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Sporirea eficienţei procesului de învătamânt ocupă locul central între preocupările 

actuale privind acţiunea de modernizare, care încearca să răspunda exigenţelor actuale 

mereu crescânde, acum şi în perspectivele dezvoltării tării noastre. 

 Mijloacele audio-vizuale îsi fac loc tot mai mult în activitatea de instruire şi de 

educaţie, ele contribuind la perfecţionarea procesului de învăţământ, la întregirea, dar şi la 

prescurtarea şi uşurarea învăţării, la creşterea eficienţei ei. 

 Mijloacele audio-vizuale vin în sprijinul efortului de învaţare căutând să facă mai 

accesibil conţinutul învăţământului, să uşureze înţelegerea, să sporească receptivitatea 

elevului, ajutându-l să-şi concentreze atenţia, să-şi stimuleze activitatea intelectuala. 

 Unul din cele mai importante principii şi deziderate ale didacticii moderne, acela al 

legării teoriei de practica îşi găseşte astfel o întruchipare mai vie şi o reusită deplină prin 

introducerea sistematică a mijloacelor mass-media în procesul de învăţământ. 

Ce este multimedia ? 

Cuvântul „multimedia” provine de la cuvintele „multi” (mai multe) şi „media” (medii de 

transmitere şi prezentare a informaţiilor). 

În viaţa cotidiană aveţi de multe ori ocazia să intraţi în contact cu aceste medii de 

transmitere a informaţiilor: ziare şi reviste (imagini şi text), televizorul şi calculatorul (video 

şi audio). Multimedia nu face altceva decât să combine toate aceste medii, în computer-ul 

dumneavoastră.   

Profesorul poartă în permanentă grija formării unui om, pentru a-l cultiva ca 

personalitate, cât şi pentru colectivitatea în mijlocul căreia îşi petrece majoritatea timpului. 

Elevii trebuie sa aibă convingerea că profesorul lor nu este numai un technician 

competent, care se străduieşte doar sa îmbunătăţească rezultatele atletice, ci şi un bun 

sfătuitor, un prieten apropiat. 

Profesorul trebuie să posede arta de a convinge elevii în formarea pasiunii acestora 

pentru mișcare. 
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Adesea elevii se duc cu probleme extrasportive mai curând la profesorul de 

educatie fizică pentru că el este, în general ataşat lor.Sinceritatea, modul de comunicare 

directă facilitează crearea unor raporturi de confidenţă, creându-se de mai multe ori relaţii 

mai strânse între profesori şi elevi datorită unor trăiri commune la competiţiile sportive şi în 

efortul de antrenament. 

Cu toata ambiţia comună a profesorilor şi a elevilor de a obţine performante, 

pedagogul trebuie să fie dominat de convingerea că nu performanta, ci omul este centrul 

preocupărilor sale, iar dacă această convingere există şi la elevi, atunci munca nu va fi   

zadarnică. 

Aprecierea sinceră, obiectivă a  calităţilor şi rezultatelor deosebite obţinute de elevi 

la concursuri, a dus adesea la formarea ataşamentului faţă de profesor şi dezvoltarea 

interesului elevilor dotaţi pentru practicarea atletismului. La toate acestea s-au adăugat şi 

influenţa altor factori, printre care amintim: lecţiile atractive, un program competiţional 

variat, precum şi convingerea personală a elevilor în ceea ce priveşte utilitatea practicării 

probelor atletice. 

Profesorul care nu vede în elevii săi decat pe “sportivi” şi caută să le rezolve 

problemele legate de obţinerea performanţei va esua în calitatea lui de educator. 

Profesorul poartă şi el, răspunderea morala dacă elevii săi, în afara orelor de educaţie 

fizică, nu se integrează în raporturile de convieţuire socială, nu reuşesc să-şi găsească un 

rost în viată. Profesorul trebuie să fie apropiat de elevii săi, să evite metodele aversive, 

violenţa, gestul brutal, să fie drept, nepărtinitor, să servească permanent ca exemplu 

pozitiv elevilor  săi. Să fie un îndrumător, un sfătuitor întelept, un mediator, un colaborator 

de nădejde. 

