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PREZENT ŞI PERSPECTIVE ALE EDUCAŢIEI FIZICE ŞI 
SPORTULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE NEPROFIL 

 
 

Colectivul DEFS 
Coordonator: Conf. univ. dr. Alina-Mihaela Stoica 

Universitatea din Bucureşti 
alinamstoica@yahoo.com 

 
 
Rezumat 

Instituţiile de învăţământ superior din lume acordă o atenţie sporită bunăstării 
omului, eforturile lor fiind desfăşurate în virtutea ideii de „bunăstare fizică”, definită cel 
mai bine prin dobândirea şi încurajarea unor deprinderi sănătoase de viaţă. 

Universitatea din Bucureşti se află în faţa unor noi abordări ale strategiei 
instituţionale, care vor necesita în viitor acţiuni judicioase şi coerente pentru valorificarea 
oportunităţilor de dezvoltare, de prevenire a riscurilor, în contextul asumării misiunii ce îi 
revine, în urma clasificării şi ierarhizării domeniilor de studii, realizate de Asociaţia 
Universităţilor Europene (EUA) cu ocazia evaluării din anul 2011 – declarată prima 
universitate de cercetare avansată şi educaţie. 

Sistemul de învăţământ, în contextul general, care caracterizează evoluţia 
societăţii, parcurge într-un ritm alert un program amplu de restructurare, menit să-l 
compatibilizeze cu exigenţele sistemului educaţional şi de formare profesională din 
Comunitatea Europeană. 

În acest context, şi disciplina Educaţie fizică trebuie să-şi reconsidere rolul, 
conţinuturile, metodologia didactică şi sistemul de evaluare a studenţilor. 
 

Cuvinte cheie:  educaţie fizică şi sport, învăţământ superior, statut, perspective. 
 
 
Introducere 

Educaţia fizică în învăţământul superior trebuie explicată prin prisma spiritului 
epocii şi a persoanelor oficiale, care au influenţat întregul proces de educaţie fizică la 
începuturile sale. La început, în majoritatea universităţilor s-a semnalat existenţa unei 
activităţi de esenţă sportivă, care s-a datorat unor iniţiative particulare, de interes local şi 
cu caracter facultativ. 

Referitor la învăţământul superior din ţara noastră, semnalăm câteva probleme 
apărute pe parcurs: 

 în anul 2003, Ministerul Educaţiei a promovat legea de restructurare a studiilor 
(Legea 288/2003), care a centralizat deciziile, precum şi alte aspecte ce suportă 
alt comentariu; 

 Legea Educaţiei Naţionale, Nr. 1/2011, cu referiri la sistemul de finanţare, 
managementul universitar, autonomia universitară şi, mai ales, evaluarea 
instituţională. 
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Aria curriculară Educaţie fizică şi sport în învăţământul superior prevede ca 
disciplină de învăţământ educaţia fizică, acesteia fiindu-i alocate 1-2 ore/săptămână în 
planurile de învăţământ în vigoare, pe o perioadă de 1- 4 semestre. 

Educaţia fizică are menirea de a asigura dezvoltarea aptitudinilor bio-psiho-
motrice şi formarea capacităţii studenţilor de a acţiona asupra acestora, în vederea 
menţinerii permanente a stării optime de sănătate, asigurării unei dezvoltări fizice 
armonioase şi manifestării unei capacităţi motrice favorabile inserţiei profesionale şi 
sociale prezente şi viitoare. 

Pe linia acestor preocupări este firesc şi necesar ca eforturile tuturor cadrelor de 
specialitate să continue în vederea modernizării educaţiei fizice şi să ofere domeniului 
soluţii practice şi idei novatoare. Pe toate treptele învăţământului, obiectivul de bază al 
educaţiei fizice şi principala finalitate l-a constituit cultivarea dragostei pentru mişcare, 
formarea obişnuinţei de practicare sistematică a diferitelor exerciţii fizice, a organizării şi 
petrecerii în mod util şi creativ a timpului liber.  

