UNVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
CATEDRA: TEORIA ŞI METODICA CULTURII FIZICE

TEORIA ŞI METODICA
EDUCAŢIEI FIZICE

Lecţia nr.4

TEMA : PROCESUL DE PREDARE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ
4.1.Conceptul de predare
Predarea, ca noţiune sau concept, este înţeleasă ca fiind procesul de transmitere sau de
expunere a cunoştintelor teoretice şi practice specifice activităţii de educaţie preşcolară, şcolară şi
universitară. înţeleasă în sensul transmiterii cunoştinţelor, predarea precede învăţarea cel puţin în
etapa incipientă a formării copilului şi şcolarului, dar şi în etapa de iniţiere într-o disciplină sau
ramură sportivă. Ea constă în prezentarea conţinutului, explicarea aspectelor esenţiale a
noţiunilor, introducerea în tainele cunoaşterii unei discipline, a unei. activităţi.
Procesul de predare esţe o activitate ce are la bază scopuri, obiective şi finalităţi prestabilite
impuse de comanda socială. Activitatea de predare trebuie înţeleasă ca fiind o activitate ce are
drept scop „modificarea comportamentului elevului/studentului" prin implicarea acestora în
acţiunea de percepţie, de cunoaştere, de simţire.

4.1.1.Stilurile de predare.
Predarea, ca operaţie a educaţiei, stă la baza procesului de schimbare a comportamentului, pe
care-1 influenţează. Eficienţa predării depinde de stilul abordat de către fiecare cadru didactic în
parte, stil ce depinde la rândul sau de măiestria pedagogică, dar şi de particularităţile elevilor /
subiectilor.Stilul de predare abordat, de către fiecare cadru didactic în parte, constă în modalitatea
personală de realizare a predării în conformitate cu achiziţiile ce urmează a fi realizate.
Cadrul didactic (profesorul) poate aborda un stil de predare care poate fi: democratic, autoritar,
neglijent.

Stilul democratic (cooperant, afectiv, apropiat, amabil şi în acelaşi timp sever)
este bazat pe o colaborare desăvârşită între profesor şi elev, pe o stimulare permanentă a
iniţiativei elevilor, dar şi pe o realizare a unei motivaţii temeinice prin aprecieri pozitive
şi argumentate corect etc. Acest stil de predare are cea mai mare eficienţă datorită bazei
de încredere formată la elevi, prin acomodarea cadrului didactic cu specificul activităţii
elevilor, dar şi cu posibilităţile acestora.
Stilul dictatorial este un stil abordat în principal de profesorii mai slab
pregătiţi, de cei încrezuţi, dominatori, care au impresia că titlul de profesor asigură de
la sine o bună învăţare. Acest stil constă în transmiterea cunoştinţelor în mod
autoritar, distant sau ursuz şi nu permite realizarea unui dialog între elev şi profesor.
Vina neînvăţării în acest caz este dată în totalitate asupra elevilor care nu sunt capabili
sau nu vor să înveţe, ceea ce este fals.
Stilul neglijent (neinteresat de rezultatele muncii), denumit şi „laissez- faire"
este stilul abordat în principal de cadrele didactice care au făcut o facultate şi s-au
încadrat din motive neprofesionale (dorinţa de a avea o diplomă, îndemnul părinţilor
sau prietenilor), lipsite de atracţia şi dragostea pentru copii, pentru miracolul învăţării şi
progresului. Profesorul care abordează un astfel de stil, are în lecţie un rol pasiv,
acceptă cu uşurinţă deciziile şi sugestiile elevilor, nu manifestă exigenţă, nu face
aprecieri pozitive sau negative privind comportamentul elevilor, favorizează nivelul
slab al pregătirii şi deci obţinerea unor rezultate sub posibilităţile reale.

4.2.Comunicare şj ascultare în practica educaţiei fizice.
4.2.1. Comunicarea în educaţie fizică.
Activitatea de predare ca parte componentă a procesului instru.ctiv-educativ are la bază
operaţia de comunicare/de transmitere a cunoştinţelor şi pe cea de ascultare. Profesorul de educaţie
fizică, pentru a preda în condiţii avantajoase, trebuie să creeze în clasă o atmosferă pozitivă care să
favorizeze următoarele elemente:
-relaţiile sociale în clasă să fie echilibrate;
-comportarea civilizată a elevilor în situaţii diferite apărute în
-realizarea mişcărilor;
-respectarea tipului de autoritate exercitat;
-formarea unui anumit grad de încredere şi apreciere între cadrul didactic şi elev.
Profesorul de educaţie fizică, pe parcursul studiilor şi activitătii, trebuie să se formeze
pentru a stăpâni tehnicile decomunicare prin limbaj verbal şi nonverbal, pe care să le folosească în
situaţii diferite, pentru a transmite elevilor sau sportivilor cunoştinţele, motivaţiile şi interesele
necesare formării deprinderilor şi priceperilor motric.

