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I. Preliminarii 

      Curriculum  pentru educaţie timpurie în Repubica Moldova constituie un document de 

politică educaţională care reflectă concepţia pedagogică a educaţiei copilului din Republica Moldova la 

vârsta timpurie şi preşcolară, de la 1 an la 7 ani. Rolul acestui document este de a orienta cadrele 

didactice în proiectarea, organizarea și realizarea activităţilor educaţionale din perspectiva unei noi 

viziuni pedagogice asupra copilului şi educaţiei. În conformitate cu acest document se elaborează 

curriculumul modernizat, axat pe competenţe la disciplina didactica educaţiei fizice, specialitatea 

pedagogie preşcolară. 

 Ca disciplină instructivă, didactica educaţiei fizice se prezintă în calitate de disciplină de studiu 

de specialitate care asigură pregătirea multilaterală a elevilor cu cunoştinţe teoretico- metodice şi 

practice pentru activitatea profesională a educatorilor în grădiniţă. Însuşirea acestei disciplini  va 

contribui la formarea unor cunoştinţe pedagogice speciale ce ţin de cunoaşterea principiilor şi metodicii 

de desfăşurare a activităţilor de educaţie fizică, stimularea gîndirii creatoare a elevilor etc. Toate acestea 

în ansamblu le vor permite viitoarelor cadre didactice să îmbine educaţia fizică cu celelalte laturi ale 

educaţiei  generale, să generalizeze experienţele novatoare, să elaboreze noi căi de perfecţionare fizică 

a copiilor şi să propage educaţia fizică în masele largi ale populaţiei. 

 

II. Motivaţia, utilizarea unităţii de curs pentru dezvoltarea profesională 

Didactica educaţiei fizice este o disciplină de specialitate, importantă, care are drept scop 

pregătirea viitorilor specialişti în domeniul pedagogiei preşcolare.  

     Didactica educaţiei fizice are scopul principal de a pregăti viitoarele cadre didactice, din care reesă 

următoarele obiective generale: 

- formarea la elevi a unui sistem integrativ  de cunoştinţe teoretice, priceperi şi deprinderi 

speciale necesare  viitoarelor cadre didactice; 

- formarea măiestriei profesional – pedagogice  a specialistului contemporan în baza sistemului 

curricular de predare-învăţare-evaluare; 

- formarea unor cunoştinţe metodologice speciale cu privire la organizarea şi desfăşurarea  

activităţilor de educaţie fizică la nivelul ciclului preşcolar. 

- tematica cursului trebuie să fie expusă cu orientare spre dezvăluirea  conţinutului şi 

componentelor structurale ale activităţii cadrului didactic (organizatoric, constructiv, 

comunicativ şi gnostic). La aceasta va contribui profesorul prin formularea unor sarcini concrete, 

care  vor reflecta însemnătatea practică a materialului teoretic. 

În curriculumul dat predomină temele ce ţin de teoria şi metodica educaţiei fizice a copiilor de 

vârstă preşcolară: învăţarea mişcărilor, educarea calităţilor motrice, organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de educaţie fizică în conformitate cu învăţământul curricular. 
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III.   Competenţe profesionale specific modulului: 

 Identificarea problemelor generale ale teoriei şi metodologiei educaţiei fizice ca ştiinţă şi obiect 

de studiu; 

 Definirea educaţiei fizice ca fenomen social şi componentă a procesului educaţional; 

 Diferenţierea particularităţilor morfo-funcţionale, psihice şi motrice ale copiilor la etapa 

preşcolară; 

 Distingerea formelor de organizare şi desfăşurare a activităţilor de educaţie fizică în instituţiile 

preşcolare; 

 Delimitarea conținuturilor curriculumului pentru educație trimpurie; 

 Aplicarea deprinderilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor de educaţie fizică; 

 Dozarea eficientă a efortului fizic în dependenţă de vârsta copiilor şi etapele activităţii; 

 Elaborarea complexelor de exerciţii pentru diferite forme de practicare a exerciţiului fizic în 

grădiniţă; 

 Formarea modului de viață sănătos la copilul preșcolar. 

