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UNITATE CURS 5 
Managementul predării atletismului în școală.  

Utilizarea resurselor si tehnicilor moderne de transfer a informației,  
prin mediul virtual. 

 
 
 

Scop: asimilarea aspectelor ce țin de organizarea predării și a resurselor din timpul lecțiilor cu 
specific de atletism 
Obiectiv operațional 
După ce vor studia această unitate de curs, studenții vor putea să descrie măsurile specifice 
organizării colectivului, a spațiului de lucru și a materialelor, măsuri necesare în predarea 
atletismului; 
 

Sinteza surselor din literatura de specialitate ne evidențiază o definiție larg 
acceptată dată de teoreticieni managementului: activitate de organizare, coordonare și 
conducere a unui grup (de persoane, interese etc) în vedere atingerii unor obiective 
comune. În sensul larg, adaptând definiția anterioară, susținem că managementul în 
educație fizică și sport, ca parte a managementului general, reprezintă un ansamblu de 
activități de organizare, coordonare și conducere a grupurilor de elevi având ca scop 
atingerea unor obiective educaționale propuse de sistemul de învățământ. 

Predarea disciplinei „Atletism” în cadrul sistemului de învățământ presupune un 
ansamblu de măsuri orientate spre formarea de competențe și comportamente pozitive la 
elevi și nu numai, ansamblu ce include o organizare, o conducere, o promovare, o 
evaluare a activităților formative și specifice atletismului.  

Faptul că atletismul, ca orice ramură sportivă, pentru a putea fi practicat în cadrul 
lecției de educație fizică, necesită anumite resurse (umane, materiale, financiare), 
anumite măsuri de organizare, anumite cheltuieli (suportate de regulă, de unitatea 
școlară) impune profesorului, ca factor elementar în managementul activității din ora de 
educație fizică și/sau sportivă, administrarea anumitor situații: 

- planificarea resurselor de timp (exemplu: cât timp este alocat pentru fiecare 
temă de atletism? Cât timp este alocat pauzelor dintre exerciții sau a celor dintre 
seriile de exerciții? Cât timp este alocat pregătirii specifice a organismului pentru 
efort? Cât timp durează explicațiile și demonstrațiile specifice însușirii tehnicii 
probelor de atletism? etc); 

- organizarea resurselor umane și materiale (exemplu: alegerea optimă a 
numărului de elevi care alcătuiesc formația de lucru, raportată la spațiu de lucru 
avut la dispoziție, pentru execuția exercițiilor destinate însușirii startului de sus 
sau de jos și a lansării de la start; exemplu: alegerea optimă a  numărului de elevi 
care alcătuiesc formația de lucru, raportată la numărul de mingi necesare 
exercițiilor destinate însușirii aruncării mingii de oină.); 

- organizarea și conducerea activităților competiționale (exemplu: etapele pe 
clase/unitate școlară, pe localitate/ pe județ sau etapa națională, ale concursurilor 
de cros sau de tetratlon din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar); 
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- administrarea situațiilor formatoare de comportamente, dar și a celor 
conflictuale, inerente unui proces educativ (exemplu: coordonarea lecției cu teme 
de atletism astfel încât acelor elevi cu aptitudini atletice ridicate – posibil atleți de 
performanță în timpul liber – să li se solicite efectuarea altor mijloace specifice 
pentru ca aceștia să nu își piardă motivația în lecție și să nu „genereze ușoare 
conflicte” în relația cu ceilalți colegi); 

- promovarea practicării independente în timpul liber a exercițiilor specifice 
atletismului; 

- administrarea propriului comportament („managementul comportamentului” 
după specialiștii din pedagogie) în situații educative concrete etc. 
 

