3. 

 
Componenta de proiectare          Funcţia de apreciere 

Funcţia de evaluare 

Funcţia de orientare 
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Funcţia de proiectare 

Funcţia de coordonare 

Funcţia de perfecţionare 

Funcţia de creaţie productivă 

Altele (numiţi-le) 

12.4. 

 

Componenta motrică                         Funcţia kinesică comunicativă nonverbală 

Funcţia motrică didactică (demonstrativă) 

Funcţia motrică sportivă 

Funcţia motrică de caracter general 

Funcţia motrico-coordonativă 

Altele (numiţi-le) 

12.5. 

 
Componenta constructivă                   

 

Funcţia de modelare 

Funcţia de aplicare 

Funcţia de reglare 

Funcţia de corectare 

Funcţia de operare 

Funcţia invenţională 

Altele (numiţi-le) 

12.6. 

 

Componenta organizatorică                      

 

Funcţia de organizare 

Funcţia orientativă 

Funcţiia strategică 

Funcţia tactică 

Funcţia operativă 

Funcţia de conducere, dirijare 

Funcţia de relaţii (relaţională) 

Funcţia de evaluare 

13. 

 

Care dintre următoarele caracteristici vă sunt caracteristice, cu prioritate? (notaţi cu cifrele 1, 2, 3 

gradul fiecărei componente, 1 fiind grad superior) 

Componenta comunicativă 1. 

2. 

3. 

Componenta gnostică 1. 

2. 

3. 

Componenta de proiectare 1. 

2. 

3. 

Componenta motrică 1. 

2. 

3. 

Componenta constructivă 1. 

2. 

3. 

Componenta organizatorică 1. 

2. 

3. 

14. 

 
Care dintre disciplinele studiate în facultate au conţinut elemente referitoare la „TMEF şcolară” (sau 

altă disciplină cu aspect similar) (notaţi cu 1, 2, 3, 4, 5 importanţa acestora) 

Discipline socio-economice 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Discipline medicale 1. 

2. 
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3. 

4. 

5. 

Discipline psiho-pedagogice 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Discipline de profil specializat 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Altele (numiţi-le) 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

15. 

 

Dvs. aveţi nevoie de pregătire specială pentru 

formarea competenţelor didactice de proiectare? 

Da  

Nu  

Greu de răspuns 

15.1. 

 

Dacă răspunsul la întrebarea 15 este afirmativ, 

precizaţi sub ce formă (bifaţi o variabtă): 

Teoretică  

Practică  

Metodică   

16. 

 

După opinia Dvs. în ce an de studiu ar trebui să 

fie studiată disciplina „TMEF şcolară” (sau altă 

disciplină cu aspect similar) (încercuiţi cifra 

anului de studiu) 

1. 

2. 

3. 

4. 

17. 

 

Consideraţi conţinutul disciplinei „TMEF” (sau 

altă disciplină cu aspect similar) studiată în 

facultate, corespunzător realităţii din practica 

educaţiei fizice în învăţămîntul preuniversitar? 

Da  

Nu  

Greu de răspuns 

18. 

 
Aţi întîlnit cazuri în care conducerea 

administrativă a şcolii a manifestat interes cu 

privire la competenţele de proiectare didactică a 

Dvs.? 

Da  

Nu  

Greu de răspuns 

19.  Dacă răspunsul la întrebarea nr.20 este afirmativ, atunci precizaţi în ce constau:  

  

  

  

20. 

 

După opinia dvs. strategiile manageriale actuale 

în domeniul educaţiei fizice constituie un aspect  

care contribuie eficientizării procesului 

educaţional? 

Da  

Nu  

Greu de răspuns 

21. Opiniile dvs. privind perfecţionarea pregătirii manageriale a profesorului de educaţie fizică: 
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Anexa 4 

Rezultatele chestionarului pentru studenţii anului III-IV 
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Fig. A4.1. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea concepţiei de operare 

managerială a conţinutului educaţiei fizice şcolare 
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 Fig. A4.2 Răspunsurile respondenţilor privind determinarea obiectivului principal al educaţiei 

fizice şcolare 
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de învăţămînt al disciplinei "Educaţia fizică şcolară" (la momentul practicii pedagogice)?

 

Fig. A4.3. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea priorităţilor în definirea 

managerial-educaţională a performanţelor posibile la elevi, în cadrul procesului de învăţămînt al 

disciplinei „Educaţia fizică”  
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 Fig. A4.5. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea priorităţilor în definirea 

managerial-metodologică a procesului de învăţămînt la disciplina „Educaţia fizică” 
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 Fig. A4.6 Răspunsurile respondenţilor privind determinarea criteriilor de bază ale evaluării 

cantitative şi calitative a procesului de înăţămînt din cadrul disciplinei „Educaţia fizică” 
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Fig. A4.7. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea priorităţilor în proiectarea 

managerială a conţinutului de înăţămînt al disciplinei „Educaţia fizică”(planificarea) 
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Care au fost priorităţile Dvs. în proiectarea managerială a conţinutului de 

învăţămînt al disciplinei "Educaţia fizică" (Programarea)
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Fig. A4.8. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea priorităţilor în proiectarea 

managerială a conţinutului de înăţămînt al disciplinei „Educaţia fizică”(programarea)  

Vă rugăm să menţionaţi, care din aspectele manageriale de planificare şi proiectare operativă a lecţiei de 

educaţie fizică prezintă dificultatea principală?  (Determinarea conceptelor organizatorice optime grad de 

dificultate)
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 Fig. A4.9. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea dificultăţilor principale în 

planificarea şi proiectarea operativă a lecţiei de educaţie fizică 
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Care din următoarele componente sunt caracteristice ca prioritate pentru Dvs.?
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Fig. A4.10. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea priorităţilor componentelor 
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Fig. A4.11. Răspunsurile respondenţilor privind determinarea disciplinelor ce au conţinut 

elemente referitoare la „TMEF şcolară” 
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Fig. A4.12. Răspunsurile respondenţilor privind corespunderea disciplinei „TMEF”, 

studiată în facultate, corespunzător realităţii din practica educaţiei fizice în învăţămîntul 

preuniversitar 
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Fig. A4.13. Răspunsurile respondenţilor privind manifestarea interesului din partea conducerii 

administrative a şcolii asupra activităţilor de proiectare 
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Fig. A4.14. Răspunsurile respondenţilor privind constituirea strategiilor manageriale actuale în 

domeniul educaţiei fizice ca un aspect care contribuie la eficientizarea procesului educaţional 
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Anexa 5 

 Chestionar pentru studenţi/profesori 

Domeniul de competenţă psihopedagogică. Proiectarea didactică în cheie conceptului 

Educaţie centrată pe elev. 

Ca învăţător/profesor 

1A Cunosc principiile care determină particularităţile proiectării didactice axate pe formarea 

comptenţelor 

1 2 3 4 5 

1B Formulez sisteme de argumentare pentru a demonstra actualitatea, importanţa şi efectele 

respectării principiilor proiectării didactice centrate pe formarea competenţelor atît pentru 

elev, cît şi pentru profesor. 

1 2 3 4 5 

1C Elaborez proiecte didactice respectînd (a)  principiul individualităţii care asigură dezvoltarea 

individualităţii personalităţii celui care învaţă şi manifestarea acestuia ca subiect al propriei 

învăţări; (b) principiul alegerii care asigură dreptul şi dezvoltarea capacităţii elevului de a 

participa la luarea deciziilor vizavi de obiectivele propriei învăţări, conţinuturile, formele, 

metodele şi mijloacele de învăţare; (c) principiul creativităţii şi succesului care contribuie la 

formarea concepţiei pozitive de sine, la dezvoltarea capacităţii de automotivare; (d) 

principiul încrederii şi susţinerii care stimulează activitatea elevului orientată spre evaluare, 

edificare şi autoperfecţionare.  

1 2 3 4 5 

1D Asigur obţinerea de la elevi-părinţi a informaţiilor relevante (interesele elevului, motivaţia 

pentru învăţare, stilul şi modalitatea de învăţare, tipurile de inteligenţe dominante etc.) şi 

valorificarea acestora în proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată. 

1 2 3 4 5 

Ca învăţător/profesor 

2A Cunosc modalitatea de formulare a obiectivelor învăţării în termeni de performanţă în 

context interactiv, individualizat şi diferenţiat. 

1 2 3 4 5 

2B Susţin argumentat opinia că profesorul trebuie să motiveze şi să dezvolte capacitatea elevului 

de a-şi stabili rezultatele aşteptate ale lecţiei/modulului/anului de studiu. 

1 2 3 4 5 

2C Formulez activităţile de învăţare pornind de la aşteptările pe termen scurt şi pe termen lung 

ale fiecărui elev, ale părinţilor, de la cerinţele curriculare şi de la competenţa elevilor de 

concretizare a rezultatelor învăţării. 

1 2 3 4 5 

2D Asigur crearea unui mediu educaţional şi a situaţiilor de învăţare propice pentru 

cointeresarea/motivarea elevului/părinţilor şi dezvoltarea competenţei de stabilire a 

rezultatelor aşteptate de la lecţie/modul/semestru. 

1 2 3 4 5 

Ca învăţător/profesor 

3A Cunosc modalităţi de construire a strategiilor didactice astfel ca acestea să asigure 

performanţa academică şi să contribuie la dezvoltarea calităţii de subiect al fiecărui elev. 

1 2 3 4 5 

3B Susţin argumentat necesitatea şi fezabilitatea construirii strategiilor didactice bivalente: 

orientate spre obţinerea performanţei academice şi spre dezvoltarea calităţii de subiect al 

elevului. 

1 2 3 4 5 

3C Construiesc strategii didactice relevante pentru: valorificarea potenţialului fiecărui elev, 

dezvoltarea automotivaţiei pentru învăţare, asumarea responsabilităţii pentru propria 

învăţare, monitorizarea procesului învăţării, dezvoltarea competenţei metacognitive şi a 
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competenţei autoevaluative, şi de obţiberea performanţei academice. 

1 2 3 4 5 

3D Obţin în proiectele elaborate strategii didactice care oferă fiecărui elev, în procesul de 

învăţare, oportunitatea de a realiza sisteme de sarcini cu diferit nivel de complexitate, de a se 

manifesta şi a se implica activ şi responsabil, individual şi ca parte componentă a unei echipe 

ori a unui grup în contexte academice şi sociale. 

1 2 3 4 5 

Ca învăţător/profesor 

4A Cunosc importanţa identificării şi utilizării la ore a resurselor didactice variate şi inovative 

care facilitează învăţarea prin cooperare, învăţarea individualizată şi diferenţiată. 

1 2 3 4 5 

4B Argumentez necesitatea proiectării competenţelor în demersul didactic şi a resurselor 

moderne, actuale, care asigură adecvarea conţinutului la nevoile educaţionale ale fiecărui 

elev şi ale colectivului de elevi în ansamblu. 