 

IV. Administrarea modulului  
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Contact direct Lucrul 

individual 
Teoretice Practice 

VI 60 10 20 30 Examen 2 

 

V.Unităţile de învăţare  

Unităţi de învăţare/ Unităţi 

de competenţă 

Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Didactica educaţiei fizice ca disciplină ştiinţifică 

 

UC 1. Aprecierea 

importanţei didacticii 

educaţiei fizice în formarea 

personalităţii umane prin 

stabilirea obiectivelor 

acesteea. 

1.1. Obiectivele didacticii educţiei 

fizice ca disciplină ştiinţifică; 

1.2. Noţiunile de bază ale didacticii 

educaţiei fizice; 

1.3. Sistemul de educaţie fizică. 

A1.Clasificarea obiectivelor 

educaţiei fizice; 

A2.Delimitarea cerinţelor didacticii 

educaţiei fizice ca ştiinţă; 

A3.Sistematizarea principalelor 

noţiuni în didactica educaţiei fizice; 

A4.Delimitarea structurii 

sistemului de educaţie fizică în 

Republica Moldova; 

A5.Aprecierea stării actuale a 

sistemului de educaţie fizică din 

Republica Moldova; 
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2. Mijloacele educaţiei fizice 

 

UC2.1 Clasificarea 

mijloacelor educaţiei fizice 

în dependenţă de rolul 

acestora în realizarea 

obiectivelor educaţiei 

fizice; 

UC 2.2.Argumentarea 

rolului exerciţiului fizic ca 

mijloc de bază în educaţia 

fizică. 

2.1.Caracteristica generală a 

mijloacelor educaţiei fizice; 

 2.2.Exerciţiul fizic – mijlocul de bază 

al educaţiei fizice. 

A6.Formularea noţiunii de mijloc 

de instruire în educaţia fizică; 

A7.Analiza legăturii dintre 

mijloacele de instruire; 

A8.Stabilirea rolului factorilor 

naturali ca factori de călire; 

A9.Identificarea condiţiilor igienice 

ca mijloace ale educaţiei fizice; 

A10.Clasificarea exerciţiilor fizice 

după diferite criterii. 

3.Metodele de instruire în educaţia fizică 

 

UC3.1.Identificarea 

particularităţilor grupurilor 

de metode aplicate în 

educaţia fizică a 

preşcolarilor; 

UC3.2.Propunerea 

modalităţilor de 

eficientizare a procesului 

de educaţie fizică a 

preşcolarilor. 

3.1.Metode informative şi receptive 

în educaţia fizică a preşcolarilor; 

3.2.Tendinţe şi orientări 

metodologice în educaţie fizică. 

A11.Delimitarea noţiunii de 

metodă de instruire; 

A12.Clasificarea metodelor de 

instruire specifice activităţii de 

educaţie fizică; 

A13.Selectarea metodelor de 

instruire în dependenţă de 

conţinutul propus; 

A14.Respectarea tendinţelor 

metodologice noi în activităţile de 

educaţie fizică. 

4.Formarea priceperilor şi deprinderilor motrice 

 

UC4.1.Identificarea 

particularităţilor specifice 

ale priceperilor şi 

deprinderilor motrice şi 

rolului acestora în 

dezvoltarea motricităţii 

preşcolarilor; 

UC4.2.Analiza în baza 

exemplelor, a etapelor 

procesului de învăţare a 

mişcărilor noi. 

 

4.1.Caracteristica priceperilor şi 

deprinderilor motrice; 

 4.2.Structura procesului de învăţare 

a mişcărilor; 

4.3.Deprinderile motrice de bază și 

utilitar-aplicative. 

 

A15.Delimitarea noţiunilor de 

pricepere şi deprindere motrică; 

A16.Identificarea caracteristicilor 

deprinderilor motrice; 

A17.Stabilirea etapelor de învăţare 

a mişcărilor noi; 

A18.Identificarea legităţilor de 

formare a deprinderilor motrice; 

A19.Analiza tehnicii deprinderilor 

motrice de bază și utilitar 

aplicative. 

5.Calităţile motrice 

UC5.1.Delimitarea 

calităţilor motrice de bază 

şi specifice prezente în 

viaţa motrice a 

preşcolarului; 

UC5.2.Prezentarea 

5.1. Calităţile motrice – componente 

indispensabile ale activităţii fizice; 

5.2.Dezvoltarea calităţilor motrice la 

etapa preşcolară. 

