„A P R O B ”

CU PR IV IR E LA O R G A N IZA EA ŞI D E SFĂ ŞU R A R E A
O L IM PIA D E I ŞC O L A R E LA E D U C A Ţ IA FIZIC Ă ,
ED IŢ IA A N U LU I 2015

I. Obiectivele olimpiadei
O biectivele generale:
- Stim ularea şi prom ovarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a intereselor
pentru studiul disciplinelor şcolare;
- D ezvoltarea capacităţilor şi a talentelor elevilor în vederea asigurării unui
potenţial intelectual înalt pentru viitorul societăţii.
O biectivele specifice:
- Stim ularea interesului sporit al elevilor faţă de disciplina educaţia fizică;
- D ezvoltarea spiritului com petitiv, a calităţilor volitive, fizice şi intelectuale ale
elevilor;
- Form area unui cadru de com unicare între elevi şi favorizarea schim bului de
opinii şi experienţă;
- Evaluarea nivelului de form are a com petenţelor cognitive şi psihom otrice a
elevilor la finele ciclului gim nazial şi liceal şi evidenţierea celor m ai buni elevi
din dom eniul educaţiei fizice.
j

II. Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei şcolare
O lim piada şcolară la educaţia fizică se organizează anual şi se
desfăşoară în 2 faze, după cum urm ează:
a) faza din cadrul unităţii de învăţăm înt (clasele a V U I-a - a XH-a;
b) faza de sector - clasele a IX -a şi a XH-a.
Prom ovarea participanţilor de la o etapă la alta a concursului se face în
funcţie de rezultatele obţinute la etapa anterioară, după cum urm ează:
a) la faza locală din cadrul unităţii de învăţăm înt participă toţi elevii
care au aptitudini deosebite la educaţia fizică;
b) la faza de sector participă învingătorii etapei din cadrul unităţii de
învăţăm înt (cîte 1 băiat şi 1 fată din clasa a IX -a şi a X ll-a).
Elevii din instituţiile cu profil sportiv nu se adm it la olim piada de
educaţie fizică.
O fertele prealabile la etapa de sector, se vor prezenta pînă la 05 m artie 2015
la D irecţia G enerală Educaţie, Tineret şi Sport (biroul nr.3, tel.022-22-76-97)
L.Hîncu, specialistului principal, conform schem ei (anexa n r.l), iar ofertele de
participare la 19 m artie 2015, ora 15.00 la şedinţele organizate în instituţiile

de învăţăm înt secundar general care vor organiza olim piada şcolară din cadrul
sectorului respectiv. Lista elevilor din ofertă nu se va m odifica după
19.03.15.
D urata desfăşurării olim piadei şcolare la educaţia fizică la etapa de sector
e de 4 zile:
• clasa a IX -a - 28-29 m artie 2015;
• clasa a X lI-a - 04-05 aprilie 2015.
Participanţii la olim piada şcolară prezintă obligatoriu la toate probele de
concurs carnetul de elev şi adeverinţa de participare cu fotografie şi sigila
instituţiei de învăţăm înt aplicată pe ea (anexa nr.2). Participarea la olim piadă a
elevilor (partea practică) e adm isă în vestim entaţie sportivă. Elevii cu vârsta
mai mică sau m ai m are decît clasele indicate în regulam ent nu se adm it.

