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• Prin intermediul lecțiilor de antrenament se vor forma la
elevi competențe generale, în conformitate cu domeniile
de competenţe-cheie stabilite la nivel contemporan:

• 1. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi.

• 2. Competenţe de comunicare în limba de stat și limba
maternă.

• 3. Competenţe acţional-strategice.

• 4. Competenţe interpersonale, civile, morale.

• 5. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare.

• 6. Competenţe culturale, interculturale



Obiectivele generale ale curriculumului de tenis de masă sunt
următoarele:

• Formarea competențelor cognitiv-aplicative privind influența
tenisului de masă asupra dezvoltării organismului uman, regulile
de joc și aplicarea arbitrajului.

• Formarea capacităților motrice de bază, prin intermediul jocului
tenis de masă.

• Formarea calităților intelectuale, morale și estetice prin însușirea
tehnicii și tacticii de joc.

• Formarea unor calități de atitudine și comportament cu privire la
promovarea unui mod sănătos de viață.



Conținuturile curriculumului la tenis de masă sunt  repartizate pe 
compartimente în funcție de competențele pe care le formează:

• - teme din istoria tenisului de masă, dezvoltarea jocului la etapa
actuală, regulamentul jocului de tenis de masă și de desfășurare a
competițiilor.

• - exerciții fizice de dezvoltarea fizică generală a elevilor.

• - exerciții pentru dezvoltarea fizică specială, ștafete şi jocuri dinamice
cu elemente din tenis de masă.

• - bazele pregătirii tehnice și tactice a elevilor.





Repartizarea orelor pe criteriile conținuturilor didactice.

Nr. crt. Conținuturi didactice Numărul 
de ore

1. Cunoştinţe teoretice 3

2 Test motrice 2
3 Pregătire fizică generală 15
4 Pregătirea fizică specială 15
5 Pregătirea tehnică 40
6 Pregătirea tactică 35
7 Joc de instruire 20
8 Participare la competiţii 10



Utilizarea rezultatelor probelor sportive în cadrul 
proiectării didactice cu scopul de prognosticare

Andrei Grosu, director Școala sportivă specializată 

de box, luptă liberă și kickboxing



• Şcoala sportivă are menirea de a antrena copiii, adolescenții, tinerii şi seniorii
în practicarea sistematică a culturii fizice şi sportului, în formarea unui mod
sănătos de viață, în dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală, atingerea
nivelului de performanță în corespundere cu capacitățile acestora.

• În acest sens, se atestă următoarele direcții de activitate:

- atragerea unui număr maxim de copii în practicarea sportului;

- sporirea capacității de efort a elevilor;

- pregătirea sportivă integrală;

- selectarea sportivilor pentru loturile naționale;

- obținerea performanțelor la nivel național și internațional.

Școala sportivă



Proiectarea didactică

Proiectarea procesului de instruire este imperială în vederea obținerii
performanțelor sportive, fapt ce necesită ca antrenorii să acorde o mare
atenție calității proiectului didactic de perspectivă.

Avem:

• proiectul didactic anual;

• proiectul didactic lunar;

• proiectul didactic al lecției de antrenament.



Proiectul didactic anual

Proiectul didactic anual include conținuturi cu privire la:

• pregătirea teoretică;

• pregătirea fizică generală;

• pregătirea fizică specială;

• pregătirea tehnico-tactică;

• pregătirea psihologică;

• activități de evaluare a competențelor sportivilor;

• participarea la competiții;

• activități de recuperare;

• controlul medical.



Proiectul didactic lunar

Proiectul didactic se elaborează conducând-ne de proiectul anual și
prevede repartizarea sarcinilor pentru fiecare antrenament, incluzînd
subiecte concrete și constituie baza pentru fiecare lecție de
antrenament.



Proiectul didactic al antrenamentului

Proiectul didactic al antrenamentului include unități de competență deduse
din competențele specifice generale, care trebuie să fie formate prin
intermediul probei sportive practicate. Antrenorul își proiectează sarcini
de învățare concrete în dependență de nivelul de pregătire a sportivilor.

Proiectul didactic trebuie să conțină trei componente de bază:

• formarea competențelor cognitive;

• dezvoltarea capacităților psihomotrice;

• afectivitatea.



