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1.Contribuţii teoretice şi metodice privind valorificarea conţinuturilor programei de 
educaţie fizică în formarea / dezvoltarea / educarea capacităţilor, competenţelor şi 
atitudinilor specifice la elevii din ciclul primar/gimnazial/liceal 

2.Particularităţile programării conţinuturilor programei de educaţie fizică şi metodicii 
organizării şi desfăşurării lecţiilor din ciclul primar/gimnazial/liceal prevăyute în 
trunchiul comun. 

3.Contribuţii teoretice şi metodice privind orientarea, conţinutul şi organizarea 
activităţii didactice în orele prevăzute în regim extracurricular la ciclul ciclul 
primar/gimnazial 

4.Valenţele formative, conţinutul şi metodica predării ramurii de sport alternative 
prevăzută în programa şcolară de educaţie fizică şi sport la ciclul primar/gimnazial 

5.Verificarea experimentală a valenţelor formative ale conţinuturilor unei ramuri de 
sport necuprinsă în programa de educaţie fizică şi sport la ciclul primar/gimnazial 

6.Contribuţii teoretice şi metodologice privind elaborarea scalelor proprii de notare la 
probele prevăzute în sistemul naţional şcolar de evaluare la disciplina educaţie fizică şi 
sport şi verificarea experimentală a eficienţei acestora. 

7.Corelaţia dintre indicii dezvoltării fizice şi ai capacităţii motrice la elevii din 
primar/gimnazial 

8.Metode, mijloace şi forme de organizare cu eficienţă crescută în influenţarea 
dezvoltării fizice a elevilor din ciclul primar/gimnazial verificate experimental în 
lecţiile de educaţie fizică. 

9.Obiectivele, conţinutul, ponderea în volumul total de ore, programarea şi metodologia 
dezvoltării calităţilor motrice la elevii din ciclul primar/gimnazial 

10.Ponderea în volumul total de ore, conţinutul, programarea şi metodologia predării 
jocului sportiv volei cuprins în programa şcolară pentru ciclul primar/gimnazial 

11.Măsuri şi proceduri metodice şi organizatorice, verificate experimental, care asigură 
creşterea valorii densităţii motrice a lecţiei de educaţie fizică, la primar/gimnazial/liceal 



12.Obiectivele, conţinuturile, metodologia şi efectele tratării diferenţiate a elevilor la 
nivelul învăţământului primar/gimnazial/liceal 

13.Procedee metodice şi structuri de exerciţii pentru dezvoltarea detentei şi elasticităţii 
la copii şi juniori. 

14.Metodologia dezvoltării îndemânării. Rolul echilibrului în prognoza şi diagnoza 
capacităţii de performanţă. 

15.Capacităţile coordinative. Particularităţile investigării şi dezvoltării acestora la copii 
şi juniori, în diferite ramuri de sport. 

16.Comunicarea didactică şi conţinutul acesteia în lecţia de educaţie fizică. 

17.Educaţia fizică şcolară, cadru particular de favorizare a integrării sociale. 

18.Educaţia fizică şi sportul, mijloace de socializare. 

19.Raportul "statut real" - "statut perceput", la profesorul de educaţie fizică. 

20.Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi, prin mijloacele educaţiei fizice şi 
sportului. 

21.Imaginea de sine, perceperea altora şi structura relaţiilor interindividuale, exprimate 
în lecţia de educaţie fizică. 

22.Optimizarea comunicării în grupul şcolar prin mijloacele specifice educaţiei fizice 
şi sportului. 

23.Eficienţa jocurilor motrice, ştafetelor şi întrecerilor în însuşirea tehnicii jocurilor 
sportive. 

24.Studiu asupra potenţialului biometric al copiilor/sportivilor şi conturarea modelelor 
finale, intermediare şi operaţionale la volei. 

25.Studiu asupra eficienţei acţiunilor de joc la nivel de _________ şi conturarea 
modelelor finale, intermediare şi operaţionale la volei. 

26.Optimizarea mijloacelor tehnico-tactice pentru îmbunătăţirea jocului de apărare la 
nivelul echipelor de copii şi juniori. 
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