A20.Deosebirea calităţilor motrice 

de bază; 

A21.Clasificarea calităţilor motrice; 

A22.Identificarea factorilor ce 

contribuie la dezvoltarea calităţilor 

motrice de bază; 
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exemplelor concrete de 

exerciţii fizice şi jocuri 

dinamice aplicate în 

dezvoltarea calităţilor 

motrice. 

A23.Stabilirea principalelor 

caracteristici ale calităţilor motrice 

la etapa preşcolară; 

A24.Aplicarea principiilor de 

dezvoltare a calităţilor motrice la 

etapa preşcolară; 

A25.Selectarea conţinuturilor 

pentru dezvoltarea calităţilor 

motrice de bază şi specifice. 

6.Jocurile dinamice 

UC6.1.Identificarea 

particularităţilor specifice 

ale jocului dinamic în 

dezvoltarea multilaterală a 

preşcolarului; 

UC6.2.Elaborarea 

variantelor noi de jocuri 

dinamice în dependenţă de 

condiţia propusă de cadrul 

didactic. 

6.1.Caracteristica jocului dinamic ca 

mijloc important în educaţia fizică a 

preşcolarilor; 

6.2.Metodica organizării şi 

desfăşurării a jocurilor 

dinamice.Crearea variantelor noi de 

jocuri. 

A26.Clasificarea jocurilor dinamice; 

A27.Organizarea şi desfăşurarea 

jocurilor dinamice; 

A28.Crearea în baza unui joc 

dinamic a variantei noi a acestuia. 

7.Formele de practicare a exerciţiului fizic în grădiniţă 

UC7.1.Identificarea 

etapelor şi conţinutului 

activităţilor de educaţie 

fizică în dependenţă de 

vârsta preşcolarilor; 

UC7.2.Organizarea 

secvenţelor din activitatea 

de educaţie fizică cu 

efectivul grupei de elevi. 

UC7.3.Analiza obiectivelor 

ce le urmăresc formele de 

practicare a exerciţiului 

fizic în grădiniţă. 

7.1.Activitatea de educaţie fizică – 

forma de bază de practicare a 

exerciţiului fizic în grădiniţă. 

7.2.Metodica desfăşurării 

activităţilor de educaţie fizică. 

7.3.Gimnastica matinală, pauzele 

dinamice, sărbători sportive – forme 

importante de practicare a 

exerciţiului fizic; 

7.4.Conținutul modulului Sănătate și 

motricitate din cadrul curriculumului 

pentru educație timpurie. 

A29.Delimitarea structurii 

activităţii de educaţie fizică; 

A30.Stabilirea conţinutului 

etapelor activităţii de educaţie 

fizică; 

A31.Identificarea principalelor 

forme de organizare a activităţii de 

educaţie fizică; 

A32.Dozarea efortului în cadrul 

diferitor forme de practicare a 

exerciţiului fizic; 

A33.Desfăşurarea diverselor forme 

de practicare a exerciţiului fizic. 

A34.Identificarea structurii 

curriculumului pentru educație 

timpurie. 

A35.Clasificarea conținuturilor din 

cadrul modulului Sănătate și 

motricitate. 
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VI.Repartizarea orientativă  a orelor pe unităţi de învăţăre  

 

 
 

Nr. crt. 

 
 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

 
Total 

Contact direct  
Lucrul 

individual 
Prelegeri Practică/ 

Seminar 

1. Didactica educaţiei fizice ca disciplină 
ştiinţifică. 

8 2 2 4 

2. Mijloacele educaţiei fizice. 8 1 3 4 

3. Metodele de instruire în educaţia fizică. 8 1 3 4 

4. Formarea priceperilor şi deprinderilor 
motrice. 

8 2 2 4 

5. Calităţile motrice. 8 1 3 4 

6. Jocurile dinamice. 8 1 3 4 

7. Formele de practicare a exerciţiului fizic 
în grădiniţă. 

12 2 4 6 

 Total 60 10 20 30 

 

 

VII. Studiul individual ghidat de către profesor  

 

Materii pentru studiul 

individual  

Produse de elaborat  Modalităţi de evaluare  Termeni de 

realizare  

1. Didactica educaţiei fizice ca disciplină ştiinţifică 

Starea actuală a 

sistemului de educaţie 

fizică în Republica 

Moldova 

Prezentare. Derularea de 

prezentare 

Săptămâna  1-2-a 

2.Mijloacele educaţiei fizice 

 

Factorii naturali şi 

factorii igienici – 

mijloace importante în 

educaţia fizică. 

