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Capitolul 1  

Capitol introductiv 
 

 
Noua „Lege a educaţiei naţionale” a produs importante mutaţii pe plan structural, organizatoric şi 

curricular, compatibilizând învăţământul preuniversitar din România cu sistemele similare din ţările care au 
aderat la Uniunea Europeană. În acest context, noua lege stabileşte structura învăţământului preuniversitar, 
cuprinzând următoarele niveluri: 

a) educaţia timpurie, 0-6 ani, cuprinzând nivelurile antepreşcolar, 0-3 ani, şi învăţământul preşcolar, 3-6 ani, 
cu cele trei grupe (mică, mijlocie şi mare); 

b) învăţământul primar, cuprinzând clasa pregătitoare şi clasele I-IV; 
c) învăţământul secundar, cuprinzând: 

- învăţământul secundar inferior sau gimnazial, clasele V-IX; 
- învăţământul secundar superior sau liceal, clasele X-XII/XIII, cu filierele: teoretică, vocaţională şi 

tehnologică; 
d) învăţământul profesional, cu durata între 6 luni şi 2 ani; 
e) învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal. 
Pe această bază, în funcţie de fiecare structură, ministerul de resort urmează să evalueze documentele 

şcolare adaptate noilor structuri. 
Pentru aplicarea noilor structuri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va proceda la 

elaborarea unui nou curriculum naţional, care cuprinde planurile de învăţământ şi programele şcolare. 
Planul de învăţământ reprezintă un document reglator esenţial, care jalonează resursele de timp ale 

procesului didactic, cuprinzând atât ore pentru activităţi comune, adresându-se tuturor şcolilor/elevilor de 
acelaşi nivel, din întreaga ţară, asigurându-se astfel egalitatea de şanse tuturor elevilor, motiv pentru care a fost 
denumit curricul nucleu, cât şi ore pentru activităţi cu caracter opţional, oferind astfel elevilor posibilitatea de 
a-şi cultiva aptitudinile şi înclinaţiile de care dispun. 

Programele şcolare de educaţie fizică sunt concepute în mod diferenţiat pe cicluri şcolare şi clase, vizând 
realizarea de valori şi atitudini. Conceperea şi realizarea demersului didactic pentru învăţământul general-
obligatoriu trebuie să aibă în vedere modul de orientare a procesului didactic pentru a-şi aduce contribuţia, prin 
mijloace specifice, la realizarea celor 8 domenii de competenţe „cheie”, elaborate de Consiliul Europei, pentru 
învăţământul de acest tip, din toate ţările care au aderat la acest organism internaţional şi care au următoarele 
formulări: 

a) competenţe de comunicare în „Limba Română” şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale; 
b) competenţe de comunicare în limbi străine; 
c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; 
d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere; 
e) competenţe sociale şi civice; 
f) competenţe antreprenoriale; 
g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; 
h) competenţa de a învăţa să înveţi. 
Deşi resursele disciplinei educaţie fizică şi sport pot contribui la realizarea tuturor competenţelor sus-

menţionate, o mai mare contribuţie poate aduce pentru realizare următoarele competenţe: 
 
1. Competenţa de comunicare în „Limba Română” şi în limba maternă 

 

Cunoştinţe Capacităţi/abilităţi Atitudini 
• Terminologie specifică 
• Bio-fiziologice 
• Igienice 
• Tehnico-tactice 
• Metodice 
• Parametri dezvoltării fizice 
specifice vârstei şi sexului 
• Călirea organismului, influenţa 
factorilor naturali 
• Protecţie împotriiva accidentelor 

• Receptarea corectă a mesajelor 
specifice 
• Autocontrolul asupra gesturilor motrice 
• Aplicarea promptă a cunoştinţelor 
transmise 
• Aplicarea cunoştinţelor transmise şi în 
activitatea independentă 
• Încadrarea eficientă în grupuri stabile 
sau ocazionale 