1 2 3 4 5 

4C Valorific în proiectul didactic potenţialul formativ al resurselor informaţionale, umane şi al 

materialelor noi şi tradiţionale care facilitează învăţarea fiecărui elev. 

1 2 3 4 5 

4D Asigur, prin relevanţa şi adecvarea resurselor valorificate, crearea situaţiilor de învăţare 

motivante pentru elevi şi obţinerea rezultatelor academice aşteptate. 

1 2 3 4 5 

Ca învăţător/profesor 

5A Posed informaţia necesară pentru a transforma conţinuturile instruirii în conţinuturi 

semnificative pentru elevi. 

1 2 3 4 5 

5B Argumentez necesitatea şi posibilitatea identificării şi accentuării utilităţii teoretice şi 

practice pentru elev a fiecărui subiect de conţinut inclus în curriculum. 

1 2 3 4 5 

5C Proiectez modalităţile de motivare şi implicare a elevului în studierea şi aplicarea în contexte 

variate şi semnificative a subiectelor de conţinut, integrarea fiecărui subiect în structura 

generală a disciplinei de studiu; construirea conexiunilor logice ale subiectului studiat în 

context interdisciplinar. 

1 2 3 4 5 

5D Obţin proiecte didactice care asigură motivarea elevilor pentru studiul fiecărui subiect de 

conţinut; înţelegerea rolului şi locului conţinutului studiat în sistemul propriu de competenţe; 

conştientizarea valorii informaţiei noi şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare a acesteia în 

contexte concrete. 

1 2 3 4 5 

Ca învăţător/profesor 

6A Cunosc cadrul normativ şi metodologic al proiectării curriculumului la decizia şcolii. 

1 2 3 4 5 

6B Argumentez necesitatea diversificării ofertei educaţionale pentru satisfacerea intereselor şi 

nevoilor educaţionale ale elevului, familiei, şcolii şi comunităţii. 

1 2 3 4 5 

6C Aplic instrumente de identificare a intereselor şi nevoilor educative şi elaborez un curriculum 

pentru disciplina opţională împreună cu elevii. 

1 2 3 4 5 

6D Constat implicarea activă a elevilor, părinţilor în luarea deciziilor vizavi de forma de 

organizare, conţinuturile, modalităţile de organizare a orelor la disciplina opţională şi în 

stabilirea rezultatelor aşteptate în urma studiului disciplinei opţionale. 

1 2 3 4 5 
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Anexa 6  

 

MODEL DE PROIECT DIDACTIC 

la lecţia de educaţie fizică desfăşurată în clasa a VIII-a 

Realizat – Blanuţa Pavel, student, an.IV, PEF 

 

Tipul lecţiei: de laborator. 

 

Mijloace de învăţămînt: cîntar, taliometru, postere, caietul de educaţie fizică al elevului, 

pixuri, foi. 

 

Tema: Nutriţia corporală a omului 

1. Definirea noţiunilor “nutriţie corporală, process de digestie, de hrănire, de alimentare”. 

2. Evaluarea indicilor ce ţin de nivelul dezvoltării fizice a corpului uman prin măsurări 

antropometrice. 

3. Interpretarea rezultatului obţinut în urma calculului conform tabelului. 

4. Exersarea elevilor în efectuarea diverselor roluri. 

 

Elevii vor fi competenţi:  

- să reflecteze asupra cîmpului asociativ, exprimîndu-şi părerea; 

- să încerce să definească “nutriţia corporală”; 

- să dobîndească cunoştinţe despre mecanismul determinării indicelui nutriţiei corporale; 

- să opereze cu indicii antropometrici utilizînd formula (Kettle); 

- să conştientizeze necesitatea activităţii motrice în reglarea masei corporale; 

- să exprime cu cuvinte proprii tehnologia determinării indicelui corporal; 

- să aplice în practică cunoştinţele şi competenţele achiziţionate; 

- să opereze, să compare şi să interpreteze rezultatele investigaţiei; 

 

  

Bibliografia: 

1. Filipov V., Sava P. Educaţie fizică. Ghid de implementare a curriculumului modernizat 

în învăţămîntul liceal din Chişinău, Î.E.P. Ştiinţa, 2007. 

2. Boian J., Becherschi S., Sava P. Concepţia educaţiei fizice şi sportului în învăţămîntul 

preuniversitar. Chişinău, 1998, p. 15. 

3. Grimalschi T., Boian J., Sava P., Hîncu L., Gîlca A. Educaţie fizică. Curriculum pentru 

clasele a X-a – a XII-a. 
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E
v
o
ca

re
a 

  
  
 3

- 
5
 m

in
. 

Elevul va fi 

competent:  

O1 – să 

conştienteze 

obiectivul 

lecţiei;  

 

 

 

 

 

 

O2 – să-şi 

exprime propria 

opinie;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 – să 

reflecteze asupra 

cîmpului 

asociativ, 

exprimîndu-şi 

părerea; 

 

 

 

 

O4 – să încerce 

să definească 

“nutriţia 

corporală”;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea colectivului de elevi. Salutul. 

Verificarea prezenţei elevilor la lecţie. 

Anunţarea temei şi obiectivelor lecţiei. 

 

 

 

 

 

Motivarea învăţării. 

Elevii vor răspunde la întrebările: 

1. Cum înţelegeţi sensul cuvintelor “lecţie de 

laborator”? (diagnosticare, experimentare, 

cercetare, determinare, testare). 

2. Care este menirea unei lecţii de laborator 

la educaţia fizică? (diagnosticarea condiţiei 

fizice, indicilor antropometrici, efortului 

fizic, indicii nutriţiei corporale). 

3. Alcătuirea cîmpului asociativ “nutriţie”: 

N – necesitatea (hranei); 

U – utilitate; 

T – trasformare; 

R – regenerare: 

I – ingerare; 

Ţ – ţesuturi; 

I – indici; 

E – energie. 

 

 

4. Definirea noţiunilor “nutriţie corporală, 

process de digestie, de hrănire, de 

alimentare” 

 

 

 

 

 

1´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2´ 

Expunere. 

Comentariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociere 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Asalt de idei 

Diverse 

obiecţii. 

Înregistrarea 

absenţelor. 

Elevii ascultă 

cu atenţie 

obiectivele 

anunţate 

 

 

 

 

 

 

Vor fi 

interogaţi  

4-6 elevi. Se 

acceptă orice 

răspuns, 

indiferent de 

corectitudinea 

acestuia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideile să fie 

bazate pe 

logică 
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ea
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a 
se
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lu
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5
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0
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O5 – să 

memoreze 

informaţia;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 – să înţeleagă 

termenii 

medicali 

“obezitate”, 

“anorexie ” şi 

importanţa 

determinării 

indicilor nutriţiei 

corporale;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţia profesorului referitoare la: 

definirea prin schema ce urmează:  

 

 

 
 

Profesorul constată:  

- dereglarea procesului de nutriţie contribuie 

la creşterea exagerată a masei corporale – 

obezitate sau la insuficienţa ţesutului adipos, 

lipsa poftei de mîncare – anorexie; 

Este foarte important ca fiacare elev să poată 

determina indicii nutriţiei corporale pentru a 

stabili dacă are surplus sau deficit de 

greutate, sau masa corporală corespunde 

normelor de dezvoltare fizică; 

Se vor desfăşura anumite cercetări ce se 

bazează pe utilizarea anumitor teste menite 

să evalueze indicii ce ţin de nivelul 

dezvoltării fizice a corpului uman; 

Apelînd la măsurări antropometrice, 

determinăm: 

1) înălţimea corpului; 

2) masa corporală; 

3) indicii raportului dintre masa corporală şi 

înălţimea corpului; 

 

2´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicare. 

Povestire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii notează 

în caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii notează 

în caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repere: 

L (cv) – 

înălţimea 

corpului în cm, 

P (g) – masa 

corporalăn g, 

I – indicele 

nutriţiei 

corporale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRIŢIE 

INGERARE UTILIZARE 

ANSAMBLUL PROCESELOR FIZIOLOGICE 

CREŞTERE 

A HRANEI (PENTRU) 

TRANSFORMARE 

DEZVOLTARE ACTIVITATE 

A ORGANISMULUI UMAN 
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O7 – să 

dobîndească 

cunoştinţe 

despre 

mecanismul 

determinării 

indicelui nutriţiei 

Etapa II. Determinarea taliei (înălţimii) 

corpului elevului utilizînd taliometrul. 

Elevul stă în poziţie verticală, călcîiele 

alături pe suportul de jos al dispozitivului cu 

spatele la grila gradată. Planşeta se plasează 

pe creştetul elevului. 

Etapa III. Efectuarea calculului conform 

formulei 

 

5´ 

 

 

 

 

 

 

1´ 

 

Algoritmizare 

 

Explicaţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

conspectează 

reperele de 

bază ale 

logaritmului 

determinării 

indicelui 
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corporale;  

 

 

 

 

O8 – să opereze 

indicii 

antropometrici 

utilizînd formula 

(Kettle)  

 

O9 – să 

determine 

nivelul nutriţiei 

corporale;  

 

 

 

O10 – să 

conştientizeze 

necesitatea 

activităţii 

motrice în 

reglarea masei 

corporale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O11 – să 

exprime cu 

cuvinte proprii 

tehnologia 

determinării 

indicelui 

corporal;  

 

I = P (g) : L (cm) = 69000 : 170 = 406 g 

 

 

 

 

 

Etapa IV. Interpretarea rezultatului obţinut 

în urma calculului conform tabelului 

 

Indicii nutriţiei corporale 

bărbaţi femei băieţi 

15 ani 

fete 

15 ani 

370-

400g 

325-

375g 

325 g 318 g 

 

 

- Comentariul profesorului referitor la 

calculul obţinut. 

Indicele nutriţiei al elevului demonstrează că 

acesta are surplus de greutate, care ulterior 

trebuie lichidat. Numai activitatea motrice, 

exerciţiile fizice, alimentaţia raţională, 

procedurile de călire a organismului vor 

reduce componentele de grăsimi şi vor 

preveni obezitatea. 

 

Consolidarea cunoştinţelor.  

Elevii răspund la întrebările: 

- Ce este nutriţia corporală (definiţia)? 

- Pentru ce trebuie să cunoaştem indicii 

antropometrici? 

- Care sînt etapele de determinare a indicelui 

nutriţiei corporale? 

- În ce constă esenţa probei Kettle? 

- Cum se efectuează interpretarea 

rezultatului în urma calculului efectuat? 

- Care sînt mijloacele de reglare a masei 

corporale? 

 

 

1´ 

 

 

 

 

 

 

 

1´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2´ 

 

 

 

 

2´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentariu 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming.    

Conversaţie.  

 

nutriţiei 

corporale  

P (g) = 69000 

g 

L = 170 cm 

 

 

 

 

 

 

Indicii 

antropometrici 

se introduc în 

formula Kettle. 

În urma 

calculului final 

obţinem 

indicele 406 g 

la 1 cm. 