Statutul Educaţiei fizice şi sportului nu este unanim acceptat în toate 
universităţile din România, varietatea acestuia (obligatoriu, facultativ sau opţional) fiind 
stabilit de fiecare universitate, chiar facultate în parte, pe baza autonomiei universitare, cu 
toate că forurile abilitate încearcă să reglementeze această situaţie. Astfel, prezentăm 
următoarele clarificări: 

• Consiliul ARACIS, în şedinţa din 28.06.2012, a analizat următoarele aspecte ale 
curriculei unui program universitar de studiu (licenţă) şi face următoarele 
precizări: 

Disciplina educaţie fizică: 
– este disciplină complementară; 
– este inclusă în patru semestre; 
– se acordă calificativul admis/respins; 
– se acordă în total 3-4 credite transferabile peste cele 30 credite ale unui 

semestru 
• Acte oficiale:  

• Legea Educaţiei Fizice şi a Sportului (28.04.2000, actualizată în 25.03.2012) 
• Ordin MECTS nr. 1560/23.07.2007 

 

Prezentăm în continuare situaţia disciplinei Educaţie fizică şi sport în facultăţile 
Universităţii din Bucureşti: 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
Regimul facultăţii 
2013-2014 

Durata  

1 Administraţie şi Afaceri Facultativ 4 semestre  

2 Biologie Facultativ 4 semestre  
3 Chimie Facultativ 1 semestru  

4 Drept Facultativ 8 semestre  

5 Filosofie  Facultativ 4 semestre  
6 Fizică Obligatoriu 4 semestre  
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7 Geografie Facultativ 4 semestre  
8 Geologie Facultativ 2 semestre  
9 Istorie Facultativ 4 semestre  

10 Jurnalism Facultativ 4 semestre  

11 Limbi  şi Literaturi Străine Facultativ 4 semestre  

12 Litere Facultativ 4 semestre  
13 Matematică şi Informatică Facultativ 4 semestre  
14 Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Facultativ 3 semestre  

15 Sociologie şi Asistenţă Socială Facultativ 4 semestre  

16 Ştiinţe Politice Facultativ 4 semestre  
17 Teologie Ortodoxă  Opțional 4 semestre  
18  Teologie Baptistă  -  -  

 

Tabel nr. 1 – Regimul Educaţiei fizice şi sportului în Universitatea din Bucureşti 
 
  Aşa cum se observă în tabelul de mai sus, la nivelul facultăţilor din cadrul 
Universităţii din Bucureşti, nu există o politică comună în ceea ce priveşte statutul 
disciplinei Educaţie fizică. Prin urmare, se constată necesitatea unei reglementări unitare 
a acestor aspecte, care să fie în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi care să ţină cont, în 
special, de beneficiarul direct al procesului instructiv-educativ, respectiv studentul. O 
astfel de abordare, care să prevadă obligativitatea practicării educaţiei fizice la nivelul 
învăţământului superior de neprofil, în primii doi ani de studiu, ar răspunde cerinţelor 
specifice impuse atât la nivel instituţional, cât şi social, în condiţiile implicării active a 
tuturor factorilor decizionali. 

Prezentăm în continuare numărul total al studenților angrenați la disciplina 
Educație Fizică, în ultimul deceniu, perioadă de timp în care regimul acestei discipline a 
variat de la o facultate la alta, chiar și în cadrul aceleiași facultăți, având la un moment dat 
regim obligatoriu în 1/3 din facultățile universității, respectiv între anii 2002-2007. 
 

 
Tabel nr. 2 – Situaţia statistică a studenţilor angrenaţi la disciplina educaţie fizică şi sport 

în ultimii unsprezece ani universitari 
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Scăderea interesului studenţilor Universităţii din Bucureşti faţă de disciplina 
Educaţie fizică şi sport are drept cauze: 

• statutul disciplinei EFS la nivelul învăţământului superior de neprofil; 
• educaţia şi cultura sportivă:  

– familie 
– societate 
– şcoală 

• regimul disciplinei EFS la nivelul facultăţilor; 
• baza materială raportată la oferta educaţională; 
• condiţiile sociale; 
• promovarea inechitabilă a disciplinei EFS la nivelul secretariatelor facultăţilor, în 

raport cu celelalte discipline; 
• calendar competiţional (diversitate, atractivitate etc). 

