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PROGRAMA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

OPTIONAL BASCHET 

CLASA A V A 

 

Prof: Oprea Laurentiu , Oprea Maria Luiza 

Scoala: Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I ,Școala Gimnazială,,Geo Bogza" 

ARGUMENT 

 Alegerea opționalului de baschet la nivelul Școlii  Gimnaziale ………. a fost determinată de 

rezultatele și tradiția acestei școli  în practicarea jocului de baschet  de-a lungul anilor.         

               Rezultatele deosebite la Olimpiada  Națională a Sportului Școlar  la baschet fete și efectul 

benefic asupra stării de sănătate și personalității elevilor au creat un impact deosebit asupra elevilor. 

                  

NOTA DE PREZENTARE 

 Programă şcolară a optionalului de baschet 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 competenţelor generale şi selectarea seturilor de valori şi aptitudini; organizarea 

elementelor de conţinut şi corelarea acestora cu competenţele specifice; elaborarea sugestiilor 

metodologice. 

Programa şcolară vizează cu prioritate valorizarea competenţelor cheie care se adresează direct 

domeniului specific de cunoaştere academică (Comunicare în limba maternă, Competenţă digitală, 

Competenţe sociale şi civice, Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, A învăţa să înveţi, Sensibilizare şi 

exprimare culturală), precum şi asigurare a transferabilităţii tuturor celorlalte competenţe cheie, prin 

deschiderea către abordări inter şi transdisciplinare în interiorul ariei curriculare educaţie fizică şi sport 

şi cu celelalte  discipline de studiu. 

 

COMPETENŢE GENERALE 
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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  

 

 

 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

1.1. Operarea cu indicatorii fiziologici de 

bază ai stării de sănătate specifici vârstei , 

genului și baschetului 

 

- determinarea propriilor frecvenţei cardiace şi 

respiratorii, înainte şi după desfăşurarea 

efortului. 

- compararea valorilor a timpul de revenire după 

efort, indicator obiectiv al capacităţii 

funcţionale. 

2.1.Utilizarea termenilor specifici   

dezvoltării fizice armonioase 

 

 

 

- exersarea, cu descrierea terminologică 

concomitentă, a poziţiilor şi mişcărilor 

segmentelor corpului specifice baschetului 

- efectuarea exerciţiilor cu mingea de baschet, 

pentru influenţarea selectivă a aparatului 

locomotor 
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2.2. Caracterizarea specifică jocului de 

baschet a propriei dezvoltări fizice  

 

 

 

2.3. Efectuarea exerciţiilor simple pentru 

dezvoltarea calităţilor motrice de bază și 

specifice baschetului 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Executarea de procedee tehnice în 

structuri motrice specifice baschetului 

 

- compararea posturii corporale proprii cu 

modelul prezentat (planşe, filme, diapozitive) etc. 

- studiul la oglindă, din faţă şi din profil, a 

posturii corporale globale și a pozițiilor 

fundamentale in baschet 

- determinarea înălţimii şi greutăţii corpului 

- efectuarea exerciţiilor specifice de dezvoltare a 

calităţilor motrice de bază și specifice 

baschetului 

- parcurgerea de trasee aplicative specifice 

dezvoltării calităţilor motrice 

- realizarea pregătirii specifice a organismului 

pentru prestarea efortului specific   

- participarea la întreceri de viteză, de forţă, de 

îndemânare/capacități coordinative şi de 

rezistenţă 

- exersarea procedeelor tehnice structurate în 

structuri progresive ca şi complexitate 

- exersarea unor structuri motrice   proprii 

disciplinelor sportive, sub formă de 

întrecere/concurs 

- exersarea acţiunilor motrice, specifice 

disciplinelor sportive studiate, în condiţii variate  

- efectuarea acţiunilor tehnico-tactice în condiţiile 

respectării unor prevederi regulamentare 

simplificate 

-  

3.1. Îndeplinirea de sarcini de organizare în 

cadrul lecției 

 

 

 

 

3.2. Aplicarea pe parcursul activităţilor a 

prevederilor regulamentare ale jocului de 

baschet 

 

 

 

 

- îndeplinierea rolului de responsabil de grup în 

organizarea exersării pe grupe și în întreceri şi 

concursuri  de aruncări la coș individuale sau pe 

echipe,  

-aprecierea evoluţiei colegilor de grupă 

 

 

