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Denumirea documentului electronic: SO_instructor educaţie acvaticã_00
Responsabilitatea pentru conţinutul standardului ocupaţional revine autorilor şi experţilor
care au efectuat verificarea şi validarea standardului ocupaţional.
Descriere*:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru
ocupaţia Instructor educaţie acvatică, cod COR 342215.
Descrierea ocupaţiei
Educaţia acvaticã reprezintã ansamblul de procedee realizate în mediul acvatic pentru
copii, femei însãrcinate şi persoane de vârsta a treia, cu scop profilactic şi recreativ, în urma
adaptării la mediul acvatic. Educaţia acvaticã nu reprezintã numai loisir şi agrement, aceasta
instruindu-i pe beneficiari, prin instructorii de educaţie acvatică, cu tehnici de prim-ajutor şi
salvare de la înec. Beneficiarii programelor de educaţie acvaticã sunt nou-nãscuţii şi copiii mici,
femeile gravide şi persoanele de vârsta a treia.
Instructorul de educaţie acvaticã îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu obiectivele
şi sarcinile prevãzute în planificarea realizatã de conducerea clubului/societãţii/asociaţiei unde îşi
desfãşoarã activitatea, pe baza fişei postului şi a regulamentului de ordine interioarã. Calificarea
este destinatã atât persoanelor care activeazã în aceastã ocupaţie, cât şi celor care îşi dezvoltã
abilitãţi în acest sens.
Activitatea desfãşuratã de cãtre instructorul de educaţie acvaticã este destinatã
urmãtoarelor categorii de beneficiari: nou-nãscutul şi copilul mic, femeile însãrcinate şi
persoanele de vârsta a treia.
Practicarea ocupaţiei de instructor de educaţie acvaticã presupune deţinerea unor
competenţe specifice de identificare a cerinţelor beneficiarilor, de stabilire a tipurilor de
programe de stimulare psihomotorie şi a tipurilor de exerciţii acvatice adecvate acestor cerinţe,
de stabilire a necesarului de materiale şi accesorii în funcţie de tipurile de exerciţii de educaţie
acvaticã ce urmează să fie efectuate de către beneficiari, asigurând tot timpul funcţionalitatea
materialelor disponibile.
Preocuparea pentru formarea profesionalã şi dezvoltarea proprie din punct de vedere
profesional este o altã caracteristicã esenţialã a instructorului de educaţie acvaticã, dovedind
capacitate de instruire şi autoinstruire şi dorinţa de a-şi îndeplini activitatea la un nivel ridicat de
performanţã, prin intermediul stagiile de pregãtire anuale desfãşurate de forurile internaţionale
din domeniu, cum ar fi Federaţia Francezã de Activitãţi Acvatice şi Loisir şi alte cluburi
internaţionale care îşi desfãşoarã activitatea în acelaşi domeniu.
În desfăşurarea activităţii sale, instructorul de educaţie acvaticã utilizează un complex de
materiale specifice reprezentate de accesoriile de educaţie acvaticã, cărora le asigură permanent
funcţionalitatea, prin verificare şi întreţinere curentă, cu respectarea condiţiilor precizate în
regulamentul intern al bazinului unde desfãşoarã activitatea.
Responsabilitatea, rigoarea, operativitatea, capacitatea de adaptare, naturaleţea
abordãrilor, capacitatea de comunicare interpersonala, uşurinţa comunicării într-o limbă străină,
integrare în echipa multidisciplinarã, discernământul, atenţia, concentrarea şi îndemânare
reprezintă câteva atitudini absolut necesare practicării ocupaţiei de instructor de educaţie
acvaticã.
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Lista unitãţilor de competenţã

Unităţi de competenţă cheie
Unitatea 1: Comunicare în limba oficială
Unitatea 2: Comunicare în limbi străine
Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
Unitatea 4: Competenţe informatice
Unitatea 5: Competenţa de a învăţa
Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice
Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale

Nivel de
responsabilitate şi
autonomie (CNC/EQF)
3 CNC / 3 EOF
2 CNC / 3 EQF
2 CNC / 3 EQF
2 CNC / 3 EQF
3 CNC / 3 EQF
3 CNC / 3 EQF
2 CNC / 3 EQF
2 CNC / 3 EQF

Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală

Unităţi de competenţă generale
Unitatea 1: Dezvoltarea profesionalã continuã

3 CNC / 4 EQF

Unitatea 2: Organizarea activitãţii proprii

3 CNC / 4 EQF

Unitatea 3: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de

3 CNC / 4 EQF

prevenire şi stingere a incendiilor şi de protectie a mediului

Unităţi de competenţă specifice
Unitatea 1: Iniţierea beneficiarilor în elementele de conţinut ale ramurii

3 CNC / 4 EQF

sportive urmãrite
Unitatea 2: Organizarea şedinţelor de educaţie acvaticã

3 CNC / 4 EQF

Unitatea 3: Evaluarea periodicã şi monitorizarea beneficiarilor

3 CNC / 4 EQF
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1. Dezvoltarea profesionalã continuã
(Unitate de competenţă generală)
Elemente de competenţã

Nivel de responsabilitate şi
autonomie: 3 CNC/4 EQF

Criterii de realizare asociate Criterii
de
realizare
rezultatului activitãţii descrise asociate
modului
de
de elementul de competenţã
îndeplinire a activitãţii
descrise de elementul de
competenţã

1. Realizeazã pregãtirea 1.1.
Pregãtirea
profesionalã
profesionalã continuã în continuã în educaţia acvaticã se
educaţia acvaticã
realizeazã
prin
intermediul
studiului individual.
1.2.
Pregãtirea
profesionalã
continuã în educaţia acvaticã se
realizeazã prin participarea la
cursuri şi seminarii.
1.3.
Pregãtirea
profesionalã
continuã în educaţia acvaticã se
realizeazã prin crearea unei baze
de date individualizatã pentru
fiecare subiect în parte.
1.4.
Pregãtirea
profesionalã
continuã în educaţia acvaticã se
realizeazã prin crearea schimbului
de informaţii între club şi unitãţi
internaţionale cum ar fi Federaţia
Francezã de Activitãţi Acvatice şi
Loisir.
1.5.
Pregãtirea
profesionalã
continuã în educaţia acvaticã se
realizeazã prin participarea la
stagii de pregãtire organizate de
formatorii federali francezi.
1.6.
Pregãtirea
profesionalã
continuã în educaţia acvaticã se
realizeazã
prin
actualizarea
cunoştinţelor
din
domeniul
activitãţii şi pe cele de metodicã
ale acestora.
1.7.
Pregãtirea
profesionalã
continuã în educaţia acvaticã se
realizeazã prin elaborarea şi
crearea propriilor proiecte de
formare şi perfecţionare.

Realizarea pregãtirii
profesionale continue în
educaţia acvaticã se
efectueazã cu
responsabilitate faţã de
beneficiarii programelor de
educaţie acvaticã şi cu
permanentã preocupare faţã
de bunãstarea şi evoluţia lor.
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2. Analizeazã oferta de 2.1. Oferta de formare continuã
formare
profesională este analizatã în funcţie de
continuã
obiectivele
personale
de
dezvoltare profesionalã.
2.2. Oferta de formare continuã
este analizatã în raport cu tipul şi
scopul programului de formare.
2.3. Oferta de formare continuã
este analizatã ţinând cont de
reglementãrile
legislative
în
vigoare privind formarea iniţialã
şi continuã specificã profesiei.

Analizarea ofertei de formare
profesionalã este realizatã în
mod continuu, prin iniţiativã
şi motivaţie.

Contexte:
Instructorul de educaţie acvaticã îşi desfãşoarã activitatea în domeniul educaţie, activitatea
acvaticã, sport, în mediul acvatic.
Instructorul de educaţie acvaticã îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu obiectivele şi
sarcinile prevãzute în planificarea realizatã de conducerea organizaţiei/ clubului/ asociaţiei/
centrului unde îşi desfãşoarã activitatea, pe baza fişei postului şi a regulamentului de ordine
interioarã.
Instructorul de educaţie acvaticã provine din rândul practicanţilor activitãţilor sportive, de
performanţã sau nu, din rândul absolvenţilor de licee sportive sau cu clasa specialã de sport.

