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Extras din dicţionar filozofic
“Pentru bărbaţi dragostea este un epizod din viaţă, iar pentru
femeie – este sensul vieţii”.
“Dacă femeia spune “da”, dânsa are în vedere “poate da”,
dacă femeia spune “poate da”, dânsa are în vedere “da”, dacă femeia
spune “da”, atunci nu mai este femeie”.
“Baraţii iubesc cu ochii, iar femeile cu urechile”(Sari Gabor).
“Frumeseţea este bogăţia femeilor, bogăţia – frumuseţea
bărbaţilor” (K.Melihan).
“Femeia, nici odată nu observă ceia ce sa făcut pentru ia, însă
observa foarte bine ceia ce nu sa făcut pentru ia” (J.Curtelin).
“Femeia are o singură taină în viaţă – vârsta ei”(Volter).
“Înainte de a te îndrăgosti într-o domnişoară, caută în primul
rând dragoste în ea ca om” (Suhomlinschi).
“Bărbaţii nu au dreptul să se greşească în două chestiuni, să
aleagă o femeie şi profesia” (E.Tarle)
“Vorbeşte cu femeia despre dânsa, despre gusturile ei,
moralitate, frumuseţea ei şi nici o dată na-i s-o plictiseşti”(A.Morua)

Lecţia nr.3
TEMA: SISTEMUL METODELOR DE INSTRUIRE ŞI EDUCARE ÎN
EDUCAŢIE FIZICĂ .

3.1. Metode de proiectare ce ajută predarea-învăţarea
Proiectarea activităţii de educaţie fizică şi sport se realizează cu ajutorul mai
multor metode. Acestea asigură structurarea conţinutului şi realizarea obiectivelor educatiei
fizice. Metodele folosite în activitatea de programare şi proiectare, ce asigură ordonarea şi
dirijarea procesului de predare, învăţare, evaluare sunt: modelarea, instruirea programată,
algoritmizarea. Cele trei metode, ce stau la baza programării-proiectării, nu sunt folosite
separat ele se intercondiţionează şi se completează reciproc, asigurând astfel eficacitatea
procesului educativ.
3.1.1. Modelarea.
Modelarea ca metodă de lucru constă în elaborarea unui model, model ce se
aproprie ca formă, strnctură, caracteristici, indici, de trăsăturile esenţiale ale modelului
considerat original sau final.
În practica sportivă, modelarea poate fi folosită ca metodă de
programare/proiectare a activităţii de instruire şi reprezintă un model teoretic programativ,
dar şi ca rnodalitate de predare prin intermediul modelelor şi reprezintă un model practic
executiv. Modelarea, folosită în principal ca metodă de programare a procesului instructiveducativ, este înţeleasa ca fiind acţiunea prin care cadrul didactic planifică activitatea ce
urmează să se realizeze de-a lungul unui an de zile conform prevederilor prevăzute de
programa şcolară pe ani de studiu, pe cicluri de învăţământ.

3.1.2. Instruirea programată.
Instruire programată este o metodă modernă, constituind o revoluţie în rândul metodelor
didactice ce are la bază modelul cibernetic. Acest tip de instruire, denumită şi „ instruirea pe bază de
program, "a devenit una din metodele des folosit, în prezent, în însuşirea cunoştinţelor, în formarea şi
perfecţionarea deprinderilor motrice şi în dezvoltarea aptitudinilor motrice. Ea reprezintă aplicarea
ciberneticii în procesul de învăţare pe care-1 analizează ca proces de comandă şi control.
Folosirea instruirii, pe bază de programare a activităţii, dă posibilitatea realizării
permanente a conexiunii inverse, astfel încât să fie depistate şi eliminate imediat dificultăţile şi erorile
de predare, dar şi cele ce ţin de predispoziţiile de învăţare ale elevilor.
Specific activităţii de educaţie fizică se cunosc două tipuri de instruire pe bază de program:
instruirea programată de tip liniar şi cea de tip ramificat.
Instruire programată liniară are la bază un răspuns planificat, prevăzut şi abordarea
succesivă a unei suite de secvenţe numite şi paşi metodici, care să reducă la minimum timpul de
învăţare. Fiecare secvenţă este urmată de un răspuns (o execuţie practică) care este supus controlului
imediat.
Instruirea programată ramificată, presupune programarea procesului de învăţare printr-o
abordare largă şi liberă cu posibilităţi, cu multe variante de răspuns. Dintre aceste răspunsuri, unele
pot fi corecte, altele pot fi incorecte. Elevul trebuie să aleagă varianta corectă. în cazul în care nu se
alege varianta corectă elevul primeşte informaţii suplimentare şi se încearcă o nouă variantă de
răspuns.

