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Rezumat. Filierele de formare a cadrelor de specialitate sunt diverse, în toate cazurile cerându-se însă un examen sau un 
atestat pentru accesul la exercitarea profesiei. Cea care tinde să se impună tot mai mult în pregătirea specialiștilor este Uni-
versitatea, care a depus eforturi deosebite pentru includerea educaţiei fizice și sportului în concernul academic. În toate ţările 
europene este recunoscută importanţa şi necesitatea extremă a predării educaţiei fizice în cadrul şcolilor, ca bază de selecţie 
de valoare pentru sportul de performanţă. Există o unanimitate şi asupra obiectivelor individuale şi a finalităţilor sociale de 
urmărit prin intermediul acestui învăţământ, fiind constatate multe asemănări în conţinutul programelor, ca și în concepţiile 
pedagogice generale.
Cuvinte-cheie: educație fizică, pregătirea cadrelor didactice, învățământ superior, sistem de pregătire, universități europene.

Introducere 
Determinarea dezvoltării unui sector, atât da-

torită realizărilor cunoaşterii pe baze ştiinţifice 
sau a demersurilor întreprinse în acest sens, cât 
şi ca urmare a comandamentelor sociale reale 
influenţează nemijlocit conţinutul programelor 
alcătuite pentru pregătirea în perspectivă a 
cadrelor necesare desfăşurării activităţii. 

Aspectul îmbracă un caracter dinamic, dar şi 
unul particular atunci când acestea sunt alcătui-
te pentru formarea cadrelor didactice. Cerinţele 
învăţământului primar şi secundar, politica edu-
caţională promovată vor dicta sensul formării 
acestora, conţinutul programelor şi chiar numă-
rul de cadre corespunzător capacităţii de inserţie. 
În toate ţările europene este recunoscută impor-
tanţa şi necesitatea extremă a predării educaţi-
ei fizice în cadrul şcolilor, ca bază de selecţie de 
valoare pentru sportul de performanţă. Există o 
unanimitate şi asupra obiectivelor individuale şi 
a finalităţilor sociale de urmărit prin intermediul 
acestui învăţământ, fiind constatate multe asemă-
nări în conţinutul programelor, ca şi în concepţi-
ile pedagogice generale [1, 2, 5].

Metodele cercetării  
În cercetarea demarată metodele ştiințifice 

utilizate au fost: analiza literaturii metodico-
ştiințifice de specialitate şi analiza documentelor 
ce țin de problemele pregătirii cadrelor didactice 
în învățământul superior.

Rezultatele cercetării 
Educația fizică şi sportul este un domeniu a că-

rui importanță devine incontestabilă în societa-
tea modernă. Pe zi ce trece, tot mai mulţi oameni 
practică sportul şi se arată interesaţi de această 
activitate. În acest context, este foarte importantă 
pregătirea cadrelor didactice în domeniul culturii 
fizice.

Filierele de formare a cadrelor de specialitate 
sunt diverse, în toate cazurile cerându-se însă un 
examen sau un atestat pentru accesul la exerci-
tarea profesiei. Cea care tinde să se impună tot 
mai mult în pregătirea specialiştilor este Univer-
sitatea, care a depus eforturi deosebite pentru in-
cluderea educaţiei fizice şi sportului în concernul 
academic. Franţa, Germania, Belgia, Danemarca, 
Marea Britanie, Olanda, România, Ungaria au 
adoptat sistemul de pregătire universitar, natura 
studiilor permiţând accesul la titluri şi funcţii si-
milare. 

Belgia a fost prima care a realizat această in-
tegrare, în multe alte ţări existând impedimente 
cauzate de ambiguitatea termenului de educaţie 
fizică. În Luxemburg nu există o pregătire uni-
versitară în EFS, candidaţii la funcţia de profesor 
obţinându-şi diploma universitară în străinătate, 
după care trebuie să treacă examenul de angajare 
şi să-şi completeze pregătirea cu un stagiu peda-
gogic înainte de a fi titularizat pe post. 
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În Spania, Portugalia, Grecia, Ungaria, iar de 
curând şi în România, instituţiile care pregătesc 
cadre pentru funcţia de profesor de educaţie fizi-
că şi sport au primit dreptul de a acorda diplome 
de licenţă de specializare sau master, precum şi de 
doctorat sau agregare. În alte ţări există institute 
superioare de educaţie fizică şi sport, care atestă 
pregătirea prin diplome de învăţământ secundar, 
cum este cazul Italiei, Olandei şi Marii Britanii. 
În studiul întreprins în 1991 de P. Carrere, se pre-
zenta un tablou sinoptic al filierelor de pregătire 
din 12 ţări europene, tablou care a înregistrat pu-
ţine modificări în urma deciziilor cunoscute ca 
fiind cele impuse prin Procesul Bologna [1, 2, 5].