Gama de variabile:
Instructorul de educaţie acvaticã poate fi angajat la: asociaţii sportive, cluburi wellness-private
sau publice, în cadrul unei organizaţii/club/asociaţie/centru, în vederea pregãtirii şi desfaşurãrii
unor activitãţi sportive variate, complexe, specifice, în descrierea şi demonstrarea unor procedee
tehnice.
Instructorul de educaţie acvaticã este obligat sã ia la cunoştintã de evaluarea iniţiala şi periodicã
întocmitã de managerul sportiv/coordonatorul programelor de educaţie acvaticã şi de
departamentul de resurse umane al clubului.
Beneficiarii programelor de educaţie acvaticã desfãşurate de cãtre instructorul de educaţie
acvaticã sunt nou-nãscuţii şi copiii mici, gravidele şi persoanele de vârsta a treia (seniori).
Caracteristici individuale ale persoanelor instruite: vârsta, capacitãţi bio-motrice şi nivel al
calitãţilor motrice bun, rezistenţa la efort prelungit în condiţii variate, aptitudini personale,
calitãţi psihomotrice deosebite, etc.
Instructorul de educaţie acvaticã asigurã gestionarea aspectelor legate de igiena apei şi a aerului.
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Cunoştinţe:
- Metode de comunicare, cu accent pe situaţii de comunicare, bariere în calea comunicãrii;
- Noţiuni de anatomie şi biomecanicã;
- Noţiuni fundamentale de dezvoltare psihomotricã;
- Noţiuni de sociologie şi psihologie;
- Noţiuni de bazã în ceea ce priveşte caracteristicile individuale ale persoanelor instruite: vârstã,
capacitãţi bio-motrice şi nivel al calitãţii motrice, rezistenţa la efort prelungit în condiţii variate,
aptitudini personale, calitãţi psihomotrice deosebite;
- Noţiuni generale de bază din domeniile pediatriei, ortopediei, geriatriei, neurologiei,
psihiatriei;
- Programe de întreţinere şi menţinere a capacitãţii fizice şi psihice;
- Didactica generalã şi metodicã.
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2. Organizarea activitãţii proprii
(Unitate de competenţă generală)
Elemente de competenţã

Nivel de responsabilitate şi
autonomie: 3CNC/4EQF

Criterii de realizare asociate Criterii de realizare asociate
rezultatului activitãţii descrise modului de îndeplinire a
de elementul de competenţã
activitãţii
descrise
de
elementul de competenţã

1. Realizeazã comunicarea 1.1. Comunicarea cu beneficiarii
cu beneficiarii
este realizatã pentru cunoaşterea
evolutiei beneficiarului.
1.2. Comunicarea cu beneficiarii
este realizatã în vederea
cunoaşterii comportamentului
beneficiarului de acasã sau din
colectivitãţi.
1.3. Comunicarea cu beneficiarii
este realizatã prin prezentarea în
amãnunt, cãtre beneficiar, la
prima sedinţã, a procesului de
desfãşurare a sedinţelor de
educaţie acvaticã.
1.4. Comunicarea cu beneficiarii
este realizatã prin prezentarea
cãtre beneficiari a activitãţilor ce
urmeazã a fi efectuate dupã
terminarea sedinţei de educaţie
acvaticã, cu scop profilactic.
1.5. Comunicarea cu beneficiarii
este
realizatã
în
scopul
prezentãrii cãtre beneficiari a
obiectivelor urmãrite, precum şi
a
achiziţiilor
fizice
şi
psihomotorii urmãrite.
2. Elaboreazã proiectul de 2.1. Proiectul de educaţie
educaţie acvaticã
acvaticã este elaborat în funcţie
de vârsta şi starea fizicã a
beneficiarului.
2.2. Proiectul de educaţie
acvaticã este elaborat prin
intermediul funcţiei recreative la
gravide şi bãtrâni.
2.3. Proiectul de educaţie
acvaticã este elaborat prin
intermediul funcţiei educative la
nou-nãscut şi copil mic.
2.4. Proiectul de educaţie
acvaticã este elaborat prin

Realizarea comunicãrii cu
beneficiarii este efectuatã în
mod coerent, cu
profesionalism,
responsabilitate şi
discernãmânt.

Elaborarea proiectului de
educaţie acvaticã este realizatã
cu obiectivitate şi cu atenţie.
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intermediul funcţiei de prevenire
la copil, gravide şi bãtrâni.
2.5. Proiectul de educaţie
acvaticã este elaborat cu scopul
de îmbunãtãţire a calitãţii vieţii.

Contexte:
Instructorul de educaţie acvaticã îşi desfãşoarã activitatea în colaborare cu alţi instructori în
cadrul unei piscine/bazin de înot, de interior sau de exterior.
Instructorul de educaţie acvaticã are ca obiectiv iniţial stabilirea unui canal de comunicare cu
fiecare beneficiar în parte, ţinând cont de caracteristicile proprii fiecãruia în vederea desfãşurãrii
în condiţii optime a programelor de educaţie acvaticã în totalitatea lor.
Instructorul de educaţie acvaticã trebuie sa aibã în vedere ca limbajul folosit trebuie sã se
conformeze mesajului transmis şi sã respecte normele unui dialog civilizat.
Înainte de începerea sedinţei de educaţie acvaticã, instructorul de educaţie acvaticã întocmeşte
un plan de lecţie pe baza obiectivelor lecţiei şi în funcţie de particularitãţile şi categoria de
vârstã.
Proiectul de educaţie acvaticã este elaborat cu scopul de a înregistra evoluţia beneficiarilor
acestor programe, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru fiecare categorie în parte, dar şi cu
scopul de a încadra beneficiile şi achiziţiile fizice şi psihice ale educaţiei acvatice în totalitatea ei.
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Gama de variabile:
Instructorul de educaţie acvaticã îşi desfãşoarã activitatea în cadrul unei asociaţii sportive sau a
unui club sportiv sau de wellness-privat sau public, în cadrul unei organizaţii/club/asociaţie/
centru de educaţie acvaticã şi este subordonat coordonatorului programelor de educaţie acvaticã/
managerului sportiv şi managerului general al clubului.
Echipament de lucru: frites, salteluţe, tobogan, plute, cercuri, mingi, covoraşe, obiecte plutitoare
şi obiecte submersibile, construcţii fixe şi mobile, cascã şi ochelari de înot.
Instructorul de educaţie acvaticã comunicã interactiv, verbal şi/sau non-verbal cu beneficiarii
programelor de educaţie acvaticã (nou-nãscut şi copil mic, gravide, bãtrâni), dar şi cu familiile
beneficiarilor, dovedind flexibilitate şi adaptabilitate în diverse contexte, creativitate în limitele
competenţelor, disciplinã şi entuziasm.
Beneficiarii programelor de educaţie acvaticã sunt: nou-nãscuţii şi copiii mici (0-5 ani),
gravidele, persoanele de vârsta a treia (bãtrânii).
Pentru fiecare din aceste categorii este necesarã o pregãtire şi un mod de lucru specific, adaptate
şi personalizate. În cadrul desfãşurãrii şedintelor de educaţie acvaticã, instructorul de educaţie
acvaticã trebuie sã ţinã cont de caracteristicile specifice fiecãrei categorii în parte, caracteristici
care ţin de vârstã, condiţie fizicã, afecţiuni, stare de moment.
Instructorul de educaţie acvaticã trebuie sã dovedeascã rigoare în realizarea sarcinilor propuse şi
trebuie sã se preocupe de formarea profesionalã proprie, participând la activitãţi de perfecţionare
profesionalã specificã şi dovedind capacitate de autoinstruire.
Instructorul de educaţie acvaticã întocmeşte fişe de observaţie psihomotricã pe baza obiectivelor
lecţiei, în funcţie de particularitãţile subiecţilor şi în concordanţã cu caracteristicile specifice
acestora.

Cunostinţe:
- Categorii de colaboratori;
- Noţiuni de planificare şi organizare a activitãţii proprii;
- Noţiuni de comunicare verbalã şi non-verbalã;
- Cerinţe privind programul de desfãşurare a activitãţilor sportive;
- Noţiuni de planificare a programului propriu pe etape, conform obiectivelor propuse;
- Strategii de comunicare;
- Clasificarea tipurilor de comunicare;
- Teorii ale comunicãrii;
- Structuri metodologice de comunicare;
- Canale de comunicare;
- Ascultare activã.
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3. Aplicarea normelor de securitate şi sãnãtate în
muncã, de prevenire şi stingere a incediilor şi de
protecţie a mediului
(Unitate de competenţă generală)
Elemente de competenţã

Nivel de responsabilitate şi
autonomie: 3 CNC / 4 EQF

Criterii de realizare asociate
rezultatului
activitãţii
descrise de elementul de
competenţã

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activitãţii
descrise
de
elementul de competenţã

1.
Aplicã
normele
de 1.1. Normele de securitate şi
securitate şi sãnãtate în muncã sãnãtate în muncã sunt
aplicate
în
condiţii
de
securitate.
1.2. Normele de securitate şi
sãnãtate în muncã sunt
aplicate
cu
respectarea
permanentã a normelor şi
cadrului legislativ în vigoare.
1.3. Normele de securitate şi
sãnãtate în muncã sunt
aplicate
prin
instructaje
periodice.
1.4. Normele de securitate şi
sãnãtate în muncã sunt puse în
aplicare prin exerciţii practice.
1.5. Normele de securitate şi
sãnãtate în muncã sunt
aplicate
prin
intermediul
principalelor procedee din
cadrul normelor metodologice
de securitatea şi sãnãtatea în
muncã.
1.6. Normele de securitate şi
sãnãtate în muncã sunt
aplicate prin utilizarea în mod
corect
a
instrumentelor,
echipamentelor şi substanţelor
specifice locului de muncã.
1.7. Normele de securitate şi
sãnãtate în muncã sunt
aplicate prin utilizarea în mod
corect a echipamentului de
protecţie, acolo unde este
cazul.

Aplicarea
normelor
de
securitate şi sãnãtate în muncã
este facutã cu atenţie şi
responsabilitate.