3.1.3. Algoritmizarea.

Algoritmizarea este o altă metodă ce stă la baza realizării procesului
instructiv-educativ ce uşurează programarea şi proiectarea didactică şi care are ca
scop elaborarea unor soluţii de rezolvare a unor situaţii. Aceste soluţii, ce pot fi
denumite şi posibilităţi se numesc algoritmi. Este o| metodă ce necesită cunoaşterea
detaliată atât a posibilităţiloi elevilor/studenţilor, cât şi a efectelor produse de
exerciţiile alese. Constă în alegerea şi stabilirea unei succesiuni de exerciţii bine
determinată şi cu eficienţă crescută pentru fiecare deprindere motrică, ce urmează
să fie însuşită şi pentru fiecare aptitudine psihomotrică ce urmează a fi dezvoltată.
Algoritmizarea, în activitatea de educaţie fizică este o "operaţie de
elaborare a unor soluţii speciale de rezolvare a unor situaţii standardizate sau
tipice". Rezolvarea unoi activităţi/ probleme/ situaţii este rezultatul gândirii şi
mai precis a operaţiilor acesteia şi constă în elaborarea unor scheme procedurale
saui unei suite de operaţii standard'. Însă, operaţiile gândirii decurg dintr-o
anumită succesiune de secvenţe. În cadrul operaţiilor gândirii, aceste secvenţe
denumite şi "paşi" se numesc algoritmi.

3.2. Metode de evafuare a procesului instructiv educativ.
Valoarea sistemului de pregătire este apreciată prin eficienţa înregistrată de către elevi.
Această eficienţă este subliniată prin verificarea şi aprecierea activităţii depuse. Evaluarea
rezultatelor muncii instructiv-; educative diferă de la o disciplină la alta, de la o ramură sportivă
la alta, de la o vârstă la alta, de la băieţi la fete etc.
Aprecierea verbală este metoda de evaluare a rezultatelor şcolare prin cuvânt, care
poate să fie pozitivă, când subliniază aspectele pozitivc al evoluţiei comportamentale ale elevilor,
dar şi negativă, când evidenţiazi aspectele negative ale acţiunii elevilor (greşeli de execuţie, de
înţelegere, nerespectării indicaţiilor şi cerinţelor desfăşurării acţiunilor) în scopui îndreptării
acestora. Aprecierea verbală se foloseşte după: o execuţie, la sfârşitul lecţiei sau ci| ocazia
analizei unei acţiuni de întrecere (ştafetă, joc dinamic, joc sportii concurs inter clase etc). In
cadrul acestei forme de apreciere se urmăreştl pe cât posibil, înlăturarea subiectivismului.
Aprecierea cu note este metoda folosită şi în educaţia fizică şcolară ca şi celelalte
discipline de învăţământ. În educaţia fizică, în ceea ce priveşte utilizarea acestui procedeu
metodic, există mai multe păreri, de la cele mai stricte exigenţe până la neglijarea rolului pe care
1-ar putea avea notele în procesul de învăţământ.Notarea este metoda de departajare valorică a
indivizilor după rezultatele înregistrate şi presupune cantificarea acestora prin echivalarea cu note
de la 1 la 10. Aprecierea activităţii desfăşurate, fie ea prin notare fie verbală, are rol în stimularea
activităţii de instruire a elevilor şi presupune verificarea. Verificarea în educaţie fizică se
realizează prin intermediul testelor de evaluare, adică a probelor de control.