Conform 

standardelor 

din tabela 

respect-tivă, 

facem 

concluzia că 

elevul are 

surplus de 

greutate (81 

g). 

 

 

 

 

Comparativ 

fiecare poate 

regla masa 

corporală, 

respectînd 

alimentaţia 

raţională şi un 

regim de acti-

vitate motrice 

individual. 

 

 

 

 

 

Elevii care dau 

răspunsuri 

incorecte, 

incomplete 

sînt ajutaţi de 

professor şi de 
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colegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

R
ef

le
cţ

ia
 5

-7
 m

in
. 

 

O12 – să aplice 

în practică 

cunoştinţele şi 

competenţele 

achiziţionate. 

  

 

 

O13 – să 

opereze, să 

compare şi să 

interpreteze 

rezultatele 

investigaţiei. 

 

 

 

O14 – să deducă 

concluzii şi să 

formuleze 

decizii;  

 

 

Formarea competenţelor elevilor. 

Exersarea elevilor în efectuarea diverselor 

roluri. 

Elevii fiind repartizaţi cîte trei în grupuri vor 

exercita anumite funcţii: subiectul cercetat, 

cercetătorul, operatorul, astfel realizînd 

investigaţia referitoare la determinarea 

indicelui nutriţiei corporale. 

Descrierea funcţiilor: 

- subiectul cercetat este elevul căruia i se 

determină masa corporală şi talia corpului. 

- Cercetătorul este elevul care dirijează cu 

activitatea elevului cercetat, precum şi cu a 

operatorului. 

- Operatorul este elevul care înregistrează 

indicii antropometrici determinaţi, 

efectuează calculul respectiv, finalmente 

determină indicele nuriţiei elevului cercetat. 

 

 

 

12´ 

 

 

 

 

Învăţarea prin 

cooperare.  

Învăţarea prin 

descoperire. 

Algoritmizarea.  

Activitatea în 

echipe. 

Conversaţie  

 

 

 

Formarea 

capacităţilor 

praxiologice. 

Profesorul 

urmăreşte şi 

consultă 

activitatea 

elevilor. 

Activitatea 

didactică a 

elevilor poartă 

un caracter 

alternativ. 

Fiecare elev 

exercită 

funcţiile 

respective. 

Elevii se vor 

folosi de fişele 

didactice care 

conţin formula 

Kettle. 

E
x

te
n

si
a 

 3
 m

in
. 

O15 – să recepte 

conştient 

obiecţiile şi 

concluziile 

profesorului 

Bilanţul lecţiei: 

- aprecierea, notarea elevilor, 

- obiecţii, concluzii referitoare la realizările 

obiectivelor educaţionale. 

Activitatea programată la domiciliu. Periodic 

o dată pe lună  de realizat de sine stătător 

cercetarea propriului indice al nutriţiei 

corporale. 

3´ 

 

 

 

 

 

 

2´ 

Evaluarea 

curentă.  

Comentariu.  

Analiză. 

Sinteză. 

Notele se 

introduc în 

registru şi 

agenda 

elevului. De 

evidenţiat 

greşelile tipice 

comise în 

cadrul 

investigaţiei 

realizate. 
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Anexa 7  

      MODEL DE PROIECT DIDACTIC 

la lecţia de educaţie fizică desfăşurată în clasa a VIII-a 

Clasa, data,locul desfăşurării, instituţia de învăţămînt: 

_____________________________________________________________________________

________  

Tipul lecţiei: teoretică. 

Materiale didactice şi inventar: calculator, proiector, fişe,postere,caiete,pixuri. 

Domeniul :cognitiv 

Stdent-Profesor: Blanuţa Pavel, an.IV, Facultatea Pedagogie 

Tema: Cultura fizică recreativă 

1. Definirea conceptului de Cultură fizică recreativă. 

2. Rolul culturii fizice recreative în plan psihologic, fiziologia şi social. 

3. Identificarea exerciţiilor fizice pentru recreerea fizică a propriului organism. 

Subcompetenţa: elevul va fi competent să rezume importanţa odihnei active a omului 

realizată prin intermediul practicării exerciţiilor fizice pentru sănătate, în scopul recuperării 

forţelor consumate în procesul activităţii profesionale.  

Elevii vor fi competenţi:  

- să numească corect termeni sportivi însuţite anterior 

- să lucreze în grup enumerînd beneficiile pe plan psihologic, fiziologic, social 

- să-şi reamintească definiţia noţiunilor studiate; 

– să memorizeze unele exemple; 

- să aprecieze odihna activă ca efect benefic şi creativ 

– să execute activ exerciţiile fizice pen tru recrearea fizică a propriului organism; 

- să respecte condiţiile însărcinării didactice; 

– să evalueze activitatea desfăşurată. 

Bibliografia: 
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1. Boian J., Becherschi S., Sava P. Concepţia educaţiei fizice şi sportului în învăţămîntul 

preuniversitar. Chişinău, 1998, p. 15. 

2. Dragu Mircea - Jocurile de mişcare şi activităţile de timp liber, cerinţă prioritară pentru 
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3. Dragu Mircea - Locul, rolul şi importanţa jocurilor motrice în lecţia de educaţie fizică 

în ciclul gimnazial --  Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Fascicula XV – Educaţie 
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Etapele 

lecţiei şi 

durata 

acestora 

Operaţionalizarea 

obiectivelor 

referitoare la 

dezvoltarea 

subcompetenţelor 

Conţinuturi didactice Durata 

efortului 

fizic şi 

intelectual 

Metodologia de 

predare-

învăţare-

evaluare 

Indicaţii 

organizatorico-

metodoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

V 

O 

C 

A 

R 

E 

 

13 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor fi 

competenţi: 

-să menţină 

disciplina de 

muncă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-să argumenteze 

succint printr-o 

caracterizare a 

ramurei de sport 

 

 

 

 

 

-să numească corect 

termeni sportivi 

însuţite anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizarea 

colectivului de elevi. 

Salutul.Raportul elevului 

deserviciu.Numărarea de 

la 1...3 

Aranjarea pe ateliere 

conform 

numerelor.Cuvîntul 

întroductuv al profesorului. 

Elevi din lecţiile însuşite  

anterioar am desfăţurat 

multiple tipuri de lecţii.Am 

desfăţurat lecţii 

practice,lecţii -

competiţie,lecţie 

antrenament,lecţie cu 

îmbinarea teoriei cu 

practica .Însă astăzi vom 

desfăşura o lecţie pur 

teoretică la educaţia fizică 

pentru a ne achziţiona cu 

cunoştinţe şi tehnologii 

moderne din domeniul 

cognitiv 

 

2.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Fiecare atelier dispune de 

un plic ,îl deschideţi şi 

agumentaţi succint printr-o 

caracterizare a subiectului 

din plic? 

Atletismul; 

Gimnastica, 

Jocuri sportive ; 

 

Profesor : Studiind aceste 

ramuri sportive la lecţiile 

anterioare veţi reflecta prin 

intermediul pictogramei 

cîte o poziţie iniţială pentru 

efectuarea unor acţiuni 

motrice concrete cu proba 

de sport în  timp 30sec   

 

Atletism –startul de jos,  

Gimnastica –sprigin culcat  

Înainte 

Jocuri sportive –pasa de 

sus 

 

0.5min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.30”min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcina: 

expunerea 

părerilor asupra 

maximei 

 

 

 

 

 

Elevii vor 

formula succint  

răspunsurile 

respective 

 

 

 

 

 

Elevii vor 

formula corect 

răspunsurile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor 

răspunde 

succint, sugestiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor 

răspunde 

succint, sugestiv 

 

 

 

 

 

 

 



 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-să lucreze în grup 

enumerînd 

beneficiile pe plan 

psihologic, 

fiziologic, social 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-să-şi reamintească  

definiţia noţiunilor 

studiate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor : Ce calităţi 

motrice devoltă aceste trei 

ramuri de sport? 

 

Viteza;rezistenţa;forţa; 

Supleţea;îndemînarea 

 

Profesorul :Elevi, cum 

credeţi ce rol joacă 

educaţia fizică şcolară în 

viaţa elevului ?Meditaţi şi 

scriţi  beneficiile educaţiei 

fizice pe plan 

 

Psohologic-învingera 

dificultăţilor, 

punctualitatea,curajul, 

curiozitatea,gustul estetic, 

menţinerea emoţiilor 

negative. 

 

Fiziologic-dezvoltă 

organismul multelateral pe 

plan funcţional anume:a 

sistemului 

nervos,cardiovascular, 

muscular,respirator,circular, 

digestiv 

 

Social –longevitatea 

omului,modul de viaţă 

sănătos,practicarea 

sistematică a exerciţiilor 

fizice, sporirea capacităţii 

de muncă fizică şi 

intelectuală, 

 

Profesorul:Mijlocul de 

bază a culturii  fizice este 

considerat exerciţiul fizic 

care prin diferite mijloace 

nespecifice (aerul apa, 

soarele) influienţează 

benefic asupra 

organismului 

Elevi definiţi noţiunile „Cultura 

fizică „şi „Exerciţiul fizic”? 

 

Cultura fizică-parte 

componentă a culturii univer 

sale ce sintetizează categoriile, 

legităţile ,instituţiile şi 

 bunurile materiale create 

pentruvalorificareaexerciţiilor  

fizice în scopul perfecţionării 

 

 

 

 

 

 

 

4min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5min 

 

 

 

 

 

 

Sinteză 

Expunere 

 

Corelaţii 

interdisciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinteza 

Expunere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinteza 

Expunere 

 

 

 

 

 

Elevii vor lucra  

diferenţiat, pe  

atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor lucra  

diferenţiat, pe  

atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul în care  

elevii nu cunosc 

nici o maximă,  
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R 

E 

A 

L 

I 

Z 

A 

R 

E 

A 

  

 

S 

E 

N 

S 

U 

L 

U 

I 

 

25 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-să asculte atent  

şi să conştientizeze  

concluziile 

profesorului; 

 

 

 

 

 

 

 

-să conştientizeze 

obiectivele 

de realizare a  

subcompetenţei  

care urmează a fi  

dezvoltată; 

 

– să-şi expună 

opiniile referitor la 

înţelegerea sensului  

motoului lecţiei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

– să-şi expună 

opiniile referitor la 

filmuleţul dat; 

 

 

 

 

 

 

 

potenţialului biologic,motrice şi 

spiritual al omului, 

 

Exerciţiul   fizic –actele  

motrice utilizate sistematic, 

conştient,repetate multiplu, care 

realizează obiectivele 

educaţionale 

 

Profesorul  :Elevi selectaţi 2,3 

maxime din ansamblul  

acestora ,care ar indica 

 importanţa exerciţiilor fizice  

Exemplu  („Exerciţiile fizice pot 

înlocui unele medicamente,  

dar nici un medicament pe lume 

nu poate înlocui exerciţiul fizic” 

Simon Tisso 

„Omul antrenîndu-şi corpul,  

devine sănătos, rezistent, 

îndemănatic,tot astfel el trebuie 

să se antreneze  intelectual 

voinţa „  
Maxim Gorki 

„Dacă practicăm exerciţiile 

fizice 

numai avem nevoie de  

medicamente.” Avicena 

 

Profesor : Elevi,întradevăr 

datorită exerciţiului fizic omul  

devine activ din punct de vedere  

intelectual şi fizic.Şi 

 întotdeaunadezvoltarea fizică 

 şi cea intelectual-creativă 

 să vă fie în armonie. 