1.8. Normele de securitate şi
sãnãtate în muncã sunt
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aplicate
prin
semnalarea
imediatã a oricãrei situaţii de
muncã care reprezintã un
pericol grav şi imediat.
1.9. Normele de securitate şi
sãnãtate în muncã sunt
aplicate prin întreruperea
activitãţii
în
momentul
apariţiei unui pericol imediat.
1.10. Normele de securitate şi
sãnãtate în muncã sunt
aplicate prin aducerea la
cunoştinţa
conducãtorului
locului de muncã, în cel mai
scurt timp posibil, a apariţiei
oricãrei defecţiuni tehnice.
2. Respectã normele de 2.1. Normele de apãrare Respectarea
normelor
de
apãrare împotriva incendiilor împotriva incendiilor sunt apãrare împotriva incendiilor
respectate prin luarea la este efectuatã cu atenţie.
cunostinţã a regulamentului de
ordine interioarã.
2.2. Normele de apãrare
împotriva incendiilor sunt
respectate prin depozitarea şi
evacuarea
ritmicã
a
ambalajelor şi deşeurilor.
2.3. Normele de apãrare
împotriva incendiilor sunt
respectate prin menţinerea
liberã a cãilor de acces şi
evacuare.
2.4. Normele de apãrare
împotriva incendiilor sunt
respectate
prin
utilizarea
echipamentelor de muncã,
conform carţilor tehnice.
2.5. Normele de apãrare
împotriva incendiilor sunt
respectate
prin
luarea
mãsurilor necesare privind
fumatul.
2.6. Normele de apãrare
împotriva incendiilor sunt
respectate prin participarea la
exerciţiile de evacuare a
persoanelor.
2.7. Normele de apãrare
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împotriva incendiilor sunt
respectate prin cunoaşterea
manipulãrii de mijloace de
primã intervenţie.
2.8. Normele de apãrare
împotriva incendiilor sunt
respectate prin cunoaşterea
semnificaţiei marcajelor şi
semnalizãrilor.
2.9. Normele de apãrare
împotriva incendiilor sunt
respectate prin cunoaşterea
cãilor de evacuare şi a
ipotezelor de stingere a
incendiilor.
3. Identificã situaţiile de risc
3.1. Situaţiile de risc sunt
identificate prin evaluarea
informaţiilor.
3.2. Situaţiile de risc sunt
identificate prin analizarea
atentã a situaţiei.
3.3. Situaţiile de risc sunt
identificate prin elaborarea de
prognoze.
3.4. Situaţiile de risc sunt
identificate prin stabilirea
variantelor de acţiune.
3.5. Situaţiile de risc sunt
identificate
prin
implementarea variantelor de
acţiune în scopul restabilirii
situaţiei de normalitate.
3.6. Situaţiile de risc sunt
identificate prin instructaje
periodice.
3.7. Situaţiile de risc sunt
identificate
prin
aplicaţii
practice.
3.8. Situaţiile de risc sunt
identificate
conform
procedurilor şi regulamentelor
interne.
3.9. Situaţiile de risc sunt
identificate
prin
luarea
mãsurilor necesare acordãrii
primului ajutor.
4. Urmeazã normele de 4.1. Normele de protecţie a
protecţie a mediului
mediului sunt urmate în

Identificarea situaţiilor de risc
este facutã cu promptitudine.

Urmarea normelor de protecţie
a mediului este facuta cu
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condiţii de securitate.
4.2. Normele de protecţie a
mediului sunt urmate prin
instructaje
periodice
si
aplicaţii practice.
4.3. Normele de protecţie a
mediului sunt urmate conform
regulamentelor şi procedurilor
interne.
4.4. Normele de protecţie a
mediului sunt urmate prin
identificarea şi eliminarea cu
promptitudine a deficienţelor
constatate
în
aplicarea
normelor de protecţie a
mediului, în vederea prevenirii
poluãrii.
5. Identificã sursele de 5.1. Sursele de poluare sunt
poluare
identificate în cel mai scurt
timp posibil.
5.2. Sursele de poluare sunt
identificate prin intermediul
mãsurilor specifice pentru
prevenirea poluãrii.
5.3. Sursele de poluare sunt
identificate
prin
luarea
mãsurilor
necesare,
în
concordanţã cu legislaţia în
vigoare.
6. Respectã procedurile de 6.1. Procedurile de urgenţã şi
urgenţã şi evacuare
evacuare sunt respectate prin
conformarea la cerinţele de
implementare a procedurilor.
6.2. Procedurile de urgenţã şi
evacuare sunt respectate prin
valorificarea
promptã
şi
corectã a tuturor cunoştinţelor
dobândite în cadrul instruirilor
periodice şi generale specifice.
6.3. Procedurile de urgenţã şi
evacuare sunt respectate prin
adaptarea la situaţia concretã,
evitând agravarea acesteia.
6.4. Procedurile de urgenţã şi
evacuare sunt respectate prin
evitarea accidentãrii altor
persoane decât cele implicate
deja în incident.

responsabilitate.

Identificarea
surselor
de
poluare este facutã în timp util

Respectarea procedurilor de
urgenţã şi evacuare este
realizatã operativ, având în
vedere grija pentru sine şi
pentru ceilalţi.
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Contexte:
Activitatea se desfăşoară la sediul organizaţiei/clubului/asociaţiei/centrului de educaţie acvaticã.
Instructorul de educaţie acvaticã trebuie sã participe la instructajele periodice de prevenire şi
stingere a incendiilor şi sã ia la cunoştinţã de normele SSM în vigoare. Este recomandat, în
acelaşi timp, ca intructorul de educaţie acvaticã sã urmeze cursurile de prim ajutor.

Gama de variabile:
Echipament şi materiale de stingere a incendiilor: extinctoare cu praf şi CO2, hidranţi si guri de
hidranţi, nisip, galeţi, lopeţi.
Situaţii de risc: cãderi de la înãlţime, înec, loviri, arsuri, electrocutãri, etc.
Norme şi regulamente: legislaţia în vigoare, emisã de autoritãţile abilitate, regulamente,
proceduri interne.
Cãile de evacuare trebuie menţinute libere, în permanenţã, iar tablourile electrice trebuie
protejate în mod corespunzãtor.
Este necesarã dotarea cu stingãtoare verificate şi încãrcate anual cu substanţe de stingere
compatibile cu mãrimea şi destinaţia spaţiilor.
Stingãtoarele vor fi amplasate la vedere şi în locuri accesibile pentru utilizare în orice moment.

Cunoştinţe:
- Norme de securitatea şi sãnãtatea în muncã, specifice locului de muncã;
- Norme de tehnica securitãţii muncii privind instalaţiile şi echipamentele mecanice şi electrice;
- Noţiuni generale privind legislaţia în vigoare;
- Noţiuni privind procedurile operaţionale şi tehnice;
-Tehnici de acordare a primului ajutor.
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1. Iniţierea beneficiarilor în elementele de conţinut ale
ramurii sportive urmãrite
(Unitate de competenţã specificã)

Nivel de responsabilitate şi
autonomie: 3 CNC/ 4 EQF

Elemente de competenţã

Criterii de realizare asociate Criterii
de
realizare
rezultatului activitãţii descrise asociate
modului
de
de elementul de competenţã
îndeplinire a activitãţii
descrise de elementul de
competenţã

1. Concepe programe de
exerciţii fizice

1.1. Programele de exerciţii fizice
sunt concepute prin intermediul
exerciţiilor analitice.
1.2. Programele de exerciţii fizice
sunt concepute prin intermediul
exerciţiilor globale.
1.3. Programele de exerciţii fizice
sunt concepute prin intermediul
exerciţiilor combinate.
1.4. Programele de exerciţii fizice
sunt concepute prin intermediul
obiectivelor morfologice ale
acestora.
1.5. Programele de exerciţii fizice
sunt concepute prin intermediul
obiectivelor funcţionale ale
acestora.
1.6. Programele de exerciţii fizice
sunt concepute prin intermediul
obiectivelor neuronale ale
acestora.
1.7. Programele de exerciţii fizice
sunt concepute prin intermediul
obiectivelor social-educaţionale.
2.1. Procesul instructiv-educativ
este pus în aplicare prin
asigurarea premiselor necesare
desfãşurãrii în bune condiţii a
acestui proces.
2.2. Procesul instructiv-educativ
este pus în aplicare prin
respectarea particularitãţilor
individuale, morfologice,
funcţionale şi psihice ale
beneficiarilor.
2.3. Procesul instructiv-educativ
este pus în aplicare prin
organizarea activitãţilor practice

2. Pune în aplicare procesul
instructiv-educativ

Conceperea programelor de
exerciţii fizice este realizatã
cu rigoare, implicare
personalã şi adaptabilitate.