III. Probele olimpiadei şcolare
L a fiecare etapă, olim piada şcolară la educaţia fizică se desfăşoară la
o probă de teorie şi 6 probe practice: 2 din atletism , 2 din gim nastică şi 2 din
jocuri sportive. Probele scrise la toate etapele durează 90 m inute în clasa a IX -a
şi 120 m inute în clasa a X lI-a. Program a pentru proba teoretică şi probele
practice se anexează (anexa nr.3).
Subiectele scrise pentru probele de concurs se stabilesc în baza urm ătoarelor
criterii:
- să fie în conform itate cu prevederile curriculum ului m odernizat
(ediţia anului 2010) raportate la acesta atît din punct de vedere al volum ului de
inform aţii cît şi al gradului de com plexitate a com petenţelor specifice;
se va ţine cont pentru fiecare fază şi de com partim entul şi tem ele
audiate de elevi până la data desfăşurării concursului;
- să stim uleze, să dezvolte şi să pună în valoare gândirea creatoare,
spiritul inovator şi aptitudinile elevilor în dom eniul educaţiei fizice şi sportului;
Subiectele teoretice la sector şi m unicipiu se elaborează de specialistul la
educaţia fizică a D G ETS. Proba
practică include exerciţii de control şi
com binaţii din atletism , gim nastică şi jocuri sportive (program a se anexează).
C lasam entul general la probele olim piadei şcolare se apreciază în baza
coeficientului obţinut din sum a clasam entelor probelor teoretice şi sportive
îm părţite la num ărul acestora.
Probele practice se desfăşoară în săli şi terenuri sportive special
am enajate, baza m aterială a cărora perm ite desfăşurarea probelor de concurs în
condiţii optim ale şi identice pentru toţi participanţii.

IV. Evaluarea probelor scrise şi practice
E valuarea probelor scrise şi practice se apreciază de către 2 m em bri
ai juriului prin scara docim ologică de la 1 la 10 puncte la toate etapele.
R ezultatele olim piadei şcolare sunt afişate după 2 zile de la sfârşitul ei, iar
contestările se pot depune în tim p de 24 ore de la afişarea rezultatelor. In
m etodologia de apreciere se va ţine cont de obiectivele şi conţinuturile
curriculei la disciplină. Concurenţii care nu au participat la una sau cîteva probe

în clasam entul general va ocupa locul după acei care vor avea rezultate la toate
probele.

V Colegiul de arbitri
M em brii Consiliul de Coordonare şi a Juriului pentru evaluarea
probelor practice şi teoretică sunt selectaţi şi aprobaţi din rândurile celor mai
buni profesori ai m unicipiului Chişinău de către specialistul la educaţia fizică a
DGETS.

VI. Premii şi menţiuni
Elevii prem ianţi ai fazei de sector vor fi m enţionaţi cu diplom e ale
DGETS. A cordarea prem iilor elevilor clasaţi pe prim ele trei locuri se va face în
felul urm ător:
- prem iul I, se acordă concurentului cu m edia clasam entului m ai mare;
- prem iul II şi III ,se acordă elevilor m edia cărora urm ează în clasam ent.
In cazul în care doi sau mai m ulţi elevi au acum ulat aceeaşi m edie, prem iul
respectiv se acordă deţinătorului a mai m ultor locuri unu cît la probele
teoretice atît şi la cele practice. Locul IV se decorează cu m enţiune.

VII. Dispoziţii finale
Elevii care au obţinut locul I la faza de sector vor participa la
olim piada republicană, fiind incluşi în oferta de participare elaborată de
specialistul la educaţia fizică a DGETS.

Anexa nr. 1
M odel
O FE R T Ă PR EA L A B IL Ă
DE PA R TIC IPA R E L A O L IM PIA D A M U N IC IP A L Ă LA ED U C A Ţ IA
FIZIC Ă A E C H IP E I LT „N .IO R G A ”, SE C TO R U L B O T A N IC A Â
M U N IC IPIU L C H IŞIN Ă U , ED IŢIA A N U LU I 2015.
Liceul Teoretic „N .Iorga” va delega la olim piada m unicipală 2 elevi
(1 băiat +1 fată) clasa a IX -a şi 2 elevi (1 băiat +1 fată) clasa a XH-a. Lim ba de
instruire a acestora este lim ba rom ână.
D ata prezentării: 05.03.15
Profesorul rep re ze n tan t
_
D irectorul lic e u lu i________________________________________________
O FER TĂ
DE P A R T IC IPA R E LA O L IM PIA D A ,
SE C T O R U L B O T A N IC A , M U N IC IPIU L C H IŞIN Ă U
A E C H IP E I LT „N .IO R G A ”, ED IŢ’ IA A N U L U I 2015.
/\
I. In cadrul liceului au participat la concursul şcolar la educaţia fizică:
clasa a VU I-a -30 elevi;
clasa a IX -a - 25 elevi;
clasa a X -a -30 elevi;
clasa a X l-a - 29 elevi;
In total au p a rtic ip a t: 114 elevi.
II. Pentru participare la etapa de sector prin hotărârea com isiei şcolare a
concursului sunt delegaţi urm ătorii elevi:____________________________________
N r/o
N um ele, '
N um ele, prenum ele
V iza
prenum ele
Clasa profesorului
m edicală
elevului
1.
Codreanu Ion
V .O laru
Sănătos/sem nătura
IX
m edicului, sigila
2.
D oina A na
S.Şerpu
sănătos/sem nătura
IX
m edicului, sigila
3.
Cireş V asile
A .D ruţă
sănătos/sem nătura
XII
m edicului, sigila
4.
B um bu V iorica
M .V icol
sănătos/sem nătura
XII
m edicului, sigila
Sunt adm işi 4 elevi. M edicul L Ţ N .Iorga” _____________________________
/sem nătura şi sigila m edicului/
III. Se deleagă profesorul de educaţie fizică D ruţă A ndrei, în calitate de
conducător al lotului de elevi al LT „N .Iorga” la etapa de sector a olim piadei
m unicipale la educaţia fizică.
Directorul liceului
/sem nătura şi sigila /
D ata prezentării: 19 m artie 2015
/V