4.2.2. Ascultarea în educaţie fizică.
Ascultarea este o operaţie esenţială care inflienţează eficienţa procesului de predare.
Capacitatea de ascultare este o acţiune ce se pretează atât la munca elevului/ studentului cât şi la cea a
profesorului, şi poate fi educată prin aplicarea tehnicilor de ascultare activă. Ascultarea activă implică
şi modalitatea de prezentare prin propriile cuvinte a celor spuse de vorbitor, aşa cum au fost ele
înţelese. Pentru a clarifica unele aspecte se folosesc întrebări. Cei care ascultă pot avea nevoie şi de
informaţii suplimentare pentru a lămuri unele aspecte care nu au fost înţelese corect. Ascultarea activă
(înţeleasă ca „ascultare atentă") poate fi îmbunătăţită prin folosirea mijloacelor de comunicare
nonverbală, cum ar fi: schimbarea poziţiei corpului, mimica feţei etc. în situaţiile, în care mesajul
transmis este înţeles, ascultarea activă presupune trimiterea unui feedback despre ceea ce s-a înţeles
din mesajul primit şi mai ales prin cel recepţionat. Elevul/studentul/sportivul îşi face cunoscută
înţelegerea mesajului transmis, prin reacţia pe care o manifestă.

4.2.3. Trăsăturile şi aptitudinile profesorului de educaţie fizică.
Predarea cunoştinţelor, deprinderilor, formarea priceperilor, a trăsăturilor de caracter şi de
comportament este în principal rezultatul muncii profesorului şi a elevului. Munca profesorului este
influenţată de interacţiunea dintre trăsăturile de personalitate şi aptitudinile psihopedagogice generale,
cu cele didactice şi cele educaţionale adecvate. Manifestarea aptitudinilor psiho-pedagogice generale, a
aptitudinilor didactice şi a aptitudinilor edvicaţionale, la profesorul de educaţie fizică contribuie la
îmbunătăţirea procesului instructiv educativ.
4.2.4. Dinamica procesului de predare în educaţie fizică.
Aşa cum s-a subliniat, predarea este înţeleasă ca fiind procesul de transmiterc sau de
expunere a cunoştinţelor. în esenţa ei reprezintă toafo acţiunile desfăşurate de către profesor în cadrul
lecţiei de educaţie fizică ş sport având ca scop determinarea elevilor să înveţe. Importantă în predare
este capacitatea profesorului de a atrage, a captiva şi de a sădi în mintea elevilor dorinţa de învăţare şi
de mişcare. In cadrul predării se disting două aspecte distincte: instruirea şi transformarea elevilor.
Instruirea constă în transmiterea cunoştinţelor de către profesor, dar şi în efortul depus de elev/pentru
.
înţelegerea, raţionalizarea aspectelor şi execuţia mişcărilor
ce dă un anumit sens fenomenelor, produce
transformarea comportamentului în toate sensurile (fizic, intelectual, afectiv, emoţional şi social).
4.2.5. Planificarea conţinuturilor de predare a lecţiilor.
Eficienţa procesului de predare-învăţare depinde de modul cum profesorul/educatorul ştie
să îşi planifice, pregătească, să-şi structureze şi să expună conţinutul învăţării. Planificarea,
structurarea conţinutului predării, presupune realizarea unei succesiuni metodice care să asigure
realizarea procesului de învăţare a exerciţiilor, cunoştinţelor, de formare a deprinderilor şi priceperilor
motrice, dar şi de dezvoltare a aptitudinilor psiht>motrice şi educare a calităţilor morale şi de voinţă.
Stabilirea succesiunii metodice a exerciţiilor, în vederea realizării procesului de predare-învăţare
respectă următoarele cerinţe:stabilirea clară a obiectivelor operaţionale ale lecţiei care vor
determina alegerea mijloacelor şi a metodelor din lecţia respectivă;stabilirea testelor
finale,intermediare; elaborarea succesiunii exerciţiilor standard;evaluarea şi formarea capacităţii de
autoevaluare;respectarea individualizării în procesul predării;alegerea exerciţiilor în funcţie de scopul
urmărit.