Evaluarea rezultatelor antrenamentelor

Evaluarea 
inițială

Evaluarea curentă 
(formativă)

Evaluarea de 
etapă (sumativă)





Pronogsticarea

Exemplu:

A fost realizat un sondaj în rândul antrenorilor de muaythai pentru a forma un clasament al calităților

fizice necesare sportivilor pentru obținerea performanței. Rezultatele au arătat, că antrenorii care sunt

la început de drum profesional, pun pe locul întâi în procesul de instruire așa calități ca forța și

rezistența. Între timp, antrenorii cu experiență mai mare (mai mult de 10 de ani) preferă așa calitate

ca dexteritatea (îndemânarea). Pe locul doi, de către majoritatea respondenților a fost aleasă viteza. În

consecință, odată cu experiența, vine înțelegerea că în muaythai-ul modern, pentru a obține rezultate

sportive semnificative, luptătorului trebuie să îi dezvoltăm capacitatea de a răspunde rapid la orice

schimbare de situație, de a învăța și stăpâni rapid noi tehnici și elemente. Prin urmare, există o

necesitate de dezvoltare și implementare în antrenamentul boxerilor muaythai a testelor speciale

pentru echilibru. Pentru aceasta putem evidenția următoarele teste:

• alergare pe loc cu întoarcere rapidă la diferite unghiuri;

• mișcarea în poziție de luptă cu rostogoliri la comandă și continuarea mișcării (se poate și cu

elemente ale luptei cu umbra);

• testul Romberg, etc.



Promovarea experienței avansate bazate pe 
aplicarea noilor tehnologii educaționale în cadrul 

activităților sportive



Continuarea procesului de instruire 
și antrenament la distanță

GROSU Andrei - director Școala sportivă

specializată de box, luptă liberă, 
kickboxing și muaythai



Scurtă prezentare:

Școala sportivă specializată de box, luptă liberă, kickboxing și
muaythai are 267 de discipoli și 21 cadre didactice.

În afară de grupe de începători, se antrenează și sportivi de

performanță: campioni mondiali și europeni atît la juniori și tineret,

cît și la seniori, maeștri ai sportului și maeștri ai sportului de

categorie internațională.

Avem 4 discipline: box, luptă liberă, kickboxing și muaythai.



Starea lucrurilor pînă la situația de urgență 

- Grupele de începători 9 ore academice/ săptămînă;

- Grupele de avansați 10-18 ore academice/ săptămînă;

- Grupele măiestrie sportivă 20 ore academice/ săptămînă;

- Grupele măiestrie sportivă superioară 27 ore academice/ săptămînă.



Modificarea și adaptarea procesului de instruire și 
antrenament clasic la cel de la distanță

• Procesul de instruire și antrenament la distanță a necesitat a o
adaptare la condițiile casnice. Elevilor le-a fost livrat
inventarul necesar și li s-au dat instrucțiuni cum să-și
amenajeze spațiul pentru antrenamente acasă.



Experiența antrenorilor Școlii sportive 



Experiența antrenorilor Școlii sportive

• Vizionează accesând link-ul:

https://drive.google.com/file/d/1pNiWWlR10YP04G_cKC1MbDW7PU7
z5XrV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pNiWWlR10YP04G_cKC1MbDW7PU7z5XrV/view?usp=sharing


Recomandări:

• Selectați corect orele pentru antrenamentele online;

• Coordonați cu participanții sau părinții/ reprezentanţii legali ai
acestora care sunt condițiile în care se va desfășura procesul de
antrenament;

• Selectați corect programele după care se vor desfășura antrenamentele;

• Diversificați procesul de antrenament;

• Implicați-vă mai mult în viața extra-sportivă a discipolilor.



Importanța mișcării în 
regimul sedentar de viață

Silvia Țenu, profesoară, 

Liceul Privat „DA VINCI”



Școala de acasă– o provocare nouă pentru elevi și o oportunitate pentru profesori
Pandemia globală reprezintă pentru noi un test, care a declanșat o revoluție în 
educație.

„Predarea online este mai dificilă
decât predarea față în față.
Dacă vrei să îți respecți meseria,
iubești copiii, ții la acest sistem
educațional, trebuie să faci ore în
orice condiții”, indiferent cât de
grozavi ar fi fost profesorii în mediu
anterior, trebuie să înțelegem că
acele zile au dispărut și că acum
trebuie să ne adaptăm la noile
standarde.



Importanța mișcării și orele de educație fizică
• Importanța mișcării și orele de

educație fizică devin foarte
importante în pandemie din motiv
că elevii stau foarte multe ore în
fața calculatorului.