 

 

Referat Prezentarea referatului Săptămâna  a 3-4-a 
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3.Metodele de instruire în educaţia fizică 

 

Metode interactive 

utilizate în educaţia 

fizică a preşcolarilor. 

Prezentare Derularea de 

prezentare 

Săptămâna  a 5-6-a 

4.Formarea priceperilor şi deprinderilor motrice 

 

Legităţile de formare a 

priceperilor şi 

deprinderilor motrice. 

Prezentare Derularea de 

prezentare 

Săptămâna  a 7-8-a 

5.Calităţile motrice 

 

Alcătuirea complexelor 

de exerciţii pentru 

dezvoltarea calităţilor 

motrice. 

Complexe de exerciţii Prezentarea 

complexului de exerciţii 

Săptămâna a 9-10-a 

6.Jocurile dinamice 

 

Metodica selectării, 

organizării şi 

desfăşurării a unui joc 

dinamic. 

Selectarea jocului 

dinamic 

Organizarea jocului 

dinamic 

Săptămâna  

a 11-12-a 

7.Formele de practicare a exerciţiului fizic în grădiniţă 

 

Proiectarea didactică a 

activităţii de educaţie 

fizică. 

Elaborarea proiectului 

didactic. 

Prezentarea proiectului 

didactic 

Săptămâna  

a 13-14-a 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Compararea în cadrul Diagramei Venn a grupurilor de noţiuni de bază a teoriei educaţiei fizice. 

2. Elaborarea complexului de exerciţii de dezvoltare fizică generală. 

3. Realizarea complexelor de exerciţii de dezvoltare fizică generală. 

4. Elaborarea complexului de exerciţii de dezvoltare fizică generală cu bastonul de gimnastică. 

5. Realizarea unui complex de exerciţii pentru gimnastica matinală. 

6. Realizarea etapei pregătitoare a unei activităţi de educaţie fizică. 

7. Realizarea unui joc dinamic conform algoritmului propus. 

 

IX. Sugestii metodologice 

Componentele de bază ale tehnologiei didactice pentru predarea–învăţarea didacticii educaţiei 

fizice  sunt: 

1. Formarea de competenţe specifice disciplinei.  
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2. Antrenarea sistematică în scopul dezvoltării competenţelor de bază ale disciplinei. 

3. Utilizarea metodelor active de instruire, centrate pe elev. 

Curriculumul dat proiectează şi organizează procesul instructiv în contextul dezvoltării 

competenţelor specifice ale disciplinei. O astfel de abordare prevede proiectarea demersului didactic la 

disciplină în vederea formării aptitudinilor de integrare a elevilor în societatea.  

Fiind un ansamblu de capacităţi, cunoştinţe şi abilităţi, competenţa poate fi realizată doar prin 

dezvoltarea integrată a aspectelor sale dominante: 

• aspectul cognitiv, care vizează utilizarea teoriilor şi a noţiunilor din educaţie fizică; 

• aspectul funcţional, care reprezintă capacităţile persoanei de a activa într-un anumit domeniu: 

profesional, educaţional, social; 

• aspectul etic, care vizează valorile personale şi sociale. 

În asimilarea informaţiei comunicate sînt implicate procesele psihice de percepţie,memorare şi 

operaţii de gîndire. Prin urmare, pentru elaborarea sarcinilor didactice se va utiliza în special taxonomia 

lui Bloom, orientată spre atingerea de către persoana instruită a nivelului intelectual determinat de 

standarde. 

Aspectul de expertiză a competenţei are rolul de dezvoltare a capacităţilor intelectuale şi 

psihomotorii ale elevilor.  

Metodele recomandate la disciplina kinetoterapia sînt: expunerea de material teoretic, 

explicaţia, conversaţia, lucrul în grup, etc. 

Aspectul aplicativ al competenţei formează la elevi atitudini şi comportament în contextul 

condiţiilor sociale bine determinate.  

Axarea procesului de învăţare–predare–evaluare pe competenţe generează o  

structură continuă a evaluării, realizată prin evaluare formativă şi testări sumative (finale).  

În baza activităţilor de evaluare se obţine motivarea elevilor şi recepţionarea unui feedback 

continuu, care permite corectarea operativă a procesului de învăţare; stimularea autoevaluării şi a 

evaluării reciproce; evidenţierea succeselor; implementarea evaluării selective sau individuale.  