• Aplicarea constantă a vocabularului 
specific 
• Comportamente adecvate în relaţie 
cu elevii 
• Autocontrol privind vocabularul 
folosit 
• Receptivitate la informaţiile ce se 
transmit 
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2. Competenţa de a învăţa să înveţi 
 

Cunoştinţe Capacităţi/abilităţi Atitudini 
• Însuşirea tehnicilor de măsurare a 
evoluţiei biologice 
• Alternarea tipurilor de efort şi odihnă 
• Cunoaşterea tehnicilor şi misiunilor 
compensatorii 
• Care sunt factorii favorabili-
defavorabili ai stării de sănătate 
• Limitele normale ale organismului în 
diferite tipuri de efort 
• Mijloace specifice dezvoltării 
calităţilor motrice 
• Tehnici de autoevaluare 
• Cerinţe privind adoptarea unui regim 
de viaţă echilibrat 

• Analiza/interpretarea datelor cu 
privire la capacitatea de efort 
• Utilizarea tehnicilor de 
autoevaluare 
• Aprecierea caracteristicilor 
pozitive-negative privind 
dezvoltarea fizică şi capacitatea 
motrică 
• Elaborarea în regim autonom a 
diferitelor programe de exersare 
specifice dezvoltării motrice 
• Încadrarea optimă în grupuri 
prestabilite sau ocazionale 
• Autoaprecieri obiective în desfă-
şurarea diferitelor tipuri de 
activităţi 

• Automotivare în determinarea 
participării la diferite activităţi 
• Perseverenţă în realizarea 
programelor stabilite 
• Conduită adecvată în relaţie cu 
partenerii şi adversarii 
• Spirit de colaborare 
• Evitarea autoaprecierii exagerate – 
vedetism 
• Comportament în spirit de fair-play 
• Stăpânire şi evitarea brutalităţilor 

 
3. Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie 
 

Cunoştinţe Capacităţi/abilităţi Atitudini 
• Unităţi de măsură a masei, spaţiului 
şi timpului 
• Unităţi de măsură a funcţiilor 
organismului 
• Direcţii – unghiuri - amplitudini 
• Formule de calcul a indicilor specifici 
de proporţionalitate 

• Mânuirea aparaturii de 
specialitate 
• De a selecta aparatura adecvată 
scopului propus 
• Tehnici de dezvoltare a diferitelor 
indicii de efort 
• Priceperea de a aprecia relaţia 
dintre conţinuturile exersate şi 
reacţiile organismului 
• Formule de calcul privind 
parametrii de proporţionalitate 

• Obiectivitate în autoevaluarea 
investigaţiilor realizate 
• Dorinţă şi interes de autoperfecţionare 

 
Din punct de vedere al predării disciplinelor sportive, actualele programe ale ciclului gimnazial prevăd 

realizarea de competenţe specifice pentru următoarele discipline sportive. 
În clasa a V-a 

- trei probe atletice din grupe diferite; 
- elemente statice şi dinamice din gimnastica acrobatică, prevăzute în programă; 
- săritura la aparatul de gimnastică 
- un joc sportiv. 

În clasa a VI-a 
- trei probe atletice, cele predate în clasa a V-a; 
- elemente acrobatice statice şi dinamice din gimnastica acrobatică prevăzute în programă; 
- săritura la aparatul de gimnastică, prevăzută în programa şcolară; 
- două jocuri sportive, dintre care unul este cel predat în clasa a V-a. 

În clasa a VII-a 
- două-trei probe atletice, dintre cele predate în clasa a VI-a; 
- elemente acrobatice statice şi dinamice din gimnastica acrobatică prevăzute în programă; 
- sărituri la aparatul de gimnastică, prevăzute în programa şcolară; 
- un joc sportiv (cel în care elevii au fost iniţiaţi în clasa a Vl-a). 

În clasa a VIII-a 
- una-două probe atletice, la alegere, dintre cele predate în anii anteriori; 
- elemente acrobatice statice şi dinamice din gimnastica acrobatică; 
- una dintre săriturile la aparatele de gimnastică, la alegere; 
- un joc sportiv opţional, dintre cele predate în anii anteriori. 