-efectuarea execuţiilor potrivit condiţiilor create de 

adaptare a prevederilor regulamentare oficiale 

-utilizarea eficientă a posibilităţilor create de adaptare a 

regulilor oficiale  

-realizarea, în timp, a unor execuţii în condiţii cât mai 

apropiate de prevederile regulamentare oficiale 

-observarea şi semnalarea încălcării regulilor adaptate de 
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3.3. Evaluarea propriului randament în jocul 

bilateral 

 

către partenerii de activitate 

 

- evaluarea eficienţei acţiunilor proprii în 

realizarea rezultatului pozitiv al grupului 

- evaluarea eficienţei acţiunilor proprii în 

realizarea rezultatului negativ al grupului 

- analiza contribuţiei personale la realizarea 

scorului general al întrecerii/concursului 

- analiza cauzelor randamentului scăzut al 

acţiunilor proprii 

 

 

 

 

CONȚINUTURI 

DOMENII DE CONȚINUT ELEMENTE DE CONȚINUT 

1.Organizare a 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 

2.Dezvoltare fizică armonioasă  complexe de exerciţii pentru dezvoltare fizică 

armonioasă (libere, cu mingea de baschet) 

 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 

3.Capacitate motrică   Calități motrice 

1. Viteza 

 viteza de reacţie: 

- la diferiți stimuli   

 viteza de execuţie: 

- a actelor şi a acţiunilor motrice singulare şi 

repetate (viteza de repetiție) 

 viteza de deplasare: 
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- pe distanţe şi pe direcţii variate 

- viteză - în condiții de coordonare 

2. Îndemânarea  

(capacități coordinative) 

 

 coordonarea acţiunilor segmentelor 

corpului şi ale corpului în întregime, în 

spaţiu şi în timp   

 coordonarea acţiunilor motrice în relaţia 

cu parteneri şi cu adversari 

 mânuirea mingei, de pe loc, în condiții de 

ambidextri (manuală, podală) 

 echilibru: 

 

3. Forţa 

 forţa explozivă 

 forţa dinamică (izotonică) segmentară  

 cunoştinţe şi informaţii despre: 

- caracteristicile exerciţiului pentru 

dezvoltarea forţei  

- valorile medii ale indicatorilor de 

manifestare a forţei principalelor 

segmente musculare, specifice vârstei şi 

genului  

 

4. Rezistenţa 

 rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe  

 rezistenţa musculară locală 

 cunoştinţe despre: 

- caracteristicile exerciţiului pentru 

dezvoltarea rezistenţei 

 

5. Calităţi motrice combinate 

Viteză in regim de îndemânare 

Detenta 

 

 

4.Baschet  prinderea, ţinerea, protecţia şi 

pasarea mingii cu două mâini de 
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la piept, de pe loc şi din 

deplasare 

 oprirea în doi timpi 

 pivotarea liberă şi în relaţie cu 

un adversar  

 structuri de deplasări specifice în 

poziţiile fundamentale, în 

apărare şi în atac 

 aruncarea la coş din dribling 

 marcajul adversarului cu şi fără 

minge   

 demarcajul 

 pătrunderea 

 depăşirea 

 acţiunea tactică colectivă „dă şi 

du-te” 

 sistemul de apărare „om la om” 

în jumătatea proprie de teren 

 acţiuni tactice specifice aşezării 

în atac 

 variante de joc cu temă 

 cunoştinţe privind regulile de 

joc: teren, durata atacului 

 informaţii cu caracter sportiv 

 

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 

 

Comportamente și atitudini  comportamentele specifice întrecerilor 

sportive 

 relaţiile dintre componenţii unei grupe/ 

echipe, în cadrul activităților de antrenament 

 stările şi reacţiile emoţionale survenite în 

jocul de baschet 

  

 asumarea responsabilităților specifice  în 
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întreceri/ concursuri 

 comportamentele integrate în noţiunea de 

fairplay 

 disponibilități de prevenire/ aplanare/ 

rezolvare a situaţiilor conflictuale 

 

 EVALUARE 

 

SEMESTRUL I 

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

prindere, aruncare la coș din dribling. 

2. Joc de baschet 5x5 pe tot terenul. 

SEMESTRUL II 

1. Structura tehnică: pase în doi până la jumătatea terenului, la întoarcere 1x1 la un coș. 

2. Joc de baschet 5x5 pe tot terenul. 

 