 
În acest sens, iniţiativele  Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport din 

Universitatea din Bucureşti au loc în sensul unor: 
• demersuri constante în direcţia clarificării statutului disciplinei EFS: ARACIS, 

MEN, Senat UB, Decanate (prin intermediul îndrumătorilor de credite); 
• programe flexibile pentru studenţi:  

– posibilitatea alegerii disciplinei, profesorului şi a intervalului orar, 
posibilitatea schimbării semestriale a disciplinei şi cumulării prezenţelor; 

– promovarea disciplinei EFS la nivelul şcolilor şi liceelor, în cadrul 
săptămînii “Şcoala altfel” şi “Tîrgul Educaţiei”; 

– acţiuni de voluntariat, spectacole caritabile, festivaluri; 
– diversificarea ofertei educaţionale. 

• demersuri constante în direcţia îmbunătăţirii bazei materiale: 
– proiecte în derulare: bazin înot, sală multifuncţională, sală fitness  
– proiecte finalizate: teren multifuncţional, teren sintetic fotbal 

• demersuri constante în direcţia îmbunătăţirii calendarului competiţional (cupe, 
campionate, crosuri); 

 
 
Concluzii 
 Importanţa introducerii educaţiei fizice ca disciplină obligatorie în planul de 
învăţământ al tuturor facultăţilor este de netăgăduit. Şi asta pentru că educaţia fizică 
constituie o activitate socială cu contribuţii deosebite la integrarea social-profesională a 
tineretului. În acest context, se evidenţiază funcţia formativă a educaţiei fizice, care 
trebuie să contribuie la dezvoltarea acestor însuşiri şi capacităţi, care să-i permită 
individului să-şi însuşească cât mai repede şi mai bine meseria aleasă, să o practice cu 
randament sporit, să se poată angaja în diverse activităţi sociale şi să poată acţiona în mod 
independent şi creator asupra mediului şi asupra propriei sale persoane. 

Educaţia fizică şi sportul  în mediul universitar devin astăzi o cerinţă majoră, cu 
variate şi largi implicaţii sanogenetice, datorită specificului muncii studenţilor, în care 
efortul fizic ocupă un loc redus, ponderea fiind deţinută de solicitările psihice şi 
intelectuale.  
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 Pe linia acestor preocupări este firesc şi necesar ca eforturile tuturor cadrelor de 
specialitate să continue în vederea modernizării educaţiei fizice şi să ofere domeniului 
soluţii practice şi idei novatoare.   
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PRESENT AND PERSPECTIVES OF PHYSICAL EDUCATION 
AND SPORTS IN THE NON PROFILE HIGHER EDUCATION 

 

 
Members of DEFS UB 

Coordinator: Associate Professor Alina Mihaela Stoica PhD 
University of Bucharest 
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Abstract 

The worldwide teaching institutions are currently paying attention to people’s 
wellbeing, their efforts being performed within the idea of “physical wellbeing”, mostly 
defined by achieving and encouraging some healthy acquirements. 

The University of Bucharest is facing some new approachings regarding 
institutional strategies, that will soon imply advisable and coherent actions for  the 
practical application of the development opportunities, riskprevention, in the context of 
mission’s assumption, in the wake of classification and ranking of the domain of the 
study, realized by the Association of European Universities, in the 2011’s evaluation-the 
university is declared as being the first of advanced research and education. 

The educational system, in its general context, which characterizes the evolution 
of society, is quickly covering an extensive program of reorganization, which is meant to 
match the demandings of the educational system of the European union. In this context, 
the physical education must also reconsider its role, content, teaching methodology and 
the student’s evaluation system. 
 
Key words: sports and physical education, higher education, status, perspectives. 

 

 
Introduction 

The physical education in the higher education must be explained through the 
spirit of the ages and official persons, who influenced the whole process of physical 
education at its beginnings. At first, in most universities has been signaled the existence 
of some kind of sports activity, which was the cause of some private initiatives, of local 
interest and optional. 

Regarding our country’s higher education,there are some problems that emerged: 
-  in 2003,the ministry of Education promoted a law that restructured the 

studies(288/2003), which centralized the decisions, as another aspects that 
support a new remark. 

-  the law of national education nr.1/2011, regarding the funding system, the 
academic management and autonomy, and especially, the institutional 
evaluation. 