• Educaţia fizică online contribuie
nu numai la buna condiţie fizică şi
sănătate a elevilor, dar, de
asemenea, ajută tinerii să facă şi
să înţeleagă mai bine activitatea
fizică și importanța mișcării
pentru tot parcursul vieții.



Instrumentele de comunicare la distanță folosite în 
cadrul orelor de educație fizică:

• Prima săptămână de educaţie online a fost
obositoare, în primul rând, din punct de vedere
emoţional, pentru că, în contextul izolării, s-a
cerut o altă modalitate de a interacţiona cu elevii.
În liceul în care muncesc,
„Liceul Da Vinci”, cadrele didactice au început
din prima săptămână lecțiile online prin
intermediul platformei zoom, mesenger și viber.

• Deși la început nu concepeam educația fizică
transpusă prin zoom, viber și mesenger, nevoia
de a-mi menține copiii în formă m-a făcut să
găsesc soluția optimă. Am început prin filmulețe
video pe care le expediam prin grupurile de viber
ale clasei, apoi, am început să utilizăm zoom-ul
pentru a ne vedea față în față.



Tehnologia nu va înlocui profesorul, dar profesorii care înlocuiesc 
tehnologia, cu siguranță, vor înlocui profesorii care n-o fac!!!



Avantaje și dezavantaje ale învățământului online:

1.Avantajele: 

• Practicarea mișcării și a exercițiilor fizice în condițiile sedentarismului; 

• Întărirea sănătății prin exercițiile de mișcare;

• Dinamizarea elevilor atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional;

2.Dezavantaje:

- Sportul în fața computerului;

- Lipsa de spațiu și a inventarului sportiv;

- Incapacitatea de a comunica pe viu și a înțelege care sunt nevoile reale ale fiecărui elev;

- Nevoia de a implica și părinții în activitățile sportive, mai ales la elevii din clasele primare;



Reguli de prevenire a accidentelor
pentru un program de mișcare acasă:

• Pentru a lucra în siguranță este necesar să fie respectate câteva reguli 
și anume:

• exercițiile fizice primite de elevi în mediul online (platformele
educaționale,WathsApp etc.) sunt exclusiv pentru elevii clinic 
sănătoși (cei care nu prezintă afecțiuni medicale);

• exercițiile fizice se execută NUMAI cu acordul și sub supravegherea 
unui părinte;

• NU începeți NICIODATĂ activitatea fizică fără o încălzire generală
de minimum 5 minute (încălzire completă și corectă)- pentru un 
program nonintensiv de 15-20 minute;



Sugestii de activități pe care le-am avut în 
această perioadă:

Vizionează accesând link-ul: 

https://drive.google.com/file/d/1j

0jbkt6jB9N16G8OEm6Qo3Hi2

7lGaXlZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1j0jbkt6jB9N16G8OEm6Qo3Hi27lGaXlZ/view?usp=sharing


Complexe de exerciții edfg cu obiecte 
nestandarte (predare sincronă și asincronă):

Vizionează accesând link-ul:

1. https://drive.google.com/file/d/1d_eYas9UJwewwJNVVo6m81nFeyOKk9af/view?

usp=sharing

2. https://drive.google.com/file/d/1vg7IKAnDzYbh7sx4wBuk-8gIT00-

JKfd/view?usp=sharing

3. https://drive.google.com/file/d/1Tnra3vlryeaXbUZ_dkZ9KDQEHUyJt8rl/view?us

p=sharing

https://drive.google.com/file/d/1d_eYas9UJwewwJNVVo6m81nFeyOKk9af/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vg7IKAnDzYbh7sx4wBuk-8gIT00-JKfd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tnra3vlryeaXbUZ_dkZ9KDQEHUyJt8rl/view?usp=sharing


Exerciții de dezvoltare fizică 
generală în mișcare:

Vizionează accesând link-ul:

1. https://drive.google.com/file/d/16NZ3Zr1Ju8R97VH6Kxc2yyQ7GDSBFy4/view?usp=sharing

2. https://drive.google.com/file/d/1idlErcTPuvbpeArRLlKp6A1ZwBuUQg2D/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16NZ3Zr1Ju8R97VH6Kxc2yyQ7GDSBFy4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1idlErcTPuvbpeArRLlKp6A1ZwBuUQg2D/view?usp=sharing


Exerciții de dezvoltare fizică generală

Vizionează accesând link-ul:  

