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Cum să folositi sportul ca mijloc de a dobândi abilităţi de viaţă, 
incluzând strategii de comunicare  

 

Un set de instrumente pentru profesorii de toate materiile 
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Introducere 

Setul de instrumente îşi propune să identifice strategii pentru promovarea şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă prin sport, ca 

parte a aptitudinilor cheie ale cetăţeniei europene, în special abilităţile privitoare la "învaţă să înveţi" şi "comunicare". 

În acest sens, setul de instrumente dezvoltă o serie de strategii pentru implicarea nu numai a profesorilor de educaţie fizică, 

ci şi a profesorilor de alte materii, încercând, de asemenea, să identifice strategii potrivite pentru comunicarea cu familiile. 
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Abilităţi de viaţă transferabile, conectate cu sportul şi cu dezvoltarea curriculumului de educaţie 

fizică 

Corpul şi mişcarea sunt două dintre elementele principale ale individului şi ale dimensiunii sociale în dezvoltarea personală, 

prn urmare, activităţile fizice au o contribuţie deosebită in întemeierea şi consolidarea expertizei în variatele părţi ale 

cunoaşterii. În special, în cadrul aspectului educaţional al educaţiei fizice şi într-o continuă conexiune cu caracteristicile sale 

experienţiale specifice, curriculumul ajută la dezvoltarea abilităţilor şi consolidarea diferitelor zone şi tipuri: 

 Abilităţi cognitive 

- Dezvoltă şi îmbunătăţeşte coordonarea, abilităţile reprezentative şi perceptuale legate de spaţiu, timp şi corp şi 

contribuie la îmbunătătirea conştientizarii şi a cunoaşterii; 

- Dezvoltă abilitatea de a analiza şi sintetiza, de a problematiza, de a evalua pentru a interpreta comportamentele, 

situaţiile şi evenimentele; 

 Abilităţi de comunicare 

- Auto-exprimare şi comunicare în diferite limbi, cunoscând respectivele coduri de acces; 

 Abilitaţi metodologice 

- Află soluţii, chiar creative, pentru a rezolva probleme; 

- Organizează abilităţile şi cunoştinţele obţinute pentru a planifica şi construi proceduri efective;  

- Auto-orientare (estimare, auto-evaluare, alegere) printre diferite oportunităţi; 

 Abilităţi sociale şi relaţionale 

- Participă, într-o manieră efectivă şi conştientă, la viaţa de grup, în concordanţă cu abilităţile proprii şi ale altor 

persoane; 

- Este responsabil de igiena adecvată, de păstrarea sănătăţii şi de comportamentul protectiv; 

- Învaţă stiluri de viaţă din exterior, conştient şi bine informat, în relaţie cu caracteristicile teritoriului şi cu respect faţă 

de mediul înconjurător. 

Multe dintre abilităţile ce pot fi găsite în această direcţie pot fi recunoscute ca fiind aceleaşi abilităţi ca în Cadrul European 

al competenţelor cheie, precum rezolvarea problemelor, "învaţă să înveţi", "comunicarea", "folosirea diferitor limbi în 

procesul de comunicare". 

 

Obiectivul de învăţare 

Profesorii de diferite materii, coordonaţi de profesorii de educaţie fizică, pot: 

• Examina curriculumul, cu scopul de a evidenţia activităţile care contribuie cel mai mult la dezvoltarea abilităţilor de 

viaţă 

• Examina munca studenţilor pentru a îmbunătăţi abilităţile de viaţă legate de activităţile de mişcare  

• Planifica drumuri comune şi individuale pentru a promova abilităţile de viaţă prin activitate fizică. 
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Resurse online 

 În căutarea resurselor didactice despre Uniunea Europeană? 

Dacă vreti să va învetaţi copiii despre ceea ce face UE, Colţul 

Profesorilor conţine toate tipurile de materiale pentru diferite 

grupe de vârstă. 

