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Cuvânt înainte, 
 

 
Pornind de la un deziderat al educaţiei contemporane, remarcăm 

propunerea de a încerca instruirea unor oameni pentru o societate 
viitoare – care astăzi nu oferă repere concrete. Este vorba despre 
principala caracteristică de dezvoltare a sistemului educaţional actual, de 
orientare prospectivă a educaţiei ca o consecinţă firească a formelor care 
asigură dezvoltarea lumii contemporane: globalizarea, complexitatea, 
explozia informaţională, caracterul emergent. 

Şcoala contemporană nu mai poate ocoli aceste probleme şi ca atare, 
încearcă să elimine discrepanţa dintre lumea înconjurătoare şi capacitatea 
indivizilor de a face faţă. Asemenea finalităţi pot fi realizate numai 
printr-o metodologie nouă de formare a personalităţii umane. 

Iată de ce, se cere ca metodologia generală de instruire trebuie să se 
caracterizeze printr-o permanentă deschidere spre rezolvarea sarcinilor.  

În esenţă, modernizarea metodologiei de instruire a jocului de 
baschet în şcoală se îndreaptă spre valorificarea deplină a metodelor 
tradiţionale în direcţia conştientizării şi activizării elevilor, promovarea 
metodelor cu caracter formativ, extrapolarea metodelor din alte 
domenii de activitate. 

Asemenea capacităţi (competenţe) impun şcolii schimbări radicale în 
conţinutul şi tehnologia educaţiei. Selecţionarea, prelucrarea şi 
programarea cunoştinţelor trebuie să se realizeze în mod predominant 
după principiile proiectării didactice curriculare. 

Cartea de faţă este o modalitate de realizare a dezideratului pus în 
discuţie care-şi propune să regândească şi să restructureze conţinuturile 
proiectării conţinutului jocului de baschet la nivelul educaţiei fizice din 
şcoală, iar lucrarea poate fi considerată un ghid de realizare a 
documentelor specifice proiectării la nivelul unităţii de învăţare şi al 
proiectului didactic. 

Menţionăm că proiectarea realizată presupune o distribuţie a 
obiectivelor corelate cu conţinuturile de învăţare într-o succesiune 
prestabilita a unităţilor de învăţare şi bineînţeles a sistemelor de lecţii, ce 
urmează a fi abordate în decursul unui semestru sau a unui an şcolar. 
Documentul orientativ în procesul de proiectare didactică este 
curriculumul.  
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Astfel, în contextul lucrării este deosebit de bine valorificat 
parcursului metodologic modern este promovare a gândirii prin 
obiective. Produsele curriculare elaborate se dovedesc autentice şi sunt o 
ofertă de multiple variante de activităţi pentru diferite categorii de elevi 
din toate ciclurile de învăţământ.  

Se poate afirma că lucrarea este un exemplu demonstrat şi verificat 
prin care proiectarea tradiţională a conţinutului jocului de baschet poate fi 
regândită şi restructurată după modelul traseului Obiectiv-Conţinut-
Strategie-Evaluare. 

Se poate afirma că tematica abordată în cadrul lucrării s-a realizat 
datorită faptului că baschetul „este unul dintre cele mai răspândite jocuri 
sportive din lume; se caracterizează prin fineţea, precizia şi fantezia 
exerciţiilor tehnice şi tactice, prin talia înaltă şi calităţile fizice deosebite 
ale sportivilor, toate acestea implicate într-o luptă sportivă care pretinde 
spirit de echipă şi de sacrificiu, inteligenţă şi rezistenţă nervoasă.”�  

Considerentul pentru care am ales ca joc sportiv baschetul este acela 
că el reprezintă un sport de echipă foarte complex care dezvoltă 
îndemânarea copiilor, atenţia distributivă şi mai ales viteza de reacţie. 
Ritmul de joc este unul foarte alert ceea ce contribuie la arderea foarte 
rapidă a caloriilor şi la tonifierea musculaturii. 