3.Anunţarea subiectului şi a 

subcompetenţei lecţiei. 

a)subiectul lecţiei :Cultura  

fizică recreativă 

b)subcompetenţe:Elevul 

va fi competent să rezume  

importanţa odihnei active a 

omului realizată prin 

intermediul practicării 

exerciţiilor fizice pentru 

sănătate , în scopul 

recuperării forţelor 

consumate în procesul 

activităţii profesionale. 

c)motto-ul 

„Tot ce poate produce 
raţiunea mea mai   
valoros, cele mai  plastice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

Sinteza 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea  

Diapozitivului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea  

Diapozitivului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiul de 

Caz 

 

 

 

 

 

 

Studiul de 

Caz 

 

 

 

 

aceştia sînt 

ajutaţi de 

profesor. 

 

 

 

Generalizarea  

reperelor 

teoretice poartă 

caracter 

concluziv  

şi sugestiv. 

 

 

 

 

 

Elevii urmăresc  

pe ecran textul  

care conţine  

subiectul şi  

subcompetenţa  

lecţiei. Subiectul  

lecţiei va fi  

transcris în  

caiete. 

 

 

Elevii scriu în  

caiete motoul  

lecţiei. Cîţiva  

elevi comentează  

esenţa frazei lui  

Goethe. 
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– să asculte atent,  

însuşind reperele  

teoretice de bază  

ale temei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– să memorizeze  

unele exemple; 

mijloace de exprimare a 
gîndurilor îmi vin în 
minte în timpul 
mersului.” 

(Johann Wolfgang von Goethe 
) 
Comunicarea cunoştinţelor 

referitoare la subiectul lectiei 

prin intermediului unui 

filmuleţ. 

(Va dirula cîte un fragment din  

Film la care elevii vor relata 

 ce au înţeles, şi va povesti după 

părerea lor ce va urma în 

filmuleţ.(concluzie dacă va  

coincide parerea elevilor cu a 

filmuleţului) 

profesor:  Elevi urmăriţi un  

fragment din filmuleţ şi  

argumentaţi –l  ce aţi înţeles? 

 

 

 

Profesorul : Actualmente, elevul 

contemporan din clasele  

liceale duce o viaţă sedentară, 

caracterizată prin lipsă de  

mişcare. Activitatea  

educaţională îi solicită elevului 

muncă intelectuală asiduă.  

Pentru activitatea desfăşurată 

 la şcoală şi pentru însuşirea  

materiei de studiu acasă  

(care este destul de voluminoasă 

şi complicată) se cere  

mult timp,în medie 8-10 ore. 

Regretabil, însă şi puţinul timp 

 liber de care dispune elevul este 

dedicat nu practicării exerciţiului 

 fizic, ci computerului, audierii 

 muzicii, vizionării programelor  

televizate etc. Sedentarismul 

 însoţeşte şi activitatea  

cotidiană a adultului,care, 

 în principiu, manual realizează  

 un volum mic de muncă, iar 

 acasă,în timpul liber, e  

 preocupat de lectură,de 

 vizionarea programelor 

 televizate etc.Aşadar, activitatea 

cotidiană a elevului/omului  

contemporan e lipsită de mişcări 

active şi eforturi  

musculare pronunţate. Din 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corelaţii 

Interdisciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiul de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea  

Diapozitivului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii îşi fixează  

de sine stătător  

unele repere în  

caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii  

conspectează 

consecinţele  

odihnei active 
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Metoda :PRES 

 -elevii  vor argumenta  

pe baza temei  opiniile 

lor 

 

 

 

– să memorizeze  

unele exemple; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 punct de vedere ştiinţific, acest 

fenomen se numeşte  

hipodinamie, iar în mod popular 

 i se spune „boala civilizaţiei”, 

care, finalmente, dă naştere 

 multor consecinţe negative, 

 acestea exprimîndu-se, în 

 primul rînd, prin dereglarea  

stăriide sănătate fizică şi psihică 

 a omului/elevului. 

PROIECTOR  Reţineţi! Dacă  

activitatea profesională  a  

adultului sau activitatea  

educaţională a elevului 

se desfăşoară fără întreruperi,  

iar pauzele (sau recreaţiile) sînt 

folosite pentru odihna pasivă,  

fireşte că un astfel de  

comportament dăunează   

sănătăţii organismului uman. 

„Consecinţele odihnei pasive”-

filmuleţ 

 

Organismul acumulează   

oboseală. 

Psihologic, omul devine  

indispus, irascibil, nervos,  

spontan şi nechibzuit în vorbe şi 

acţiuni etc. Din punct de vedere   

anatomo-fiziologic consecinţele 

„intelectualizării vieţii”  

sînt la fel de grave. Sistemul  

osos se dezvoltă 

foarte încet, cutia toracică,  

coloana vertebrală se  

deformează. Apare scolioza, 

gîrbovirea, artrita etc. 

Muşchii, în lipsa efortului fizic, 

 se atrofiază, sîngele  

stagnează în vene, fapt ce  

împiedică  circulaţia sangvină  

normală, funcţiile inimii  şi, în 

 general, ale sistemului  

cardiovascular, respirator, 

neuromuscular etc. sînt   

dereglate simţitor. Ca rezultat, 

 apar ameţeli, disconfortul 

 intestinal, insomnia, respiraţia 

 la un efort fizic oricît de mic 

 devine dificilă etc. 

Astfel, apar diverse boli: 

hipertensiunea, gastritaşi  

ulcerul stomacal şi, nu în  

ultimul rând, obezitatea. 

Este foarte important ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiul de caz 

Discuţii  

Sinteza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrare  

Metoda 

repetării 

exerciţiului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplele sînt  

transcrise de  

către elevi în  

caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreaţia fizică  

este organizată 

desfăşurată de  

un elev. Elevii  

execută 

complexul de 

exerciţii  

stînd în picioare  

(ieşiţi din bănci). 
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R  

E 

F 

 

 

 

-să aprecieze odihna 

activă ca efect 

benefic şi creativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– să execute activ  

exerciţiile fizice pen 

tru recrearea fizică 

a propriului  

organism; 

 

 

 

 

 

 

 

– să formuleze 

concluzii referitoare  

din filmuleţul dat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omul/ elevul să  conştientizeze  

că  peparcursul zilei de muncă,  

al activităţii profesionale, 

educaţionale, îndeosebi, munca 

intelectuală trebuie să fie  

alternată numaidecît cu odihna 

activă, care constituie un  

remediu curativ şi eficace în  

profilaxia şi combaterea  

bolilor cauzate de hipodinamie 

 

Metoda :PRES elevii vor 

argumenta pe baza temei   

opiniile lor 

P-expuneţivă părerea la  

probelma dată? 

R-faceţi o judecată referitor la 

punctul de vedere? 

E-daţi un exemplu pentru  

claritatea judecăţii voastre? 

S-faceţi un rezumat sumativ al 

punctului vostru de vedere ? 

Profesorul :Elevi activitatea 

educaţională de azi e relizată  

mai mult prin munca  

intelectuală ,deaceia vom  

alterna nişte exerciţii fizice 

 în scopul refacerii tonusului  

psihic şi revenirii la   

activitatea anterioară  

intelectuală 

4. Momentul de recreare 

fizică 

 Elevii execută un complex  

din 3–4 exerciţii pentru 

muşchii gîtului, centurii  

scapulare, braţelor şi trunchiului  

cu  acompaniment  muzical 

În ce mod trebuie realizată 

 odihna activă şi care este 

 conţinutul şi durata ei?  

–filmulet 

Odihna activă în cadrul zilei se 

organizează, de regulă,  

în formă  de  pauze dinamice 

 sau recreative cu durata  

 de 10-15 minute. Spre exemplu, 

pentru elevii 

din clasele superioare astfel  

de pauze trebuie realizate 

  în timpul pregătirii temelor 

 pentru acasă. Elevul va 

întrerupe studiul la fiecare  

40-45 de minute, efectuînd 

un complex de exerciţii pentru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuţie  

Ghidată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simularea 

Comentariul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii receptează  

vizual informa- 

ţia prezentată pe 

ecran, notînd în 

caiete unele idei 

despre mişcare, 

exerciţiul  

fizic şi sănătate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii îşi fixează  

de sine stătător  

unele repere în  

caiete. 
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L 

E 

C 

Ţ 

I 

E 

 

 

13 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– să sintetizeze  

concluzii; 

 

– să respecte 

condiţiile 

însărcinării  

didactice; 

 

 

 

 

 

– să evalueze 

activitatea 

desfăşurată; 

 

 

– să reacţioneze  

adecvat ascultînd  

valoarea notelor lor; 

– să-şi noteze în  

agendă tema pentru 

acasă, precum  

şi sursele 

recomandate pentru  

lectură. 

 diverse grupe de muşchi  şi  

segmente corporale, va efectua  

o plimbare în aer liber 

 sau va realiza o repriză de 

 tenis de masă etc. În 

cadrul pauzei dinamice, elevul  

va efectua şi exerciţiile fizice 

programate de profesorul de 

specialitate pentru activitatea  

motrice de acasă. 

O altă formă a odihnei active 

 în timpul zilei poate fi un 

antrenament uşor, organizat  

în mod independent. Durata 

antrenamentului va depinde  

de timpul liber.Conţinutul 

antrenamentului poate fi foarte 

 variat. În unele cazuri el 

ar putea include mersul în  

alternanţă cu alergarea, în alte 

cazuri – complexe de exerciţii  

fizice cu şi fără obiecte pentru 

dezvoltarea fizică armonioasă  

sau dezvoltarea calităţilor  

motrice. Printre alte variante 

 pot fi: plimbarea/antrenarea 

 cu bicicleta; jocul de volei,  

baschet, minifotbal sau  

practicarea înotului etc. Iar  

pentru elevii sănătoşi, bine  

pregătiţi fizic şi cu aptitudini  

sportive, drept 

odihnă activă va servi  

antrenamentul sportiv, realizat 

 în cadrul şcolilor sportive,  

practicînd, după 

preferinţe, un anumit sport. 

 În organizarea odihnei active 

în cadrul zilelor de odihnă, al 

sărbătorilor şi vacanţelor sînt 

binevenite organizarea 

antrenamentelor pentru  

sănătate cu toată familia sau  

organizarea marşurilor turistice 

 familiale. 

