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- Rolul exercițiilor atletice în realizarea cerințelor programei școlare de 

educație fizică și sport la elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal. 

- Optimizarea predării educaţiei fizice prin analiza densităţii motrice și  

pedagogice  în diferite tipuri de lecţie, la diferite clase şi cicluri de 

învăţământ. 

- Contribuții în elaborarea unor programe pentru formarea și consolidarea 

deprinderilor motrice de bază și utilitar aplicative sub formă de întreceri  

jocuri și parcursuri aplicative pentru elevii din ciclul primar și gimnazial. 

- Managementul comportamentului elevilor în cadrul diferitelor forme de 

practicare a exercițiilor fizice. 

- Dezvoltarea calităţilor/aptitudinilor motrice (viteză, rezistenţă, forţă, 

capacităţi coordinative) în lecţia de educaţie fizică, la diferite clase şi 

cicluri de învăţământ. 

- Modalități de gestionare a timpului liber al elevilor din ciclul primar, 

gimnazial și liceal. 

- Elaborarea și aplicarea în practică a unor modele operaționale de învățarea 

a conținuturilor obligatorii ale programei școlare de educație fizică la 

ciclul primar, gimnazial și liceal. 

- Corelaţia dintre indicii de dezvoltare fizică şi cei ai capacităţii motrice, la 

diferite clase şi cicluri de învăţământ. 

- Importanța alimentației și a exercițiilor fizice în tratarea obezității la  

copiii din  diferite clase şi cicluri de învăţământ. 

- Jocurile de mișcare și rolul lor în realizarea competențelor lecției de 

educație fizică și sport. 

- Aspecte esențiale ale relațiilor educației fizice cu ,,noile educații”. 

- Elaborarea și experimentarea unor programe pentru orele în curriculum 

opțional - ciclul primar, gimnazial și liceal. 

- Modalități de optimizare a evaluării elevilor la disciplina educație fizică și 

sport. 

- Îmbunătățirea actului de predare a disciplinelor și ramurilor sportive în 

cadrul lecțiilor de educație fizică și sport pentru elevii din ciclul primar, 

gimnazial și liceal. 
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