I. Organizarea predării în lecția cu teme din atletism 
 

Alegerea modalității de predare necesită cunoașterea modalității optime de 
învățare a fiecărui elev în parte. Astfel, în organizarea predării lecției cu teme din 
atletism  trebuie să ținem cont de următoarele aspecte: 

 obiectivelor operaționale ale lecției să fie adaptate în funcție de nivelul de 
pregătire și de vârstă al elevilor; 

 obiectivelor operaționale ale lecției să fie alese și în funcție de timpul avut la 
dispoziție pentru predarea temelor specifice atletismului (până în 20-30 de 
minute); 

 dozarea exercițiilor de alergări, sărituri și aruncări să se facă în funcție de 
numărul și particularitățile elevilor, de particularitățile spațiului efectiv de lucru 
și a materialelor necesare astfel încât densitatea motrică a lecției să fie bună 
[exemplu: însușirea aruncării tip împingere cu două mâini de la piept, la o clasă 
de 22 de elevi (12 fete, 10 băieți) având la dispoziție doar o jumătate din sala sau 
terenul de sport și doar 5 mingi medicinale de 1-2kg impune organizarea 
colectivului de elevi pe 5 x  2 coloane, orientate față-n față]; 

 alegerea, dozarea lucrului și a pauzei de revenire în efectuarea exercițiilor de 
alergări, sărituri și aruncări să se facă adaptat la condițiile meteorologice 
(exemplu: dacă afară este mai rece – ora se desfășoară dimineața la 8.00 sau 9.00 
– exercițiile de alergări sau sărituri vor fi efectuate astfel încât dar pauza de 
revenire să fie optimă dar nu prea mare, deoarece elevii pot fi ușor transpirați și 
riscă astfel să răcească. Pentru aceasta, densitatea pedagogică trebuie ușor 
scăzută; exemplu: daca suprafața unde se desfășoară tema de atletism este ușor 
umedă, însă ora se poate efectua se va avea grijă la alegerea tipurilor de exerciții 
de alergări sau sărituri); 

 existența unei succesiuni de exerciții de rezervă necesare predării în momentele în 
care apar dificultăți de înțelegere la elevi sau momentul lecției impune și alte 
exerciții suplimentare; 

II.Organizarea colectivului în timpul lecțiilor cu teme din atletism 
Foarte important în opinia noastră este faptul că atunci când organizăm 

predarea unor conținuturi din atletism trebuie să ținem cont de tipul grupului de elevi. 
Transmiterea (comunicarea) informațiilor către un grup omogen ca performanță 

motrică și valoare intelectuală presupune:  
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 distribuirea diferențiată de sarcini specifice practicării atletismului; 
 supravegherea continuă a grupului de elevi; 
 distribuirea neuniformă a timpului alocat temelor de atletism dar și a elevilor. 

Transmiterea (comunicarea) informațiilor către un grup eterogen ca performanță 
motrică, capacități și valoare intelectuală presupune sarcini de instruire diferențiate sau 
comune (diferențiate, după unii autori, la nivel de dificultate și chiar la nivel de 
conținut);  

Din punct de vedere teoretic, se recomandă o echilibrare a celor două modalități 
de organizare a predării în funcție de tipul de grup. Predarea informațiilor către un 
grup omogen ar fi mai eficientă din punct de vedere intelectual, în timp ce grupul 
eterogen ar fi mai adecvat integrării sociale a elevilor. 

Știut fiind faptul că exercițiile metodice de însușire, consolidare și perfecționare 
a diferitelor probe din atletism pot fi aplicate în formații de lucru dintre cele mai variate, 
organizarea colectivului de elevi în timpul lecțiilor cu teme din atletism va ține cont de: 

 nivelul indicilor de manifestare a aptitudinilor psihomotrice (se poate opta 
pentru grupuri valorice sau lucru pe perechi. Exemplu: elevii care practică 
atletismul în timpul liber vor face pereche sau vor executa cu cei mai buni din 
ceilalți colegii de lecție; exemplu: la exercițiile de viteză sau de aruncări, la 
clasele a V a se pot realiza perechi mixte, de fete și băieți, pe când la clasele VII-
VIII, și de multe ori din clasa a VI a, se va opta pentru perechi de același sex, 
datorită diferențelor mari care apar la pubertate în manifestarea aptitudilor 
psihomotrice); 

 nivelul experienței motrice în execuția tehnică a unei structuri de exerciții sau 
probe atletice; 