În Germania, printr-o pregătire universitară 
de 3 ani se obţine o diplomă într-un sector de ac-
tivitate monovalent, într-un sport sau secundar 1 
cu studii de 3-4 ani şi secundar 2 cu studii de 4-5 
ani, cu sectoare de intervenţie bivalente.

În Belgia, în cadrul unor institute pedagogice 
superioare cu studii de 3 ani, se obţine o calificare 
pentru ciclul secundar inferior cu titlul de regent, 
iar prin studii universitare plus pregătire pedago-
gică cu durată de 4 ani se obţine titlul de profesor.

În Danemarca, prin studii de 2 ani în cadrul 
unor seminarii de învăţători, se obţine calificarea 
pentru a preda la clasele 1, 2, 3. Prin studii cu o 
durată de 4 ani în cadrul aceloraşi seminare se 
obţine calificarea pentru şcolile populare la toate 
nivelurile. În cadrul Şcolii Superioare Universi-
tare, se obţine calificarea de profesor de sport cu 
durata studiilor de 4 ani şi posibilitatea de preda-
re în învăţământul secundar monovalent la toate 
clasele.

În Spania, profesorul de educaţie fizică şi sport 
obţine calificarea după ce urmează cursurile 
Institutului Naţional de Educaţie Fizică, cu 
durata de 5 ani pentru învăţământul secundar la 
toate clasele.

În Franţa, prin cursuri universitare se obţine 
titlul de profesor atestat cu studii cu durata de 3 
ani şi, după încă 2 ani, se obţine “certifie EFS”, li-
cenţiat cu posibilitatea de a preda în învăţământul 
secundar şi superior. Acelaşi sector de intervenţie 

îl pot avea profesorii “agregat EFS” cu o pregătire 
de 4+1 ani, în universităţi fiind “maitrise” CPR. 
Afară de profesorul de educaţie fizică si sport, 
care funcţionează în licee şcoli normale şi cole-
gii, de stat sau private, este format “educatorul 
sportiv”, care predă o disciplină sportivă, fiind 
titular al Brevetului de Stat de Educator Sportiv 
– BEES, ceea ce presupune o pregătire comună 
tuturor sporturilor şi o pregătire specifică spor-
tului care constituie specializarea sa tehnică. Cel 
care obține gradul I BEES este educator în disci-
plina aleasă pentru iniţiere; gradul II asigură per-
fecţionarea practicanţilor şi pregătirea cadrelor 
în disciplina aleasă; gradul III oferă posibilitatea 
de a ocupa funcţii la nivel înalt – antrenor naţi-
onal sau director tehnic în disciplina aleasă. De 
asemenea, antrenorul sportiv poate să desfăşoare 
activitate cu sportivii dacă este titular al Diplomei 
INEPS – Institutul Naţional de Sport şi Educaţie 
Fizică, opţiunea “antrenament sportiv”. 

În Grecia, profesorii de educaţie fizică se 
formează după o perioadă de şcolarizare de 4 ani 
şi obțin posibilitatea de predare în învăţământul 
primar şi secundar.

În Irlanda, Colegiul de Educaţie Fizică şi 
Sport pregăteşte profesori după o perioadă 
de şcolarizare de 4 ani pentru învăţământul 
secundar bivalent.

În Italia, Institutul Superior de Educaţie 
Fizică şi Sport pregăteşte pentru învăţământul 
secundar, în decurs de 3 ani, profesori de educa-
ţie fizică şi sport.

În Luxemburg profesorii sunt pregătiţi în 
universităţi străine cu durata studiilor de 4-5 
ani, după care susțin concursuri de selecţionare 
şi efectuează un stagiu pedagogic de 3 ani pentru 
a susține activitatea în învăţământul secundar şi 
şcolile normale.

În Olanda există Academia pentru Pregătirea 
Profesională Superioară, care pregăteşte profe-
sori de specialitate pentru învăţământul secundar 
după un ciclu de studii cu durata de 5 ani.

În Portugalia, profesorii de educaţie 
fizică absolvă după 5 ani Institutul Superior 
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de Motricitate Umană pentru a activa în 
învăţământul secundar.