3.3. Metodele de refacere a capacităţii de efort.
Refacerea reprezintă procesul de revenire a funcţiilor organismului (dereglate în timpul
efortului, realizat pe parcursul lecţiei) la cele normale existente înaintea începerii efortului/lecţiei.
Metode/e de refacere pot fi împărţite în:
- metode de refacere activă (cum este alergarea uşoară);
- metode de refacere pasivă (cum sunt masajul, vibromasajul, sauna etc).
Refacerea activă cuprinde totalitatea măsurilor ce au la bază mişcarea executată din ce în
ce mai lent, aplicată imediat după efort în scopull revenirii complete a stării organismului. Ca
măsură activă, cea mai des folosită în refacerea după efort este alergarea uşoară, tip "footing",
combinată cu mers din ce în ce mai lent şi cu exerciţii de relaxare a membrelor superioare şi
irtferioare şi exerciţii de respiraţie.
Refacerea pasivă presupune folosirea unor măsuri ce constau în: pauză, masaj, saună,
băi, duşurile şi vibromasajul, somnul etc. Aceste măsuri vin să întregească şi să accelereze
procesul de refacere, dar nu pot fi practicate în toate unităţile de învăţământ.
Însă, dintre măsurile pasive, cu efecte din cele mai mari în revenire şi refacere
după efort iese în evidenţă somnul. Somnul realizează la nivelul scoarteicerebrale o inhibiţie de
protecţie ce asigură regenerarea celulelor cerebrale, iar la nivelul musculaturii asigură refacerea
substanţelor energetice. Odihna activă, alimentaţia raţională, somnul şi evitarea exceselor de
orice c natură (tutun, alcool, droguri, sex), reprezintă măsuri de bază ce asigură realizarea
refacerii rapide şi depline a capacităţii de efort a organismului.

3.4.Metodele de corectare a greşelilor de execuţie.
Datorită caracterului său practic, educaţia fizică este una din disciplinele de învăţământ în
care procesul de învăţare implică corectarea imediată a greşelilor de execuţie. Din această cauză,
s-a constituit o serie de procedee metodice a greşelilor de execuţie printre care enumerăm:
- intervenţia verbală pozitivă (aprobarea) şi negativă (dezaprobarea);
- intervenţia prin gesturi şi semne.
Intervenţia verbala presupune sesizarea greşelilor de execuţie şi atenţionarea prin cuvânt a
executanţilor. Pentru ca intervenţia verbală, pozitivă sau negativă să fie eficientă trebuie să
îndeplinească următoarele cerinţe:
- să sublinieze componentele esenţiale ale mişcării;
- să fie exprimată într-un mod adecvat situaţiei: prin comandă, atunci
când se înregistrează greşeli la complexele de dezvoltare fizicăgenerală (unu-doi, întinde-braţul,
cinci-şase, apleacă - bine), prin atenţionare când se înregistrează o anumită greşeală în execuţia
mişcărilor, exercitiilor;
-să se realizeze în momente special create, în care se opreşteexecuţia, se subliniază
greşeala şi se indică modalitatea de eliminare;
-intervenţia se poate adresa clasei, unei grupe sau unui singur elev.

3.5. Metodele de asigurare şi sprijin.
Aceste metode presupun acordarea sprijinului dat de către cadrul didactic
elevului pentru a-i uşura procesul de învăţare. Educaţia fizică este disciplina ce are la bază
acţiunea practică a elevului şi o serie de poziţii dificile de executat ce necesită de multe ori
ajutor.
Asistenţa copiilor, în timpul exersării presupune situarea profesorului/
institutorului/ antrenorului lângă executant şi însoţirea sa, pe parcursul execuţiei
exerciţiilor cu un grad mare de risc. Prin această asistenţă se elimină sentimentul de teamă
al copiilor, creşte indicele de siguranţă. Asistenţa copiilor în timpul exersării se aplică în
mod individual, pe parcursul întregii execuţii când aceasta prezintă riscuri sau pe parcursul
unor anumite momente mai dificile.
Valoarea ajutorului, dat copilului/sportivului, poate fi crescută dacă se respectă
următoarele cerinţe:
- are la bază cunoaşterea execuţiei fiecărui copil;
- profesorul să fi simţit direct mişcarea şi să cunoască modalitatea de aplicare a
unor prize specifice;
- intervenţia asupra elevului trebuie să fie caracterizată de tact, gingăşie,
siguranţă, excluzându-se durităţile, atentatul la pudoare, bruscările sau scăpările;
- ajutorul să fie direct, de întrajutorare şi stimulativ, atunci când apar
sentimente de teamă, frică;
- fiecare elev să beneficieze de ajutorul necesar, dacă nu reuşeşte oexecuţie
corectă;
- ajutorul direct trebuie repetat dacă nu reuşeşte să corecteze greşeala;
-ajutorul direct poate fi făcut şi de către un elev sub supravegherea profesorului.

Mulţumesc pentru atenţie

