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Proiectarea unui curriculum opţional valorizând condiţiile 

specifice (geografice, economice, sociale) zonei 

 

 

PROGRAMA PENTRU OPŢIONAL 

 

 

DENUMIREA OPŢIONALULUI: „Sportul în viața mea” 

TITLU:  la nivelul disciplinei 

CLASA: a VII-a 

DURATĂ: UN AN  

NUMAR DE ORE PE SĂPTĂMĂNĂ: 1 ORĂ 

AUTOR: BUD ELENA 

  

    I.     ARGUMENT:  

OPŢIONALUL „Sportul în viața mea”, face parte din aria curriculara „Educaţie fizică şi sport” 

care urmăreşte dezvoltarea cu precădere a calităţilor motrice necesare, îmbunătăţirea stării de 

sănătate şi a robusteţei. 

Prin acest opţional se va valorifica la un nivel superior activităţiile acumulate la orele din 

trunchiul comun şi creearea cadrului optim necesar pentru manifestarea înclinaţiilor, talentului şi 

intereselor elevilor cărora cu acest prilej li se deschid porţile pentru inţierea şi promovarea 

ulterioară în sportul de performanţă. 

 

II. NOTA DE PREZENTARE: 

Programă şcolară a optionalului „Sportul în viața mea” a fost elaborată conform noului model de 

programa școlară la educație fizică centrată pe competențe. Pornind de la ideea că un demers de 

proiectare curriculară trebuie să acorde conceptului de competenţă semnificaţia unui 

„organizator” în relaţie cu care sunt stabilite finalităţile învăţării, sunt selectate conţinuturile 

specifice şi sunt organizate strategiile de predare-învăţare-evaluare. Actuala programă şcolară a 

urmărit valorizarea cadrului european al competenţelor cheie la următoarele niveluri: formularea 
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competenţelor generale şi selectarea seturilor de valori şi aptitudini; organizarea elementelor de 

conţinut şi corelarea acestora cu competenţele specifice; elaborarea sugestiilor metodologice. 

 

III. COMPETENŢE GENERALE: 

1. Utilizarea efectelor favorabile ale educaţiei fizice şi sportului în practicarea constantă a 

exercițiilor fizice, pentru optimizarea stării de sănătate  

2. Utilizarea achiziţiilor specifice educaţiei fizice şi sportului în vederea propriei dezvoltări fizice 

armonioase şi a capacităţii motrice  

3. Demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice, pe parcursul organizării, 

practicării şi participării ca spectator la activităţile de educaţie fizică şi sport 

 

IV. COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.1. Operarea cu indicatorii fiziologici de bază ai stării de sănătate specifici vârstei, genului și 

handbalului/fotbalului 

2.1. Utilizarea termenilor specifici dezvoltării fizice armonioase 

2.2. Caracterizarea specifică jocului de handbal/fotbal a propriei dezvoltări fizice 

2.3. Efectuarea exerciţiilor simple pentru dezvoltarea calităţilor motrice de bază și specifice 

handbalului/fotbalului 

2.4. Executarea de procedee tehnice în structuri motrice specifice handbalului/fotbalului 

3.1. Îndeplinirea de sarcini de organizare în cadrul lecției 

3.2. Aplicarea pe parcursul activităţilor a prevederilor regulamentare ale jocului de 

handbal/fotbal 

3.3. Evaluarea propriului randament în jocul bilateral 
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

1. Mărirea capacităţii motrice generale şi specifice a elevilor necesare desfăşurării activităţilor 

sportive la ramura de sport pentru care au optat: handbal/fotbal 

 

NR. 

CRT. 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢRE 

1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 Să folosească eficient exerciţiile 

fizice necesare dezvoltării 

calităţilor motrice de bază şi a 

celor specifice jocului de 

handbal şi fotbal  

 

 

 Să realizeze acţiuni motrice cu 

grad progresiv de complexitate 

şi solicitare la efort  

 

 Să adopte corect poziţia 

corpului în efectuarea acţiunilor 

motrice 

 Realizarea de eforturi specifice dezvoltării 

calităţilor motrice generale, specifice şi 

combinate 

 Efectuarea de exerciţii cu diverse obiecte, 

circuite, exerciţii cu caracter tehnic pe fond 

de solicitare la eforturi 

 Exersarea individuală în structuri cu grad 

variat de dificultate a procedeelor tehnice în 

regim de viteză - îndemânare 

 Jocuri complementare cu tematici adecvate  

 Jocuri pregătitoare specifice jocului de 

handbal 

 Întreceri, ştafete, circuite, concursuri, etc. 

 

2. Utilizarea eficientă a procedeelor tehnice şi acţiunilor tactice specifice practicării ramurii de 

sport pentru care au optat elevii. 

 

NR. 

CRT 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢRE 

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

 Să aplice procedeele tehnice şi 

acţiunile  tactice însuşite în 

structuri apropiate de condiţiile 

de joc 

 

 

 Să integeze în activitatea de 

 Exersarea de structuri tehnice compuse din 3-

4 procedee cu accent pe creşterea 

procedeului de finalizare - aruncarea la 

poartă 

 Organizarea de jocuri pregătitoare, 

concursuri, întreceri cu reguli adaptate 

 Exersarea  structurii tehnico-tactică de  atac 
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practicare a jocului de 

handbal/fotbal cunoştinţele        

priceperile  şi deprinderile 

specifice în condiţii 

regulamentare            

şi apărare realizate în codiţii de adversitate 

cu micro-grupuri şi în formaţii complete 

 

3. Favorizarea dezvoltării trăsăturilor de personalitate şi de integrare în activităţile organizate       

în şcoală şi în activitatea independentă. 

 

NR. 