 numărul de elevi raportat la spațiu efectiv de lucru sau la materialele disponibile; 
 distanțele spațiului de protecție și de oprire (exemplu: în cazul alergărilor de 

viteză, ținem cont de faptul că elevilor de clasele VII-VIII le va fi necesar, 
datorită manifestării mai ample a indicilor de viteză, un spațiu mai mare destinat 
decelerării, comparativ cu clasele V-VI); 

 nivelul capacității de efort (notă: datorită modificărilor anatomo-fiziologice la 
pubertate apar oscilații în manifestarea capacității de efort; notă: elevilor cu o 
capacitate ridicată de efort – posibili practicanți ai diferitelor ramuri sportive în 
timpul liber – li se va aplica o dozare diferită); 

 proba atletică predată și metodica însușirii ei (diferă formațiile de lucru – 
exemplu: la alergările de viteză, la exerciții din școala alergării sau la pas sărit și 
pas săltat se indică lucrul în linie pe diferite rânduri, în timp ce la săritura în 
lungime se va executa în coloană, unul înapoia celuilalt); 

 elevii accidentați sau scutiți medical (ei vor fi introduși în activitate cu sarcini pe 
care le pot efectua: arbitraj, organizare de materiale, observații exemplu: la lecția 
de consolidare sau evaluare a săriturii în lungime cu 1și1/2 pași în aer doi elevi 
accidentați pot efectua măsurarea lungimii săriturii, iar altul poate nivela nisipul, 
etc). 
Este cunoscut deja și recomandat ca organizarea colectivului de elevi în timpul 

lecțiilor cu teme din atletism să fie adaptată permanent la condițiile materiale și meteo, 
fără a uita obiectivele operaționale propuse în lecția respectivă. 
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MĂSURI PREVENTIVE  
De asemenea, recomandăm ca în funcție de proba din atletism ce urmează a fi 

predată elevilor, profesorul de educație fizică să organizeze colectivul astfel încât să 
prevină orice posibilă accidentare. Exemple: 

- la predarea noțiunilor specifice săriturii în lungime, să se asigure că grupul 
elevilor lucrează individual, pe rând, cu decalaje suficiente de timp pentru ca 
elevul care a sărit să aibă timp de părăsească sectorul de aterizare până la sosirea 
următorului elev. De asemenea, cei care execută vor fi învățați să aștepte până 
când profesorul/elevul care nivelează nisipul finalizează această acțiune;  

- la predarea noțiunilor specifice aruncării greutății, să organizeze colectivul astfel 
încât elevii să fie în afara sectorului de aruncare și a celui de aterizare, la distanță 
optimă față de elevul care execută; 

- la predarea noțiunilor specifice sărituri în înălțime, să supravegheze colectivul de 
elevi astfel încât, daca se efectuează plecări din direcții diferite, atunci elan să se 
facă alternativ, câte un elev din fiecare parte, iar cel care urmează să sare să 
aștepte întâi ca cel care a sărit anterior să părăsească sectorul de aterizare 
(saltelele); 

- la predarea noțiunilor alergării peste obstacole, colectivul să fie organizat astfel 
încât să distanța între alergători să fie una optimă, să permită manifestarea diferită 
a vitezei de deplasare a elevilor; 

- la predarea noțiunilor specifice alergării de viteză, în special a startului de jos și a 
lansării de la start, colectivul de elevi va fi organizat astfel încât elevii să se 
întoarcă înapoi prin lateral, pentru a evita o posibilă „ciocnire” (cei care pleacă 
corect au un unghi de vizibilitate scăzut în execuția primilor pași de alergare, 
până când trunchiul se îndreaptă complet); 

- la predarea noțiunilor specifice alergărilor de durată, să organizeze colectivul 
indicându-le principalele reguli de alergare în pluton și de evadare din pluton fără 
a accidenta ceilalți elevi care rămân în interiorul plutonului; 

 
III. Organizarea spațiului și a materialelor în 

timpul lecțiilor cu teme din atletism 
 

Atletismul este printre puținele ramuri sportive care necesită cele mai mici 
amenajări și dotări materiale, pentru majoritatea probelor existând posibilitatea 
desfășurării acestora în aer liber, chiar și în perioadele atmosferice puțin mai răcoroase 
(D.I.Alexe, 2007). Chiar și așa, dotarea materială și amenajarea spațiului se impune ca 
regulă de bază în organizarea predării conținuturilor din atletism. 