Punerea în aplicare a
procesului instructiv-educativ
este făcutã prin implicare
activã.
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tinând cont de particularitãţile
locului de desfãşurare a
exerciţiilor fizice, de condiţiile
atmosferice şi de igienã.
2.4. Procesul instructiv-educativ
este pus în aplicare prin
selecţionarea şi predarea
exerciţiilor fizice în funcţie de
obiectivele urmãrite.
2.5. Procesul instructiv-educativ
este pus în aplicare prin alegerea
celor mai raţionale structuri de
exerciţii şi dozãri ale efortului.
2.6. Procesul instructiv-educativ
este pus în aplicare prin
programarea exerciţiilor fizice,
luând în considerare numãrul
beneficiarilor incluşi în activitãţile
respective.
2.7. Procesul instructiv-educativ
este pus în aplicare în funcţie de
numãrul participanţilor şi de
mãsurile organizatorice.
2.8. Procesul instructiv-educativ
este pus în aplicare prin stabilirea
duratei desfãşurãrii activitãţii
specifice.
2.9. Procesul instructiv-educativ
este pus în aplicare prin
eşalonarea însuşirii unor teme
care implicã o anumitã alternare
în timp a exersãrii tehnicii şi
dozãrii efortului.
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Contexte:
Instructorul de educaţie acvaticã îşi desfãşoarã activitatea în cadrul unei colectivitãţi, într-un
mediu organizat, tinând cont de particularitãţile şi caracteristicile beneficiarilor.
Instructorul de educaţie acvaticã pune în aplicare programele concepute în funcţie de categoriile
de vârstã stabilite, programe de exerciţii care conduc la o dezvoltare fizicã armonioasã.
Obiectivele morfologice ale exerciţiilor fizice sunt: favorizarea proceselor de creştere şi
dezvoltare fizicã, prevenirea atitudinilor incorecte ale corpului, corectarea atitudinilor incorecte
şi a deficienţelor fizice.
Obiectivele funcţionale ale execiţiilor fizice sunt: creşterea capacitãţii generale de efort, creşterea
capacitãţii funcţionale a aparatului cardio-vascular, creşterea capacitãţii funcţionale a aparatului
respirator şi creşterea capacitãţii funcţionale a aparatului locomotor.
Obiectivele neuronale ale exerciţiilor fizice sunt: dezvoltarea capacitãţii de relaxare fizicã şi
psihicã, dezvoltarea capacitãţii coordinative, dezvoltarea capacitãţii de învaţare motricã a
expresivitãţii şi cursivitãţii mişcãrilor.
Obiectivele educaţionale ale exerciţiilor fizice sunt: favorizarea integrãrii sau reintegrãrii în
grupuri sociale, formarea obisnuinţelor de a practica sistematic exerciţiile fizice în scop
profilactic şi terapeutic, formarea reflexului de atitudine corectã a corpului.
Mãsurile organizatorice şi metodice reprezintã procedeele de organizare a colectivului, dozarea
efortului şi asigurarea bazei materiale.
Gama de variabile:
Instructorul de educaţie acvaticã trebuie sã ţinã cont de particularitãţile locului desfãşurãrii
exerciţiilor fizice, precum şi de condiţiile atmosferice (dacã este cazul) şi de igienã.
Exerciţiile fizice sunt efectuate în scopul realizãrii principalului obiectiv propus şi anume
dezvoltarea calitãţilor motrice, în scopul stimulãrii psihomotorii şi asigurãrii unei dezvoltãri
armonioase în cazul nou-nãscuţilor şi copiilor mici, în scopul asigurãrii unei sarcini fãrã
probleme, în cazul gravidei şi pentru asigurarea unei stãri fizice şi psihice bune, în cazul
persoanelor de vârsta a treia (batrânilor).
Componentele principale ale procesului instructiv-educativ sunt deprinderile şi priceperile
motrice, care se învaţă, se consolidează şi se perfecţionează prin exersare, atât în activitatea
motrică de zi cu zi, cât şi în cadrul educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv, unde se şi
corectează deprinderile şi priceperile greşit însuşite.
Procesul instructiv-educativ reprezintã procesul de personalizare al şedinţelor de educaţie
acvaticã, prin respectarea particularitãţilor definitorii ale beneficiarilor care se stabilesc în funcţie
de caracteristicile şi obiectivele lecţiei.
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Cunoştinte:
- Noţiuni de bazã din conţinutul obiectivelor operaţionale;
- Notiuni elementare de psihologie generalã şi sportivã;
- Noţiuni de bazã de pedagogie sportivã;
- Tipuri de resurse şi posibilitãţi de utilizare;
- Noţiuni de investigare a parametrilor motrici;
- Tipuri de comportament;
- Noţiuni de teorie a antrenamentului sportiv;
- Notiuni elementare de dezvoltare psihomotricã;
- Noţiuni elementare de pedagogie şi mijloace de învãţare;
- Noţiuni de bazã de kinetoterapie;
- Noţiuni de biomecanicã şi anatomie.
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2. Organizarea sedinţelor de educaţie acvaticã
(Unitate de competenţã specificã)
Elemente de competenţã

Nivel de responsabilitate si
autonomie: 3 CNC/ 4 EQF

Criterii de realizare asociate Criterii
de
realizare
rezultatului activitãţii descrise asociate
modului
de
de elementul de competenţã
îndeplinire a activitãţii
descrise de elementul de
competenţã

1. Pune în aplicare planul 1.1. Planul sedinţei de educaţie
sedinţei de educaţie acvaticã
acvaticã este pus în aplicare prin
pregãtirea propriu-zisã pentru
sedinţã.
1.2. Planul sedinţei de educaţie
acvaticã este pus în aplicare prin
preluarea beneficiarului.
1.3. Planul sedinţei de educaţie
acvaticã este pus în aplicare prin
evaluarea
iniţialã
a
beneficiarului.
1.4. Planul sedinţei de educaţie
acvaticã este pus în aplicare prin
aclimatizarea şi acomodarea cu
mediul acvatic.
1.5. Planul sedinţei de educaţie
acvaticã este pus în aplicare prin
desfãşurarea sedinţei pe baza
unui protocol de lecţie specific
fiecãrei categorii de vârstã în
parte,
respectiv
fiecãrui
beneficiar în parte.
1.6. Planul sedinţei de educaţie
acvaticã este pus în aplicare prin
revenirea organismului dupã
efort şi încheierea sedinţei.
1.7. Planul sedinţei de educaţie
acvaticã este pus în aplicare prin
intermediul observaţiilor finale,
scrise şi verbale.
2. Gestioneazã spaţiul de 2.1. Spaţiul de desfãşurare a
desfãşurare a activitãţii
activitãţii este gestionat prin
amenajarea şi reamenajarea
bazinului cu trasee aplicative,
culoare, construcţii fixe şi
mobile.
2.2. Spatiul de desfăşurare a
activităţii este gestionat prin
inventarul
periodic
al

Punerea în aplicare a
planului sedinţei de educaţie
acvaticã este facutã cu
profesionalism, concentrare,
disponibilitate şi atenţie.

Gestionarea spaţiului de
desfãşurare a activitãţii este
realizată în mod eficient, cu
preocupare.
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materialelor didactice.
2.3. Spaţiul de desfãşurare a
activitãţii este gestionat prin
pregãtirea zilnicã a materialelor
didactice pentru sedinţa de
educaţie acvaticã.
2.4. Spaţiul de desfãşurare a
activitãţii este gestionat prin
verificarea zilnicã a bunei
funcţionãri
a
materialelor
didactice.
2.5. Spaţiul de desfãşurare a
activitãţii este gestionat prin
mentenanţa zilnicã a materialelor
didactice.
2.6. Spaţiul de desfãşurare a
activitãţii este gestionat în
funcţie de tipul de material
didactic.
2.7. Spaţiul de desfãşurare a
activitãţii este gestionat în
funcţie de scopul urmãrit pentru
folosirea sa.
2.8. Spaţiul de desfãşurare a
activitãţii este gestionat în
funcţie de nevoi şi capacitate.
2.9. Spaţiul de desfãşurare a
activitãţii este gestionat în
funcţie de numãrul de persoane
din bazin.
3. Asigurã securitatea proprie 3.1 Securitatea proprie şi a
şi a beneficiarului
beneficiarului este asiguratã prin
respectarea
normelor
de
securitatea şi sãnãtatea în muncã.
3.2. Securitatea proprie şi a
beneficiarului este asiguratã prin
prevenirea riscurilor legate de
securitatea beneficiarului şi a
activitãţii.
3.3. Securitatea proprie şi a
beneficiarului este asiguratã prin
anticiparea comportamentelor de
risc pentru sãnãtatea fizicã a
beneficiarilor.
3.4. Securitatea proprie şi a
beneficiarului este asiguratã prin
aplicarea şi respectarea normelor
de prim-ajutor.

Asigurarea
securitãţii
proprii şi a beneficiarului
este realizatã în mod
permanent şi responsabil.
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3.5. Securitatea proprie şi a
beneficiarului este asiguratã prin
menţinerea
siguranţei
şi
supravegherii beneficiarilor
3.6. Securitatea proprie şi a
beneficiarului este asiguratã prin
aplicarea şi respectarea normelor
de igienã.
3.7. Securitatea proprie şi a
beneficiarului este asiguratã prin
respectarea regulamentului de
ordine interioarã.
3.8. Securitatea proprie şi a
beneficiarului este asiguratã prin
adoptarea unei ţinute şi a unui
comportament
ireproşabile
precum şi prin respectarea
imaginii clubului.
3.9. Securitatea proprie şi a
beneficiarului este asiguratã prin
respectarea normelor de primajutor ale Crucii Roşii.
Contexte:
Spaţiul de desfãşurare a activitãţii constã într-un bazin acoperit/ neacoperit şi în spaţii anexe.
Calitatea aerului este asiguratã de o staţie de dezumidificare şi de un sistem de încãlzire.
Temperatura aerului: 30-32 grade C.
Calitatea apei este asiguratã de o staţie de electrolizã salinã/lampã UV/oxigen activ.
Temperatura apei este de 30-32 grade C, nu mai mult de 32 de grade.
În mod constant se va asigura supravegherea spaţiului de lucru (piscinei, bazinului) în scopul
evitãrii incidentelor care ar putea apãrea.