Profesorul Elevi  din notele 

informative pe care le-aţi  

achiziţionat la lecţie  veţi aplica  

 cuvintele –cheie la recrearea  

 fizică 

Recrearea fizică-revenirea 

organismului după efort la o  

stare normală;practicarea  

exerciţiilor fizice,relaxări 

musculare;refacerea energiei 

 

 

3min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10min 

 

 

 

 

 

        2min 

 

 

 

 

1min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiul de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convorbire  

Studiul de 

Prezentarea  

Diapozitivului 

 

Studiul de caz 

 

 

Expunere  

Prompt 

 

 

 

 

Analiza  

Comentariul 

 

 

 

 

Analiza 

Expunere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor relata  

reperele de bază  

referitoare la  

subiectul lecţiei,  

evidenţiind rolul  

şi importanţa  

culturii fizice  

în dezvoltarea  

creativităţii  

omului 

contemporan. 

Ideea  

trebuie să fie 

laconic(ă), 

sugestiv(ă) şi 

plin(ă)  

de sens. 

Expunerea 

opiniilor de către  

elevi trebuie  

să fie succintă,  

logică şi 

sugestivă. 
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comasate;refacerea 

tonusului psihic 

Profesorul Elevi  veţi sustrage 

 din plic definitia si veti alcătui  

pe atelier definiţa   „Cultura   

fizică recreativă?” 

proiector 

Definiţia  „Cultura fizică 

 recreativă este o parte 

 componentă a culturii fizice, 

reprezentînd odihna activă a 

omului, realizată prin  

intermediul practicării 

 exerciţiilor fizice pentru  

sănătate în scopul recuperării 

 forţelor comasate în procesul 

activităţii profesionale 

5.Generalizarea cunoştinţelor 

Elevi veţi aprofunda şi aplica 

cunoştinţe din subiectul lecţiei 

 prin intermediul unui reportaj, 

unei publicităţi şi unui poster  

„Odihna activă şi odihna pasivă” 

Reactualizarea cunoştinţelor  

6.Revenirea la obiectivele 

subcompetenţei planificate. 

Notarea elevilor. 

7.  Temă pentru acasă: 

De elaborat un program 

de realizare a odihnei 

active în cadrul unei zile 

de odihnă  
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Anexa 8 

Proiect didactic clasa a V-a 

Autor  - Gustei Aliona, grupa 405 PEF 

 

Data desfăşurării _____________ Locul desfăşurării _________________ 

Tipul de lecţie: formare a priceperilor motrice (3 lecţii). 

Mijloace de învăţămînt: popice – 25, coarde de gimnastică – 15, saltele de gimnastică – 

10, fişe textuale, planşe, manualul de gimnastică, recomandaţii metodice la sol. 

Teme şi subcompetenţe: 

1. Tema: Regrupare din linie pe un rând pe trepte. 

Subcompetenţa: Învăţarea regrupării dintr-o linie pe un rând pe trepte în formaţie pe 

patru rânduri. 

2. Tema: Exerciţii de dezvoltare fizică generală fără obiecte. 

Subcompetenţa: Educarea / dezvoltarea capacităţii de îndemânare şi a forţei în regim de 

viteză. 

3. Tema: Rostogolire înainte din diferite poziţii iniţiale în diverse poziţii finale. 

Subcompetenţa: Verificarea grupării elevului din diferite condiţii şi situaţii executate în 

spaţiu şi timp. 

4. Tema: Dezvoltarea calităţilor fizice. 

Subcompetenţa: Dezvoltarea calităţilor motrice cu accent pe mobilitate şi îndemânare. 

 

Bibliografie: 

1. Filipenco E., Levodeanschi I. Exerciţii de dezvoltare fizică generală. Univ. de Stat din 

Moldova, Chişinău, 1996, 120 p. 

2. Gimnastica. Pentru studenţii instituţiilor de învăţămînt superior. Coord. şt.: T. 

Grimalschi, E. Filipenco, P. Tolmaciov. Chişinău, Lumina, 1993.   

3. Grimalschi T., Simion Gh. Gimnastica. Îndrumar metodico-terminologic. Editura 

Universităţii din Piteşti, 1999.  

4. Danail S., Dragomir M. Influenţa folosirii efectelor sumative ale lecţiilor de antrenament 

asupra capacităţii funcţionale a elevilor de gimnastică//Probleme actuale ale educaţiei fizice şi 

sportului în pragul celui de-al III-lea milenium: Conf.internaţ.de comunicări şi referate. FEFS a 

Universităţii din Craiova. – Craiova,1999. – P. 300-303. 
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E
ta

p
e 

şi
 

d
u

ra
ta

 

le
cţ

ie
i 

Obiective 

operaţionale 

(subcompetenţe) 

Conţinuturi didactice Dozarea 

efortului 

fizic 

Metodologia 

de predare - 

învăţare - 

evaluare 

Indicaţii 

organizatorico-

metodice 

1 2 3 4 5 6 

E
ta

p
a 

p
re

g
ăt

it
o
ar

e 
–
 1

0
-1

2
 m

in
. 

Elevul va fi capabil: 

- să menţină 

disciplina în cadrul 

lecţiei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să demonstreze 

corect exerciţiile de 

captare a atenţiei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO1 

 

- să schimbe formaţia 

dintr-o linie pe un 

rând în linie pe 4 

rânduri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să distingă un înalt 

nivel de efectuare a 

regrupării prin trepte;   

Aranjarea elevilor într-o 

linie pe un rând. Raportul 

elevului de serviciu, 

salutul profesorului şi 

răspunsul elevilor. 

Anunţarea temei şi 

obiectivelor 

Captarea atenţiei: 

I. Exerciţii de atenţie: 

1 – pas cu stângul 

înainte; 

2 – alipirea piciorului 

drept; 

3 – braţul stâng înainte, 

braţul drept sus; 

4 – braţele jos; 

5 – pas cu stângul înapoi; 

6 – alipirea piciorului 

drept; 

7 – braţul drept înainte, 

braţul stâng sus; 

8 – braţele în jos. 

II. Exerciţii de front şi 

formaţii. Regrupare din 

linie pe un rând de trepte. 

Activităţi de învăţare: 

1. Enumerarea la: 1,2; 1-

4; la 4-1; la 8,6,4,2; la 9,6 

pe loc. 

2. Efectuarea succesivă a 

deplasării înainte 

conform numerelor 

expuse; a numărului 9, 

apoi nr.6 

3. Efectuarea în comun a 

acţiunii. 

4. Întoarcerea împrejur a 

numerelor 9,6,3. La 

comanda „La loc, Marş!”    

5. Regrupare în linie pe 

un rând comun. 

6. Regrupare în linie pe 

un rând în formaţie pe 

patru rânduri. 

1-2 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cîte o 

repetare 

 

 

 

 

 

 

 

 

O repetare 

 

 

 

 

2-3 repetări 

 

O repetare 

2-3 repetări 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

  

Explicaţie  

 

Procedeul cu 

repetare în 

cor, cu ochii 

închişi. 

 

 

 

 

 

 

  

Pe etape 

 

 

 

Metoda 

verbală 

 

 

Explicaţie  

 

 

Individuală  

 

 

 

 

Demonstrare  

 

Pasul să fie 

deplin şi 

accentuat. 

Braţele 

corespunzător pe 

verticală şi 

orizontală. 

 

 

Enumerarea cu 

voce sacadată 

 

 

Deplasarea cu 

paşi ascuţiţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

La întoarcere, 

braţele alipite de 

coapse. Capul pe 

verticală. 

TO2 II. Exerciţii de 

dezvoltare fizică 

generală. 

a) exerciţii pentru prima 

grupă de muşchi:  

 

 

 

 

 

Integrală  
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I.P.i. P.f. 

1. Braţele lateral, 

degetele în pumn. 

2. Mâinile pe umeri. 

3. Braţele lateral. 

4. P.i. 

II. P.i. Stând, braţele 

lateral, degetele în pumn. 

1. Mâinile pe umeri. 

2. Extensie, braţele sus-

lateral. 

3. Revenire, mâinile pe 

umeri. 

4. P.i. 

 

De 2 ori 

cîte 2-3 

repetări 

 

 

 

4-5 repetări 

 

Explicaţie 

 

 

 

 

 

 

 

De mărit 

tempoul 

mişcării şi 

treptat de 

micşorat 

Abdomenul 

strâns. Privirea 

înainte-sus. 

 

 

 

 

 

Efectuare 

pronunţată. 

La extensie 

ridicare pe 

vârfuri. 

 - să dobândească 

efectuarea corectă a 

exerciţiilor fizice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să analizeze 

corectitudinea 

executării 

exerciţiului efectuate 

de colegi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să contribuie la 

formarea şi 

menţinerea ţinutei 

corecte a corpului; 

- să execute corect 3-

4 exerciţii ce ţin de 

orientare şi spaţiu; 

b) Exerciţii pentru grupa 

a II-a şi a III-a de 

muşchi. 

III. P.i. Stând depărtat, 

braţele sus. 

1. Întoarcerea trunchiului 

spre stânga, braţele 

lateral. 

2. P.i. 

3-4. Aceeaşi, spre 

dreapta 

IV. P.i. Aceeaşi 

1. Aplecare înainte, cu 

atingere. 

2. Îndreptare, braţele 

lateral. 

3. Alipirea piciorului 

drept, stând grupat. 

4. Revenire în stând 

depărtat, braţele lateral. 

5. Alipirea piciorului 

stâng, stând grupat. 

6. Revenire în stând 

depărtat, braţele lateral. 

7. Aplecare înainte cu 

atingere. 

8. P.i. 

V. P.i. Aceeaşi. 

1-2. Genuflexiune pe 

dreptul, braţele lateral. 

3-4. P.i. 

5-6. Genuflexiune pe 

stângul, braţele lateral. 

7-8. P.i. 

9-10. Alipirea piciorului 

stâng, stând ghemuit. 

11-12. P.i. 

13-14. Alipirea piciorului 

drept stând ghemuit. 

15-16. P.i. 

VI. P.i. P.f. 

4-5 repetări 

 

 

De 2 ori 

cîte 2-3 

repetări. 

 

 

 

 

 

 

2-3 ori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 ori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cîte 8 

Executare pe 

subgrupe 

nr.3,9 apoi 

1,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate pe 

echipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrare 

şi explicaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Întoarcere de 

trunchi 

maximală, 

braţele pe 

orizontală. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplecare şi 

grupare 

profundă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genuflexiune 

profundă 

 

Trunchiul pe 

verticală.  

Grupare optimă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întoarcere pe 
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Sărituri peste popice cu 

întoarcere la 45
0
, 90

0
, 

180
0
, 360

0
 spre stânga şi 

dreapta. Mers pe loc. 

Regrupare în linie pe un 

rând pe echipe. 

sărituri la 

fiecare. 

Demonstrare 

şi explicare 

verticală. 

 TO3 III. Exerciţii la sol şi 

acrobatică 

10-12 min.   

 - să cunoască şi să 

aplice 5-6 rostogoliri 

înainte din diferite 

poziţii iniţiale în 

diverse poziţii finale; 

 

 

 

 

- să dezvolte 

capacitatea de 

coordonare şi 

orientare în spaţiu. 

