
 

Argument în favoarea disciplinei educaţie fizică şi sport privind orele opţionale 

extracurriculare 

 

Nevoia de mişcare a elevilor devine acută în condiţiile tehnologizării vieţii, astfel se 

amplifică rolul educaţiei fizice şi sportului şcolar în planul formării multilaterale a tânărului şi al 

echilibrului ce trebuie să existe permanent între activitatea şcolară/profesională de specialitate şi 

activitatea de educaţie fizică. 

În învăţământul preuniversitar, educaţia fizică şi sportul figurează atât ca activitate 

curriculară, cât şi ca activitate extracurriculară, deoarece Legea educaţiei fizice şi sportului 

precizează faptul că „educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes naţional sprijinite de stat”.  

Activitatea de modernizare şi eficientizare a învăţământului preuniversitar românesc este 

determinată de noua concepţie curriculară care realizează trecerea la un învăţământ care îmbină 

armonios elementele obligatorii cu cele ale autonomiei locale şi profesionale.   

 Obligativitatea participării la minimum două discipline sportive la competiţiile din cadrul 

ONSŞ, cât şi la alte campionate, conform statutului profesorului de educaţie fizică şi sport, atrage 

după sine necesitatea pregătirii formaţiunilor (echipelor) reprezentative.  

 Responsabilitatea şi autonomia locală se traduc în condiţiile diferite (investiţii în 

infrastructură şi în resursa umană) pe care comunităţile locale le oferă tinerilor pentru practicarea 

exerciţiului fizic (instituţionalizat, competiţional, de timp liber) şi astfel, apare tot mai pregnant 

necesitatea descentralizării programelor şcolare la acest obiect de învăţământ, prin acordarea 

sarcinilor primordiale şcolii şi nu instituţiilor centralizate.  

 Implicarea noastră în restructurarea experienţei educaţionale şi sociale - de formare, de 

educare şi de integrare a tinerilor, se manifestă în direcţia încercării de a obţine ore opţionale - 

curriculare (pentru fiecare an de studiu)  şi extracurriculare, în favoarea disciplinei educaţie fizică şi 

sport.  

Fiecare an de practicare a exerciţiilor fizice va contribui la dezvoltarea fizică armonioasă a 

copilului, a calităţilor motrice de bază, a deprinderilor motrice şi sportive din: atletism, gimnastică, 

volei, baschet, fotbal, handbal, badminton, tenis de masă etc.  

Şcoala trebuie să organizeze periodic concursuri sportive interne sau cu alte şcoli (să 

elaboreze propriul calendar competiţional), să participe la competiţiile din cadrul ONSŞ şi alte 

cupe/campionate şi să recomande talentele individuale, în aceeaşi măsură în care va urmări 

dezvoltarea fiecărui elev în parte.  



 

Participarea la competiţiile sportive cu echipele reprezentative face cunoscut numele şcolii 

şi prin aceasta contribuie la ridicarea prestigiului acesteia. 

Trebuie acordată o importanţă deosebită în şcoala noastră orelor de opţional (ore de 

ansamblu sportiv), în concordanţă cu nevoile şi interesele exprimate ale elevilor, având certitudinea 

că aceste ore vor impune cât mai rapid un stil de viaţă şi că vor forma convingeri sănătoase despre 

corp şi mediul înconjurător.   

De asemenea, trebuie avute în vedere orele de pregătire sportivă (lecţii de antrenament 

sportiv într-o disciplină sportivă), în vederea selecţionării elevilor pentru formaţiile (echipele) 

sportive reprezentative ale şcolii şi pregătirii acestora. 

 Criteriile şi aspectele avute în vedere:  

 interesul pentru educaţie fizică şi sport şi nevoile de mişcare şi de sănătate ale elevilor;  

 opţiunile exprimate ale elevilor;  

 întrecerea, spiritul de competiţie - caracteristica predominantă a copiilor, adolescenţilor şi 

tinerilor, deci comportamentul de tip afectiv-volitiv şi motivaţional (plăcerea de loisir şi de emulaţie 

a elevilor) va fi maximizat prin practicarea în condiţii de întrecere a disciplinelor/ramurilor/probelor 

sportive;  

 constituirea grupelor pe nivel valoric în urma selecţiei şi pregătirii; 

 vârsta recomandată pentru începerea activităţilor recreative dintr-un sport; 

 analiza atentă şi responsabilitatea profesorului în selecţia şi pregătirea elevilor, astfel încât să asigure 

acestora posibilităţi maxime de valorificare a potenţialului personal; 

 asigurarea unui volum optim de concursuri, astfel încât pregătirea să fie motivantă şi 

obiectivizată sistematic prin rezultatele din competiţii. 

 În concluzie, valorificarea instruirii/pregătirii din cadrul orelor de educaţie fizică (cuprinse 

în planul-cadru) se înscrie în sfera caracterului „competitiv” al educaţiei fizice şcolare, prin 

complementaritatea cu ore extracurriculare. 

  Conform tradiţiei şi experienţei anterioare, şcoala noastră doreşte să participe şi în acest an 

şcolar, cu echipele reprezentative la volei şi fotbal în competiţiile ONSŞ/alte competiţii, iar cu cei 

mai talentaţi elevi la cros, tenis de masă, badminton etc.     

 

 

Anexez Model de cerere pentru alocarea orelor de opţional către Consiliul de Curriculum 

 



 

În atenţia Domnului/Doamnei Director ……………………, 

 

 

 

Către  

Consiliul pentru Curriculum,  

 

 

 

 Subsemnatul/a, ……………………………., profesor/profesoară de educaţie fizică şi sport, 

la ………………………………….., vă aduc la cunoştinţă oferta extracurriculară a catedrei de 

educaţie fizică pentru anul şcolar …………… şi vă solicit acordul pentru efectuarea a 2 ore de cerc 

sportiv (pentru pregătirea formaţiunii reprezentative a şcolii la ……………….), 1 oră de ansamblu 

sportiv pentru disciplina sportivă …………………. şi 1 oră de ansamblu sportiv pentru disciplina 

sportivă …………………, cuprinse în norma didactică în anul şcolar ………….., conform 

legislaţiei în vigoare şi a argumentului prezentat.  

Vă mulţumesc!  

  

  

Data, 

 

                                                                                                         Semnătura, 

 

 

 