Pentru că este un sport dinamic, baschetul stimulează dezvoltarea 
imaginaţiei, a creativităţii şi a spiritului de echipă. 

Pentru mine ca autor, baschetul poate fi sintetizat în câteva fraze 
sugestive ale unor maeştri ai acestui joc sportiv, după cum urmează: 

Un om poate să fie un element foarte important într-o echipă, dar un 
om nu poate face o echipă. (Kareem Abdul-Jabbar) 

În echipele bune există o anumită legatură între sportivi. Comunică 
unul cu altul şi îşi sacrifică gloria personală pentru a îndeplini ţelul 
comun al echipei. (Dave DeBusschere) 

Talentul câştigă jocuri, dar lucrul în echipă şi inteligenţa în joc 
câştigă campionatul. (Michael Jordan) 

 
 
 

Autorul 
 

 
 
 

                                                 
� Definiţie Wikipedia, accesat la data de 11.02.2014 
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CAPITOLUL I 

 
JOCUL DE BASCHET, COMPONENTĂ A SISTEMULUI 
RAMURILOR SPORTIVE CE ALCĂTUIESC ŞTIINŢA  

EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 
 

 
1.1. Introducere în problematica jocului de baschet ca o componentă a 
sistemului educaţiei fizice şcolare 

Acumularea cunoştinţelor din ştiinţele sociale, ştiinţele pedagogice 
şi ştiinţele biologice, din domeniul teoriei educaţiei fizice şi a sportului, 
generalizarea experienţei acumulate, precum şi sistematizarea teoretică a 
practicii din domeniul jocului de baschet, determină obiectiv situarea acestui 
joc, ca disciplină sportivă, în cadrul ştiinţei educaţiei fizice şi a sportului. 

Astfel anatomia funcţională şi biomecanica oferă date şi cunoştinţe 
despre substratul morfologic al diferitelor acte motrice, precizează rolul 
diferitelor grupe şi lanţuri musculare în executarea actelor motrice 
specializate (pasa, driblingul, aruncarea la coş etc.) ne arată care sunt 
lanţurile cinematice angrenate în executarea diferitelor procedee, care este 
structura lor motrică, precizează caracteristicile de spaţiu, timp, frecvenţă, 
tempo sau ritm. 

Fiziologia furnizează date privind sistemul nervos central, aparatele 
respirator şi circulator, contracţia muşchilor; dă orientarea corectă cu privire 
la conţinutul efortului în antrenament în raport de vârstă şi sex, precizează 
parametrii proceselor nervoase ale scoarţei cerebrale (excitaţie şi inhibiţie), 
dă date privitor la etapele de formare a deprinderilor motrice.� 

Psihologia generală şi psihologia educaţiei fizice şi a sportului ne 
conduc la cunoaşterea laturii subiective a sportului în procesul practicării 
jocului de baschet. Ne dau cunoştinţe privind înţelegerea rolului şi 
importanţa unor procese psihice în învăţarea şi perfecţionarea tehnicii şi a 
acţiunilor de joc; intercondiţionarea obiectivă dintre treapta senzorială şi 
treapta logică privind învăţarea şi perfecţionarea actelor motrice, probleme 
ce au implicaţii deosebite în abordarea metodicii de învăţare şi 
perfecţionare. 

Pedagogia oferă teoriei şi metodicii jocului de baschet principiile 
învăţării, metodele de instruire, bineînţeles cu adaptările specifice acestui joc. 

                                                 
� Cojocariu V., (2004), Teoria şi metodologia instruirii, E.D.P., Bucureşti; 
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Jocul de baschet, ca şi orice altă ramură sportivă, nu poate asigura 
numai prin practica lui o pregătire complexă. Pentru îndeplinirea tuturor 
cerinţelor jocului modern, el face apel la unele mijloace specifice altor 
ramuri sportive. 