 

 

 

 

 

- să elaboreze o 

combinaţie din 4-5 

rostogoliri din 

diferite poziţii 

iniţiale. 

a) rostogolire înainte din 

diferite poziţii iniţiale în 

diverse poziţii finale. 

1. Din sprijin ghemuit, 

rostogolire în sprijin 

ghemuit. 

2. Din sprijin ghemuit, 2 

rostogoliri înainte în 

sprijin ghemuit.  

3. Din stând pe genunchi, 

rostogolire înainte în 

sprijin ghemuit. 

4. Din stând depărtat, 

rostogolire înainte în 

stând ghemuit. 

5. Din sprijin culcat 

rostogolire înainte în 

aşezat, braţele lateral. 

6. Îmbinare de elemente 

elaborată de elev şi 

profesor. 

7. Urcare prin răsturnare 

în sprijin (cu bătaia unui 

picior şi balans cu 

celălalt, prin forţă). 

 

 

 

5-6 repetări 

 

 

2-3 repetări 

 

 

2-3 repetări 

 

 

3-4 repetări 

 

 

3-4 repetări 

 

 

5-6 repetări 

 

 

După 

posibilităţi 

Frontal  

Pe echipe 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Demonstrare 

pe ecran. 

 

 

Fişe  

 

 

Activitate 

creatoare 

 

 

 

Grupare optimală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostogolirea de 

efectuat fără 

atingerea capului 

de sol. 

TO4 

 

- să verifice precizia 

executării săriturii în 

spaţiu; 

 

 

 

 

- să compare cu 

partenerii calităţile de 

forţă musculară; 

Aranjare în linie pe un 

rând 

b) dezvoltarea calităţilor 

motrice. 

1. Din sprijin ghemuit 

săritură în sus cu 

deplasare înainte 

2. Din culcat pe spate 

braţele în jos, palmele pe 

podea. Ridicarea 

picioarelor până la 

verticală. 

3.Exerciţii de întindere 

sub formă de balansări, 

arcuiri, aplecări. 

12-15 m 

 

 

 

2 ori cîte 6-

8 repetări 

 

De 2 ori 

cîte 8-10 

repetări 

 

 
După 

particularităţi 

de pregătire 

individuală 

 

 

Frontal 

  

Activitate 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiile se 

execută până la 

durere 

E
ta

p
a 

d
e 

în
ch

ei
er

e 

2
-3

 m
in

. 

- să descrie în caietul 

elevului tehnica 

săriturii cu picioarele 

îndoite. 

Concluzii. 

 Bilanţul lecţiei. 

 Sarcina pentru acasă. 

 

  2 – 3 min 

 

 

frontală 

În scop de 

evaluare corectă. 
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Anexa 9 

Proiect didactic al lecţiei educative 

Liceul Teoretic ,,Iulia Hasdeu”, municipiul Chişinău  

Realizat  - Condrea Radu, student, an.IV, PEF 

PROIECT DIDACTIC  

al orei de dirigenţie  

Subiectul lecţiei: Munca mă ajută să-mi aleg cariera 

Tipul lecţiei: De asimilare a cunoştinţelor noi 

Timp efectiv: 45 min 

Clasa: a VI-a  

 Obiectivele operaţionale:  

La sfîrşitul lecţiei elevul va fi capabil: 

a)  în aspect  cognitiv-formativ 

O1-să restabilească citatele, comentîndu-le; 

O2-să utilizeze în contexte adecvate termenii  muncă, carieră; 

O3-să prezinte importanţa achiziţiilor educaţionale pentru viaţa cotidiană şi succesul în 

carieră; 

O5-să analizeze situaţiile de caz în baza textelor propuse. 

b) în aspect afectiv 

O1-să formeze atitudini corespunzătoare subiectului discutat la lecţie; 

O2-să dea dovadă de insistenţă în căutarea soluţiilor şi  argumentelor. 

Tehnologii  didactice: 

-  Conversaţia ghidată, Proverbul rătăcit, Jocul didactic, Argumentarea, Studiul de caz, 

Clustering,  Povestirea morală, Floarea de Lotus, Exerciţiul lexical, Eseu. 

- Activităţi:  frontală, independent, în grup; 

- Materilale: Marchere, postere, fişe cu lexeme din citate,  texte pentru studiul de caz, fişe cu 

sarcini pentru jocul didactic, diplome, fişe cu sarcini- teme pentru acasă, poeziile- mesaj. 

Bibliografie: 

1. S. Marinescu, R. Dinescu, Invitaţie la educaţie, Editura Carminis, 2003. 

2. Maxime şi cugetări, Editura Epigraf, 2003. 

3. S. Baltag, Ghidul dirigintelui, Portofoliu metodic, Editura Cartier 2010. 

4. A. Silvestru, Templul Bunătăţii, Editura Prut Internaţional, 2005. 

5. T. Cartaleanu, O. Cosovan,  Atelierul de lectură în demersul educaţional, Chişinău, 2004. 

6. Dicţionarul enciclopedic ilustrat, Editura Cartier, 1999.
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Scenariu didactic 

 

Etapele cadru  Activitatea profesorului-diriginte Activitatea elevilor Timp Tehnologii didactice 

 

Evocare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea sensului 

 

 

 

 

  

Le propun elevilor citate “rătăcite”. Elevii vor 

lucra în grup pentru a realiza sarcina : 

Restabiliţi “citatele rătăcite”,  comentîndu-le. 

În urma răspunsurilor  îi rog să sublinieze 

cuvintele-cheie din citate/proverbe. În urma 

activităţilor se alege motto-ul lecţiei. 

 

Revedeţi, vă rog, cuvintele-cheie subliniate de 

voi. Cum credeţi, care va fi tema lecţiei? 

Se anunţă tema şi obiectivele operaţionale ale 

lecţiei. 

 

Care este munca voastră la moment? 

Enumeraţi, vă rog, 3 calităţi ale unui  om care 

munceşte. 

 

 

 

 

Elevii restabilesc ordinea 

cuvintelor, comentează citatele. 

 

Elevii subliniază cuvintele-cheie. 

Propun, din varietatea de citate, 

motto-ul lecţiei. 

 

 

Elevii concluzionează, dînd 

variante de răspuns. 

 

 

Participă la discuţie, răspund la 

întrebări. 

 

OM 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

2 min 

 

 

 

 

5  min 

 

 

 

 

 

 

Postere, markere 

Fişe cu citate (Anexa 1) 

Lucrul în grup 

 

 

 

 

Fişa cu tema lecţiei şi 

obiectivele operaţionale 

 

 

 

Discuţie ghidată 
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Voi ce fel de persoană sunteţi? Alegeţi-vă cîte 

un calificativ.  

Ce calificative am putea atribui cuvîntului 

MUNCĂ. 

 

 

În urma răspunsurilor, le propun sarcinile: 

I. Explicaţi, într-un enunţ, sensul lexemelor 

“Carieră” şi “Muncă”. Alcătuiţi un catren în 

care să utilizaţi aceste lexeme. 

 

II. Daţi exemplu de 5 reguli ale unei unei 

munci eficiente. 

 

III. Explicaţi relaţia/corelaţia: 

Muncă-  Profesie - Carieră 

 

IV. Cine vreţi să deveniţi cînd veţi fi mare? 

Harnic              Străduitor         

Perseverent 

Sîrguincios        Vrednic 

 

 Elevii propun adjective potrivite 

cuvîntului “muncă”: 

  prestigioasă, plăcută, productivă, 

casnică, utilă, grea, dificilă, plătită, 

operativă, asiduă, uşoară, 

plictisitoare, eficientă, nerăsplătită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clustering 

 

 

 

Poster cu lexemul  

“MUNCĂ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul în grup, postere, 

markere, fişe cu sarcini 



 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numiţi condiţiile de a reuşi în îmbrăţişarea 

profesiei alese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Mimează proverbul: 

Lenea doarme şi sărăcia o apără de muşte. 

 

Remarcă: După răspunsurile lansate de elevi 

dirigintele completează: 

pentru grupul I- Postere cu definiţia 

cuvintelor muncă şi carieră  (în baza Dex-

ului); 

pentru grupul II-  Lansez 5 reguli, completînd 

posterul elevilor; 

pentru grupul III- Le citesc poezia  “Fă-te, 

dragul mamei, om”. Aici revin la posterul 

Elevii realizează sarcinile, în grup, 

fixînd răspunsurile/ ideile preţioase 

pe postere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Floarea de lotus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexele 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

Profesia 
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“Om”; 

pentru grupul IV- Poezia-mesaj  “ Frumos e 

viitorul…“. 

 

  Vă propun puţin să vă odihniţi : cine 

munceşte, mănîncă! Aici îi servesc pe elevi cu 

prune (bogăţiile toamnei). 

Le propun Studiu  de caz, în baza 

fragmentelor din textele Masa de după 

seceriş şi Bărbatul cel harnic, Bambusul 

chinezesc. 

Sarcinile : 

I gr., II gr.   

În urma lecturii   textul ui “Bărbatul cel 

harnic” răspundeţi la întrebările: 

Ce decizie trebuia să ia flăcăul? Poate era 

bine să nu se însoare? Ce trebuia să 

întreprindă acum flăcăul pentru a schimba 

spre bine situaţia  în familia lui? 

 

III gr. ,  IV gr. 

În urma lecturii textului “ Masa de după 

 

 

Elevii fac notiţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prune în coş 

 

 

 

Studiul de caz 

 

 

Fişe cu textele (Anexele 4, 

5, 6) 

 

 

 

Postere, markere 
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Reflecţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

seceriş”,  răspundeţi la întrebările: 

De ce solii din străinătate n-au fost hrăniţi? 

Cum  ar fi trebuit să procedeze solii? Oferiţi 

soluţii de rezolvare a situaţiei. 

 

V gr.  

 În urma lecturii  textului“ Bambusul 

chinezesc”,  răspundeţi la întrebările: 

Care e legătura dintre mesajul textului şi tema 

lecţiei “ Munca mă ajută să-mi aleg cariera”?  

Cum poţi ajunge la înălţimi, adică la o carieră 

de succes? 

 

Continuaţi enunţul Omul poate obţine 

succesul în carieră prin... 

 

Cum credeţi cine astăzi la lecţie merită o 

diplomă: pentru cel mai activ/ harnic/ 

perseverent/străduitor/vrednic   elev la lecţia 

de dirigenţie “Rolul muncii in alegerea unei 

profesii”? 

 

 

 

 

 

Elevii lucrează în grup, realizînd 

sarcinile: citesc cu atenţie textele, 

studiind situaţiile propuse. 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrează independent. 

 

 

 

Elevii primesc diplome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

min 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eseu 5 min. 

