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Lecţia nr.1

TEMA:  EDUCAŢIA FIZICĂ - DEFINIŢIA, FUNCŢIILE, 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE. 

1.1. Difiniţia  educaţiei fizice.

Esenţa educaţiei fizice o constituie mişcarea umană pusă în slujba îmbunătăţirii 

condiţiei fizice şi mentale a oamenilor, a dezvoltării fizice armonioase şi întreţinerii stării de 

sănătate. Întrucât mişcarea umană, sau motricitatea omului este reprezentată de totalitatea 

actelor şi acţiunilor motrice, desfăşurate de om cu scopul de întreţinere a relaţiilor cu 

mediul natural şi social, educaţia pentru mişcare reprezintă nu numai o necesitate, ci chiar 

o condiţie a existenţei umane. Activitatea de educaţie fizică trebuie privită, astfel, ca o 

necesitate personală a omului, alături de alimentaţie, îmbrăcăminte, învăţătură, apă, soare, 

relaţii umane, spaţiu de locuit etc.

Educaţia fizică „este o activitate umană de practicare sistematica şi conştientă a 

exerciţiilor fizice, desfăşurată sub formă de proces instructiv - educativ bilateral, în vederea 

realizării unor obiective (de diferite niveluri/ranguri) bine precizate, dintre care prioritare 

sunt următoarele două:

•perfecţionarea dezvoltării fizice/corporale a subiecţilor (preşcolari, şcolari, studenti 

etc);

•perfecţionarea   capacităţii  motrice   ("deprinderi  şi  priceperi"   şi"calităţi motrice") 

a subiecţilor".



Educaţia fizică, este considerată ca fiind un proces instructiv educativ al cărui 

obiectiv îl constituie creşterea potenţialul fizic şi psihic, atât în plan personal, cât şi social. 

Dar este în principal o activitate construită şi desfăşurată pentru perfecţionarea dezvoltării 

fizice şi capacităţii motrice a fiinţei umane, în funcţie de particularităţile de vârstă, de sex, 

de cerinţele de integrare socială, de specificul unor profesii. într-o accepţie restrânsă, în 

înţelesul pedagogic, edvicaţia fizică urmăreşte dezvoltarea posibilităţilor fizice şi psihice, 

individuale şi/sau colective. 

Valoarea educativă a educaţiei fizice depinde în mod decisiv de competenţele 

profesorului. Competenţele profesionale ale profesorului şi dezvoltarea personalităţii 

elevilor sunt două aspecte distincte cu mare interdependenţă în procesul formativ al 

elevilor.

Competenţa profesională şi măiestria pedagogică se formează, se îmbogăţeşte şi se 

revizuieşte prin educaţie permanentă. Ea are la bază:

- studii specifice pedagogiei;

- cunoştinţe specifice de specialitate;

- concepţii asupra politicii generale privind educaţia, în general şi educaţia fizică 

în special;

- experienţă practică.

Concepţia asupra politicii generale privind educaţia şi educaţia fizică oferă 

profesorului puncte de vedere clare asupra implicaţiilor activităţii sale în educaţia generală 

şi specifică a elevilor. Profesorul trebuie să fie conştient de importanţa socială a disciplinei 

pe care o predă şi să îşi asume responsabilitatea în domeniul practicii sportive.



1.2.Funcţiile educaţiei fizice.

Educaţia fizică, ca obiect de studiu, prevăzut în toate planurile de 

învăţământ îndeplineşte o serie de funcţii, dintre care amintim:

-funcţia de dezvoltare armonioasă, urmareşte realizarea unor indici

superiori ai dezvoltării somatice şi funcţionale;

-funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice constă în tendinţa de

îmbunătăţire a nivelului de dezvoltare a aptitudinilor psihomotrice şi cel de 

însuşire şi stăpânire a deprinderilor şi priceperilor motrice;

- funcţia   igienică   urmăreşte   nu   numai   însuşirea   şi   respectarea

normelor de igienă individuală şi colectivă, ci şi a bazelor şi terenurilor sportive;

- funcţia   educativă   vizează   însuşirea   unor   norme   de   conduită

morală, formarea individului care să poată conlucra într-o activitate de grup,într-

o activitate socială;

- funcţia de emulaţie urrnăreşte formarea capacităţii de depăşire şi

autodepăşire, a capacităţii de întrecere, de competiţie;

- funcţia recreativă consta în formarea capacităţii de a petrece în mod util 

timpul liber, de a se recrea, de a se distra şi destinde;

- funcţia de socializare, care se realizează cel mai bine în lecţia de educaţie 

fizică, întrucât permanent se stabilesc relaţii de colaborare, întrajutorare între 

elevi.



1.3. Scopul şi obiectivele educaţiei fizice.   

1.3.1. Scopul educaţiei fizice.

Scopul educaţiei fizice este dat de direcţia de orientare a acţiunilor de formare şi 
dezvoltare a personalităţii indivizilor în concordanţă cu cerinţele societăţii.     El vizează 
realizarea recreării  după o activitate intelectuală, intensă, întărirea stării de sănătate, 
creşterea capacităţii de efort, dezvoltarea calităţilor psihomotrice, educarea calităţilor 
morale şi de voinţă, dezvoltarea armonioasă a organismului. 

Realizarea scopului necesită impunerea anumitor obiective intermediare şi finale.