Gama de variabile:
Spaţii anexe la bazinul de înot: vestiare, camera de aclimatizare, etc.
Beneficiarii sunt reprezentaţi de nou-nãscut şi copil mic (0-5 ani), gravide şi bãtrâni.
Instructorul de educaţie acvaticã asigurã buna organizare a mediului de desfãşurare a activitãţii,
prin respectarea regulamentului de ordine interioarã şi a normelor igienico-sanitare, precum şi
transmiterea acestora cãtre beneficiari.
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Cunostinte:
- Terminologia de specialitate;
- Tehnici de comunicare;
- Notiuni elementare de anatomia şi ergofiziologie;
- Norme de selecţie;
- Mijloace de pregãtire în antrenamentul sportiv, adaptate activitãţii de întreţinere corporalã;
- Noţiuni de selectare a informaţiei;
- Noţiuni de bazã privind igiena activitãţilor sportive;
- Norme igienico-sanitare în vigoare şi noţiuni de igienã a echipamentului sportiv;
- Noţiuni de bazã de sociologie şi psihologie.
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3. Evaluarea periodicã şi monitorizarea beneficiarilor
(Unitate de competenţã specificã)
Elemente de competenţã

1. Elaboreazã planul
educaţie acvaticã

2.
Întocmeşte
observaţie

fişe

Nivel de responsabilitate şi
autonomie: 3 CNC/ 4 EQF

Criterii de realizare asociate Criterii
de
realizare
rezultatului activitãţii descrise asociate
modului
de
de elementul de competenţã
îndeplinire a activitãţii
descrise de elementul de
competenţã
de 1.1. Planul de educaţie acvaticã Elaborarea
planului
de
este elaborat în funcţie de educaţie
acvaticã
este
concluziile sedinţelor anterioare. realizatã cu rigoare şi
1.2. Planul de educaţie acvaticã contribuie la îmbunãtãţirea
este
elaborat
conform activitãţii proprii şi celei a
protocolului de lecţie aferent clubului.
fiecãrei categorii de vârstã în
parte.
1.3. Planul de educaţie acvaticã
este elaborat având în vedere
nivelul de pregãtire fizicã.
1.4. Planul de educaţie acvaticã
este elaborat ţinând cont de
starea emoţionalã de moment a
beneficiarului.
1.5. Planul de educaţie acvaticã
este elaborat prin stabilirea
temei de lecţie în funcţie de
obiectivele urmãrite.
de 2.1. Fişele de observaţie se Întocmirea
fişelor
de
întocmesc
prin
observarea observaţie se întreprinde cu
directã, zilnicã şi periodicã.
responsabilitate
şi
2.2. Fişele de observaţie se profesionalism.
întocmesc prin comunicarea cu
beneficiarii.
2.3. Fişele de observaţie se
întocmesc
prin
atingerea
obiectivelor specifice categoriei
de vârstã.
2.4. Fişele de observaţie se
întocmesc în conformitate cu
procedurile
interne
sau
specifice.
2.5. Fişele de observaţie se
întocmesc ţinând cont de
evaluarea iniţialã de la prima
şedinţã.
2.6. Fişele de observaţie se
întocmesc
prin
observarea
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comportamentului beneficiarului
pe perioada lecţiei, faţã de
instructor,
colectivitate
şi
raportat la obiectivele lecţiei.
3. Urmăreşte evoluţia
beneficiarilor

1.1. Evoluţia beneficiarilor este
urmãritã în scopul verificãrii
multilaterale a aptitudinilor
acestora.
1.2. Evoluţia beneficiarilor este
urmăritã prin intermediul
mãsurãtorilor şi evaluãrii.
1.3. Evoluţia beneficiarilor este
urmăritã periodic şi în cadrul
competiţiilor şi concursurilor.

Urmãrirea evoluţiei
beneficiarilor este făcută cu
responsabilitate.

4. Instruieşte beneficiarii cu
privire la principalele
procedee tehnice utilizate

2.1. Beneficiarii sunt instruiţi cu
privire la principalele procedee
tehnice permanent, prin
intermediul exerciţiilor analitice
globale.
2.2. Beneficiarii sunt instruiţi cu
privire la principalele procedee
tehnice prin intermediul
exerciţiilor specifice.

Instruirea beneficiarilor cu
privire la principalele
procedee tehnice este
realizatã în mod riguros şi cu
adaptabilitate.

Contexte :
Activitatea se desfăşoară în cadrul unei organizaţii/club/asociaţie/centru de educaţie acvaticã.
Instructorul de educaţie acvaticã face parte dintr-o echipã multidisciplinarã cu o largã varietate
de atribuţii, desfãşurându-şi activitatea în strânsã colaborare cu beneficiarii acestui program.
În urma aplicãrii programelor concepute, instructorul de educaţie acvaticã întocmeşte fişe de
observaţie psihomotricã pe categorii de vârstã.
Instructorul de educaţie acvaticã trebuie sã aibã în vedere faptul cã urmãrirea evoluţiei
beneficiarilor este atât periodicã, cât şi continuã şi se realizeazã, atât din punct de vedere fizic,
cât şi din punct de vedere psihologic.
Beneficiarii programelor de educaţie acvaticã sunt nou-nãscuţii şi copiii mici (0-5 ani), gravidele
şi persoanele de vârsta a treia (bãtrânii).
Pentru fiecare din aceste categorii este necesarã o pregãtire şi un mod de lucru specific, adaptat
şi personalizat.
În cadrul desfãşurarii şedinţelor de educaţie acvaticã, instructorul de educaţie acvaticã trebuie
sã ţinã cont de caracteristicile specifice fiecãrei categorii în parte, caracteristici care ţin de vârstã,
condiţie fizicã, afecţiuni, stare de moment.
Instructorul de educaţie acvaticã trebuie sã dovedeascã rigoare în realizarea sarcinilor propuse şi
trebuie sã se preocupe de formarea profesionalã proprie, participând la activitãţi de perfecţionare
profesionalã specificã şi dovedind capacitate de autoinstruire.
Instructorul de educaţie acvaticã întocmeşte fişe de observaţie psihomotricã pe baza obiectivelor
lecţiei, în funcţie de particularitãţile beneficiarilor şi în concordanţã cu caracteristicile specifice
ale acestora.
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Gama de variabile:
Fişele de observaţie sunt realizate pentru fiecare categorie de beneficiari în parte, dar şi pentru
fiecare categorie de vârstã în parte. Fişele înregistreazã evoluţia beneficiarilor din momentul
iniţierii programelor de educaţie acvaticã şi pânã în momentul predãrii fişei.
Evaluarea premergãtoare elaborãrii fişelor de observaţie psihomotricã este realizatã, atât din
punct de vedere fizic cât mai ales psihologic, social şi afectiv.
Echipament de lucru: frites, salteluţe, tobogan, plute, cercuri, mingi, covoraşe, obiecte plutitoare
şi obiecte submersibile, construcţii fixe şi mobile, cascã şi ochelari.
Instructorul de educaţie acvaticã comunicã interactiv cu beneficiarii programelor de educaţie
acvaticã (nou-nãscut şi copil mic, gravide, bãtrâni), dar şi cu famiile beneficiarilor, dovedind
flexibilitate şi adaptabilitate în diverse contexte, creativitate în limitele competenţelor, disciplină
şi entuziasm.
Planul de educaţie acvaticã este elaborat premergãtor şedinţei propriu-zise şi anterior elaborãrii
fişelor de observaţie psihomotricã, având un rol important atât în procesul de elaborare a fişelor
de observaţie psihomotricã, cât şi în desfãşurarea şedinţei de educaţie acvaticã. Acesta constã, în
principal în descrierea propriu-zisã a şedinţei ce urmeazã a se desfãşura şi este particularizatã în
funcţie de trãsãturile specifice beneficiarilor.
Procedeele tehnice utilizate pentru instruirea beneficiarilor şi desfãşurarea şedinţelor de educaţie
acvaticã se subscriu planului de lecţie specific, dar şi tipurilor de exerciţii pe care beneficiarii
trebuie sã le urmeze. Acestea reprezintã tehnicile de executare corectã a principalelor categorii
de exerciţii fizice care le sunt propuse beneficiarilor cu scopul de îndeplinire a obiectivelor
lecţiei/ şedinţei de educaţie acvaticã. Aceste tehnici de executare sunt, în cea mai mare parte
regãsite şi în protocoalele de lecţie specifice fiecãrei categorii de vârstã si fiecãrei categorii de
beneficiari.