 

 

 

 

Diplome 
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Anexa I. La proiectul didactic al lecţiei educative 

 

Citate oferite pentru a fi restabilite: 

1. Munca este condiţia vieţii- al cărei scop e înţelepciunea şi răsplata- fericirea. (Fr. Schiller) 

2. Orice muncă este goală fără dragoste. ( K. Gibran) 

3. În orice carieră, fie că eşti electrician, musician sau chirurg, trebuie să ai încredere în tine şi în capacităţile tale. 

4. Munca- singurul lucru pe care nu îl regretăm niciodată! 

5. Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneşi. (M. Eminescu) 

 

Anexa II. La proiectul didactic al lecţiei educative 

MUNCĂ- activitate specifică omului, avînd ca scop producerea de bunuri necesare traiului, adaptare parţială a naturii la  necesităţile 

sale; activitate în domeniul educaţiei, ştiinţei, cercetării intelectuale, artistice etc, în scopul realizării tuturor bunurilor şi valorilor specific 

existenţei umane; efort de a realiza ceva. 

CARIERĂ- domeniu de activitate, perioadă de activitate a unei persoane într-un anumit domeniu; profesiune, ocupaţie; situaţie bună, 

poziţie în ierarhia profesională şi socială. 

Anexa III. La proiectul didactic al lecţiei educative 

Poeziile 

 Peste leagăn aplecată 

Întîlnindu-mă din somn 

Mama mi-a vorbit odată: 

Fă-te, dragul mamei, OM! 

 Frumos e viitorul spre care ne-ndreptăm, 

                         Păşim toţi cu speranţă şi zilnic învăţăm. 

                         Bogat e viitorul, un univers lucid, 

                         Succesele ne-aşteaptă, dar permanent muncind. 

 

 

Extindere 

 

 

Alcătuiţi acasă, după metoda acrostihului, 

poezii cu lexemele: carieră, succes, profesie, 

meşteşug, muncă. 

 

 

 

 

Fişe cu tema pentru acasă 
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Anexa IV. La proiectul didactic al lecţiei educative 

Studiu de caz 

Sarcina:  Citiţi cu atenţie textul şi meditaţi pentru a răspunde la următoarele întrebări:  

Ce decizii trebuie să ia 

flăcăul?___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

_________ 

Ce trebuie să întreprindă băiatul după nuntă pentru a schimba situaţia în familia 

lui?________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________ 

Ce trebuie să facă tînăra soţie a flăcăului „pentru a nu muri de 

foame? ”__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

_________ 

Bărbatul cel harnic de P. Ispirescu (fragment) 

    A fost odată un flăcău, singur la părinţi. Tot satul îl iubea pentru vrednicia şi isteţimea lui. Cînd îşi punea în gînd să facă 

ceva, se făcea luntre şi punte şi trebuia să izbutească. Venindu-i şi lui vremea să se însoare, mumă-sa îl duse la o fată pe care i-o 

colăcise o peţitoare. Cum o văzu, îi plăcu şi hotărîră şi nunta. Toţi oamenii şi femeile care cunoşteau vrednicia băiatului se grăbiră a 

veni să spuie, mume-sei şi lui, că fata pe care voieşte a o lua de soţie este o leneşă de tînjeşte pămîntul sub ea. Flăcăul, în loc să tragă 

înapoi, se înfipse şi mai mult şi nunta se făcu.  A doua zi chiar de după nuntă, flăcăul plecă la lucru. Mumă-sa scutură, deretică, 

mătură, găti şi la prîn, aşteptă cu masa pusă. 

-Cine a lucrat azi, mamă? zise el cum veni.  

-Noi amîndoi, mamă, răspunse ea. 

-Amîndoi să mîncăm, zise el; şi aşa şi făcură, fără să se mai uite împrejur, ca şi cum n-ar mai fi fost nimenea în casă.  

    Femeia lui, care rămase toată ziua ghemuită în colţul patului, văzu şi tăcu. Seara femeia se culcă cu maţele chiorăind, 

nădăjduind că a doua zi va fi mai fericită. 

    A doua zi se petrecu ca şi ziua trecută… 

 

 



Anexa 10 

Model de caracterizare psihopedagogică a elevului 

Fişă de caracterizare psihopedagogică a elevului 

Întocmită de la ___________ 

Instituţia de învăţămînt ___________________________ 

I. Date personale ale elevului 

 Numele, prenumele: 

 Data naşterii: 

 Starea sănătăţii:  

 Dezvoltarea fizică:  

 Familia de provenienţă: 

 Numele părinţilor: tata________________; mama_______________. 

 Atmosfera social - morală a familiei:  

 Preocuparea părinţilor pentru educaţie:  

 Conduita elevului: 

 Conduita la lecţie:  

- atenţie şi interes inegal, fluctuant; 

- atent, participă activ, cu interes;  

- de obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat; 

- prezent numai fizic, cu frecvente distrageri. 

 Conduita în general: 

- exemplară, ireproşabilă; 

- corectă, cuviincioasă, bună; 

- cu abateri comportamentale relativ frecvente, dar nu grave; 

- abateri comportamentale grave, devianţă. 

II. Conduita în grup, integrarea socială a elevului: 

 Participarea la viaţa de grup: 

- mai mult retras, rezervat, izolat, puţin comunicativ; 

- participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat, autoritar,bun organizator; 

- este în contact cu grupul, se integrează, dar preferă sarcinile executive; 

- caută activ contactul cu grupul, sociabil, comunicativ, stabileşte uşor relaţii, vine cu idei şi 

propuneri; 

- activ, sociabil, comunicativ, cu iniţiativă, bun organizator al grupului. 

 

 Cum este văzut de colegi: 

 Colegii îl apreciază pentru: 

III. Date pedagogice: 

 Capacitatea de învăţare:  

 Atitudinea elevului faţă de autoeducaţie:  

 Interes – vocaţie specială pentru disciplinele şcolare:  

 Lipsa de interes-vocaţie pentru disciplinele şcolare:  

 Media generală anuală:  

 Cercurile de specialitate în care activează elevul:  

 Caracteristica proceselor psihice  cognitive: 

Manifestările atenţiei:  

- Concentrarea atenţiei  

- Distributivitatea  

- Flexibilitatea (comutarea) atenţiei. 

Manifestările memoriei:  

- Memorarea –  
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- Conservarea – 

- Reactualizarea -   

Imaginaţia creativă şi productivă 
Manifestările gândirii:. 

- Înţelegerea   

- Judecata  

- Rezolvarea de probleme  

- Priceperea de a compara:  

- de a analiza:  

- de a sintetiza:  

- Dezvoltarea limbajului  

IV. Particularităţile sferei emoţionale: 

 Predominarea  sentimentelor 

 Profunzimea emoţiilor:  

 Stabilitatea emoţională–  

 Dispoziţie afectivă predominantă 

 Manifestarea exterioară a trăirilor emoţionale 

 Capacitate de autoreglare şi autocontrol 

 

VII. Caracteristica particularităţilor însuşirilor de personalitate 

Temperamentul:  

 Trăsături de caracter în devenire: 

a) atitudini faţă de muncă:  

b) atitudini faţă de alţii: 

c) atitudini faţă de sine  

Trăsături predominante volitive:  

Aptitudini:  

 Psihomotrice:  

- Coordonarea sensomotoră  

- Schema corporală  

- Percepţii spaţio – temporale  

- Ideomotricitate  

- Viteză de reacţie  

-  Muzicale, Organizatorice; etc. 

 Nivelul aspiraţiilor 

 Recomandări: 

La comportamentul recomandăr,i se indică anumite particularităţi ale elevului ce 

necesită să fie monitorizate Ori supuse procesului de corecţie psihopedagogică  de 

către pedagogi, psiholog, părinţi etc. Se indică metodologii psihoterapeutice pentru 

ameliorarea stării de stres.  
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Anexa 11 

Model de caracteristică psihologică a colectivului clasei 

Caracteristica psihologică a colectivului clasei 

I. Date generale  
1. Denumirea instituţiei. 

2. Denumirea clasei. 

3. Particularităţile componenţei clasei (constant, adunat). 

II. Potenţialul intelectual. 
1. Aprecierea gradului de participare a clasei la activităţi teoretice (nr. participanţilor la 

discuţii; implicarea în rezolvarea problemelor ridicate (activ, pasiv). 

2. Nivelul de înţelegere şi asimilare a materialului studiat (înalt, mediu, scăzut).   

III. Trăsături ale însuşirilor de personalitate. 

1. Caracteristica aptitudinilor predominante în clasă: organizatorice, sportive, artistice etc. 

2. Evidenţierea calităţilor volitive predominante în clasă (perseverenţa,  promtitudine, 

fermitate, în atingerea scopului propus).  

3. Tipurile temperamentelor predominante în clasă. 

IV. Trăsături comportamentale a clasei.  

1. Fregvenţa şi disciplina clasei în cadrul procesului instructiv (satisfăcătoare, 

nesatisfăcătoarea). 

2. Conduita, comportamentul membrilor clasei  în cadrul activităţilor şi în afara lor 

(satisfăcătoare, nesatisfăcătoarea). 

3. Responsabilitatea grupului ( responsabil în îndeplinirea scopului, iresponsabilitate în 

îndeplinirea scopului). 

V. Relaţiile interpersonale în cadrul clasei. 

1. Prezenţa sau absenţa relaţiilor de prietenie, în clasă. 

2. Relaţiile  de afectivitate, (relaţiile de simpatie-antipatie manifestate de membrii clasei). 

3. Stabilirea tipului de relaţii în clasă: pozitive (prietenie, simpatie reciprocă, altruism, dragoste 

etc.), negative (ură, duşmănie, invidie, relaţii conflictogene etc.). 

4. Caracterul  legăturilor interpersonale dintre lider şi clasă .  

5. Prezenţa grupurilor mici formale, informale, nonformale, în clasă. Caracteristica lor. 

VI. Climatul psihologic al clasei. 

1. Climatului psihologic favorabil caracterizat duă următorii indici: 

- încrederea fiecărui membru al grupului faţă de alţi membri; 

- acceptarea criticii; 

- exprimarea liberă a opiniilor fiecărui membru în dezbateri la discutarea problemelor comune 

ale colectivului; 

- recunoaşterea dreptului fiecăruia de a lua decizii importante pentru întreg colectivul (în 

unele cazuri); 

- satisfacerea apartenenţei de grup din partea fiecărui membru. 

2. Prezenţa sau absenţa conflictelor. 

3. Gradul de satisfacere a membrilor clasei (ridicat, mediu, scăzut). 

4. Tendinţa către un  statut înalt în clasă. 

VII.  Profilul psihosocial al clasei. 

1. Respectarea normelor clasei (răspuns afirmativ, negativ). 

2. Capacitatea clasei de a se organiza .  

3. Eficienţa în îndeplinirea obiectivelor. 

4. Acceptarea altor membri. 

5. Autonomia clasei (independent sau necesită conducere autoritară în îndeplinirea 

obiectivelor, şi luarea deciziilor). 