Pentru a avea o eficiență crescută în predarea noțiunilor de atletism în 
învățământul gimnazial, considerăm că baza sportivă, instalațiile, dispozitivele și 
materialele didactice specifice ar trebui organizate: 

 înaintea începerii predării efective – fapt ce permite profesorului, ca în timpul 
lecției, să nu facă pauze mari între structuri de exerciții destinate însușirii unor 
probe diferite; 
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 în timpul predării – în funcție de rezultatele elevilor la condițiile desfășurării 
anumitor probe; 

 la finalul predării temei de atletism – fapt ce permite degajarea spațiului de lucru 
și continuarea predării altei teme specifice. 
Organizarea spațiului și a materialelor în lecția de educație fizică cu teme de 

atletism impune obligatoriu și verificarea și observarea funcționării și integrității 
acestora înainte, în timpul și la finalul lecțiilor, pentru a evita accidentele. Profesorul 
trebuie să observe: 

 dacă blocstarturile sunt bine fixate;  
 dacă locul de bătaie la săritura în lungime sau la cea în înălțime este uscat sau 

degajat de nisip rămas de la alte ore sau alți executanți, pentru a evita astfel 
alunecarea elevilor;  

 dacă la săritura în înălțime, saltele sunt bine fixate sau rămân la locul lor după 
fiecare săritură a elevilor; 

 dacă obiectele cu care se însușesc mijloacele școlii aruncării sunt compacte și nu 
afectează sănătatea elevilor. 
Managementul resurselor materiale și a spațiului de lucru indică, pentru creșterea 

eficienței predării și a formării unor comportamente disciplinate la elevi, și alegerea 
elevilor care să  transporte și să așeze materialele în spațiile stabilite, atunci când 
tematica lecției cu teme de atletism o impune; 

 
Transportul și amenajarea saltelelor pentru săritura în înălțime 

 
De asemenea, în cazul finalizării lecțiilor de atletism de la unitățile cu învățământ 

vocațional sportiv, și nu numai, organizarea spațiului și a materialelor presupune și 
strângerea și depozitarea materialelor la sfârșitul orei (strângerea ruletei, a mingilor 
medicinale, a greutăților de aruncat, a gardurilor, a saltelelor și a ștachetei de înălțime, a 
blocstarturilor, a jaloanelor folosite ca reper la diferitele tipuri de alergări etc.). 
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Managementul resurselor 
 necesare în predarea atletismului 

Planificarea, organizarea și conducerea predării unei discipline sportive poate ridica probleme 

unui profesor de educație fizică dacă el nu prevede din timp soluții pentru controlul și coordonarea 

activității sale. 

    Studiind literatura specifică domeniului sportiv, se constată că predarea atletismului la orice 

ciclul de învățământ presupune managementul anumitor resurse fără de care obiectivele (indiferent de 

tipul lor) nu pot fi atinse.  

   RESURSELE UMANE necesare predării atletismului includ, în opinia noastră:  

 profesorul de educație fizică;  

 clasa sau grupul de elevii; 

 atletul de performanță (ocazional, reprezentă un model, prin execuția sa putând demonstra 

mult mai bine execuția unei faze tehnice sau a unei probe; rol în motivarea elevilor). 

