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Rezumat 

Educaţie fizică are o importanță deosebita pentru elevi, contribuția sa nu poate fi 

înlocuită de nicio alta disciplina din planul de învăţământ, fiind singura componenta a 

educației generale care influențează în mod direct starea de sanatate și dezvoltarea 

fizică armonioasă. Lucrarea  încearcă să prezinte câteva moduri în care educaţia fizica 

influenţează elevii din ciclul liceal atunci cand este inclusă în rândul disciplinelor de 

examen și să caute variante de includere a acesteia în structura examenului de 

bacalaureat. 

 

1. Introducere 

Educaţia fizică, o componentă a educației generale, are un rol specific, 

diferențiat, în cadrul educației tinerei generații, ce nu poate fi acoperit prin 

compensare de nicio altă disciplina inclusă în planul de învățământ. Influența sa 

benefică asupa elevilor a fost dovedită stiințific de numeroase lucrari de specialitate, 

aflandu-se în poziția de disclipina obligatorie în planurile-cadru de la clasa 

pregatitoare până la clasa a XII-a. 

Având experiența din anii în care educația fizică a fost prezentă la examenul de 

bacalaureat, putem să evidențiem numeroase influențe benefice asupra elevilor din 

ciclul liceal, în special la nivelul motivației și al interesului acestora. 

De asemenea, putem sa luăm în considerare și criticile aduse de-a lungul 

timpului la adresa modului de desfasurare a examenului de bacalaureat la disciplina 

educație fizică sau a probelor și baremelor de notare, în vederea găsirii unei variante 

optime ce ar putea readuce educația fizică în rândul disciplinelor de examen. 
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2. Influenţe benefice ale prezenței educaţiei fizice la examenul de 

bacalaureat  

 

În perioada în care educația fizică a fost prezentă la examenul de bacalaureat, au 

fost constatate urmatoarele aspecte pozitive ce s-au diferențiat în mod vizibil fata de 

etapa actuala în care educația fizică nu mai este prezentă în rândul disciplinelor de 

examen: 

- creșterea motivației elevilor pentru lectia de educație fizică; 

- creșterea interesului elevilor pentru practicarea exercițiilor fizice în timpul 

liber; 

- creșterea timpului acordat de elevii din ciclul liceal practicarii exercițiilor 

fizice, în special pentru cele prezente la examinarea de la baclaureat; 

- obtinerea unor rezultate mai bune la probele de evaluare de către  elevii care se 

pregateau pentru examenul de bacalaureat la disciplina educție fizică și sport fața de 

ceilalți elevi; 

- un progres mai mare la elevii ce pregateau examenul de bacalaureat; 

- o buna parte din elevii ce au susținut examenul de bacalaureat la disciplina 

educație fizică și sport înca mai practica exercitiile fizice în scop recreativ sau pentru 

mentinerea stării de sanătate. 

De asemenea, în mare parte, absolventii de liceu își aduc aminte cu placere de 

perioada în care se pregateau pentru examenul de bacalaureat la disciplina educație 

fizică, cunoscut fiind faptul că, atunci când efortul este în plan intelectual, relaxarea se 

obtine cel mai bine în activitatea fizica, și invers, atunci când activitatea principală 

este fizică, revenirea se face cel mai bine cu activități intelectuale. Practic, pregatirea 

pentru examenul de bacalaureat pe cele doua planuri, intelectual și fizic, este completă 

și asigură elevilor soluția optimă pentru o activitate eficientă si sănatoasă. 

 

3. Locul educaţiei fizice în cadrul examenului de bacalaureat 

 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede urmatoarea structura a examenului 

de bacalaureat1: 

”(4) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:  

- proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 

română;  

                                                 
1 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, pag.20-21 
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- proba B de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba 

maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor 

naţionale; 

 - proba C de evaluare a competenţei lingvistice la două limbi de circulaţie 

internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal; 

 - proba D de evaluare a competenţelor digitale; 

 - proba E scrisă de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului 

liceal, după cum urmează:  

a) probă scrisă la Limba şi literatura română - probă comună pentru elevii de la 

toate filierele, profilurile şi specializările;  

b) probă scrisă la Limba şi literatura maternă - probă comună pentru elevii de la 

toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a 

minorităţilor naţionale; 

c) două probe scrise, diferenţiate după cum urmează: 

 1. pentru profilul real din filiera teoretică: 

 (i) matematică;  

(ii) probă transdisciplinară din ştiinţe: fizică, chimie, biologie; 

 2. pentru profilul umanist din filiera teoretică: 

(i) o limbă de circulaţie internaţională; 

 (ii) probă transdisciplinară din geografie, istorie, ştiinţe socioumane;  

3. pentru filiera tehnologică:  

(i) probă scrisă disciplinară specifică profilului;  

(ii) probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire;  

4. pentru filiera vocaţională:  

(i) probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării; 

(ii) probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.” 

 

Raportat la aceasta structura, consider că educația fizică ar putea fi introdusă, fie 

în rândul probelor de competențe ce se susțin în prima etapa a examenului de 

bacalaureat (probele A-D), iar aprecierea să se facă prin calificative, fie dupa probele 

scrise, ca disciplina opțională pentru cei care doresc sa fie evaluați și la disciplina 

educație fizica, elevii urmând să primeasca notă, iar această nota să intre în calculul 

mediei alaturi de notele de la probele scrise. 

În cazul primei variante, toți elevii apți din punct de vedere medical trebuie să 

susțina proba, ceea ce poate duce la sentimentul de obligativitate și de respingere din 
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partea unor absolvenți și la crearea de presiuni la nivelul cadrelor medicale care 

elibereaza adeverințele medicale pentru scutirea de aceasta proba. 

Varianta optima ar fi daca elevul ar putea alege dintre mai multe discipline 

educația fizică, însa structura examenului de bacalaureat prezentată în legea nr. 

1/2011 nu permite logic nicio înlocuire a vreunei probe cu educația fizica. Astfel, 

apariția unei probe suplimentare ce permite obținerea unui rezultat mai bun la nivel de 

medie generala a examenului de bacalaureat, pentru elevii care și-au însușit 

competențele necesare pe parcursul  anilor de studiu, este binevenită și nu ar avea de 

ce sa produca nemulțumiri, elevii putând sa beneficieze atât de rezultate mai bune la 

examenul de bacalaureat,  cât și de efectele benefice ale practicarii exercițiilor fizice. 

. 

3. Concluzii 

 

Educaţia fizică are o importanţă deosebită în dezvoltarea elevului și a viitorului 

adult cu o contribuţie de neînlocuit în formarea acestuia. Prezența educației fizice la 

examenul de bacalaureat aduce o serie de influențe benefice, ce includ starea de 

sănatate a elevilor, motivatia și interesul acestora pentru practicarea exercițiilor fizice, 

compensarea efortului intelectual din perioadele de de studiu intens, dezvoltarea fizica 

armonioasa, capacitate motrica îmbunătăţită, dezvoltarea socială și dezvoltarea 

personală. 

Activitatea elevilor la orele de educație fizica în timpul celor doisprezece ani de 

studiu ar trebui să aiba corespondent în examenul de bacalaureat, iar plusul adus de 

prezența disciplinei  educaţie fizică în cadrul examenului de bacalaureat este evident 

și se întinde pe mai multe planuri.  
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