The curricular area Sports and Physical education in the higher education is 
anticipating physical education as a discipline, being allotted 1-2 hours/week in the 
curriculum in effect, on a period of 1-4 semesters. 



 20 

Physical education is also meant to ensure the development of the bio-phycho-
motor skills and the student’s training  ofacting, in order to maintain a permanent healthy 
status, to ensure a concordant physical development and to show good motor skills 
favorable to the present and future professional and social insertion. 

In the wake of these concerns, it is normal and necessary that all the efforts of the 
specialized staff to continue in order to improve the physical education and to provide 
practical solutions and innovative ideas. 

On all the stages of education, the main purpose of sports and the goal were built 
by the love for activity,the habit of practicing different physical exercices,the 
organization of leisure time in a good,creative way. 

The status of physical education is not unanimously accepted in all Romanian 
universities,its variety(mandatory,dispensable,optional) being established by each 
university,on the basys of academicalautonomy,although the competence forums are 
trying to bring the situation under regulation.Hence,the following illustrations: 

The ARACIS board in the meeting from 28.06.2012, analysed the following 
aspects of the academical study program (licence) and is making the following 
assignations: 

- physical education and sports is a complementary discipline 
- it is included in four semesters 
- it is marked by admitted/rejected 
- it is given 3-4 credits transferable over the 30 credits of a semester. 
Official documents: 
- Law of Physical Education and Sports (28.04.2000,updated in 25.03.2012) 
- MECTS Degree nr.1560/23.07.2007 
 

We are next presenting the situation of physical education and sports of the 
University of Bucharest: 

 

Nr. 
crt. 

Faculty 
Discipline status 
2013-2014 

Period  

1 Business and Administration Optional 4 semesters  

2 Biology Optional 4 semesters  
3 Chemistry Optional 1 semester 

4 Law Optional 8 semesters  

5 Phylosophy  Optional 4 semesters 
6 Physics Obligatory 4 semesters 
7 Geography Optional 4 semesters  
8 Geology Optional 2 semesters  
9 History Optional 4 semesters 

10 Journalism Optional 4 semesters 

11 Foreign Languages Optional 4 semesters 

12 Phylology Optional 4 semesters  
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13 Mathematics and  Informatics Optional 4 semesters  
14 Psychology Optional 3 semesters  

15 Sociology Optional 4 semesters 

16 Political Sciences Optional 4 semesters  
17 Theology  Optional 4 semesters  

 
As we can see in the table above, at the level of University of Bucharest there is 

not a common policy regarding the status of physical education. Hence, is determined the 
necessity of a unitary regulation of these aspects,which must be in concordance with the 
laws in force, and which must account for the direct beneficiary of the instructive-
educative process, the student. Such approaching, which is maping out the 
compulsoriness of practicing physical education in the higher education, in the first two 
years of study, would be an answer for all the specific demands at an institutional and 
social level, in the terms of the active involvement of all decisional factors. 

We are next presenting the total number of the students inscribed at physical 
education, in the last ecade, time in which the system of this discipline varied from one 
faculty to another, even within the same faculty, at a certain point being mandatory in 1/3 
faculties, between 2002-2007. 

 

 
Table no. 2 - The statistical situation of students involved in physical education and 

sport in the last eleven years 
 
Decreasing interest of the students of the University of Bucharest for physical 

education and sport is due to:  
• the status of discipline  Physical Education;  
• education and sports culture:  

- family  
- society  
- school  

• the regime of  Physical Education whithin faculties;  
• the material conditions related to the educational offer;  
• social conditions;  



 22 

• the unfair promoting  of Physical Education in relation to other disciplines;  
• competitive calendar (diversity, attractiveness, etc.). 
For this purpose, the initiatives of the Department of Physical Education and 

Sport at the University of Bucharest are:  
• constant efforts towards clarifying the status of discipline Physical Education : 

ARACIS, MEN, UB Senate, Dean (through tutors credits) ; 
• flexible programs for students : 

- the possibility of chosing the sportive discipline, the teacher and the 
schedule, the possibility of changing them and cumulating the presences in 
each semestre; 

- Promoting EFS discipline in schools and high schools in the week "The 
different School" and "Education Fair " ; 

- Volunteering, charity shows, festivals; 
- Diversification of education. 