În acest context, valoarea  evaluării formative  constă în formarea permanentă, continuă a 

competenţelor la elevi reflectate în standardele educaţionale. 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Axarea procesului de învăţare–predare–evaluare pe competenţe generează o  

structură continuă a evaluării, realizată prin evaluare formativă şi testări sumative (finale).  

În baza activităţilor de evaluare se obţine motivarea elevilor şi recepţionarea unui feedback continuu, 

care permite corectarea operativă a procesului de învăţare; stimularea autoevaluării şi a evaluării 

reciproce; evidenţierea succeselor; implementarea evaluării selective sau individuale.  
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În acest context, valoarea  evaluării formative  constă în formarea permanentă, continuă a 

competenţelor la elevi reflectate în standardele educaţionale. 

Sarcinile de evaluare formativă urmează să fie separate pe grade de dificultate, pentru a permite o 

individualizare a evaluării şi o motivare suplimentară a elevilor evaluaţi. Elaborarea itemilor pentru 

evaluare va fi realizată în contextul taxonomiilor corespunzătoare. Metodele folosite pentru evaluarea 

continuă presupun chestionarea orală sau scrisă, metode interactive.  Activităţile practice vor fi realizate 

eficient de către elevi în cazul în care aceştia vor fi informaţi de către profesor referitor la: tematica 

lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare), condiţiile de realizare a activităţii. 

  Realizarea evaluării continue permite o apreciere obiectivă a cunoştinţelor şi competenţelor 

elevilor, precum şi a progreselor înregistrate de aceştia. 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 
 

În cadrul procesului instructiv-educativ elevii au nevoie de o diversitate de resurse pentru 

desfăşurarea procesului de studiu: manuale, inventar şi utilaj sportiv,  planşe, materiale ilustrativ-

demonstrative, materiale audio-vizuale, caiete, calculator, proiector etc. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 
consultată /această/ 
procurată resursă 

1.  Cadrul de referință al Educației timpurii din Republica Moldova/ MECC al 
RN, Chișinău: Lyceum,2018.  

Biblioteca colegiului  

2.  Curriculum pentru educaţie timpurie / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al 
Rep. Moldova ; echipa de elab.: Maria Vrânceanu [et al.] ; coord. gen.: 
Angela Cutasevici, Valentin Crudu ; experţi-coord. naţ.: Vladimir Guţu; 
contribuţii: Valentina Bodrug-Lungu. – Chişinău : Lyceum, 2019 (F.E.-P. 
"Tipografia Centrală"). – 128 p. ISBN 978-9975-3285-7-9. 

Biblioteca colegiului 

3.  Hulaeva  D., Teoria şi metodica educaţiei fizice a copiilor de vârstă 
preşcolară. Ch.: Lumina. Chişinău, 1977. 233 p. 

Biblioteca colegiului  

4.  Rotaru  A., Vizitiu  L., Bazele teoriei, metodica predării educaţiei fizice în 
instituţiile preşcolare. Ch.: Lumina, 1994. 200 p. ISBN 5-372-01532-2. 

Biblioteca colegiului  

5.  Rotaru  A., Jocuri dinamice. Ch.: Lumina. 1993. 108 p. ISBN 5-372-01361-3. Biblioteca colegiului  

6.  Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani 
(variantă revăzută/dezvoltată)/ MECC al RM, Chișinău: Lyceum, 2019.  

Biblioteca colegiului  

7.  Moldovanu I., şi a., 855 de jocuri şi activităţi, ghidul animatorului, Ch.: 
Unicef, 2005.  [Accesat 14.04.2018] Disponibil: 
http://www.marinpredapitesti.ro/wp- content/uploads/2013/11/Cartea-
mare-a-jocurilor.pdf 

Internet 

8.  Mihailov M., Teoria şi metodologia educaţiei fizice a copiilor de vârsta 
preşcolară, curs de prelegeri, Bălţi, 2012. [Accesat 02.04.2018] Disponibil: 
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/mihailov/ed_fizic.pdf 

Internet 

9.  Prodea  C., Educaţie fizică prin joc, Cluj-Napoca, 2010.  [Accesat 
10.04.2018] Disponibil: http://prodea.ro/EF-prin-joc-_-suport-curs.pdf 

Internet 

 

http://www.marinpredapitesti.ro/wp-

