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PROIECT EDUCAŢIONAL 

COMPLEMENTARITATEA EDUCAŢIONALĂ FORMAL – NONFORMAL ÎN 

ASIGURAREA PREGĂTIRII SPORTIVE 

 

 

a) Date privind aplicantul: 

Nume şi prenume: POPA DANIELA - LIVIA 

Statut: TITULAR 

Specializarea: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

Gradul didactic: I/DOCTORAT   

 

b) Titlul proiectului: COMPLEMENTARITATEA EDUCAŢIONALĂ FORMAL – 

NONFORMAL ÎN ASIGURAREA PREGĂTIRII SPORTIVE 

 

c) Unitatea în care se derulează proiectul: LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL 

PANTELIMON” BUCUREŞTI 

 

Şcoala parteneră: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129, SECTOR 4, BUCUREŞTI 

 

d) Diagnoză relevantă pentru realizarea obiectivelor proiectului la data depunerii 

proiectului/analiza SWOT: 

Sportul competiţional poartă în el virtuţile cele mai înalte. Educaţia fizică/sportul este o 

componentă indispensabilă a educaţiei - este primul gen de educare care îşi exercită influenţa 

asupra organismului. Educaţia fizică şi sportul contribuie şi completează, prin obiectivele, 

conţinuturile şi formele specifice de organizare şi desfăşurare a procesului didactic, celelalte arii 

curriculare pentru realizarea domeniilor de competenţă cheie. 

Proiectul va genera un efect pozitiv în ceea ce priveşte îmbunătăţirea capacităţii elevilor 

sportivi de a aborda competiţia modernă, caracterizată prin diverse niveluri individuale de stres, la 

care sportivul incearca, în mod remarcabil, să se adapteze noilor condiţii impuse de practica 

sportivă.   

 Axa prioritară a proiectului o constituie ideea potrivit căreia proiecţia de dezvoltare a 

domeniului sportului de performanţă la nivelul învăţământului integrat sportiv, pentru elevii 

claselor V - VIII, vizează procesul permanent de opţiune pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată şi 

porneşte de la premisa că abordarea educaţională complementară formal – nonformal asigură 

pregătirea acestor sportivi pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal. 

Activităţile propuse vizează dezvoltarea competenţelor cheie prin situaţii atractive şi 

aplicative de învăţare, prin simbioza lucrativă între componenta cognitivă şi cea emoţional – 

comportamentală, realizată prin activitatea educativă şcolară şi extraşcolară. 

 Tematica este construită în perspectiva asigurării unităţii cunoaşterii, o „construcţia model” 

care trebuie să ne arate „ce trebuie să ştie/ce trebuie să facă/cum trebuie să arate” elevul la finalul 

procesului de instruire într-o ramură/probă sportivă, pentru o corectă evaluare a gradului de 

realizare a obiectivelor sportului şcolar şi pentru evidenţierea contribuţiei sportului de performanţă 

la educaţia generală a tinerilor.  

Proiectul se înscrie în contextul efortului actual de a asigura un mai mare grad de 

atractivitate lecţiilor de pregătire/antrenament. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general 

care vizează o mai bună pregătire a elevilor din ciclul gimnazial în domeniul sportului de 

performanţă/al fotbalului, promovarea educaţiei de calitate, cu implicaţii asupra afirmării personale 

a fiecărui elev-sportiv şi creşterii competitivităţii. 

 

e) Obiectivul general: creşterea calităţii educaţiei prin folosirea potenţialului activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare, ca mijloc complementar, de a dezvolta la elevi competenţe cheie în 

domeniul sportului de performanţă. 
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     Obiective specifice: 

- stimularea interesului elevilor pentru sportul de performanţă şi pentru competiţie  

- obţinerea performanţei sportive prin participarea la competiţii sportive şi concursuri cu tematică 

sportivă  

- utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în realizarea de referate/proiecte în domeniul 

sportului 

- dezvoltarea capacităţii elevilor de a lucra în echipă, demonstrată prin realizarea unor proiecte, prin 

organizarea unor concursuri, expoziţii de promovare a valorilor sportive, utilizând cunoştinţele 

dobândite în domeniului sportului, prin participarea la competiţii sportive 

- dezvoltarea personală prin comunicare, cooperare, gestiunea propriei instruiri şi disponibilitatea 

pentru pregătirea sportivă eficientă şi pentru învăţarea permanentă 

-  însuşirea acelor deprinderi şi formarea acelor obişnuinţe şi abilităţi, pe care elevul să le utilizeze 

pe tot parcursul vieţii. 

 

f) Descrierea grupului ţintă: 

Elevii clasei a V-a A, sunt copii cu vârsta de 11 ani, cu performanţe şcolare bune, care au 

nevoie de o intervenţie educaţională de dezvoltare a competenţelor cheie şi profesionale/sportive, de 

sprijin în a parcurge drumul de la pregătirea sportivă la reuşita competiţională, prin punerea în 

practică a experienţelor dobândite, într-un cadru nou, care asigură transferul şi aplicabilitatea 

cunoştinţelor, abilităţilor şi a competenţelor.  