• constant efforts towards improving the material conditions : 
- Ongoing projects: swimming pool, multipurpose room, fitness room. 
- Projects: multifunctional field, synthetic football field. 

• constant efforts in improving the competitive calendar (cups, championships, 
crosses); 

 
Conclusions  

The importance of introducing physical education as a compulsory subject in the 
curricula of all faculties is undeniable. This is because physical education is a social 
activity with outstanding contributions to the social and professional integration of youth. 
In this context, it is highlighted the formative function of physical education, which 
should contribute to the development of these qualities and skills that enable the 
individual to acquire as quickly as possible the job chosen to be practiced with maximum 
efficiency and to be able to engage in various social activities and act independently and 
creatively on the environment and on their own person. 

In present days, physical education and sport in university environment become a 
major requirement with varied and wide implications due to the specific students activity 
in which the exercise plays a reduced role, the share being held by mental and intellectual 
demands. 

In line with these concerns is natural and necessary that the efforts of all 
professional staff to continue to modernize physical education and provide practical 
solutions and innovative ideas. 
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Rezumat 
Tendinţa de restructurare a învaţământului superior din ţara noastra presupune nu 

numai aspecte de organizare  şi de modificare a programelor ci şi de schimbare a 
concepţiei cadrelor didactice asupra modului şi tehnologiei predării. Transmiterea de 
cunoştinţe, formarea unor deprinderi, priceperi şi calităţi motrice, nu pot fi în totalitate 
unidirectionate (profesor-student), ci trebuie să devină si reflexive (student-profesor) pe 
principiul stimul-reacţie-răspuns ca dominant a procesului didactic. Sub aspect, scopul 
lecţiilor de educaţie fizică cu studenţii nu trebuie orientat exclusiv spre motricitate. 
Plecându-se de la realitatea că fiinţa umană este o unitate bio-psiho-fizică şi socială, că 
jocurile sunt mijloace ale lecţiilor de educaţie fizică practicate sub forma de întrecere 
(sport) şi că sportul este un fenomen social unanim recunoscut la finele secolului XX, 
consider că prin folosirea jocurilor trebuie să urmarim aportul asupra socializarii viitorilor 
specialişti în diverse domenii. 
 Iată de ce lucrarea de faţă îşi propune ca până la stabilirea mijloacelor şi 
metodelor de realizare a socializării studenţilor prin folosirea jocurilor în lecţiile de 
educaţie fizică şi a experimentarii acestora, considerandu-le aspect de noutate, să prezinte 
un studiu privind  baza teoretică a socializării, elementul ei şi cum se regăsesc acestea în 
practica jocurilor. 

 
Cuvinte cheie: socializare, student, educaţie fizică şi sport. 
  
 

Tendinţa de restructurare a învăţământului superior din ţara noastră presupune nu 
numai aspecte de organizare şi de modificare a programelor ci şi de schimbare a 
concepţiei cadrelor didactice asupra modului şi metodologiei predării.  

Transmiterea de cunoştinţe, formarea  unor  deprinderi,  priceperi şi calităţi 
motrice, nu pot fi în totalitate  unidirecţionate (profesor-student) pe principiul stimul- 
reacţie-răspuns ca dominantă a procesului didactic.  

Sub acest aspect, scopul lecţiilor de educaţie fizică cu studenţii nu trebuie orientat 
exclusiv  spre motricitate.  

Plecându-se de la realitatea că fiinţa  umană este o unitate  bio-psiho- fizică şi 
socială, că jocurile sunt mijloace ale lecţiilor de educaţie  fizică practicate sub forma  de 
întrecere (sport) şi că sportul este un fenomen social unanim recunoscut la finalul 
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secolului XX, considerăm că prin folosirea jocurilor trebuie să urmărim aportul acestora 
asupra socializării viitorilor specialişti în diverse domenii.  

*** 
Din dicţionarul de sociologie (Larousse, 1996) aflăm că în sens larg,”a socializa 

înseamnă  a transforma un individ dintr-o fiinţă socială, înlocuindu-i modul de gândire, 
simţire, acţionare”, realizând una din consecinţe “stabilizarea normelor de comportament 
dobândite’’. 