Faţă de această distribuţie în care există şi posibilităţi de opţiune privind nominalizarea conţinuturilor ce 
urmează să fie predate, programa oferă şi posibilitatea ca, în situaţii speciale determinate de factorii de mediu şi 
de baza tehnico-materială, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, pe perioade precizate să se poată 
preda şi disciplinele sportive alternative, din cele înscrise în programă. 
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Standardele curriculare de performanţă 
 

Deşi actualele programe şcolare nu mai prevăd „standardele curriculare de performanţă” ce trebuie 
realizate la finalul ciclului gimnazial, apreciem că enunţarea acestora reprezintă o soluţie de obiectivizare 
superioară a demersului didactic care evidenţiază nivelul de parcurgere a programelor întregului ciclu şcolar în 
raport cu competenţele generale. 

Standardele curriculare de performanţă reprezintă criterii de evaluare a modului în care a fost conceput şi 
realizat procesul didactic, pe parcursul întregului ciclu şcolar, din fiecare unitate de învăţământ. 

Standardele enunţă sintetic modul în care cadrele didactice (din unitatea de învăţământ) au reuşit să 
realizeze obiectivele generale (în cazul ciclului primar), respectiv formarea de competenţe generale la 
învăţământul gimnazial, concordant cu cele opt „domenii de competenţe cheie” elaborate de Consiliul Europei, 
pentru învăţământul general-obligatoriu din ţările care au aderat la Uniunea Europeană. 

Standardele de performanţă au un caracter normativ, constituind repere utile celor implicaţi în procesul 
educaţional naţional, şi cuprind cerinţe de nivel mediu accesibile pentru toate unităţile şcolare. 

Nivelul de realizare a standardelor depinde de: 
- schemele orare (obţinute la nivelul unităţii de învăţământ; 
- eforturile comune ale membrilor catedrei de educaţie fizică, sprijinite de conducerea şcolii, organismele 

locale, persoanele fizice şi juridice, pentru asigurarea condiţiilor materiale specifice; 
- pregătirea profesională a cadrelor didactice şi depunerea unor eforturi constante pentru realizarea unui 

demers didactic de o foarte bună calitate. 
Pentru elevi, standardele reprezintă un sistem de referinţă a modului de participare la activitatea didactică 

evidenţiind valoarea rezultatelor obţinute în raport cu obiectivele/competenţele generale şi specifice prevăzute 
diferenţiat pentru fiecare ciclu şcolar. 

Cui servesc standardele şi ce responsabilităţi presupun ele? 
Standardele de performanţă reprezintă, în termeni relevanţi, repere utile pentru toţi factorii implicaţi în 

procesul educaţional. 
Standardele asigură legătura dintre curriculum şi sistemul de evaluare, evidenţiind reperele utile pentru 

toţi factorii implicaţi în conceperea, organizarea şi realizarea procesului didactic din fiecare unitate şcolară, 
după cum urmează: 

1. Catedrele de educaţie fizică din şcoală, care, concordant cu factori de mediu, zonali şi materiali, 
stabilesc conţinutul „Modelului de educaţie fizică al şcolii”. 

2. Profesorii, care, în baza modelului şcolii şi al cunoaşterii nivelului de pregătire a elevilor, elaborează 
documentele de planificare/evaluare, ca etape intermediare pentru atingerea standardelor de performanţă. 

3. Elevii care vor lua la cunoştinţă de finalităţile predării disciplinei, sub aspectul obiectivelor/compe-
tenţelor ce urmează să le realizeze, în termeni de: cunoştinţe-capacităţi-atitudini, precum şi a criteriilor de 
evaluare a performanţelor la sfârşitul unei trepte de şcolaritate. 

4. Părinţii care vor cunoaşte priorităţile de instruire ale disciplinei, ce vor contribui la formarea elevilor 
din punct de vedere fizic, cu posibilitatea de a fi transferate şi în activităţile independente, sprijinind, pe această 
bază, obţinerea unor scheme orare maximale pentru clasele respective. 