 Valori in rete - il gioco del rispetto 

Descrierea unei experienţe italieneşti. Documentul este 

disponibil doar în italiană 

 Nu Doar Fair Play 

În proiectul portal “Nu Doar Fair Play” pot fi citite mai multe 

despre conexiunea dintre "Sport şi respect pentru lege" 

 

 

http://europa.eu/teachers-corner/
http://www.figc.it/other/attivita_scolastica_sgs/ProgettoValorInRete_FIGC_MIUR.pdf
http://notonlyfairplay.pixel-online.org/BP_iniziatives_report.php?id=97&cou=5&spo=0&aim=0
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Promovarea, activitatilor sportive printre profesorii de alte materii, de o consideraţie importanta 

pentru  dezvoltarea abilităţilor de viaţă prin sport la şi în afara şcolii 

Predarea tradiţională, de obicei, se concentrează pe transmiterea conţinuturilor specifice, dar, în ziua de azi, ţelul unei 

societăţi incluzive implică dobândirea abilităţilor de viaţă care ar trebui integrate în conţinutul tuturor materiilor. Studii 

recente incurajeaza învăţarea prin abordarea directă a problemelor legate de realitate şiinvatarea prin experienţă şi lucru în 

echipă. Aici, abilităţile de viaţă intră iar în joc. UE promovează o largă şi inteligibilă abordare faţă de învăţare, un set 

complet de metode de învăţare variate şi medii de lucru, incluzând învăţarea informală. 

Multe abilităţi pot fi dobândite folosind activităţi sportive, precum comunicarea, lucrul pe grupe etc. Consiliul clasei, sau în 

orice caz grupul de lucru în şcoală, ar putea distribui informaţia pentru a promova o consideraţie adâncă a dezvoltării 

abilităţilor de viaţă prin sport. 

Scopul este crearea unui proiect şcoală in urmatoarele trepte: 

 Planificarea unei unităţi cross-curriculare bazată pe abilităţi, indicând abilităţile de viaţă ca fiind condiţiile prealabile sau 

ca o necesitate de a învăţa în timpul orelor de educaţie fizică 

 Punerea accentului pe abilităţile de viaţă în stadiul de evaluare  

 Crearea unui curriculum mai flexibil 

 Organizarea modurilor de operare: 

    1. Definirea scopurilor ce să fie urmate (generale şi specifice) 

2.Cchestionarul ce vizeaza  analiza sociometrică 

3. Identificarea elevilor (perechi sau grupuri mici) carora Ii se va încredinţata  o responsabilitate practică, pe baza 

rezultatelor analizei făcute 

4. Folosirea aceleaşi strategii la alte materii, exploatând rezultatele analizei conduse  

 

 

Obiectivul de învăţare 

- Colectati şi examinati cele mai bune practici cu scopul de a dezvolta abilităţi de viaţă 

- Identificati practicile curente pentru a integra abilităţile de viaţă în predare 

- Incurajati schimbul de experienţă 

 

Resurse online 

 Integrarea abilităţilor de viaţă în educaţie şi pregătire: 

Constatări din Asia-Pacific  

Acest site web conţine date despre tipurile de provocări în 

integrarea abilităţilor de viaţă în politici şi practici. 

 KAbilităţi cheie pentru învăţare pe tot parcursul vieţii 

Recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului asupra 

competenţelor cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Legătura este disponibilă în italiană.  

 

https://www.scbfoundation.com/stocks/07/file/1414669045s167t07.pdf
https://www.scbfoundation.com/stocks/07/file/1414669045s167t07.pdf
http://deascuola.it/area-competenze/normativa/i-e-ii-ciclo/competenze-chiave-per-l-apos-apprendimento-permanente.html
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Experienţe anterioare şi proiecte la şcoală 

Scopul acestui pas este de a sugera experienţe de planificare bazate pe promovarea, prin sport, a abilităţilor de viaţă şi 

abilităţi cheie, luând în considerare diferitele aspecte socio-educaţionale.  