Managementul resurselor umane poate determina, prin anumite măsuri, creșterea eficienței 

unei lecții cu teme din atletism. Profesorul de educație fizică poate apela, în încercarea sa de a face 

lecția atractivă și stimulativă, și la:   

 atleți de performanță care să participe ocazional la lecție (demonstrații optime a probelor);  

 studenți aflați la practică pedagogică (opțional, în funcție de anumite situații școlare); 

 colaborări cu antrenori specializați în atletism; 

 atleți cunoscuți pe plan național, care să stimuleze și să orienteze, prin prezența și sfaturile lor, 

comportamentul elevilor spre practicarea independentă și continuă a atletismului; 

RESURSELE MATERIALE necesare predării atletismului includ, în opinia noastră: 

 baza sportivă a unității de învățământ (teren cu pistă de alergare, sector de săritură în lungime, 

sector de săritură în înălțime – o raritate în unitățile școlare din România zilelor noastre, cu 

excepția celor din învățământul vocațional sportiv, sector de aruncări, etc); 

 minimul de materiale didactice utilizate în predarea atletismului. Profesorul de 

educație fizică, prin măsurile „manageriale” specifice, prin iscusința negocierii, prin 

creativitatea și dorința sa de a îmbunătăți procesul predării, poate solicita unității de învățământ 

sau poate facilita accesul (pe bază de proiecte câștigate, sponsorizări, donații etc) și la alte 

resurse materiale, cum ar fi: 

 echipament de protecție pentru instalațiile specifice atletismului; 

 echipament de concurs /antrenament pentru echipa de cros sau de tetratlon a școlii; 

 aparatură audio-video pentru vizionări de materiale informative suplimentare (concursuri de 

atletism, casete cu biomecanica și tehnica de execuție a probelor, casete metodice); 
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 alte materiale ce pot fi utilizate în timpul activităților de predare –învățare - evaluare etc. 

RESURSELE FINANCIARE necesare predării atletismului includ: 

 sume de bani solicitate de la unitatea școlară unde își desfășoară activitatea pentru transportul 

la diferitele faze ale competițiilor școlare de atletism. Pentru a beneficia de astfel de sume, 

considerăm util ca profesorul să anunțe din timp conducerea școlii pentru a include în proiectul 

de buget și astfel de resurse financiare; 

 sume de bani din finanțări extrabugetare (sponsorizări, proiecte, donații etc); 

 bonuri valorice (ce pot fi utilizate la achiziționarea de materiale sportive) 

RESURSE INFORMAȚIONALE cele mai importante pentru predarea atletismului includ, în 

opinia noastră, cunoștințele de specialitate de care profesorul dă dovadă (cunoștințe atât din atletism, 

cât și din anatomie, fiziologie, biomecanică, psihologie a vârstelor etc). Un bun manager al unor astfel 

de resurse trebuie să-și organizeze continuu și sistematic accesul la noi și originale cunoștințe despre 

istoria atletismului, despre caracteristicile predării lui, despre atleții de valoare din istoria atletismului, 

dar și contemporani (aceste informații pot asigura sursa unor discuții motivatoare și stimulative cu 

elevii), despre efectele fiziologice și sociale ale practicării sistematice ale acestei ramuri sportive. 

 

 

 

 

 

Fig. nr.1 – Surse informaționale utile profesorului în predarea atletismului în școală 

 
Utilizarea resurselor si tehnicilor moderne de transfer a informației,  

prin mediul virtual. 
 

 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

Aceasta va constitui una din temele pentru această unitate de curs. Ganditi vă și fiți 
creativi...raportând la posibilele situații care se pot găsi în lecție.....faceți abstracție că nu ati găsi 

condiții...presupuneți că le aveți pe toate.....CUM AȚI FACE? CE TEHNICI MODERNE ȘI 
CUM LE-AȚI FOLOSI?? FITI CREATIVI! 

 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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Teme Unitate curs V 

1.Precizați și exemplificați care ar fi resursele necesare (toate categoriile) pentru a putea 

preda conținuturile specifice unei probe specifice atletismului școlar (la alegere) – 

maxim 1 pagină 

2. Exemplificați cum ați utiliza resursele si tehnicile moderne de transfer a informației, 
prin mediul virtual, pentru predarea atletismului– maxim 1 pagină 

 

Tema va fi trimisă, pentru centralizare, colegului dvs STRUGARU 

PETRU....la adresa de mail: seaper_peter_35@yahoo.com 