Regulile sociale care iniţial sunt exterioare  individului devin interiorizate, 
acestea contribuind la “creşterea solidităţii unui grup”. Studiile privind socializarea au ca 
obiectiv “stabilirea prin intermediul generaţiilor a culturilor şi a subculturilor specifice 
unor grupuri, comportamentelor unor indivizi, care au fost supuşi aceloraşi tipuri de 
învăţare tipuri de învăţare (lingvistică, cognitivă, politică sau morală). 

Acestei teorii deterministe (societatea influenţează individul) prin care individul 
este considerat “o fiinţă pasivă şi care prin comportament se rezumă la o reproducere a 
unor scheme dobândite”, se opune o concepţie mai flexibilă ce se referă la anatomia 
relativă a individului, “capacitatea acestuia de a-şi adapta deprinderile dobândite la 
situaţii trăite şi de a modifica la nevoie normele si valorile interiorizate în funcţie de 
problemele pe care trebuie sa le rezolve”. 

Îndelungatul proces al socializării începe după naştere, prin dependenţă totală a 
copilului de familie şi modului de viaţă a acestuia. Treptat, copilul începe să înţeleagă că 
el constituie ceva aparte de mediu, devine şi imită comportamentul persoanei din familie 
de care depinde mai mult. 

Sociologul american George Herbert consideră această manifestare drept un 
“altul semnificativ” ca prin comportament. 

Cu timpul copilul sesizează la cei din jur comportamente diferite in funcţie de 
ceea ce sunt (părinţii, fraţii, bunici, tineri, adulţi, agricultori, comercianţi, intelectuali), 
adică diferite categorii sociale, însuşindu-şi comportamentul abstract al unui “altui 
generalizat”, deci rolurile sociale specifice mediului în care trăieşte, cu credinţale, 
valorile şi normele lui, devenind astfel fiinţă socială. 

 
 “Acest proces prin care individul nativ îşi însuşeşte credinţale, valorile, 

normele şi comportamentele societăţii, devenind fiinţă socială, constituie socializarea.” 
(N. Grosu) 

 
Socializarea are menirea de a asigura continuitatea societăţii prin formarea 

culturală vizând sensul valoric al societăţii prin: 
 expunerea către copii a comportamentelor pozitive ascunzându-le pe cele 

negative: 
 responasabilizarea copiilor prin activităţi consacrate social (gospodărie, 

activităţi din grădiniţă, şcoală); 
 recompensarea prin elogiere, sau materială a comportamentelor pozitive 

şi sancţionarea celor negative. 
            Antropologul american  Ralph Linton afirmă că socializarea este  “un proces 
prin care individul învaţă ceea ce trebuie să facă pentru ceilalţi şi ceea ce se poate 
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face în mod legitim să aştepte de la ei”.  Socializarea realizată în familie este numită de 
sociologul american Charles Horton  Cooley drept  socializarea primară.  

Însă individul prin alte roluri sociale (elev, student, salariat, părinte, soţ) ca 
standarde obiective, în care trebuie să-şi adapteze credinţele normale şi valorile, 
continuând să se socializeze în şcoli, facultăţi, locuri de muncă, este numită de aceeaşi  
autor socializare secundară. 

Esenţa socializării secundare constă în însuşirea de roluri noi,   adaptarea rolurilor 
însuşite sau chiar elaborarea de metode de comportament prin experienţă şi capacitatea de 
a sesiza variaţiile din comportamentul propriu  şi  din  comportamentul altora.  

Societatea veghează formarea comportamentelor prin aprecieri, tolerări sau 
respingeri (control extern) care se transformă în autocontrolul (intern).  

Din  necesitatea ce se simte   afectiv de către individ de a fi apreciat sau de a evita 
răspunsuri nefavorabile, se naşte în orice situaţie, după părerea lui  Ralph Linton o 
”componenţă socială” 

 
Aşadar, se consideră că factorii ce contribuie la socializare secundară sunt 

cerinţele societăţii, necesităţile şi diversificarea trăsăturilor native ale individului. În 
măsura în care experienţa trăită de individ este comună majorităţii sociologul polonez Ian 
Szezepanski apreciază ca “personalitatea de bază constituie acel tip care exprimă cel 
mai bine valorile esenţiale ale culturii respective”. 