Proiect: “Sport , Limbă & Cultură” 

O experienţă de învăţare cross-curriculară incluzând următoarele activităţi: 

Activităţi sportive: cursuri de volei pe plajă şi activităţi sportive minore. 

Îmbunătăţirea limbii: cursuri de volei pe plajă ţinute în limba engleză.   

Căţărarea şi vizitarea monumentelor: vizite la principalele Oraşe-Artă (Veneţia, Gorizia, Triest), laguna şi canalele vechiului 

drum pe coastă, gura râului Tagliamento. 

Institutul Datini “ Sporturi vii” 

Proiectul a fost condus în diferiţi ani de şcoală. Toţi elevii au fost implicaţi împreună cu profesorii de Literatură, Psihologie, 

IT, Matematică, Ştiinţe, Istorie, Geografie, Turism. 

 Biroul elevului a fost aranjat pentru a indetifica şi a promova activităţi sportive. A fost trealizat un studiu asupra nevoilor şi 

activităţilor din şcoală. Fiecare activitate a fost divizata şi au fost numiţi elevii responsabili cu supravegherea studiului. 

 

Obiectivul de învăţare 

Activităţile care au fost realizate în acest proiect au dezvoltat următoarele abilităţi: 

 Colaborare şi participare din lucrul pe echipe, interacţionând,  rezolvând conflicte, astfel contribuind la învăţarea 

comună 

 Acţionare autonomă şi responsabilitate. Fiecare participant a trebuit să demonstreze că este capabil să respecte 

regulile şi să trimită mai departe valorile comune ale culturii sporturilor. 

 Învaţă să înveţi prin planificarea modului propriu de învăţare 

Proiectul a permis experienţe educaţionale ce pot contribui la: 

 Intensificarea socializării şi împuternicirea procesului 

 Îmbunătăţirea abilităţilor de a observa realitatea, cu scopul de a intensifica şi spori cunoştinţele antropologice, 

biologice, topografice, legate de mediu şi orientare. 

 Petrecea timpului liber prin aducerea abilităţilor obţinute la şcoală în joc. 

Auto-percepţia trupului şi mişcarea pentru a spori stima de sine. 

 

Resurse online 

 Importanţa predării bazată pe proiecte 

Acest eseu este despre disputa lui Kilpatrick- Dewey la PBL. 

 

http://bie.org/blog/the_importance_of_project_based_teaching
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Activităţi cross-curriculare în clasă 

Activităţile cross-curriculare au o mulţime de beneficii: ele implică elevii, întrucât le permit să pună în joc abilităţi ce se 

dezvolta cu ajutorul diferitelor materii: elevii sunt, de fapt, rugaţi să se confrunte cu situaţii şi probleme din viaţa reală. 

Aceste activităţi accentuează şi conţinuturile şi procedurile, astfel concentrându-se pe abilităţile de viaţă, permiţând de 

asemenea să ajusteze acţiunea de predare în acord cu diferitele stiluri de învăţare ale elevilor. Următoarea formă este 

specific concepută pentru planificarea activităţilor cross-curriculare. 

Titlul Proiectului : 

Scopul proiectului : 

Capacitatea de concentrare : 

Abilităţi corespunzătoare : 

Competenţe cheie ale cetăţeniei : 

Situaţia problemă 

Organizarea muncii educaţionale 

Persoane implicate 

Condiţii prealabile 

SCANAREA OPERAŢIEI 

PASUL 1 : Identificarea scopurilor 

PASUL 2 : Pregătire : Dezvoltarea conţinuturilor de limbi străine 

PASUL 3 : Integrarea datelor obţinute şi dezvoltarea operaţională 

PASUL 4 Ş  Considerarea cursului şi evaluarea proiectului 

 

Obiectivul de învăţare 

 Implicarea profesorilor într-un dialog productiv în procesul de predare/învăţare. 