Anexa nr.2
A deverinţă
de participare la olim piada
m unicipală la educaţia fizică

Proba

R ezultatul

Punctaj

Nota

Clasam ent

a) Proba
teoretică
b) Alergare:
60, lOOm
Foto
c) Alergare:
lOOOm.
e
elevului(ei)

Clasa
naşterii

Data, luna.anul

/unitatea de învătămînt /
S

/numele, prenumele, gradul
profesorului de educaţie fizică/

L.Ş.
Semnătura
directorului
liceului

d) Acrobatica
e) urcare în
sprigin prin
răsturnare din
atârnat la bara
fixă, (băieţi),
ridicarea
picioarelor
drepte în echer
din atîrnat la
scara de
gimnastică,
(fete).
f) Joc sportiv:
volei.
g) Joc sportiv:
baschet.
Punctaj total:

P.S. A deverinţa de participare (dim ensiunile 15x20 cm) se prezintă în mod
obligator Com isiei de validare a concursului însoţită de adeverinţa sau buletinul
de identitate.

Anexa nr.3

PROGRAM A
olim piadei m unicipale la educaţia fizică,
ediţia anului 2015.
I. Atletism
1.Alergare de viteză: 60 metri - clasa a IX-a. fete şi băieţi;
100 metri - clasa a XH-a - fete şi băieţi;
2. Alergare de rezistenţă: 1000 metri - clasa a IX-a şi a XH-a - fete şi băieţi;
în cazul desfăşurării olim piadelor din cadrul instituţiilor de învăţăm înt în timp de iarnă se
recom andă să fie înlocuite probele de atletism cu:
alergare de suveică 6 x 10 m, (clasa a IX-a), şi 10 x 10 m (clasa a XH-a).
sărituri laterale peste banca de gimnastică în tim p de un m inut (clasa a IX-a şi clasa a
XH-a, numărul de repetări).
II.
Gimnastica
a)
Acrobatică: com binaţie din elementele acrobatice incluse în curriculumul la
educaţia fizică pentru clasa respectivă - m aximum 8,5 puncte şi 1,5 puncte se acordă pentru
dem onstrarea a două-trei elemente cu un nivel de dificultate mai mare.
Elem ente obligatorii pentru clasa a IX-a, băieţi
1.
echilibru pe dreptul (stângul);
0,5 p
2.
două rostogoliri consecutive înainte în sprigin ghemuit;
1,0 p
3.
rostogolire înapoi în sprigin ghemuit;
0,5 p
4.
rostogolire înapoi în stînd picioarele depărtate;
1,0 p
5.
răsturnare laterală în dreapta;
1,0 p
6.
răsturnare laterală în stînga;
1,0 p
7.
stând pe cap şi mîini;
2,0 p
8.
ieşire în stînd pe mîini;
1,5 p
9.
două-trei elem ente cu un nivel de dificultate mai mare.
1,5 p

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Total:

10p

Total:

0,5 p
0,5 p
0,5 p
1,5 p
1,5 p
1,5 p
1,0 p
1,5 p
1,5 p
10p

Elem ente obligatorii pentru clasa a IX-a, fete
echilibru pe dreptul (stângul);
două rostogoliri consecutive înainte în sprigin ghemuit;
rostogolire înapoi în sprijin ghemuit;
rostogolire înapoi în semisfoară;
răsturnare laterală în dreapta;
răsturnare laterală în stânga;
stând pe omoplaţi;
podişorul din poziţia culcat;
două-trei elem ente cu un nivel de dificultate mai mare.