 

g) Relevanţa proiectului în acord cu nevoile colectivului de elevi din proiect: 

- recunoaşterea valorică a proiectelor educative şcolare şi extraşcolare din perspectiva rezultatelor 

învăţării; 

- reorganizarea cunoaşterii şi practicii în sportul de performanţă prin abordări noi, integrate, 

deschise către valorificarea deopotrivă a achiziţiilor învăţării dobândite de elevi în mediul formal, 

dar şi în cel nonformal; 

- dobândirea de către elevi a unor achiziţii complexe, care decurg din domeniile de competenţe 

cheie; 

- transferabilitatea competenţelor şi implicaţiile acestora asupra predării-învăţării-evaluării; 

- dezvoltarea competenţelor digitale; 

- stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor sportive; 

- oferirea unui cadru de generare a conţinuturilor învăţării, care ia în considerare variabile precum 

interesele elevilor, nivelul de performanţă, diferenţierea şi personalizarea învăţării, resursele 

didactice de care dispune şcoala, modalităţi flexibile de abordare a timpului şcolar. 

 

h) Descrierea activităţilor propuse în proiect şi a rezultatelor anticipate: 

*** pentru anul şcolar 2017-2018 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivul Activitatea eligibilă Resurse 

necesare 

Orizont de 

timp 

1. Stimularea interesului 

elevilor pentru sportul 

de performanţă şi pentru 

competiţie, prin 

vizionare de meciuri de 

fotbal oficiale, 

organizarea de vizite de 

lucru şi excursii 

tematice 

1.1. Lansarea proiectului în faţa 

conducerii şcolii, a comisiei 

metodice şi a colectivului de elevi 

ai clasei a V-a A – prezentarea 

obiectivelor şi activităţilor 

proiectului 

 

1.2. Atelier de lucru ”Sportul, 

fenomen social şi fotbalul, sportul 

rege”, cu participarea unor 

personalităţi din domeniul 

Specifice 

activităţilor 

Conform 

graficului 

activităţilor 
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fotbalului profesionist 

1.2.1. Realizarea „sloganului” 

proiectului 

1.2.2. Vizită de documentare la 

Stadionul Naţional Arena şi la 

Federaţia Română de Fotbal  

2. Obţinerea performanţei 

sportive prin 

participarea la 

competiţii sportive şi 

concursuri cu tematică 

sportivă 

2.1. Organizarea şi participarea la 

competiţii sportive pe disciplina 

fotbal, cu şcoala parteneră (Şcoala 

Gimnazială Nr. 129) / alte cluburi 

sportive: „Competitivitate şi 

încurajarea asociativităţii între 

tineri” 

 În fiecare 

an şcolar 

3. Utilizarea tehnologiei 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor în 

realizarea de 

referate/proiecte în 

domeniul sportului 

3.1. Realizarea şi prezentarea de 

referate, realizarea de afişe pe 

următoarele teme: 

3.1.1. „Sportul de performanţă” şi 

„Educaţia pentru sănătate” 

3.2. Realizarea unui album foto şi 

realizarea unui CD cu activităţile 

relevante ale proiectului 

Instrumente 

TIC 

Conform 

graficului 

activităţilor 

4. Dezvoltarea capacităţii 

elevilor de a lucra în 

echipă, demonstrată prin 

realizarea unor proiecte, 

prin organizarea unor 

concursuri, expoziţii de 

promovare a valorilor 

sportive, utilizând 

cunoştinţele dobândite 

în domeniului sportului, 

prin participarea la 

competiţii sportive  

4.1.Organizarea concursurilor / 

expoziţiilor cu tema: 

„Sportul de performanţă şi 

promovarea spiritului olimpic” 

4.2. Schimb de experienţă între 

elevii-sportivi: „Antrenament şi 

competiţie” împreună cu Clubul de 

fotbal Dinamo Bucureşti 

Conform 

specificului 

concursului/ 

expoziţiei/ 

competiţiei  

Conform 

graficului 

activităţilor 

5. Dezvoltarea personală 

prin comunicare, 

cooperare, gestiunea 

propriei instruiri şi 

disponibilitatea pentru 

pregătirea sportivă 

eficientă şi pentru 

învăţarea permanentă 

5.1. Utilizarea resurselor on-line 

pentru obţinerea de informaţii şi 

pentru stimularea creativităţii şi a 

lucrului în echipă 

5.2. Consultaţii pentru pregătirea 

individualizată a elevilor-sportivi 

ai clasei a V-a A, care participa în 

campionatul de fotbal 

Instrumente 

TIC 

 

 

 

Programe de 

pregătire 

Conform 

graficului 

activităţilor 

6. Însuşirea acelor 

deprinderi şi formarea 

acelor obişnuinţe şi 

abilităţi, pe care elevul 

să le utilizeze pe tot 

parcursul vieţii 

6.1. Ludicul – învăţarea prin joc şi 

joacă (organizarea de activităţi 

sportive atractive şi distractive: 