 Ajutarea elevilor să foloseasca toate cunoştinţele. 

 

Resurse online 

 Iniţiative de la Not Only Fair Play   

Toate referinţele disponibile în proiectul portal “Not Only Fair 

Play” 

 

http://notonlyfairplay.pixel-online.org/BP_iniziatives_report.php?id=18&cou=5&spo=0&aim=3
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Cooperarea şi planificarea împreună cu profesorii de alte materii 

Cooperarea ţine în principal de observarea modurilor de învăţare. Activitatea fizică permite profesorilor de educaţie fizică 
să observe diferitele moduri de învăţare ale elevilor şi să ofere astfel profesorilor de alte materii un punct de referinţă pe 
care să îl ia în calcul în procesul de învăţare şi coordonare a activităţilor din alte domenii. O astfel de cooperarea poate 
stimula activităţile necesare şi acţiunile din clasă. 

Depăşirea lipsei de flexibilitate a curriculumului poate avea loc prin proiecte, prin implicarea profesorilor de alte materii în 

proiecte concrete şi iniţiative unde obiectivele de predare, rolul fiecărui profesor (sau consilii de clasă), produsurile finale 

ale elevilor şi certificarea evaluării abilităţilor (şi auto-evaluare) sunt clare şi bine-definite. 

 

Obiectivul de învăţare 

Scopul acestui pas este de a promova valorea orelor de educaţie fizică în dezvoltarea educaţională a elevilor printre 

profesorii de diferite; este de asemenea folositoare pentru primii doi ani de şcoală gimnazială, în special in cazul 

abandonului scolar. 

 

Resurse online 

 Educaţia fizică şi sporturile la Şcoala în Europa 

O bună imagine de ansamblu despre legăturile dintre diferite 

domenii de interes în educaţie fizică 

 Predarea pentru competenţe în educaţia fizică 

Un articol italian care se ocupă cu competenţele şi stilurile de 

predare în educaţie fizică 

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/150IT.pdf
http://www00.unibg.it/dati/bacheca/434/52920.pdf
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Utilizarea tehnologiei pentru a promova abilităţi 

Utilizarea tehnologiei pentru a promova abilităţi cheie prin educaţie fizică şi exerciţiu poate fi îmbunătăţită prin două linii de 

activităţi: 

- disponibilitatea unei game variate de documente (videclipuri, mărturii, ghiduri) ce pot fi folosite in proiectarea şi 

implementarea în curriculumului. 

- Utilizarea tehnologiei de profesori şi de elevi pentru a comunica căile educaţionale şi activităţile legate de 

abilităţile transferabile. Aceste activităţi ar trebui conectate cu proiecte concrete şi dezvoltarea educaţionale 

(bunăstarea fizică, stilul de viaţă, întărirea relaţiilor, spirit de antreprenoriat). 

Abilităţile transferabile pe care le poţi dobândi prin practicarea de sporturi sunt numeroase, ca de exemplu înţelegerea 

valorii lucrului în echipă, simţul responsabilităţii, respectarea regulilor, rezolvarea problemelor, să fii motivat şi să motivezi, 

să fii organizat. Utilizarea tehnologiei poate facilita dezvoltarea următoarelor: 

Când vorbim de tehnologie, este notmal să ne referim “clasa 2.0”, care este, clasa digitală. Există “proiecte-gemene”  

europene, precum proiectul “Escuela 2.0” în Spania şi proiectul  CAPITAL în Anglia  

În clasele 2.0, fiecare elev este echipat cu suport multimedia, precum PC personal sau tabletă. Fiecare elev este responsabil 

pentru ceea ce îi este oferit de şcoală, trebuie să aibă grijă de ele, să le folosească adecvat, să respecte regulile. Elevii  din 

clasele 7-8 au oportunitatea de a naviga pe internet şi trebuie să demonstreze conştiinţă în folosirea instrumentelor. 

Elevilor le este de asemenea oferit o adresă de email personală de care sunt responsabili. 