4.2.6. Organizarea predării.
Organizarea (managementul) predării constă în două acţiuni principale:
- în sens larg, constă în organizarea transmiterii (comunicării)
cunoştinţelor care presupune realizarea întregii activităţi de proiectare, aplicare,
evaluare a execuţiei cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor motrice, deci tot ceea ce
gândeşte şi execută profesorul împreună cu un anumit colectiv de elevi;
- în sens restrâns, constă în organizarea clasei se referă la conducerea
operaţională - deplasarea materialelor, deplasarea colectivului deelevi.
Organizarea procesului de predare-învăţare şi pregătire, în lecţiile de educaţie
fizică, presupune realizarea unor operaţii:
-alegerea formei ideale de organizare a lecţiei;
-învăţarea punerii în practică a organizării materialelor şi a spaţiului
de lucru;
-învăţarea punerii în practică a organizării elevilor.
In procesul de organizare a lecţiei intră şi procesul de organizare a materialului
didactic, a spaţiului existent şi necesar procesului de învăţare, dar şi procesul de verificare a
funcţionalităţii materialelor şi instalaţiilor. Organizarea materialului necesar desfăşurării
procesului de predare-invăţare a deprinderilor motrice trebuie să se realizeze într-un timp
cât mai scurt, într-un mod cât mai organizat şi mai eficient.

4.2.7.Conducerea lecţiei.
Conducerea (derularea) şi dirijarea exerciţiilor presupune organizareal lecţiei încât să permită
realizarea:
- unui volum suficient de lucru în funcţie de elev;
- adaptarea exerciţiilor în funcţie de particularităţile fiecărui elev în parte;
- asigurarea unui timp maxim de intervenţii corective;
- alegerea celei mai bune forme de organizare pentru colectiv;
- instrucţiunile de organizare trebuie să elibereze profesorul de problemele de organizare.
Profesorul îşi alege, în funcţie de modul de gândire, indicaţiile de conducere şi dirijare a
exerciţiilor, care se referă la:
- modalitatea de începere a execuţiei (exemplu "pleci din poziţia depărtat lateral");
- modalitatea de terminare a execuţiei (exemplu "termini în poziţia ghemuit");
- sublinieri ce privesc securitatea organismului propriu şi a coechipierilor (exemplu "ai
grijă să nu execuţi bătaia pe marginea gropii, pentru că poţi să faci o luxaţie a gleznei");
- momentul cel mai potrivit pentru a face corectările şi a da explicaţiile suplimentare (nu în
timpul execuţiei ci imediat după execuţie);
- execuţiile reuşite şi nereuşite (aprecierea şi dezaprobarea).

4.2.8.Evaluarea lecţiei.
În cazul când pregătirea, organizarea, conducerea lecţiei a avut loc, urmează procesul de evaluare
a acesteia. Evaluarea lecţiei se face pe baza analizei eficienţei muncii realizate de către elev, dar şi de
către profesor. Această apreciere presupune confirmarea reuşitei în urma folosirii exerciţiilor standard
planificate. Pentru acest lucru profesorul trebuie să ştie să descopere reperele, cauzele apariţiei
greşelilor, să reomoasca greşelile şi să găsească posibilităţile de îndreptare ale acestora.
Procesul de învăţare începe având la bază sprijinul reperelor externe şi se termină, prin însuşirea şi
controlul cu ajutorul reperelor interne. Profesorul apreciază execuţia elevilor cu ajutorul reperelor
externe.

4.2.9.. Reglarea celor patru operaţii ale procesului de predare – învăţare.
Procesul de predare-învăţare realizat printr-o succesiune de operaţiil prezentate anterior se
poate îmbunătăţi atunci când intervine şi cea de-i cincia operaţie, cea de reglare a celor anterioare.
Reglarea are la bază analiza cantitativă şi calitativă a fiecărei operaţii anterioare, găsirea
greşelilor şi îndepărtarea acestora.
Reglarea celor patru operaţii specifice procesului de predare-învăţare (planificarea,
organizarea, conducerea, evaluarea) ajută profesorul să-şi îmbunătăţească măiestria pedagogică. Un
proces de predare-învăţare este considerat pozitiv atunci când:
-elevul lucrează 50 % din timpul alocat lecţiei;
-profesorul alocă 50 % din timpul lecţiei intervenţiilor individuale şi
-descoperă foarte repede cauza eşecului şi cum poate fi evitat;
-fiecare elev este ajutat să lucreze în ritm propriu;
-profesorul realizează cel puţin 2-3 minute supravegherea asupra
-colectivului fără intervenţie;
-observaţiile sunt bine recepţionate;
-eşecurile sunt corectate imediat după execuţie;
-elevii nu ignoră intervenţia profesorului;
-profesorul stabileşte imediat şi cu multă uşurinţă nivelul de însuşire al elevilor;
-profesorul descoperă imediat cauza eşecului;
-succesiunea de învăţare este una bine gândită şi analizată, nu unacopiată la întâmplare de
la un profesor "binevoitor";
-profesorul ştie exact, în caz de eşec, cu ce să intervină pentru a înlătura.

Mulţumesc pentru atenţie

