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              Acrosport – termenul „acrosport” trebuie orientat obiectiv spre sport.Acrosportul la 

modul cel mai simplu, este un amestec de gimnastică la sol şi dans. El poate fi finalizat prin 

competiţie sau spectacol.  

 

                    
 

      Acrosportul –se remarcă în toate probele şi tipurile de exerciţii prin originalitate, diversitate, 

profunzime, noutate, spectaculozitate. Mişcările efectuate se bazează pe echilibru, îndemânare, 

forţă, mobilitate, orientare în spaţiu, detentă, coordonare, curaj, voinţă, perseverenţă, stăpânire de 

sine, disciplină, încredere în forţele proprii şi un pronunţat spirit de echipă.  Această multitudine 

de calităţi reprezintă şi un foarte bun prilej de educaţie psihologică şi motrică a elevilor.                                                                                                                                              

Putem defini această disciplină ca o activitate colectivă de producere de forme în grup în 

perspectiva de a crea o compoziţie bazată pe efecte vizuale, arhitectura formei, simultaneitate, 

complementaritate cu scopul de a fi văzut şi a produce uimirea.  Există în această disciplină o 

voinţă reală de exprimare care se caracterizează printr-o alternanţă de poziţii statice şi mişcări 

dinamice. Se caută pentru primele figuri cât mai multe rotaţii, cât mai multe ridicări, din ce în ce 

mai complexe. Cât priveşte următoarele, ele se materializează prin sincronizare în serie sau 

paralel, au o complementaritate prin elemente de legătură, de pasaj, de lansări şi prinderi. 

  Coregrafiile sunt alcătuite din elemente acrobatice  executate de către toţi partenerii împreună, 

cu înlănţuiri gimnice armonizate la nivelul grupului, efectuate într-o perfectă sincronizare cu 

muzica.Exerciţiile în perechi,trio sau grup se realizează pe muzică, pe un podium clasic de 

gimnastică artistică (12/12 m).                                            

Concurenţii trebuie să prezinte în competiţii 3 tipuri de exerciţii:                                                        

-unul cu caracter static;                               

-unul cu caracter dinamic;                               

-unul cu caracter combinat.                               

Primele 2 exerciţii sunt pentru calificări, iar cel de al treilea –pentru finală. În cadrul primului tip 

de exerciţiu grupurile construiesc piramide statice care trebuie menţinute perfect  3 secunde. 

Pentru proba de perechi exerciţiul trebuie să cuprindă , de exemplu, 6 structuri de echilibru dintre 

care 3 trebuie menţinute 3 sec., obligatoriu.                                                                                      



Al doilea tip de exerciţiu cuprinde în mod special elemente dinamice, un acrobat fiind proiectat 

pentru a realiza cu fază de zbor, diferite elemente acobatice.                                                                                                                                                                                                                       

Utilitate 

          Acrosportul prezintă deci un caracter educativ pronunţat, ne permite să îl luăm în calcul 

atât ca disciplină de sine stătătoare, putând fi folosit de profesori ca tratament didactic în 

discipline aparţinând domeniului: „acţiuni motrice incluzând stăpânirea formelor, ritmurilor; 

cărora subiectul dă prin diverse registre de exprimare, o semnificaţie sau o impresie destinată a fi 

percepută de altcineva.” 

       Acrosportul este o activitate în special propice în absorbirea celor două căi ale echilibrului: 

menținere și reechilibrare. 

În producerea formelor se ține seama de: atitudine, menținere și reglarea dezechilibrelor. 

       Prin acrosport se poate realiza învățarea defilării. Pentru ca o defilare să fie eficace, ea 

trebuie să aibă armonie cu principiile care ghidează mișcarea, adică alinierea, întoarcerea, 

orientarea deplasării, închiderile. 

Efectul estetic depinde de 3 parametri distincți care pot să se asocieze: morfologia, atitudinile și 

mișcările. 

În această disciplină ne preocupă estetica corpului legat de conceptul de ținută. 

Aplicat la nivelul educației fizice și sportive “ acrosportul trebuie încadrat în rândul disciplinelor 

motrice care includ însușirea formelor, a ritmului, ce traversează diferite registre de expresie.” 

De aceea el este asociat activităţilor gimnice şi acrobatice dar şi activităţilor de expresie, 

necesitând o abordare didactică direcţionată, cu totul specială.Este o activitate gimnică prin care 

se demonstrează pe muzică, la sol, forme şi figuri statice sau dinamice realizate în 2,3,4,5 ,etc.  

 

                                                                                                                             
 

 

    Aspecte generale 

 

Acrosportul şcolar –este o nouă apropiere pedagogică a ramurilor gimnasticii de 

alternativele educaţionale ale tinerei generaţii. Datorită eficienţei dar şi atractivităţii, treptat, în 

special Acrosportul s-a integrat strategic prin proiecte educaţionale adaptate tuturor direcţiilor de 

interes ale învăţământului primar, gimnazial, liceal, general sau adaptat. 

Oferta educaţională a ramurilor gimnasticii acrobatice asigură alternativel operaţionale 

moderne, eficiente, în îndeplinirea obiectivelor educaţiei fizice şi sportului şcolar. 

Direcţiile de implementare şi valorificare ale gimnasticii acrobatice şcolare: 

➢ Lecţia de educaţie fizică 

➢ Colectivul sportiv 

➢ Competiţii şcolare 



➢ Serbări  

➢ Spectacole şcolare 

 