În Elveţia, cadrele didactice generaliste sunt 
pregătite în şcolile normale pentru predarea 
educaţiei fizice, unde se formează învăţătorii. 
Diploma I se acordă pentru pregătirea în vederea 
predării în învăţământul obligatoriu, Diploma 
II – în continuarea acesteia pentru predarea în 
învăţământul de grad superior, durata studiilor 
fiind de 4 ani, cuprinzând formarea de cunoştin-
ţe aprofundate în domeniile: biologie şi medicină 
sportivă; ştiinţele mişcării şi antrenamentului; 
ştiinţele sociale şi ale comportamentului. Evalua-
rea vizează examene didactice, practice, metodo-
logice, ştiinţifice şi examene pe ramură.

În ţările europene numărul de ore acordat 
pentru realizarea programului de instruire os-
cilează între 2240 şi 4170, repartizarea acestora 
între activităţile practice şi cele teoretice fiind di-
ferită.

Astfel, Robert Osterhoudt, în analiza progra-
melor didactice pe care o întreprinde, menţio-
nează necesitatea ca programele didactice pentru 
studiile sportive să fie încadrate în modul cel mai 
adecvat într-un plan cuprinzător, care să aibă în 
vedere o receptare riguroasă, obiectivă şi cuprin-
zătoare a realităţii în general şi a sportului în spe-
cial. Studiile academice trebuie să cuprindă stu-
dii academice generale, care să includă integral 
cunoştinţe despre realitatea fenomenului pentru 
a acoperi “formele pure ale înţelegerii”, cunoaşte-
rea despre calitate în general, toate celelalte for-

me de cunoaştere fiind subdiscipline ale acestora. 
După părerea autorului, sunt necesare următoa-
rele discipline [1, 3, 2, 6]:

- discipline metodologice, care vizează mijloa-
cele şi felul în care se leagă întreaga succesiune a 
evenimentelor, principiile de ordine formală asu-
pra realităţii, sunt menţionate logica, matematica 
şi lingvistica;

- discipline ale ştiinţelor naturii, care vizează 
caracterul obiectiv al realităţii şi în care sunt in-
cluse fizica, chimia, geologia, biologia;

- discipline ale ştiinţelor sociale, care 
înzestrează obiectivitatea ştiinţelor naturii cu 
conştiinţă şi în care sunt incluse psihologia, so-
ciologia, ştiinţele politice, ştiinţele economice, 
geografia, istoria;

- discipline umanistice, care se referă la ca-
racterul autoconştient al realităţii în care sunt in-
cluse artele, filozofia.

Concluzii. Este cunoscut faptul că în prezent 
se manifestă unele aspecte negative în formarea 
cadrelor de specialitate, care trebuie rezolvate cât 
mai rapid, pentru a ne alinia la cerinţele inter-
naţionale. Dintre aceste aspecte negative putem 
enumera: metodici slab dezvoltate pe domenii şi 
necorelate cu cele existente la nivel internaţional; 
insuficienta ofertă de formare continuă; un defi-
cit de modernizare a practicilor didactice; o lipsă 
de flexibilitate a programelor şi a corelaţiei curri-
culare cu standardele de pregătire profesională; o 
lentoare în promovarea cu mai mult curaj a pre-
gătirii modulare, a cursurilor tematice.

Referințe bibliografice:
1. Albina, C. (2014). Metodologia pregătirii profesionale a antrenorilor-manageri în cadrul facultăților de educație 

fizică şi sport. Teza de doctorat. Chişinău. 265 p.
2. Alexe, N. (1970). Studii de sociologie, psihologie, biologie şi metodica educaţiei fizice şi sportului. Bucureşti: 

Stadion. Vol. I. 245 p. 
3. Budevici-Puiu, A., Ambrosi, N. (2015). Epistemologia şi metodologia cercetării în educație fizică. Monografie. 

Chişinău: Valinex S.A. 301 p. 
4. Manolachi, V., Budevici-Puiu, A., Triboi ,V. (2009). Cultura fizică şi sportul în Republica Moldova. Ediție con-

sacrată împlinirii a 650 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc. Chişinău: Enciclopedia Moldovei, p.693-
707.

5. Manolachi, V. ş.a. (2013). Strategia de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova (2013-2020). 
Ed. a 2-a rev. şi compl. Chişinău: Editura USEFS. 150 p.

6. Triboi, V. (2010). Teoria şi metodica antrenamentului sportiv. Chişinău: Editura USEFS. 364 p.