1. https://drive.google.com/file/d/1gFYqn0_YhSZJGU-ZKKvgnt-w1GLFiePD/view?usp=sharing

2. https://drive.google.com/file/d/1R-t7eXnHxw0Qbe1HTb2dDj6r1ODKLqzG/view?usp=sharing

3. https://drive.google.com/file/d/1JCNQqCOzQjRcEKcLMkYN4DubAHkanYyX/view?usp=sharing

4. https://drive.google.com/file/d/14XmiOO5cWJLioixZorsff3cYUjW7Rrp_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gFYqn0_YhSZJGU-ZKKvgnt-w1GLFiePD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R-t7eXnHxw0Qbe1HTb2dDj6r1ODKLqzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JCNQqCOzQjRcEKcLMkYN4DubAHkanYyX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XmiOO5cWJLioixZorsff3cYUjW7Rrp_/view?usp=sharing


Aruncarea la țintă: 

• Vizionează accesând link-ul: 

1. https://drive.google.com/file/d/1lgDpuLb9vwT6GTaJxwsDonzgDIhUghAx/view?usp=sharing

2. https://drive.google.com/file/d/1jVa7D4LC4oa2P4S_meamqZKgWp3cAbWW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lgDpuLb9vwT6GTaJxwsDonzgDIhUghAx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jVa7D4LC4oa2P4S_meamqZKgWp3cAbWW/view?usp=sharing


Lecții transdisciplinare:
• Vizionează accesând link-ul: 

1. https://drive.google.com/file/d/1CtdGdpmsf98bnpL1PREd7PCEnwF
h5bZl/view?usp=sharing

2. https://drive.google.com/file/d/1IOm-cs9gzVNxT-
uPFS3vlBAPgAqjp9w-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CtdGdpmsf98bnpL1PREd7PCEnwFh5bZl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IOm-cs9gzVNxT-uPFS3vlBAPgAqjp9w-/view?usp=sharing


Ștafete sportive:

• Vizionează accesând link-ul: 

1. https://drive.google.com/file/d/1Z7xuFMvcvbxZf8hvkvLExg9N7VI1-59N/view?usp=sharing

2. https://drive.google.com/file/d/1EXzO9fG2WFgtD-fP9-e03YERZKnkTiEL/view?usp=sharing

3. https://drive.google.com/file/d/1SZhRHLr5yHnUEzcU1w9dNOzwxF9BXgAd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Z7xuFMvcvbxZf8hvkvLExg9N7VI1-59N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EXzO9fG2WFgtD-fP9-e03YERZKnkTiEL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZhRHLr5yHnUEzcU1w9dNOzwxF9BXgAd/view?usp=sharing


Programul orelor asincrone: 

• Vizionează accesând link-ul:

1. https://drive.google.com/file/d/1jRbAJBJK_UPEBH7cDLx
QvSk-oZ4AWFKI/view?usp=sharing

2. https://drive.google.com/file/d/1uuJrcaQShKwM_3P2c7pV
-LAsyy8XVQK7/view?usp=sharing

3. https://drive.google.com/file/d/1XtMagOKEEiIwDGZ-
aQUaHQcn74_SXf4r/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jRbAJBJK_UPEBH7cDLxQvSk-oZ4AWFKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uuJrcaQShKwM_3P2c7pV-LAsyy8XVQK7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XtMagOKEEiIwDGZ-aQUaHQcn74_SXf4r/view?usp=sharing


Activități în timpul liber:

Vizionează accesând link-ul:

1. https://drive.google.com/file/d/1am05cp6ex60x6S5O7MitUx36PryIKIGD/view?usp=sharing

2. https://drive.google.com/file/d/10-SEEh-A5izLbZuWMI_OqhkhoFPvlRpp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1am05cp6ex60x6S5O7MitUx36PryIKIGD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10-SEEh-A5izLbZuWMI_OqhkhoFPvlRpp/view?usp=sharing


Concluzii:

- în condițiile învățării la distanță/ modului sedentar de viață lecțiile
de educație fizică sunt imperativ necesare;

• profesorul poate opta pentru acele platforme de învățare care să
satisfacă nevoile individuale ale elevilor;

• este indicat ca profesorul să stabilească un șir de reguli împreună cu 
elevii, astfel încât să se evite traumatismele;

• pe lângă impactul asupra dezvoltării fizice a copiilor, educația fizică
țintește și asupra stării emoționale de bine a acestora;