Cunoştinţe:
- Metode şi instrumente de evaluare;
- Metodologia aplicãrii instrumentelor de evaluare;
- Reguli de utilizare a spaţiilor şi instrumentelor destinate activitãţilor sportive prevãzute;
- Noţiuni de comunicare verbalã şi non-verbalã;
- Metode de intermediere a relaţiilor de grup;
- Tehnici de mediere a conflictelor;
- Codul deontologic şi etic profesional;
- Noţiuni de dezvoltare psihomotricã;
- Noţiuni de sociologie şi tehnici de comunicare verbalã şi nonverbalã;
- Noţiuni de psihologie a dezvoltãrii, de didactica generalã şi metodicã.
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AUTORITATEA NAŢIONALÃ PENTRU CALIFICÃRI
CALIFICAREA
INSTRUCTOR EDUCAŢIE ACVATICÃ
COD RNC:
Nivel: CNC 3/ EQF 4
Sectorul: Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport
Versiunea: 00
Data aprobãrii: 20.12.2012
Data propusã pentru revizuire: noiembrie 2015
Echipa de redactare:
Georgeta Sultana- Preşedinte Asociaţia Clubul Micii Campioni®, Formator federal francez
educaţie acvaticã nou-nãscuţi şi copii mici şi gravide atestat FAAEL ( Federaţia Francezã de
Activitãţi Acavtice şi Loisir), Formator de formator acreditat ANC, Autor Metoda Sultana®,
Asistent medical pediatru.
Alexandra Danci - Specialist comunicare şi relaţii publice Clubul Micii Campioni.
Mihaela Morcovescu- Director Asociaţia Clubul Micii Campioni, formator atestat FAAEL
educaţie acvaticã nou-nãscuţi şi copii mici, formator de formator acreditat ANC.
Damian Morcovescu- Director General Clubul Micii Campioni, formator atestat FAAEL
educaţie acvaticã nou-nãscuţi şi copii mici, formator de formator acreditat ANC.
Gãtej Simona- Coordonator programe de educaţie acvaticã Clubul Micii Campioni, instructor
educaţie acvaticã.
Glesnea Cristian- Instructor educaţie acvaticã, maseur.
Expert verificare:
Pierre Joseph de Hillerin – Profesor universitar Universitatea din Pitesti, doctor in educatie fizica
si sport- psihologia sportului, coordonator programe de doctorat Universitatea din Pitesti,
cercetator stiintific Centrul de Cercetare pentru Problemele Sportului, Director General Institutul
National de Cercetare pentru Sport.
Comisia de validare:
Doina Sava- Profesor- antrenor la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, Membru in Colegiul
Naţional al Antrenorilor de Înot din cadrul Federaţiei Române de Nataţie si Pentatlon Modern,
Antrenor lot olimpic si naţional, antrenor emerit.
Camelia Potec- Ofiţer cu gradul de cãpitan al M.A.p.N la Clubul Sportiv al Armatei Steaua
Bucureşti, Asociat al Olimpyade Danude Tour, Membru fondator al Fundaţiei „Casa
Campionilor”
Denumirea documentului electronic: Q_instructor educaţie acvaticã_00
Titlul calificarii profesionale : Instructor educaţie acvaticã
Descriere :
Calificarea Instructor educaţie acvaticã este proiectatã pentru cei care lucreazã în domeniul
educaţie, activitate acvaticã, fiind angajaţi ai unor organizaţii diverse cu caracter public sau
privat, asociaţii sportive, cluburi wellness - private sau publice, conform normelor legale.
Instructorul de educaţie acvaticã îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu obiectivele
şi sarcinile prevãzute în planificarea realizatã de conducerea clubului/societãţii/asociaţiei unde îşi
desfãşoarã activitatea, pe baza fişei postului şi a regulamentului de ordine interioarã. Calificarea
este destinatã atât persoanelor care activeazã în aceastã ocupaţie, cât şi celor care îşi dezvoltã
abilitãţi în acest sens.
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Activitatea desfaşuratã de cãtre instructorul de educaţie acvaticã este destinatã
urmãtoarelor categorii de beneficiari: nou-nãscutul şi copilul mic, femeile însãrcinate şi
persoanele de vârsta a treia.
Instructorul de educaţie acvaticã lucreazã cu nou-nãscutul şi copilul mic, femeile
însãrcinate şi persoanele de vârsta a treia, în scopul stimulãrii psihomotorii şi asigurãrii unei
dezvoltãri armonioase, în cazul nou-nãscutului şi a copilului mic, a unei sarcini fãrã probleme,
pentru femeia însãrcinatã, a îmbunãtãţirii calitãţii vieţii şi a asigurarii unei stãri fizice şi psihice
bune, în cazul persoanelor de vârsta a treia.
Practicarea ocupaţiei de instructor de educaţie acvaticã presupune deţinerea unor
competenţe specifice de identificare a cerinţelor beneficiarilor, de stabilire a tipurilor de
programe de stimulare psihomotorie şi a tipurilor de exerciţii acvatice adecvate acestor cerinţe,
de stabilire a necesarului de materiale şi accesorii în funcţie de tipurile de exerciţii de educaţie
acvaticã ce urmează a fi efectuate de către clienţi, asigurând tot timpul funcţionalitatea
materialelor de educaţie acvaticã disponibile.
Instructorul de educaţie acvaticã îşi desfãşoarã activitatea în spaţii/sãli special amenajate,
care conţin cel puţin o piscinã, dotate cu echipamente specifice.
Instructorul de educaţie acvaticã este preocupat permanent de dezvoltarea pregătirii
profesionale proprii, de comunicarea cu beneficiarii şi cu colegii din cadrul bazinului de
înot/piscinei, în scopul de a lucra eficient, adoptând un stil de comunicare deschis şi adaptat
fiecãrui beneficiar, pe tot parcursul activităţilor specifice de instruire şi de monitorizare a
beneficiarilor.
În desfăşurarea activităţii sale, instructorul de educaţie acvaticã utilizează un complex de
materiale specifice reprezentate de accesoriile de educaţie acvaticã, cărora le asigură permanent
funcţionalitatea, prin verificare şi întreţinere curentă, cu respectarea condiţiilor precizate în
regulamentul intern al bazinului unde îşi desfãşoarã activitatea.
Instructorul de educaţie acvaticã pregãteşte fiecare şedinţã de educaţie acvaticã pe baza
unui protocol de lecţie, anterior stabilit, pentru fiecare categorie de vârstã şi pentru fiecare
categorie de beneficiar în parte. Pe lânga protocolul de lecţie, instructorul de educaţie acvaticã va
ţine cont în desfãşurarea şedinţei de caracteristicile proprii fiecãrui beneficiar în parte, cum ar fi
personalitatea acestuia, starea fizicã sau starea emoţionala din ziua respectivã, descriind
parcursul şedintei cu scopul de a îndeplini obiectivele propuse anterior.
Instructorul de educaţie acvaticã aplicã metode variate de lucru, într-un mod adaptat
particularitãţilor individuale ale beneficiarilor şi urmãreşte evoluţia persoanelor instruite de-a
lungul întregii şedinţe de educaţie acvaticã, cât şi de-a lungul întregii durate a programului pe
care acesta îl urmeazã in cadrul clubului respectiv. Urmãrirea evoluţiei persoanelor instruite se
realizeazã atât individual, cât si din punct de vedere al grupului din care fac parte (acolo unde
este cazul) pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse şi îndrumarea categoriilor de
beneficiari spre continuarea activitãţii, în funcţie de intenţiile exprimate de aceştia, cât şi de
necesitãţi.
Instructorul de educaţie acvaticã poate concepe programe acvatice personalizate şi în
funcţie de starea clinicã a beneficiarului, în cazul în care acesta prezintã Sindromul Down sau
alte dizabilitãţi neuro-motorii.
În cazul în care beneficarii care prezintã Sindromul Down sau alte dizabilitãţi neuromotorii, primesc un aviz medical de la medicul curant, care le recomandã practicarea şedinţelor
de educaţie acvaticã, acestea pot fi desfãşurate de instructorul de educaţie acvaticã în cazul în
care acesta are noţiuni solide de kinetoterapie, dar şi experienţã în desfãşurarea a astfel de
activitãţi cu copiii care suferã de aceste afecţiuni.
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Scopul acestor programe este atât încercarea de a îmbunãtãţi calitatea vieţii
beneficiarului, cât şi pentru relaxare şi loisir.
Instructorul de educaţie acvaticã este un bun cunoscãtor al tipologiilor umane, el trebuie
sã acorde atenţie creãrii unui climat favorabil desfãşurarii activitãţii propuse, climat care trebuie
sã permitã ca realizarea activitãţii sã fie conformã cu planificarea iniţialã şi cu îndeplinirea
obiectivelor în condiţiile menţinerii unei bune dispoziţii a tuturor beneficiarilor.
Instructorul de educaţie acvaticã trebuie sã fie la curent cu starea de sãnãtate a
beneficiarilor, desfãşurând activitãţi care nu le-ar aduce acestora consecinţe nefavorabile asupra
stãrii de sãnãtate.
Responsabilitatea, rigurozitatea, operativitatea, capacitatea de adaptare, naturaleţea
abordãrilor, capacitatea de comunicare interpersonalã, uşurinţa comunicării într-o limbă străină,
integrare în echipa multidisciplinarã, discernământul, atenţia, concentrarea şi îndemânarea
reprezintă câteva atitudini absolut necesare practicării ocupaţiei de instructor de educaţie
acvaticã.
Educaţia acvaticã este o meserie practicatã de instructorii de educaţie acvaticã, ca parte
componentã a unei echipe multidisciplinare cu o largã varietate de atribuţii, aceştia trebuind sã-şi
desfãşoare activitatea în strânsã colaborare cu beneficiarii programelor de educaţie acvaticã.
Instructorul de educaţie acvaticã trebuie sã cunoascã modul de organizare şi de
desfãşurare a activitãţii a organizaţiei/clubului/asociaţiei/centrului unde îşi desfãşoarã activitatea,
metode de lucru cu categoriile diverse de beneficiari pe care le vizeazã, dar şi noţiuni de psihopedagogie şi norme de comportament civilizat în societate.
Instructorul de educaţie acvaticã trebuie sã aibã permanent o stare fizicã si psihicã optimã,
sã se preocupe de menţinerea acesteia, lucru care-i va permite sã facã faţã unui efort fizic si
psihic prelungit, trebuind sã dea dovadã, în acelaşi timp şi de rezistenţã la stress.
Instructorul de educaţie acvaticã trebuie sã comunice activ cu beneficiarii programelor de
educaţie acvaticã, dovedind în mod constant înţelegere, flexibilitate şi un grad crescut de
adaptabilitate la situaţii şi în contexte diverse, dar şi creativitate şi entuziasm, contribuind la
promovarea activitãţii pe care acesta o desfãşoarã în rândul categoriilor de beneficiari cãrora se
adreseazã.
Instructorul de educaţie acvaticã va avea tot timpul în vedere menţinerea unei comunicãri
eficiente cu ceilalţi instructori de educaţie acvaticã din cadrul organizaţiei/ clubului/
asociaţiei/centrului unde îşi desfãşoarã activitatea, dar şi cu coordonatorul programelor de
educaţie acvaticã şi/sau managerului sportiv din cadrul organizaţiei/clubului/asociaţiei/centrului
unde îşi desfãşoarã activitatea şi cãruia i se subordoneazã, având un comportament civilizat care
demonstreazã respect şi disciplinã faţã de superiori, colegi şi beneficiari.
Preocuparea pentru formarea profesionalã şi dezvoltarea proprie din punct de vedere
profesional este o altã caracteristicã esenţialã a instructorului de educaţie acvaticã, dovedind
capacitate de instruire şi autoinstruire şi dorinţa de a-şi îndeplini activitatea la un nivel ridicat de
performanţã, prin intermediul stagiilor de pregãtire anuale, desfãşurate de forurile internaţionale
din domeniu, cum ar fi Federaţia Francezã de Activitãţi Acvatice şi Loisir şi alte cluburi
internaţionale care îşi desfãşoarã activitatea în acelaşi domeniu.
Instructorul de educaţie acvaticã trebuie sã fie la curent cu noile cercetãri din domeniu,
arãtându-şi disponibilitatea de participare la conferinţe, workshop-uri, convenţii şi congrese
naţionale şi internaţionale iniţiate fie de organizaţia sa, fie de alte organizaţii din domeniu.
Pentru a practica şi deţine ocupaţia de instructor educaţie acvaticã sunt necesare
urmãtoarele studii: absolvent de liceu cu diplomã de bacalaureat sau student, cu minimã
experienţã în domeniu; cunoaşterea principiilor de bazã în realizarea acestei meserii şi deţinerea
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de cunoştinţe didactice în psihologia copilului, psihologia dezvoltãrii, cunoştinţe de management
şi operare PC, cât şi cunoştinţe de kinetoterapie.
Motivaţie:
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltãrii analizei ocupaţionale pentru ocupaţia
de instructor educaţie acvaticã, cod COR 342215, nivel 3 de instruire (studii medii cu diplomă de
bacalaureat).
Calificarea de instructor educaţie acvaticã este foarte solicitatã pe piaţa muncii în momentul de
faţã, prin urmare postul se va regãsi în organigramele multor cluburi care desfãşoarã activitãţi de
agrement şi loisir sau activitãţi sportive.
Condiţii de acces:
Pentru a deveni instructor educaţie acvaticã, o persoanã trebuie sã întruneascã urmãtoarele
condiţii: sã fie absolvent de liceu cu diplomã de bacalaureat, preferabil absolvent al unui liceu
sportiv sau cu clasã specialã de sport, sã aibã cunoştinţe de anatomie şi biomecanicã, noţiuni
fundamentale de dezvoltare psihomotricã, noţiuni de sociologie şi psihologie, noţiuni de
kinetoterapie, cunoştinţe de bazã în domeniul pediatriei, ortopediei, geriatriei, neurologiei,
psihiatriei, programe de întreţinere şi menţinere a capacitãţii fizice şi psihice, didactica generalã
şi metodicã, cunoştinţe de psihologia dezvoltãrii şi psihologia copilului, cunoştinţe de
kinetoterapie.
Persoana care doreşte sã devinã „Instructor educaţie acvaticã”, pentru înscrierea la cursul de
educaţie acvaticã, trebuie sã facã dovada urmãtoarelor documente: adeverinţã/ certificat de
sãnãtate, conform reglementãrilor în vigoare.
Nivelul de studii minim necesar: absolvent de liceu cu diplomã de bacalaureat.
Rute de progres: Nu existã.
Cerinţe legislative specifice: Nu existã.
Titlul calificãrii profesionale : INSTRUCTOR EDUCAŢIE ACVATICÃ
Cod RNC :
Nivel : 3 CNC / 4 EQF
Lista competenţelor profesionale
Cod