 
Conform aprecieri  sociologului american Lowrance Kahlberg, în evoluţia 

individului supus socializării apar trei stadii: 
 preconvenţional (specifice copiilor, adolescenţilor şi adulţilor sub nivelul 

mediei sociale) în care individul respectă normele pentru a evita sancţiunile şi 
a obţine satisfacerea necesităţilor (indivizi întârziaţi social); 

 convenţional  (specific adolescenţilor şi adulţilor socializaţi la nivelul mediei 
sociale) în care individul respectă normele pentru a obţine aprecierea societăţii 
şi din convingerea că aceasta îi este datoria (indivizi normali); 

 postconvenţional (specific adulţilor socializaţi peste nivelul mediei sociale) în 
care individul ori respectă normele, ori le contestă pentru a institui un nou 
sistem normaţi după principii superioare (indivizi deosebiţi). 

Acţiunile factorilor socializaţi ca familia, grupurile de vârstă, biserica, instituţiile 
de învăţământ, locurile de muncă, asociaţiile mass-media sunt simultan, receptate de 
indivizi în funcţie de trăsăturile lor native şi formează diversitatea tipurilor de 
personalitate. 

Indivizii socializându-se în funcţie de cerinţele societăţii devin mai umani, iar în 
funcţie de cerinţele instituţiilor fundamentale ale societăţii cu specific economic, religios, 
medical, de arte sau guvernare devin tipuri umane, iar unele din aceste tipuri, prin 
idealizare, devin ideal de personalitate. 

 
Psihologul german Edwuard Spranger sugerează următoarea tipologie: 

 omul teoretic (preocupat de cercetare); 
 economic (preocupat de bogăţie); 
 estetic (preocupat de artă, sport); 
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 activist social (preocupat de ajutorarea semenilor), 
 politic (preocupat de putere); 
 religios (preocupat de transcendenţă). 

 

Aşadar, socializarea deşi marcată de aspecte contadictorii, „constituie procesul 
fundamental care consideră atât continuitatea şi stabilitatea societăţii, cât şi 
scimbarea ei”. Devine astfel evident ca „fără socializare, fie doar şi în cazul unei 
generaţii, omenirea ar recădea în barbarie”. (N. Grosu). 
 

Consideraţii preliminare: 
 activităţile corporale contribuie la formarea şi educarea omului la orice vârstă, 

prin tendinţa dezvoltării sale armonioase, întărirea sănătăţii. imprimarea 
spiritului de ordine şi disciplină, înţelegerea normelor de conveţuire şi 
conlucrare; 

 jocul aparţine sferii activităţilor corporale care prin motricitate, stereotipii 
specifice, reguli prestabilite apreciate sau penalizate de un arbitru (observator),  
gândire rapidă în rezolvarea unor situaţii diverse în grup, corespunde cerinţelor 
prin care se poate realiza adaptarea indivizilor în diferite medii sociale, criterii 
ce aparţin scopului socializării; 

 în perioada copilăriei, jocului (joaca) este factorul şi mijlocul principal al 
socializării primare; 

 studenţii supuşi unei educaţii specifice ce urmăreşte formarea unor specialişti 
de înaltă calificare, în diverse domenii ale vieţii sociale, se află în perioada 
secundară a socializării; 

 deşi majorii sunt încă nematurizaţi social, fiind supuşi unor reguli şi modalităţi 
specifice de formare pe perioada studiilor, perioadă în care practicarea 
activităţilor corporale sub diferite forme, printre care se încadrează şi jocul, 
contribuie din plin la formarea personalităţii lor ca viitori specialişti activi în 
diverse grupuri sociale; 

 steriotipiile dinamice formate prin practicarea jocurilor sportive pot influenţa 
cu succes steriotipiile de comportament social, utilizate în viitoarea  profesie  
de viaţă, adaptate cerinţelor unor grupuri sociale în care vor activa, 
profesându-şi meseria; 

  aşadar prin posibilitatea ce li se oferă, profesorii de educaţie fizică din 
catedrele universitare, trebuie să urmărească în mod unitar pregătirea motrică 
şi psiho-socială a viitorilor specialişti, folosind  pe lângă metodele  pedagogice  
cunoscute,  pe cele  psiho-socială îndreptate în cunoaşterea şi activitatea 
grupurilor (grupelor de studii) în vederea influenţării trăsăturilor 
comportamentale şi personalităţii acestora. 