Celelalte discipline practicate ca: gimnastica, atletismul, înotul, 
schiul, folosite fie ca sporturi complementare, fie ca un sistem de exerciţii 
cu caracter analitic sau complex care, adaptate la specificul jocului de 
baschet, aduc o importantă contribuţie la pregătirea fizică generală şi 
multilaterală şi la perfecţionarea calităţilor motrice. 

Teoria şi metodica educaţiei fizice şi a sportului fundamentează şi 
metodica jocului de baschet ca disciplină sportivă pe linia stabilirii 
obiectivelor şi sarcinilor, a definirii categoriilor, noţiunilor şi a sistemului de 
principii proprii jocului de baschet. 

Baschetul, joc sportiv colectiv ce face parte din categoria 
mijloacelor de perfecţionare a dezvoltării fizice şi aptitudinilor de mişcare 
ale oamenilor, reprezintă o forma de manifestare cu caracter ludic al 
exerciţiului fizic. 

Baschetul oferă condiţii deosebit de favorabile pentru dezvoltarea 
complexă a deprinderilor şi calităţilor motrice necesare în viaţă. Fiind un 
domeniu al activităţii corporale, el înglobează acţiunile motrice de bază: 
mersul, alergarea, săritura şi aruncarea, într-o complexitate foarte variată. 
Practicarea jocului de baschet contribuie la formarea şi perfecţionarea unor 
mişcări coordonate, la formarea capacităţii de angrenare rapidă în tempoul şi 
ritmul activităţilor sociale, prin cumulul unor influenţe şi efecte pozitive cu 
caracter educativ . 

Baschetul este un joc sportiv de echipă care face parte din categoria 
jocurilor sportive inventate. Prin sistemul exerciţiilor sale şi în funcţie de 
scopul urmărit, baschetul reprezintă atât un mijloc al educaţiei, cât şi un 
sport; o disciplină sportivă. 

Educaţia fizică şcolară, se include ca o componentă importantă a 
educaţiei generale, care contribuie necesar şi eficient la dezvoltarea şi 
perfecţionarea elevului în planul motricităţii; stimularea activităţii 
intelectuale şi a unor procese afective; dezvoltarea unor relaţii de grup; 
dinamizarea unor procese psihice; formarea unor deprinderi şi calităţi în 
procesul muncii; perfecţionarea organelor, funcţiilor, aparatelor 
organismului; perfecţionarea unor note particulare care apar în activitatea 
unor organe, aparate procese, ca efect al practicării exerciţiului fizic: simţul 
mingii, simţul ritmului, al alunecării, vedere periferică, gândire tactică, 
memorie motrică, senzaţii kinestezice etc.; 

Funcţiile educaţiei fizice sunt principala destinaţie a influenţelor 
educaţiei fizice asupra comportamentului copiilor şi dezvoltării psiho-
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motrice, iar acestea sunt: funcţia de perfecţionare, a dezvoltării fizice 
armonioase, funcţia dezvoltării capacităţii motrice, funcţia igienică, funcţia 
educativă, funcţia culturală, funcţia recreativă, funcţia de emulaţie. 
Obiectivele generale ale educaţiei fizice pot fi enumerate astfel:  

de menţinere a unei stări optime de sănătate;  
de favorizare a proceselor de creştere şi realizare a unei dezvoltări 

fizice armonioase;  
dezvoltarea calităţilor motrice de bază şi a celor specifice unor 

ramuri de sport;  
formarea corectă a unui sistem bogat de deprinderi şi priceperi 

motrice;  
formarea capacităţii şi obişnuinţei de a practica sistematic 

exerciţii fizice, inclusiv în timpul liber;  
contribuţia la dezvoltarea unor calităţi şi trăsături moral-volitive, 

intelectuale, a simţului estetic şi a responsabilităţii sociale.  
Finalităţile educaţiei fizice şcolare sunt subordonate celor generale şi 
asigură continuitatea procesului de dezvoltare a elevilor realizat la diferite 
cicluri curriculare. În concepţia lui Raţă G.; Constantinescu E., (2004)*, ele 
constau în: 