CRT 
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢRE 

3.1 

 

 

 

3.2 

 Să se integreze şi să cţioneze 

într-un grup de practicanţi ai 

jocului constituiţi stabil sau 

spontan 

 

 Să rezolveze în mod adecvat şi 

cu eficienţă potrivit 

posibilităţilor proprii, sarcinilor 

tehnico-tactice pe parcursul 

desfăşurării jocului bilateral, în 

condiţii de autoorganizare 

 

 Să manifeste dorinţă de 

afirmare pe plan sportiv, în 

condiţii de respect faţă de 

partener şi adversar, aplicând şi 

respectând regulile jocului   

 Participarea la îmtreceri şi jocuri bilaterale; 4 

× 4, 5 × 5, 6 × 6 cu îndeplinirea atribuţiilor: 

arbitru, căpitan de  echipă etc. 

 Îndeplinirea permanentă a sarcinilor de joc ce 

i-au fost atribuite în relaţia cu partenerii 

 Exersarea relaţiilor de cooperare, respect faţă 

de parteneri şi adversari  

 Organizarea jocurilor cu temă arbitrate prin 

rotaţie de un elev  

 Participarea la întreceri în condiţii de 

autoarbitrare 

 Participarea sistematică la întreceri şi 

concursuri organizate la nivelul clasei şi al 

şcolii. 
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VI. CONŢINUTURILE   ÎNVĂŢĂRII 

6.1. Organizarea activităţilor motrice 

 formaţii de adunare în linie pe un rând şi pe două rânduri  

 poziţia fundamentală stând şi derivatele acesteia  

 alinieri în linie şi în coloană  

 pornire şi oprire din mers  

 treceri dintr-o formaţie în alta 

6.2. Dezvoltare fizică armonioasă 

 complexe de exerciţii pentru dezvoltare fizică armonioasă (libere, cu mingea de 

handbal/fotbal)  

 exerciţii pentru educarea actului respirator şi reglarea respiraţiei în efort  

 instrumente şi tehnici de determinare a indicatorilor morfologici şi funcţionali  

 determinări şi înregistrări în jurnalul personal ale indicilor morfologici şi funcţionali şi 

comparări cu valori de referinţă specifice 

6.3. Capacitatea motrică 

6.3.1. VITEZA: de reacţie şi execuţie 

 la stimuli vizuali 

 la stimuli auditivi 

 în acţiunile motrice singulare  

 în relaţie cu partener şi adversar 

- de deplasare 

 pe direcţie rectilinie 

 cu schimbări de direcţie şi anevrarea mingii 

 în regim de îndemănare 

6.3.2. ÎNDEMĂNAREA 

 efectuarea acţiunilor tacctice cu mingea în regim de coordonare 

 îndemânarea specifică în acţiuni de atac în cooperare cu partenerul  

 îndemânare specifică în regim de viteză 

6.3.3. FORŢA 

 forţa segmentară 
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 forţa explozivă 

 forţa în regim de rezistenţă 

6.3.4. REZISTENŢA            

 rezistenţa cardio –respiratorie la eforturi în regim aerob 

 rezistenţa în regim de viteua  

 rezistenţa specifică jocului de apărare şi acţiunii de contraatac       

6.4. Pregătire tehnico-tactică 

Procedee tehnice şi tactice folosite în atac 

- pasa din alergare 

- prinderea mingii venită din urmă 

- dribling multiplu cu mâna stângă și dreaptă 

- aruncare la poartă  din alergare cu pas încrucişat şi din săritură 

- contraatacul cu 1-2 vârfuri 

- demarcajul față de apărătorul care se repliază  

- depăşirea aşezarea în atac în sistemul cu un pivot  

- aşezarea în sisteme de joc  

Procedee tehnice şi acţiuni tactice folosite în apărare 

- deplasările specifice în poziţia fundamentală 

- opriri, porniri, întoarceri 

- blocarea mingilor aruncate la poartă  

- marcajul adversarului cu şi fără minge 

- intercepţia 

- aşezarea în sisteme de joc 

Joc bilateral cu respectarea regurilor învăţate 

6.5. Igienă și protecţie individuală 

- tehnici de reechilibrare  

- măsuri de menţinere a igienei individuale şi colective  

- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii  

- cunoştinţe despre importanţa pregătirii organismului pentru efort 

6.6. Comportamente și atitudini 

- comportamentele specifice întrecerilor sportive  
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- relaţiile dintre componenţii unei grupe/ echipe, în cadrul activităților de 

antrenament  

- stările şi reacţiile emoţionale survenite în jocul de handbal/fotbal  

-  asumarea responsabilităților specifice în întreceri/ concursuri  

- comportamentele integrate în noţiunea de fairplay  

- disponibilități de prevenire/ aplanare/ rezolvare a situaţiilor conflictuale 

 

7. MODALITĂŢI DE EVALUARE 

 Predictivă:  pentru a ști cu cine plecăm la drum 

 Formativă:  urmăresc interesul pentru temele puse în discuţie 

 Sumativă:  la sfârşitul fiecărei grupe de unităţi 

 

PROBE DE EVALUARE 

 

Semestrul I 

- Structura tehnică: dribling, oprire într-un timp, pasă cu o mână de deasupra 

umărului, alergare, prindere, aruncare la coș din dribling. 

- Calităţi motrice - viteză în regim de rezistenţă 

- Structură tehnico - tactică individuală 

- Joc bilateral 

 

Semestrul II 

- Calităţi motrice - sărituri succesive cu desprindere pe ambele picioare peste banca 

de gimnastică  30 secunde 

- Structura tehnică: pase în doi până la jumătatea terenului 

- Structură tehnico-tactică 

 