VIII. Concluziile şi propunerile în vederea profilului psihologic al clasei.. 

Realizat: ________________________ 
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Anexa 12 

Caracteristica psihologică a colectivului clasei 

I. Date generale  

4. Denumirea instituţiei. 

5. Denumirea clasei. 

6. Particularităţile componenţei clasei (constant, adunat): clasa este selectată din 

grup de elevi constant predominând două vârste.  

 

II. Potenţialul intelectual. 

3. Aprecierea gradului de participare a clasei la activităţi teoretice (nr. 

participanţilor la discuţii; implicarea în rezolvarea problemelor ridicate: activ, 

pasiv): grupul de elevi prezintă un nivel intelectual înalt fapt ce denotă că un număr 

mare de elevi este implicat în discuţii de ordin teoretic şi practic în găsirea soluţiilor 

adecvate rezolvării diverselor probleme de ordin disciplinar cît şi în afara 

disciplinelor, . 

4. Nivelul de înţelegere şi asimilare a materialului studiat (înalt, mediu, scăzut): 

capacităţile intelectuale evidenţiate în nivelul de dezvoltare a IQ grupei, 

caracterizează un nivel înalt de analiză, sinteză şi abstractizare ceea ce permite a 

concluziona că nivelul de înţelegerea şi asimilarea informaţiei al grupei este înalt. 

 

III. Trăsături ale însuşirilor de personalitate. 

4. Caracteristica aptitudinilor predominante în clasă:  

Aptitudini sportive: fodbal, înot, tenis. 

Aptitudini artistice: teatrale, muzicale.  

Aptitudini literale: recitarea versurilor. 

5. Evidenţierea calităţilor volitive predominante în clasă: în clasă predomină 

tendinţe de a realiza cu succes scopurile propuse şi înaintate de către instituţie 

fapt ce denotă că calităţile volitive cum ar fi: perseverenţa,  promtitudine, 

fermitate sunt bine dezvoltate la majoritatea elevilor din clasă. 

Tipurile temperamentelor predominante în clasă: grupul de elevi este în mare 

parte grupat în elevi sociabili, cu buna dispoziţie, cu reactivitate accentuată, dinamici, cu 

predispoziţie dominantă de voiciune, mulţumiţi de sine ce denotă faptul că sunt cu un 

temperament sanguinic, şi grup de elevi toleranţi, răbdători, perseverenţi, echilibraţi, 

meticuloşi ce denotă faptul că sunt cu un temperament flegmatic. 

IV. Trăsături comportamentale ale clasei de elevi.  

4. Comportamentul membrilor clasei  în cadrul activităţilor şi în afara lor 

(satisfăcătoare, nesatisfăcătoarea): comportamentul elevilor la lecţii cît şi în afara 

lecţiilor este satisfăcător caracterizat prin: responsabilitate etică,  conduită bună. 

Dar se observă şi cîteva cazuri de comportament agresiv (stimă de sine scăzută, îşi 

protejează stima de sine atacând pe alţii şi sunt greşit înţeleşi ca având prea multă 

încredere în ei, îşi exprimă propriile nevoi în moduri neadecvate) ceea ce conduce 

la conflicte între aceşti elevi şi colegi sau chiar profesor. 

 

V. Relaţiile interpersonale în cadrul clasei. 

6. Prezenţa sau absenţa relaţiilor de prietenie, în clasă: în clasă sunt prezente relaţii 

de prietenie la nivel de microgrupuri, aceste relaţii sunt expuse prin interese 

comune precum: practicarea anumitei activităţi extradidactice sau interese 

materiale şi de statut. 

7. Relaţiile atitudinale în clasa de elevi:  predominante sunt relaţiile de simpatie, însă 

se atestă şi antipatie manifestate de membrii clasei ceea ce ţine de prezenţa liderii 
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prezenţi în grup prin (invidie, relaţii conflictogene). Predomină sentimentul de 

colegialitate; respectul şi ajutorul reciproc prevalează situativ. 

8. Prezenţa grupurilor mici formale, informale, nonformale, în clasă: în clasă sunt 

prezente grupuri formale institutionalizate cum ar fi cercurile extradidactice în 

cadrul instituţiei, care functioneaza în conformitate cu anumite statute, reguli, legi; 

grupuri nonformale se constituie pentru realizarea unei sarcini, apoi se dizolva cum 

ar fi realizarea anumitor sarcini la o anumită disciplină ; grupuri informale se 

constituie fie ca subgrupuri în cadrul celor formale, fie în afara unor cadre 

institutionalizate, pentru realizarea unor scopuri specifice (grupurile de prieteni cu 

interese comune de petrecerea timpului liber etc.). 

VI. Climatul psihologic al clasei. 

5. Climatului psihologic favorabil caracterizat prin: încrederea fiecărui membru al 

grupului faţă de alţi membri; acceptarea criticii de majoritatea membrilor grupului; 

exprimarea liberă a opiniilor fiecărui membru în dezbateri la discutarea 

problemelor comune ale colectivului; recunoaşterea dreptului fiecăruia de a lua 

decizii importante pentru întreg colectivul (în unele cazuri). 

 

6. Gradul de satisfacere a membrilor clasei: mediu. 

 

 

VII.  Profilul psihosocial al clasei. 

6. Respectarea normelor clasei: predomină spiritul de ordine şi disciplină: elevii 

respectă permanent regulile instituţiei şi cele  formate în grup. 

7. Acceptarea altor membri: noii veniţi în grup au fost primiţi distant şi greu s-au 

adaptat la grup.  

8. Autonomia clasei: obiectivele şi luarea deciziilor în grup sunt realizate 

independent însă sub supravegherea profesorului.  

VIII. Concluziile şi propunerile în vederea profilului psihologic al clasei. 

Datorită capacităţilor de lucru în comun şi capacităţilor intelectuale clasa s-a 

evidenţiat la nivelul şcolii ca fiind printre cele mai bune, fără evidente probleme 

de disciplină. S-au evidenţiat prin participări active la diverse activităţi 

extradidactice, organizări proprii a activităţilor la nivel de şcoală cu clasele mai 

mic. Aceste caracteristici induc la concluzii pozitive cu referire la această clasă 

de elevi, evidenţiate prin expuneri bune climatul psihologic ce predomină în 

grup.  

Putem face referiri de recomandare pentru cadrele didactice şi părinţi la ceea 

ce ţine de persoanele cu comportament agresiv care uneori sunt conflictogeni. 

 

Realizat: 
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Anexa 13 

 

Adeverinţe de implementare 
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DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 

 

 

Subsemnatul Branişte Gheorghe declar pe proprie răspundere că materialele prezentate 

în teza de doctorat, se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar urmînd să suport 

consecinţele, în conformitate cu legile în vigoare.  

 

 

 

 

 

 

 

Branişte Gheorghe 

 

 

 

Data 27 aprilie 2015 
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Informaţii personale  

 

Nume 

Adresa  

Telefon  

 

Fax 

E_mail 

Data naşterii 

 

 

Experienţa Profesională 

 

- perioada (de la – pînă la) 

- compania angajatoare 

 

- poziţia ocupată 

 

- perioada (de la – pînă la) 

- compania angajatoare 

 

- poziţia ocupată 

 

 

 

- perioada (de la – pînă la) 

- instituţie 

- specializarea 

 

 

 

- perioada (de la – pînă la) 

- compania angajatoare 

- poziţia ocupată 

 

- perioada (de la – pînă la) 

- compania angajatoare 

 

- poziţia ocupată 

 

- perioada (de la – pînă la) 

- compania angajatoare 

 

- poziţia ocupată 

 

Studii şi traininguri 

- perioada  

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

BRANIŞTE GHEORGHE 

Chişinău, str. Traian, 7/1, ap.46 

(+373 22) 777612,  

069882548 (mob.) 

 

branişte_gheorghe@mail.ru 

2, aprilie, 1973 s.Slobozea - Cremene, 

rl.Soroca 

 

 

 

octombrie 2011- prezent 

 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport 

prodecan al Facultăţii Pedagogie 

 

septembrie 2006 – prezent 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport 

decembrie 2010 - lector superior la catedra 

TMCF 

Lector universitar la catedra TMCF 

 

2001-prezent 

Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport 

Doctorand, competitor, specialitatea 533.04 – 

Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi 

recreaţie 

 

1994-2001 

Şcoala Sportivă de Juniori or.Soroca 

Profesor-antrenor 

 

1991-1994 

Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport 

Facultatea de Educaţie Fizică 

Student 

 

1989-1991 

Institutul pedagogic de Stat „I.Creangă”, 

Facultatea de Educaţie Fizică 

Student 

 

 

iulie 2010  

programul de formare a formatorilor locali 

(cadre didactice universitare) privind 

implementarea curriculumului şcolar 

modernizat 

mailto:brani?te_gheorghe@mail.ru
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- perioada  

 

 

 

- perioada  

 

 

 

- perioada  

 

 

 

 

 

- perioada  

 

 

 

 

 

 

Limba maternă 

Alte limbi 

- citit 

- scris 

- vorbit 

 

- citit 

- scris 

- vorbit 

 

- citit 

- scris 

- vorbit 

 

Aptitudini şi competenţe 

Aptitudini şi competenţe organizatorice, 

sociale 

 

 

Aptitudini şi competenţe tehnice 

februarie 2012 

promovarea cursului de instruire (formarea 

iniţială a cadrelor didactice în domeniul 

educaţiei incluzive) 

 aprilie 2012 

programul de formare profesională în cadrul 

proiectului „Educaţia centrată pe cel ce 

învaţă” 

septembrie 2011 

seminar formativ pentru formatorii  locali şi  

metodicienii (responsabili pentru practica 

pedagogica a studenţilor)  „Monitorizarea 

calităţii procesului în contextul educaţiei 

centrate pe elev/student” 

septembrie 2011 

atelier de lucru „Educaţia centrată pe cel ce 

învaţă. Exemple de practici bune” la  

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

„Creşterea impactului cercetării şi a 

dezvoltării capacităţii de inovare” organizată 

în cadrul Proiectului Educaţia centrată pe cel 

ce învaţă 

L.Română 

 

Rusă 

avansat 

avansat 

avansat 

Franceza 

mediu 

mediu 

mediu 

Portugheza 
avansat 

mediu 

avansat 

organizat, disciplinat, responsabil, punctual, 

spirit creativ, lucru în echipă, abilităţi de 

comunicare, organizare, analiză, convingere 

 

Microsoft Office, Internet  

Participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

- Congresul Ştiinţific internaţional „Sportul olimpic şi sportul pentru toţi”, Chişinău, 2011; 

- Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică privind problemele culturii fizice şi sportului 

ale ţărilor CSI, Minsk, Belarus,  2012; 

- Conferinţa înternaţională ştiinţifico-practică “Основні напрямки розвитку фізичної 

культури, спорту та фізичної реабілітації”, Dnepropetrovsk, Ucraina, 2013; 

- Conferinţa intrnaţională ştiinţifico-practică „Молодая спортивная наука Беларуси”, 

Minsk, 2014. 

 


