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a) CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE DIN TEORIA EDUCAŢIEI
FIZICE ŞI SPORTULUI
1. Originea si idealul educatiei fizice
2. Obiectivele educatiei fizice si sportului
3. Competenţe şi abilităţi în Educaţie fizică şi sport;
4. Funcţiile educaţiei fizice şi sportului;
5. Conţinutul educaţiei fizice:
- cunoştinţe teoretice
- deprinderi motrice de bază şi aplicativ utilitare
- deprinderi motrice specifice unor ramuri sportive
- capacităţile condiţionale
- capacităţile coordinative
6. Terminologia educaţiei fizice: noţiunile - educaţia fizică, antrenamentul sportiv,
sportul, capacitate motrică, deprinderi motrice, priceperi motrice, dezvoltare fizică
armonioasă;
7. Mişcarea umană şi componentele sale - act motric, acţiune motrică, activitate motrică,
disciplina sportiva, ramura sportiva, proba sportiva;
8. Mijloacele educaţiei fizice şi sportului - specifice şi nespecifice; exerciţiul fizic mijloc
de bază al educaţiei fizice (definiţie, formă, conţinut, clasificare);
9. Sistemul de Educaţie fizică şi sport din România.
10. Concepte moderne în Educaţie fizică
11. Conceptul de sport
- sportul pentru toţi
- sportul de performanţă
- sportul adaptat
12. Caracteristicile sportului
- sport şi instituţie
- sport şi performanţă
- sport şi competiţie
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- sport şi socializare
- sport şi sănătate
- sport şi identitate de gen
13.Statul si rolul specialistului în Educaţie fizică şi sport din România.
- statutul, rolul şi relaţia dintre acestea şi comportamentul profesorului de Educaţie fizică
şi sport
- statutul şi rolul antrenorului
- relaţia dintre rol şi personalitatea antrenorului.
14. Clasificarea sportului
15. Tendinţe şi strategii în dezvoltarea sportului contemporan

b) CUNOŞTINŢE DE SPECIALITATE DIN METODICA EDUCAŢIEI
FIZICE ŞCOLARE
1. Principiile didacticii şi aplicarea lor în realizarea educaţiei fizice şcolare;
2. Metode tradiţionale de predare utilizate în lecţiile de educaţie fizică şi sport:
observaţia, explicaţia, demonstraţia;
3. Particularităţi de vârstă şi sex la vârsta preşcolară, şcolară mică şi mijlocie;
4. Tendinţe şi orientări moderne utilizate în predarea educaţiei fizice: model-modelare,
problematizarea, algoritmizarea, autonomia profesorului;
5. Forme de practică a exerciţiului fizic: lecţia de educaţie fizică, ansamblul sportiv,
gimnastica, concursurile şi competiţiile, turismul, euritmia;
6. Lecţia de educaţie fizică: structură, tipologie;
7. Efortul şi dirijarea acestuia în lecţia de educaţie fizică
8. Jocul - formă, metodă şi mijloc de realizare a educaţiei fizice şcolare;
9. Documente ale proiectării didactice: planurile de învăţământ, programele de
specialitate, planul tematic anual, proiectarea unităţilor de învăţare.
10. Evaluarea randamentului în educaţia fizică şcolară: definirea conceptului de evaluare;
evaluarea rezultatelor şcolare; funcţii specifice ale evaluării( funcţia de reglare a predăriiînvăţării, clasificarea elevilor ca funcţie a învăţării, dezvoltarea capacităţilor de
autoevaluare a elevilor, criterii de apreciere a rezultatelor şcolare, strategii de evaluare);
principii ale măsurării şi evaluării în educaţia fizică; obiectivele evaluării performanţelor
în educaţia fizică; relaţia obiective-probe de evaluare; conţinutul sistemului naţional
şcolar de evaluare la disciplina educaţie fizică şi sport;

c)
CUNOŞTINŢE
DE
SPECIALITATE
DISCIPLINELOR SPORTIVE
1. Deprinderi şi princeri motrice studiate specifice:
- atletismului,
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-

gimnasticii,
baschetului,
fotbalului,
handbalului.
Mijloace de acţionare în vederea însuşirii, formării şi dezvoltării lor.
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