Începând de la vârsta şcolară mică, atletismul îşi ocupă locul în întregul ansamblu 

de mijloace instructiv-educative. Pentru preşcolari reprezintă însăşi viata, activitatea 

zilnică, pentru şcolari el devine o formă de distracţie dar şi o posibilitate de afirmare şi de 

dezvoltare a personalităţii. 

Mersul şi alergarea sunt folosite: 

- în primul şi al doilea moment al lecţiei, urmărind activitatea marilor funcţii şi 

angrenarea organismului în efort; 

- în celelalte verigi, pentru schimbarea organizată a atelierelor de lucru, 

dezloltarea vitezei şi rezistenţei şi însuşirea deprinderii corecte de mers şi alergare. 
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La clasele mici mersul şi alergarea se incud în unele situaţii ca teme de lecţii 

urmărindu-se dezvoltarea şi perfecţionarea lor; 

- în încheierea lecţiei, vizând revenirea organismului, combinate cu mişcări 

de respiraţie şi relexare. 

          Elevii cunosc mersul şi alergarea dar comit o serie de greşeli, fapt ce impune o 

asiduă munca de corectare prezentă la majoritatea claselor, dar în mod deosebit la clasele 

I-VII. Această muncă vizează însuşirea unui mers şi a unei alergări corecte 

 Exerciţiile de alergare se folosesc pentru mărirea capacităţii de efort a organismului 

asigurând adaptarea progresivă la solicitări a principalelor funcţii. Ele contribuie la 

dezvoltarea calităţilor motrice. Alergarea este o deprindere motrică naturală, firească, cu 

aplicaţii multiple în activiatea cotidiană ca şi în cea sportivă. 

 Variantele de alergare, numeroase, oferă profesorului o multitudine de mijloace utile 

rezolvării diverselor sarcini din cadrul lecţiei. 

 Datorită multitudinii efectelor pe care atletismul le are asupra copiilor din punct de 

vedere formativ-instructiv-educativ ele sunt folosite în toate formele organizate prin care 

educaţia fizică este realizată în şcoală, în lecţie, în pauzele organizate, în excursii şi 

plimbări. 

 Cu ajutorul atletismului formăm preşcolarului şi şcolarului mic, cunoştinţe, priceperi 

şi deprinderi motrice de bază ca: mersul corect, alergarea economică, săritura şi aruncarea 

şi ii dezvoltăm în acelaşi timp şi calităţile motrice de bază necesare în viaţa de relaţie într-o 

formă plăcută şi uşor accesibilă. 

 La şcolarii mici şi la cei mijlocii, prin atletism se urmăreşte să se perfecţioneze 

deprinderile motrice de bază realizându-se în condiţii variate şi complexe, ceea ce 

determină o mai mare solicitare din punct de vedere motric, intelectual şi afectiv. 

Învăţarea în domeniul educaţiei fizice şi sportului 

 Învăţarea acţiunilor şi comportamentelor din domeniul educaţiei fizice şi sportului 

este considerată a fi de tip senzori-motrică şi motrică. Demersul învăţării se realizează pe 

baza relaţiilor de reglare cibernetică dintre informaţiile perceptive (senzoriale si kinestezice) 

şi reacţiile motrice ce apar în timpul exersării. Învăţarea conduce la formarea de noi acţiuni 

şi comportamente sau la perfecţionarea celor existente. Ea se circumscrie teoriei 

activităţilor motrice şi se defineşte ca învăţare motrică. 
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Metode şi procedee de verificare şi evaluare 

 -aprecierea performanţei motrice obţinută de un elev pe baza unor probe, în funcţie 

de o valoare standard prestabilită. Aceasta se realizează pe baza unor tabele valorice care 

cuprind probe şi norme diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi nivelul bio-motric al elevilor; 

 -aprecierea rezultatelor prin comparative cu cele ale colegilor. Această modalitate 

de evaluare presupune înregistrarea performanţelor elevilor, întabelerea lor în ordinea 

valorii şi acordarea notelor în funcţie de locul ocupat faţă de media clasei; 

 -aprecierea progresului individual realizat pe o anumita perioadă de timp; 

 -evaluarea nivelului de execuţie al deprinderii tehnice în condiţii de concurs; 

 -notarea curentă pe baza unor observaţii efectuate pe parcursul desfăşurării orei. 
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