5. Evaluatorii interni şi externi care pot aprecia în mod obiectiv nivelul performanţelor şcolare obţinute 
de elevi, constituind un principal temei cu privire la calitatea procesului didactic din şcoala respectivă. 

6. Conducerile unităţilor şcolare, ca parte a ofertei educaţionale, cu privire la aprobarea schemelor orare 
şi a condiţiilor materiale asigurate catedrei de educaţie fizică. 

7. Inspectorul şcolar de specialitate, în calitate de evaluator extern, care are posibilitatea obiectivă de a 
aprecia pregătirea didactico-metodică de la nivelul catedrei şi a fiecărui profesor, prin prisma valorii nivelului 
de pregătire a elevilor (în termeni de cunoştinţe-capacitate-atitudini), în funcţie de care se vor realiza îndrumări 
şi măsuri suplimentare pentru îmbunătăţirea activităţii didactice. 

Faţă de reglementările oficiale din domeniu, apreciem a fi benefic atât pentru obiectivele generale ale 
învăţământului primar, cât şi pentru competenţele generale ale ciclului gimnazial, să oferim o modalitate de 
formulare (personală) mai extinsă şi obiectivizată, a standardelor curriculare de performanţă. 

 
 
Propuneri de standarde curriculare de performanţă  
 

Faţă de obiectivele cadru înscrise în finalul ciclului primar, autorii au reformulat şi extins standardele 
curriculare de performanţă ca o modalitate de obiectivizare a predării unor conţinuturi importante, pe parcursul 
acestui nivel de învăţământ. 
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Standarde curriculare de performanţă pentru ciclul primar (propuneri de îmbunătăţire) 
 

Obiective cadru Standarde 
l. Menţinerea stării de sănătate a 
elevilor şi creşterea capacităţii 
de adaptare a acestora la factori 
de mediu 

• Folosirea corectă a termenilor de specialitate predaţi pe parcursul activităţilor practice 
sportive 
• Cunoaşterea/aplicarea constantă a regulilor de igienă personală 
• Cunoaşterea/aplicarea procedeelor de călire a organismului 
• Cunoaşterea/respectarea regulilor de comportament pe parcursul activităţilor practice 

2. Armonizarea propriei 
dezvoltări fizice şi prevenirea 
instalării abaterilor posibile de 
la acestea 

• Cunoaşterea evoluţiei indicilor de dezvoltare fizică proprii şi compararea acestora cu 
valorile medii pe ţară, specifici vârstei şi sexului 
• Cunoaşterea/adoptarea poziţiilor corecte ale corpului pe parcursul activităţilor statice şi 
dinamice 
• Autocontrolul asupra esteticii atitudinilor corporale 

3. Extinderea fondului de 
deprinderi motrice de bază, 
aplicativ-utilitare şi sportive 
elementare şi dezvoltarea 
calităţilor motrice aferente 

• Abilitatea de a parcurge un traseu cuprinzând 4-5 deprinderi motrice de bază şi utilitar-
aplicative 
• Capacitatea funcţională cardio-respiratorie optimă în desfăşurarea eforturilor de natură 
aerobă 

4. Practicarea independentă a 
exerciţiilor fizice, a jocurilor şi 
a diferitelor sporturi 

• Capacitatea de a utiliza cunoştinţele şi deprinderile aparţinând diferitelor discipline/ 
probe sportive, în care au fost iniţiaţi, pentru practicarea acestora şi în activitatea 
independentă 

5. Manifestarea spiritului de 
echipă şi de întrecere în funcţie 
de un sistem de reguli acceptat 

• Dobândirea unor comportamente favorabile pentru realizarea unor activităţi sportive, în 
formaţii de grup 
• Cunoaşterea/respectarea regulilor stabilite în diferite sisteme de întreceri organizate pe 
grupe/echipe 

 
Standarde curriculare de performanţă pentru ciclul gimnazial (sugestii de reintroducere) 

 