Cerinţe:
• acom paniam ent m uzical conform compoziţiei;
•
elemente de legătură în ales: rulări, sărituri cu şi fără întoarceri, paşi de dans,
elemente din gim nastica ritm ică şi aerobică, alte m işcări de artistism;

Elem ente obligatorii pentru clasa a X II, băieţi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

echilibru pe dreptul (stîngul);
rostogolire înainte prin săritură;
rostogolire înainte din stînd pe mîini;
rostogolire înapoi în stînd picioarele depărtate;
rostogolire înapoi prin stînd pe mîini;
răsturnare laterală în dreapta;
răsturnare laterală în stânga;
stînd pe cap şi m îini prin forţă;
două-trei elem ente cu un nivel de dificultate mai mare.

0,5 p
0,5 p
1,5 p
1,0 p
1,0 p
1,0 p
1,0 p
2,0 p
1,5 p
10p

Total:
Cerinţe:
• Cerinţe de artistism ritm ico-coordinative efectuate cu m uzică;
• Elemente tehnice de legătură în ales: rulări, sărituri cu întoarceri, sărituri în pas, paşi
de dans, elem ente şi acţiuni libere cu braţele şi picioarele din gim nastica ritmicocoordinative.
Elem ente obligatorii pentru clasa a XII, fete
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Echilibru pe dreptul (stîngul);
Stînd pe mîini, două rostogoliri consecutive înainte în sprigin ghemuit;
Rostogolire înapoi în sprigin ghemuit;
Rostogolire înapoi peste um ăr în semisfoară, sfoară;
răsturnare laterală în dreapta;
răsturnare laterală în stânga;
stând pe omoplaţi, braţele întinse pe saltea;
Podişorul din poziţia stînd, îndreptare;
două-trei elem ente cu un nivel de dificultate mai mare.
Total:

0,5 p
1,5 p
0,5 p
1,0 p
1,0 p
1,0 p
1,5 p
1,5 p
1,5 p
10p

Notă: durata execuţiei com binaţiei de evidenţă - 50-70 secunde, com binaţia se execută pe
linie, pe diagonala A-C.
B
C

b) Proba de forţă
1. Băieţi, clasa a IX-a şi a XH-a - urcare prin răsturnare din atârnat la bara fixă;
2. Fete, clasa a IX -a şi a XH-a - ridicarea picioarelor în echer din atârnat la scara de
gimnastică.

3. Jocuri sportive
Volei:
Proba de concurs este constituită din procedeele de bază ale jocului de volei incluse în
modulul respectiv al curriculum ului la disciplina Educaţia fizică:
preluarea şi transm iterea mingii de jos;
- preluarea şi transm iterea mingii de sus;
serviciul mingii la precizie (numărul de servicii - 6 ori);

Rezultatele elevilor vor fi înregistrate în fişa personală şi afişate pe panoul de informaţie.
Participanţii vor obţine puncte în funcţie de com plexitatea zonei, marcate pe teren în care
m ingea se atinge de sol, iar locurile vor fi stabilite conform punctajului total obţinut. Dacă
m ingea atinge linia punctele se vor calcula în favoarea concurentului respectiv.
Schem a de m arcare a terenului de volei
(acum ularea punctajului la servicii)
10 p