 

Obiectivul de învăţare 

Dezvoltarea abilitatilor de a face legături intre materii, la nivel individual cât şi comun cu ajutorul profesorilor de toate 

materiile. Învaţă să înveţi, comportă-te responsabil, dobândeşte şi interpretează informaţia, creează conexiuni şi relaţii, 

rezolvă probleme. 

 

Resurse online  Resurse online 

 “Clasa 2.0”  

Activităţi şi strategii într-o clasă digitală. Legătură 

valabilă doar în italiană. 

 Predarea istoriei  

Experienţe şi proiecte 

 “I quaderni della ricerca”  (“Caietul de cercetare”)  

“Predarea într-o clasă digitală - tehnologiile şi 

predare între teorie şi practici inovative. Legătură 

disponibilă în italiană 

  “Approfondimenti per classi digitali”(“Mai multă 

informaţie pentru clasele digitale”)  Acest articol 

conţine legături către documente, videoclipuri şi 

anchete web. Legătură valabilă doar în italiană. 

 O clasă digitală incluzivă 

Desgin de cercetare pe LIM şi calculatorul colegului 

de clasă. Legătură valabilă doar în italiană 

 Un ţel pentru sănătate  

Sport şi etici sociale. Legătură disponibilă în italiană. 

 

 

http://www.escuela20.com/escuela20-educacion-recursos-educativos/espanol/inicio_24_1_ap.html
http://dera.ioe.ac.uk/1672/
http://www.scuola-digitale.it/classi-2-0/il-progetto/introduzione-2/
http://teachinghistory.org/digital-classroom
http://www.laricerca.loescher.it/quaderno_07/sorgenti/assets/common/downloads/publication.pdf
http://www.corriere.it/scuola/classe-digitale/
http://www.fupress.net/index.php/formare/article/view/
http://www.figc.it/other/attivita_scolastica_sgs/UnGoalPerLaSalute.pdf
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Relaţii cu lumea muncii 

Sportul, la şcoală sau coordonat de şcoală, este un mijloc excelent de a antrena abilităţile transferabile care vor fi 

folositoare elevilor în lumea muncii, dar şi la şcoală (stagii, alternare şcoală/muncă): să fie flexibili, să reacţioneze în cazul 

unei schimbări de plan, să gestioneze conflictele, să se orienteze. 

Strategia Europa 2020 a fost pusă în aplicare pentru a se gestiona situaţiile de criză economice şi ocuparea forţei de muncă. 

Cele trei priorităţi ale proiectului: 

 Creştere inteligentă 

 Creştere durabilă 

 Creştere incluzivă 

Ţintele sunt reprezentative celor trei priorităţi şi legate de ocuparea forţei de muncă, cercetare şi inovaţie, schimbarea 

climatului şi a energiei, educaţia şi lupta împotriva sărăciei. 

Pentru a îndeplini scopul, tinerii trebuie să fie echipaţi cu aptitudinile necesare. 

Participarea în sporturi la nivel local poate dezvolta atitiudini şi valori sociale pozitive, aptitudini şi abilităţi individuale, 

precum : 

- Abilitatea de a gândi critic  

- Spiritul de iniţiativă 

- Abilitatea de a munci în echipe şi de a rezolva probleme. 

Angajatorii pun mare accent pe aptitudinile transferabile dar deseori susţin că noii angajaţi nu au asemenea aptitudini. 

 

Obiectivul de învăţare 

Planificarea unei activităţi sportive implicând nu numai profesorii de educaţie fizică, dar şi experţi din exterior şi profesori 
de alte materii. 

Prepararea rapoartelor şi chestionarelor referitoare la activităţi specifice (precum trasee montane). 

Studierea posibilelor eşecuri şi dificultăţi în activităţile planificate. Pe parcursul orelor educaţionale, după ce au răspuns la 

chestionare, unii elevi ar pot fi rugaţi să îşi testeze aptitudinile când vine vorba de depăşirea situaţiilor dificile create de 

organizatori.  