Realizarea unor indici superiori ai dezvoltării fizice; 
Realizarea unei funcţionalităţi corecte a principalelor aparate şi 

sisteme ale organismului; 
Realizarea unor indici superiori ai nivelului dezvoltării aptitudinilor 

psihomotrice: viteză, forţă, rezistenţă, coordonare; 
Însuşirea unui sistem larg de deprinderi şi priceperi motrice de bază 

şi utilitar-aplicative; 
Formarea unui sistem de deprinderi şi priceperi specifice unor 

ramuri de sport. 
Ca disciplină obligatorie din trunchiul comun, educaţia fizică se reflectă 
într-un număr de 1-3 ore de educaţie fizică. Aşa cum este prevăzută în 
planul-cadru de învăţământ, educaţia fizică la diferitele cicluri de 
învăţământ se desfăşoară sub forma:* 

Lecţii obligatorii, clasic, în timpul cărora se realizează 
prevederile programei; 

Lecţii de extindere, în care se aprofundează prevederile 
programei şcolare prin abordarea conţinuturilor prevăzute în 
programă cu asterisc (*) şi scrise italic; 

Lecţii opţionale, în care se aprofundează o disciplină, ramură 
sportivă la alegere; 

                                                 
* Raţă G.; Constantinescu E., (2004), Didactica predării educaţiei fizice şi sportului, Ed. Alma Mater, Bacău 
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Lecţii de aprofundare, în care se detaliază anumite conţinuturi 
care nu au fost bine însuşite; 

Lecţii extracurriculare, în care se aprofundează o disciplină 
sportivă la alegere. În acest tip de lecţii se realizează pregătirea 
echipelor reprezentative în scopul participării la competiţiile 
şcolare. 

Lecţia de educaţie fizică prezintă următoarele elemente:  
� se desfăşoară, sub aspectele conţinutului şi metodicii 
generale, pe baza unei programe oficiale de specialitate;  
� este condusă de un specialist cu studii superioare 
corespunzătoare;  
� se desfăşoară într-un timp bine precizat de orarul unităţii 
din care fac parte subiecţii 50’;  
� se desfăşoară cu colective de subiecţi relativ omogene ca 
vârstă şi particularităţi; 
� fiind cuprinsă în planul de învăţământ este obligatorie atât 
pentru profesor, cât şi pentru elevi;  
� toate celelalte forme se pot desfăşura numai datorită 
conţinutului şi efectelor acestuia;  
� în lecţie se învaţă majoritatea deprinderilor şi priceperilor 
motrice, se însuşesc exerciţii pentru dezvoltarea fizică etc., 
toate acestea se transformă în celelalte forme de organizare, 
existând posibilitatea logică ca ele să se perfecţioneze. 

Cerinţele didactice ale lecţiei de educaţie fizică putem spune că sunt:  
precizarea clară a temelor şi a scopului didactic;  
alegerea judicioasă a exerciţiilor specifice realizării 

obiectivelor (sarcinilor) instructiv-educative ale lecţiei;  
stabilirea unei legături organice între latura instructivă şi cea 

educativă; 
alegerea metodelor şi procedeelor metodice adecvate pentru 

realizarea scopului didactic al temelor;  
folosirea integrală şi cu eficienţă a timpului afectat lecţiei; 
stimularea activităţii independente a copiilor; 
dozarea judicioasă a efortului în lecţie; 
programarea ei astfel încât să fie ca o componentă dintr-un şir 

de lecţii. 
Tipologia lecţiei este dată de teme şi obiective, Gâda T., Gâda M., 
Mihăilescu L., Folea E., (2006)* prezintă următoarele tipuri de lecţii: lecţie 
de învăţare a deprinderilor motrice, lecţie de consolidare/perfecţionare a 
                                                 
* Gâda T., Gâda M., Mihăilescu L., Folea E., (2006), Ghidul studentului practicant, Ed. Pământul, Piteşti 