Denumirea competenţei profesionale
C1 .Comunicare în limba oficială;

Nivel
3 CNC /3 EQF

C2. Comunicare în limbi săine;

3 CNC/ 3EQF

C3. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi
tehnologie;

2 CNC/ 3 EQF

C4. Competenţe informatice;

2 CNC/ 3 EQF

C5. Competenţa de a învăţa;

2 CNC/ 3 EQF

C6. Competenţe sociale şi civice;

3 CNC /3 EQF

C7. Competenţe antreprenoriale;

3 CNC /3 EQF

C8. Competenţa de exprimare culturală.

2 CNC/ 3 EQF

Credite
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G1. Formare profesionalã continuã
G2. Organizarea activitãţii proprii
G3. Aplicarea normelor de sãnãtate şi securitate în
muncã, de prevenire şi stingere a incendiilor

3 CNC/ 4 EQF
3 CNC/ 4 EQF
3 CNC/ 4 EQF

S1. Iniţierea beneficiarilor în elementele de
conţinut ale ramurii sportive urmãrite

3 CNC/ 4 EQF

S2. Organizarea sedinţelor de educaţie acvaticã
S3. Evaluarea periodicã şi monitorizarea
beneficiarilor

3 CNC/ 4 EQF
3 CNC/ 4 EQF

Competenţa profesionalã: Formarea profesionalã continuã
Cod:
Nivel: 3 CNC/ 4 EQF
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. Realizeazã pregãtirea profesionalã continuã 1. Tehnici de comunicare, cu accent pe situaţii
în educaţia acvaticã prin autoinstruire, de comunicare, bariere în calea comunicãrii;
participarea la seminarii, cursuri, conferinţe, 2. Noţiuni de anatomie şi biomecanicã, noţiuni
workshop-uri,
congrese
naţionale
şi fundamentale de dezvoltare psihomotricã în
internaţionale, prin crearea unei baze de date scopul cunoaşterii cât mai bune a corpului
individualizate pentru fiecare beneficiar în uman;
parte şi prin schimbul de informaţii cu 3. Noţiuni de psihologia copilului şi psihologia
Federaţia Francezã de Activitãţi Acvatice si dezvoltãrii;
Loisir.
4. Noţiuni de didactica generalã şi metodicã;
2. Analizeazã oferta de formare profesionalã 5. Noţiuni în ceea ce priveşte caracteristicile
în mod continuu, în functie de obiectivele de individuale ale persoanelor instruite: vârstã,
dezvoltare profesionalã, în raport cu tipul şi capacitãţi bio-motrice şi nivel al calitãţii
scopul programului de formare, ţinând cont de motrice, rezistenţa la efort prelungit în condiţii
reglmentarile legislative în vigoare privind variate,
aptitudini
personale,
calitãţi
formarea iniţialã şi continuã specificã profesiei. psihomotrice deosebite;
6. Noţiuni de bazã în domeniul pediatriei,
ortopediei, geriatriei, neurologiei, psihiatriei.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta unitate sunt urmatoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele Test scris
de la locul de activitate
Întrebãri orale
Rapoarte de calitate asupra procesului realizat
de
cãtre
candidaţi
din
partea
colaboratorilor/superiorilor ierarhici.
Simulare
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Proiect
Portofoliu