Aceste activităţi vor stimula aptitudinile elevilor de rezolvare a problemelor. Elevii vor învăţa să se orienteze în caz de 

dificultate, să lucreze în echipe, să conceapă soluţii adecvate şi altele. 

 

Resurse online 

 Lucrul în echipă  

Un exemplu al aptitudinilor de viaţă necesare într-o activitate de lucru în echipă efectivă. 

 Sport şi sănătate 

Legătură disponibilă numain în italiană 

 Via Francigena in Tuscany 

Două pagini italiene despre experienţe conectând sănătatea cu sportul la şcoală. Legătură 

dispoinbilă numai în italiană 

 Servilicul de ocupare a forţelor de muncă comunitar  

Listă de verificare a aptitudinilor transferabile pe care le poţi lua cu tine de la o situaţie la 

alta, de la un loc de muncă la altul.  

http://www.dol.gov/odep/topics/youth/softskills/teamwork.pdf
http://www.regione.toscana.it/cittadini/salute/sport
http://www.regione.toscana.it/via-francigena
http://www.ceswoodstock.org/job_search/resumeskillstransf.shtml
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Strategii de comunicare cu familiile 

Comunicarea cu familiile joacă un rol important în procesul educaţional al elevilor. Strategiile ce vor fi întreprinse ar trebui 

să fie văzute în contextul de relaţii şcoală-familie, ca şi comunicare constantă şi implicare efectivă a familiilor în activităţile 

şcolare. 

Planul strategic constă în atenţionarea familiilor că prin activităţi sportive, elevii pot dezvolta o serie de aptitudini efective 

ce pot fi folosite în viitor. 

Valorile pe care sportul le transmite sunt profund consistente cu scopul de a institui societăţi incluzive. Este necesar ca 

şcoala şi părinţii să lucreze împreună pentru a-şi atinge scopul: ei trebuie să devină aliaţi şi să înveţe elevii cele mai 

importante valori civice şi sociale. 

 

Obiectivul de învăţare 

Scopul principal este realizarea unei comunicări efective între şcoală şi familie in cee ace priveste problemele legate de 

aptitudinile transferabile obţinute prin sport, în special abilităţile de comunicare şi interpersonale.  

Comunicarea cu familiile joacă un rol strategic, în special in ceea ce priveste elevii demotivaţi sau în caz de situaţii 

dezavantajoase. 

Bunăstarea la şcoală este, în acest caz, rezultatul competenţelor solicitate prin activitate fizică. 

 

Resurse online 

 Comunicarea cu Părinţii: Strategii pentru Profesori 

Profesorii trebuie să continue întotdeauna să îşi dezvolte şi să 

extindă abilităţile, pentru a maximiza efectele comunicării cu 

părinţii. Acest articol prezintă o imagine de ansamblu asupra 

acestui subiect. 

 Parinţi: Aptitudini transferabile pentru viaţă şi muncă 

Educaţia şi familia modernă 

Acest atelier se referă la toate aptitudinile pe care părinţii le 

folosesc (deseori inconştient) care pot fi folosite pentru alte 

activităţi de viaţă sau muncă. 

 Educaţia şi familia modernă 

Acest articol subliniază importanţa alianţei dintre şcoală şi 

familie: “Şcolile moderne de succes trebuie să facă un efort să fie 

deschise către nevoile familiilor moderne. În acelaşi timp, 

familiile moderne trebuie să accepte ca raspund de asigurarea 

bunăstării copiilor lor - şi asta înseamnă că trebuie să ia parte la 

educarea copiilor lor”. 

 

http://www.adi.org/journal/ss05/Graham-Clay.pdf
https://www.eventbrite.com/e/parenting-transferable-skills-for-life-and-work-tickets-20054787409
http://oecdeducationtoday.blogspot.it/2015/01/education-and-modern-family.html