Obiective cadru Standarde 

1. Utilizarea limbajului  
de specialitate în relaţiile  
de comunicare 

• Să perceapă şi să reacţioneze oportun potrivit comenzilor transmise, în variate tipuri de 
activităţi didactice, specifice domeniului 
• Să asimileze principalele prevederi cuprinse în regulamentele/disciplinele sportive 
predate şi să le aplice în activităţi de arbitrare/autoarbitrare 
• Folosirea corectă a terminologiei de specialitate în relaţiile de comunicare 
• Susţinerea unor dialoguri şi comentarii în termeni de specialitate adecvaţi 

2. Valorificarea informaţiilor, 
metodelor şi mijloacelor 
specifice educaţiei fizice şi 
sportului în vederea optimizării 
stării de sănătate şi a dezvoltării 
fizice armonioase 

• Să cunoască indicatorii stării de sănătate şi să acţioneze constant pentru menţinerea 
lor în parametrii optimi 
• Cunoaşterea şi aplicarea mijloacelor privind dobândirea rezistenţei la influenţele 
factorilor de mediu, în condiţii climatice variate 
• Să automatizeze deprinderea de a-şi controla atitudinea posturală corectă, în cadrul 
unor activităţi dinamice sau statice-prelungite 
• Abilitatea de concepere şi practicarea curentă a unor programe de exerciţii de 
dezvoltare fizică, preîntâmpinând instalarea deficienţelor atitudinale 
• Aplicarea constantă a mijloacelor specifice factorilor de călire a organismului 
• Să cunoască şi să acţioneze constant privind dobândirea/menţinerea unui raport 
optim între indicii corecţi ai dezvoltării corporale (raportul talie-greutate) 
• Să aplice constant măsurile de igienă individuală: înaintea, în timpul şi după 
efectuarea exerciţiilor fizice 
• Să cunoască şi să acţioneze adecvat privind reacţiile organismului la efectuarea 
diferitelor categorii de eforturi, adoptând măsuri de reglare eficiente 
• Să manifeste prudenţă în angajarea efectuării unor acte/acţiuni motrice care depăşesc 
posibilităţile proprii 

3. Utilizarea cunoştinţelor, 
metodelor şi mijloacelor 
specifice educaţiei fizice şi 
sportului, în vederea dezvoltării 
capacităţii motrice 

• Cunoaşterea şi aplicarea influenţelor ce le au calităţile motrice singulare sau 
combinate, în realizarea eficientă a diferitelor acte şi acţiuni motrice 
• Realizarea cerinţelor privind dezvoltarea calităţilor motrice cuprinse în sistemul de 
evaluare, al fiecărei clase 
• Abilitatea de parcurgere a unor trasee utilitar-aplicative, potrivit clasei şi sexului 
elevilor 
• Capacitatea de a efectua o linie acrobatică cuprinzând elementele predate şi 
executarea a două sărituri la aparate 
• Capacitatea de a practica în condiţii regulamentare: 3 probe atletice şi 
2 jocuri sportive 
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4. Aplicarea sistemului de 
reguli specifice organizării şi 
practicării activităţilor de 
educaţie fizică şi sport şi 
adoptarea unui comportament 
adecvat în cadrul relaţiilor 
interpersonale şi de grup 

• Capacitatea de socializare a elevilor şi asumarea de roluri în desfăşurarea unor 
activităţi de grup 
• Integrarea eficientă în activităţi de organizare şi participare la diferite categorii de 
întreceri realizate în lecţii şi diferite tipuri de activităţi independente, respectând 
regulile stabilite 
• Să dobândească spirit de colaborare, atitudini şi comportament civilizate în relaţiile 
cu partenerii, adversarii şi spectatorii 
• Manifestarea unui comportament disciplinat şi de fair-play în cadrul întrecerilor 

5. Valorificarea limbajului 
corporal pentru exprimarea şi 
înţelegerea ideilor, stărilor 
afective şi a esteticului 

• Autoaprecierea proporţionalităţii propriei dezvoltări corporale şi a gesturilor motrice 
• Capabilitatea de a aplica un regim de activitate echilibrat între efort şi odihna activă 
• Atenţia permanentă faţă de latura estetică a prestaţiilor motrice proprii 

 
 
 
 
 