Scopul educaţiei fizice presupune respectarea următoarele cerinţe:

• să fie în concordanţă cu scopul educaţiei;

• să depăşească nivelul actual, prin acţiuni de perfecţionare, ajustare,
restructurare,    reformulare    la    nivelul    conceptual    şi    practic
(praxiologic);

• să valorifice potenţialul existent al resurselor şi necesităţilor interne
ale subsistemelor educaţiei fizice;

• să fie deschis spre viitor, spre alte posibile alternative.

Scopul educaţiei fizice este de a contribui la perfecţionarea dezvoltării; fizice  şi  a   
capacităţii   motrice,  întrucât  practicarea   exerciţiilor  fizice influenţează atât 
formarea capacităţii de acţionare independentă şi de manifestare cât mai liberă în 
mişcare, cât şi a capacităţii de decizie în condiţii de deplină responsabilitate şi 
cunoştinţă de cauză.



1.3.2. Obiectivele generale ale educaţiei fizice.

Obiectivele   educaţiei   fizice   pot   fi   înţelese   ca   fiind   materializarea finalităţilor sub 

toate aspectele concretizate în progresele individului în plan somatic, funcţional, cognitiv, motric, 

afectiv şi social. Conform noi reformel curriculare, la nivelul obiectivelor, apare o categorie nouă şi 

anume cea a „obiectivelor de referinţă" şi cea a „obiectivelor cadru", considerate ca reprezentând 

obiectivele intermediare (specifice) ale vechilor programe şcolare în educaţia fizică se urmăreşte 

îndeplinirea următoarelor tipuri de obiective: finale, cadru, de referinţă şi operaţionale. 

Obiectivele finale sau generale sunt obiectivele programate pentru finele perioadei de 

şcolarizare, evidenţiază esenţa educaţiei fizice, în timp ce obiectivele cadru decurg din obiectivele 

generale şi sunt structurate pe cicluri de învăţământ, obiectivele de referinţă decurg din obiectivele 

cadru şi sunt formulate pe an de studiu, iar obiectivele operaţionale sunt obiective imediate, stabilite 

pentru temele lecţiilor. 

Procesul de învăţământ, ca proces ce realizează educatia întregii populatii şcolare, rezolvă, 

în ceea ce priveşte educaţia fizică, următoarele obiective finale:

- asigură păstrarea şi întreţinerea stării de sănătate prin folosirea exerciţiului fizic în 

combinaţie cu factorii naturali de călire (aerul, apa, soarele etc.) în scopul creşterii potenţialului de 

muncă fizică şi intelectuală şi în scopul formării personalităţii şi caracterului;

- asigură dezvoltarea fizică normală şi armonioasă;

- asigură recrearea, refacerea, recuperarea organismului elevilor;

- creşte capacitatea de efort şi rezistenţă la îmbolnăviri;

- asigură însuşirea deprinderilor şi priceperilor de mişcare generală şi specifică ramurilor de 

sport;

- asigură   dezvoltarea   aptitudinilor  psihomotrice   şi   aptitudinilor morale şi de voinţă;

asigură formarea obişnuinţei de practicare liberă a exerciţiilor fizice.



1.4. Contribuţia educaţiei fizice şi sportului la îndeplinirea obiectivelor educaţiei 

generale.
Realizarea obiectivelor educaţiei fizice contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea dimensiunii 

motrice, intelectuale, afective şi volitive a personalităţii umane. Printr-o tehnologie didactică corect 

aplicată, educaţia fizică sprijină realizarea obiectivelor generale ale educaţiei prin:

- dezvoltarea   şi   perfecţionarea   motricităţii,   în   scopul   însuşirii deprinderilor motrice şi a

perfecţionării priceperilor motrice;

- formarea şi stimularea activităţii intelectuale (gândire, imaginaţie, judecată,   atenţie,

memorie,   spirit  de   observaţie)   a  proceselor afective (emoţii, sentimente, interese, motivaţii, 

simpatii, bucurie,respect,   sentimentul   de   dreptate,   dezamăgire/   mânie,   simţul

responsabilităţii etc.) şi a capacităţii de socializare;

- formarea   şi   dezvoltarea   calităţilor   morale   şi   de   voinţă   ale personalitătii   (hotărâre,   

dârzenie,   disciplină,   cinste,   sinceritate, perseverenţă, consecvenţă, demnitate, modestie, curaj, 

stăpânire de sine, iniţiativă etc);

- dezvoltarea percepţiilor şi reprezentărilor asupra mişcării, asupra deplasării în spaţiu;

- formarea unor deprinderi şi calităţi necesare în activitatea socială (punctualitate, disciplină, 

tenacitate, coordonare, rezistenţă, forţă, viteză de reacţie şi execuţie, reflexe de autoapărare şi 

autoasigurare, orientare în spaţiu);

- perfectionarea activităţii aparatelor şi sistemelor organismului;

- perfecţionarea unor caracteristici speciafe a/e funcţiilor organismului - "simţul mingii", 

"simţul pragului", "simţul accelerării", "simţul ritmului", "simţul kinestezic", "simţul porţii", 

"vederea periferică" etc.

Finalităţile, obiectivele educaţiei fizice şi sportului sunt subordonate celor ale educaţiei generale 

şi sunt impuse de nevoile sociale.

Educaţia fizică contribuie la dezvoltarea omului din punct de vedere fizic, psihic, motric, afectiv 

şi social.



Mulţumesc pentru atenţie