Competenţa profesionalã: Organizarea activitãţii proprii
Cod:
Nivel: 3 CNC/ 4 EQF
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. Comunicã permanent cu beneficiarii, într-un 1. Categorii de colaboratori;
mod coerent, cu profesionalism şi cu 2. Noţiuni de planificare şi organizare a
responsabilitate, în vederea cunoaşterii activitãţii proprii;
evoluţiei beneficiarilor, prin prezentarea cãtre 3. Noţiuni de comunicare verbalã şi nonaceştia a obiectivelor urmãrite, precum şi a verbalã
achiziţiilor fizice si psihomotorii vizate prin 4. Noţiuni de didactica generalã şi metodicã;
şedintele de educaţie acvaticã.
5. Cerinţe privind programul de desfãşurare a
2. Elaboreazã proiectul de educaţie acvaticã, în activitãţilor sportive;
funcţie de vârsta şi starea fizicã a 6. Noţiuni de planificare a programului
beneficiarului, prin intermediul funcţiilor propriu, pe etape, conform obiectivelor
recreative, educative şi de preventie, specifice propuse.
fiecãrei categorii de beneficiari.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta unitate sunt urmatoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele Test scris
de la locul de activitate
Întrebãri orale
Rapoarte de calitate asupra procesului realizat
de
cãtre
candidaţi
din
partea
colaboratorilor/superiorilor ierarhici.
Simulare
Proiect
Portofoliu
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Competenta profesionala: Aplicarea normelor de sãnãtate şi securitate în muncã, de prevenire
şi stingere a incendiilor şi de protecţie a mediului
Cod:
Nivel: 3/4
Credite:
Deprinderi
Cunoştinte
1. Aplicã normele de securitate şi sãnãtate în 1. Norme de securitatea şi sãnãtatea în muncã,
muncã, cu atenţie şi responsabilitate, în specifice locului de muncã;
condiţii de securitate, cu respectarea legislaţiei 2. Norme de tehnica securitãţii muncii privind
în vigoare.
instalaţiile şi echipamentele mecanice şi
2. Respectã normele de apãrare împotriva electrice;
incendiilor, de prevenire şi stingere a 3. Noţiuni generale privind legislaţia în
incendiilor prin luarea la cunoştinţã a vigoare;
regulamentului de ordine interioarã, prin 4. Noţiuni privind procedurile operaţionale şi
identificarea
situaţiilor
de
risc,
cu tehnice;
promptitudine.
5. Tehnici de acordare a primului ajutor.
3. Identificã situaţiile de risc prin evaluarea
informaţiilor, prin analizarea situaţiilor şi
elaborarea de prognoze, prin stabilirea
variantelor de acţiune şi implementarea
acestora, prin intemediul instructajelor
periodice, conform procedurilor interne şi prin
luarea mãsurilor necesare acordãrii primului
ajutor.
4. Urmeazã normele de protecţie a mediului, cu
responsabilitate, în condiţii de securitate, cu
ajutorul instructajelor periodice şi a aplicaţiilor
practice.
5. Identificã sursele de poluare în timp util, cu
luarea mãsurilor necesare prevenirii poluãrii, în
concordanţã cu legislaţia în vigoare.
6. Respectã procedurile de urgenţã şi evacuare,
având în vedere grija pentru sine şi pentru
ceilalţi, prin conformarea la cerinţele de
implementare a procedurilor, prin verificarea
promptã a acestora şi prin intermediul adaptãrii
la situaţia creatã, evitând agravarea acesteia şi
accidentarea altor persoane decât cele
implicate deja în incident.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta unitate sunt urmatoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele Test scris
de la locul de activitate
Întrebãri orale
Rapoarte de calitate asupra procesului realizat
de
cãtre
candidaţi
din
partea
colaboratorilor/superiorilor ierarhici.
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Simulare
Proiect
Portofoliu

Competenţa profesionalã: Iniţierea beneficiarilor în elementele de conţinut ale ramurii sportive
urmãrite
Cod:
Nivel: 3 CNC/ 4 EQF
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. Concepe programe de exerciţii fizice, cu 1. Noţiuni de bazã din conţinutul obiectivelor
rigurozitate, prin intermediul exerciţiilor operaţionale;
analitice, globale şi combinate, dar şi a 2. Noţiuni elementare de psihologie generalã si
obiectivelor morfologice, funcţionale şi social- sportivã;
educaţionale.
3. Tipuri de resurse si posibilitãţi de utilizare;
2. Pune în aplicare procesul instructiv- 4. Noţiuni de investigare a parametrilor
educativ prin asigurarea premiselor necesare motrici;
desfãşurãrii în bune condiţii a acestuia, printr-o 5. Noţiuni de teorie a antrenamentului sportiv;
implicare
activã,
prin
respectarea 6. Noţiuni elementare de dezvoltare
particularitãţilor individuale, morfologice, psihomotricã;
funcţionale şi psihice ale beneficiarilor, în 7. Noţiuni elementare de pedagogie şi mijloace
scopul dezvoltãrii calitãţilor motrice, dar şi de învãţare;
ţinând cont de condiţiile de igienã şi de 8. Noţiuni de bazã din kinetoterapie;
numãrul de beneficiari incluşi în activitãţile 9. Tipuri de biomecanicã şi anatomie.
respective, pe toatã durata desfãşurãrii
activitãţii respective.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta unitate sunt urmatoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele Test scris
de la locul de activitate
Întrebãri orale
Rapoarte de calitate asupra procesului realizat
de
cãtre
candidaţi
din
partea
colaboratorilor/superiorilor ierarhici.
Simulare
Proiect
Portofoliu
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Competenţa profesionalã: Evaluarea periodicã şi monitorizarea beneficiarilor
Cod:
Nivel: 3 CNC/ 4 EQF
Credite:
Deprinderi
Cunostinte
1. Urmãreşte evoluţia beneficiarilor în scopul 1. Tehnici de comunicare verbalã şi
verificãrii multilaterale a aptitudinilor acestora, nonverbalã;
prin intermediul mãsurãtorilor şi a evaluãrii 2. Metode de intermediere a relaţiilor de grup;
periodice, scrise şi verbale, în cadrul 3. Noţiuni de psihologie a dezvoltãrii, de
competiţiilor şi concursurilor.
didactica generalã şi metodicã;
2. Instruieşte beneficiarii cu privire la 4. Metode de intermediere a relaţiilor de grup;
principalele procedee tehnice, prin intermediul 5. Tehnici de mediere a conflictelor;
exerciţiilor specifice fiecãrei categorii, în 6. Noţiuni ale codului deontologic şi etic
scopul obţinerii achiziţiilor vizate de profesional.
programele de educaţie acvaticã.
3. Elaboreazã planul sedinţei de educaţie
acvaticã în funcţie de concluziile şedintelor
anterioare, conform protocolului de lecţie
aferent fiecãrei categorii de vârstã în parte şi
având în vedere nivelul de pregãtire fizicã, cu
stabilirea anterioarã a temei de lecţie în funcţie
de obiective.
4. Întocmeşte fişele de observaţie psihomotricã
prin observarea zilnicã, directã şi periodicã,
prin comunicarea cu beneficiarii şi atingerea
obiectivelor specifice categoriei de vârstã şi
conform procedurilor interne specifice care ţin
cont de evaluarea iniţialã şi de observarea
comportamentului beneficiarului pe perioada
lecţiei, faţã de instructor, colectivitate şi
obiectivele lecţiei.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta unitate sunt urmatoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele Test scris
de la locul de activitate
Întrebãri orale
Rapoarte de calitate asupra procesului realizat
de
cãtre
candidaţi
din
partea
colaboratorilor/superiorilor ierarhici.
Simulare
Proiect
Portofoliu
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Competenţa profesionalã: Organizarea şedinţelor de educaţie acvaticã
Cod:
Nivel: 3 CNC / 4 EQF
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. Pune în aplicare planul sedinţei de educaţie 1. Terminologia de specialitate;
acvaticã prin pregãtirea propriu-zisã pentru 2. Tehnici de comuncare;
şedintã, prin preluarea beneficiarului si 3. Noţiuni elementare de anatomie şi
evaluarea iniţialã a acestuia, prin aclimatizarea ergofiziologie;
şi acomodarea cu mediul acvatic, pe baza unui 4. Norme de selecţie;
protocol de lecţie bine stabilit şi prin 5. Mijloace de pregãtire în antrenamentul
intermediul observaţiilor finale.
sportiv, adaptate activitãţii de întreţinere
2. Gestioneazã spaţiul
de desfãşurare a corporalã;
activitãţii prin amenajarea bazinului pentru 6. Noţiuni de bazã privind igiena activitãţilor
desfãşurarea şedinţei şi reamenajarea acestuia sportive;
dupã terminarea şedinţei, prin asigurarea bunei 7. Norme igienico-sanitare în vigoare şi noţiuni
funcţionãri şi mentenanţei materialelor de igienã a echipamentului sportiv;
didactice, în funcţie de tipul de material şi de 8. Noţiuni de bazã de sociologie şi psihologie.
scopul urmãrit pentru folosirea sa şi de
numãrul de persoane din bazin.
3. Asigurã securitatea proprie şi a
beneficiarilor, prin respectarea normelor de
securitatea şi sãnãtatea în muncã, prin
prevenirea riscurilor legate de securitatea
beneficiarului şi a activitãţii, prin respectarea
normelor de igienã, prim ajutor, salvare de la
înec şi a regulamentului de ordine interiorã,
prin anticiparea comportamentelor de risc
pentru starea fizicã a beneficiarilor şi
supravegherea continuã a acestora pe tot
parcursul şedinţei.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceasta unitate sunt urmatoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
Observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele Test scris
de la locul de activitate
Întrebãri orale
Rapoarte de calitate asupra procesului realizat
de
cãtre
candidaţi
din
partea
colaboratorilor/superiorilor ierarhici.
Simulare
Proiect
Portofoliu
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