(jocuri de mişcare, tenis de masă, 

badminton, handbal, atletism) 

6.2. Program „Şcoală de după 

şcoală” – activităţi de loisir în 

parcul Herăstrău 

Conform 

specificului 

activităţilor 

Conform 

graficului 

activităţilor 

 

 



 4 

i) Precizarea indicatorilor de realizare imediată (output), a indicatorilor de rezultat (result) şi 

a indicatorilor de impact:  

- indicatorii de realizare imediată (output) 

 

Sarcina Responsabili Data de început Data de sfârşit 

Realizarea materialelor Elevi 1 ale lunii 10 ale lunii 

Vizarea materialelor Coordonator 10 ale lunii 15 ale lunii 

Prezentarea materialelor Elevi 15 ale lunii 28 ale lunii 

Evaluarea materialelor Coordonator 30 ale lunii 30 ale lunii 

 

- indicatori de rezultat 

Pentru fiecare obiectiv şi pentru activităţile propuse, au fost prevăzute ipoteze de realizare şi 

posibile riscuri. 

Avantaje:  

- conştientizarea factorilor de specialitate asupra necesităţii implicării în sprijinirea activităţii de 

promovare a sportului 

 Dezavantaje: 

- bariere de comunicare 

 

- indicatori de impact: 

 În condiţiile în care proiectul propus va fi aprobat şi obiectivele vor fi realizate, elevii vor 

realiza proiecte, vor participa la concursuri pe teme sportive, la competiţii sportive, vor efectua 

schimb de experienţă cu alţi elevi – sportivi din alte unităţi şcolare şi cluburi sportive. 

 

j) utilizarea TIC: Mijloacele didactice relevante pentru tipul de abordare propus fac apel la noile 

tehnologii, acestea permiţând elevilor să lucreze în echipă, să colaboreze şi să construiască 

cunoaşterea. O astfel de învăţare participativă, aplicativă are drept rezultat retenţia pe termen lung a 

informaţiilor, dezvoltarea rapidă a capacităţilor şi deprinderilor, transferul cunoştinţelor, 

procedurilor şi strategiilor de lucru utilizate. Elevii învaţă folosind tehnologia în realizarea 

proiectelor: fişiere media, căutare de date utilizând internet-ul, comunicare cu colegii, utilizând 

email-ul etc. 

 

k) Procedura de autoevaluare a proiectului: 

Periodicitate: anuală 

Instrumente: fişă de monitorizare anuală; 

Eficacitatea proiectului propus va fi verificată prin: 

- sondaje de opinie în rândul beneficiarilor (elevi); 

      - realizarea de portofolii ale elevilor care să cuprindă activităţile relevante ale proiectului; 

- răspunsuri la chestionare ce vizează utilitatea materialelor realizate de către elevi; 

- rezultate la competiţii sportive; 

- criterii de evaluare a activităţilor organizate în cadrul proiectului. 

 

l) Planificarea activităţilor  

*** pentru anul şcolar 2017-2018 
 

Nr. 

crt. 

Activitatea Perioada 

1 Lansarea proiectului în faţa conducerii şcolii, a comisiei metodice şi 

a colectivului de elevi ai clasei a V-a A – prezentarea obiectivelor şi 

activităţilor proiectului 

Octombrie 2017 

2 Atelier de lucru ”Sportul, fenomen social şi fotbalul, sportul rege”, 

cu participarea unor personalităţi din domeniul fotbalului profesionist  

Noiembrie 2017 
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- Realizarea „sloganului” proiectului 

- Vizită de documentare la Stadionul Naţional Arena şi la Federaţia 

Română de Fotbal 

3 Utilizarea resurselor on-line pentru obţinerea de informaţii şi pentru 

stimularea creativităţii şi a lucrului în echipă 

Decembrie 

2017 

4 Realizarea şi prezentarea de referate, realizarea de afişe pe 

următoarele teme: 

 „Sportul de performanţă” şi 

 „Educaţia pentru sănătate” 

Ianuarie 2018 

5 Ludicul – învăţarea prin joc şi joacă (organizarea de activităţi 

sportive atractive şi distractive: (jocuri de mişcare, tenis de masă, 

badminton, handbal, atletism) 

Februarie 2018 

6 Organizarea concursurilor/expoziţiilor cu tema: 

„Sportul de performanţă şi promovarea spiritului olimpic” 

Martie 2018 

7 Organizarea şi participarea la competiţii sportive pe disciplina fotbal, 

cu şcoala parteneră (Şcoala Gimnazială Nr. 129)/alte cluburi 

sportive: „Competitivitate şi încurajarea asociativităţii între tineri” 

Aprilie 2018 

8 Schimb de experienţă între elevii-sportivi: „Antrenament şi 

competiţie” împreună cu Clubul de fotbal Dinamo Bucureşti 

Mai 2018 

9 Program „Şcoală de după şcoală” – activităţi de loisir în parcul 

Herăstrău 

Iunie 2018 

10 Realizarea unui album foto şi realizarea unui CD cu activităţile 

relevante ale proiectului 

Iulie 2018 

 

 