9P
10 p

8P
9P

9P
4P

0,5 m
5p

3m

FILEUL
2 . Baschet:
Proba de concurs este constituită din procedeele de bază ale jocului de baschet incluse în
modulul respectiv al curriculum ului la disciplina Educaţia fizică:
prinderea şi transm iterea mingii;
- recuperarea m ingii după ricoşare de la panou; driblingul cu schim barea direcţiei;
aruncarea m ingii la coş de pe loc şi în doi paşi după dribling.
Driblingul mingii de baschet în alergare de suveică 3x10 m (sec.) cu m âna dreaptă într-o
direcţie, cu mâna stângă în cealaltă direcţie şi aruncarea în coş din 2 paşi. La semnalul sonor
(se include cronom etrul) participantul ia startul de la obstacolul A. Execută driblingul cu
mîna dreaptă cu ocolirea obstacolului B, aflat la distanţa de 10 metri de la linia de start, apoi
participantul efectuează driblingul cu mâna stângă cu ocolirea obstacolului A. Continuă
driblingul alternativ spre panou cu aruncare la coş prin procedeul ales de participant.
Cronometrul se opreşte cînd m ingea după aruncarea reuşită atinge podeaua (solul).
Dacă nu se m archează din prima, elevul are dreptul la două aruncări suplimentare prin
recuperarea mingii. In cazul cînd nu s-a marcat din trei încercări, cronom etrul se opreşte după
a treia aruncare, cînd m ingea atinge podeaua (solul).
Penalizări:
1. Fiecare greşeală tehnică se penalizează cu + 5 secunde;
2. Dacă după trei aruncări m ingea nu nim ereşte în coş participantul se penalizează cu + 5
secunde.

15 m

I. Repere
referitoare la proba teoretică pentru O lim piada m unicipală la educaţia
fizică.
Proba teoretică, în cadrul fazei municipale, se va desfăşura în form ă de test de
evaluare a com petenţelor cognitive, destinat elevilor din clasa a IX -a şi a XH-a. Testarea
pregătirii teoretice a participanţilor are m enirea de a exam ina calitatea predării
componentului cognitiv al program elor curriculare respective. D in alt punct de vedere
rezultatele testării vor indica gradul de formare/dezvoltare a com petenţelor cognitive generale
şi speciale, adică transferul cunoştinţelor în com petenţe specifice. Testele pentru fiecare
vârstă vor conţine itemi şi enunţuri care vor fi formulaţi în baza tem elor reflectate în
programele de studii pentru ciclul gimnazial şi liceal. Pentru o pregătire mai direcţionată
referitor la capitolul “ Cunoştinţe conceptuale” aducem la cunoştinţă tem atica orientativă din
care se vor elabora testele:
Ciclul gimnazial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Exerciţiul fizic - mijloc de bază al educaţiei fizice (cl. a V-a);
M odul sănătos de viaţă (cl. a V-a);
Factorii dăunători sănătăţii omului (cl. a Vi-a);
Supleţea - calitate motrice a omului (cl. a VH-a);
Jocurile O lim pice antice şi moderne (cl. a VUI-a);
R ezistenţa - calitate motrice a omului (cl. a VlII-a);
M işcarea olim pică în Republica M oldova (cl. a IX-a);
Program ul motric individual (cl. a IX-a);
Forţa - calitate m otrice a omului (cl. a IX-a).
Ciclul liceal:

1. Condiţia fizică a omului (cl. a X-a);
2. N utriţia corporală (cl. a X-a);
3. Educaţia fizică în familie (cl. a Xl-a);
4. Cultura fizică şi stresul (cl. a Xl-a);
5. Cultura fizică recreativă (cl. a XH-a);
6. Baia, m asajul şi sănătatea omului (cl. a XH-a).
Referitor la cunoştinţele speciale, testele vor include item i şi enunţuri ce ţin de
cunoaşterea term inologiei sportive, noţiunilor şi definiţiilor, tehnicile executării acţiunilor
motrice, regulile com petiţionale, securităţii sănătăţii etc.
Timp pentru com pletarea testului pentru elevii claselor a IX -a - 90 minute, şi 120
minute pentru elevii claselor a X ll-a. N u se admite corectarea răspunsurilor, Se interzice
intrarea în sala pentru testare cu telefoane mobile, diverse bileţele etc., precum şi orice
consultări între participanţi. In cazul copierii răspunsurilor din diverse surse participantul va
fi eliminat din concurs. Testarea se va desfăşura sub supravegherea grupului de observatori.