 

BIBLIOGRAFIE 
Grosu,N.-Esenţele sociologiei, Editura militară, Bucureşti, 1997. 
Iahiel, N.-Sociologie şi ştiinţă, Editura politică, Bucureşti, 1984 
Miftode, V.-Metodologia  sociologică, Editura Porto- Franco, Galaţi, 1995. 
Dicţionar de sociologie (Larousse), Editura Univers enciclopedic, Bucureşti 1996.



 27

SOCIALIZATION ASPECTS OF USING 
GAMES IN LESSONS STUDENTS 

(Theoretical foundations) 
 
 

Ady-Constantin Rancea 
Univ. Technique “Gh.Asachi” Iaşi 

Department of Physical Education and Sport 
rancea_ady_2008@yahoo.com 

 
 
Abstract 

The trend of restructuring higher education in our country entails not only issues 
of organization and program changes but also change the way teachers design and 
technology teaching. Transmission of knowledge, training of skills, driving skills and 
qualities can not be entirely unidirectional (teacher- student), but must become and 
reflective (student - teacher) on the principle of stimulus -response reaction as the 
dominant teaching. 

In terms of purpose physical education lessons students should not be directed 
solely to motility. Bowing to the reality that the human being is a bio- psycho-physical 
unity and social, that games are a means of physical education lessons practiced form of 
competition (sport) and that sport is a social phenomenon widely recognized in the late 
twentieth I believe that by playing intake should follow the socialization of future 
specialists in various fields. 

That is what this paper intends to establish the means and methods of achieving 
the socialization of students by using games in physical education classes and their 
experimentation, considering their novelty aspect to present a study on the theoretical 
basis of socialization her element and as they are found in the practice games. 

 
Key words: socialization, student, physical education and sports 

 
 
The trend of restructuring higher education in our country entails not only issues 

of organization and program changes but also change the way teachers design and 
teaching methodology. 

Transmission of knowledge, training of skills, driving skills and qualities can not 
be entirely unidirectional (teacher-student) on the principle of stimulus-response reaction 
as the dominant teaching. 

In this regard, the purpose of physical education lessons students should not be 
exclusively oriented towards motility. 

Bowing to the reality that the human being is a bio- psycho-physical unity and 
social, that games are a means of physical education lessons practiced form of 
competition (sport) and that sport is a social phenomenon widely recognized at the end of 
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the twentieth century believe that by playing their contribution must follow the 
socialization of future specialists in various fields.  

*** 
          From the dictionary of sociology (Larousse, 1996) find that broad "socialize means 
to transform an individual from a social being, replacing thinking, feeling, drive", 
realizing one of conseciţe " stabilizing rules of conduct acquired ''. 

Social rules are external to the individual who initially becomes internalized, 
contributing to "increase the robustness of a group". Socialization studies aim to 
"establish through generations of cultures and subcultures specific groups, behaviors of 
individuals who were subject to the same types of learning types of learning (linguistic, 
cognitive, political or moral). 

This theory of deterministic (society influence individual) that the individual is 
considered "being passive and that the behavior is limited to reproduction of acquired 
schemes" opposes a flexible concept that refers to the relative anatomy of the individual, 
"its ability the acquired skills to adapt to situations experienced and modify as needed 
internalized norms and values to the problems you have to solve them".  

The long process of socialization begins after birth, the total dependence of the 
child from the family and its lifestyle. Gradually, the child begins to understand that he is 
something special environment becomes mimics the behavior of the family that depends 
more  

American sociologist George Herbert considers this event as a "significant other" 
as their behavior. 

With time notifies the child in others different behaviors depending on what you 
are (parents, siblings, grandparents, young adults, farmers, merchants, intellectuals) that 
different social groups, acquiring the abstract behavior of a "generalized other" so 
specific social roles their background, beliefs, values and norms of, becoming a social 
being. 
 

"The process by which the individual appropriates native beliefs, values, 
norms and behaviors of society, becoming a social being, is socialization." (N. 
Grosu)  
             Socialization is designed to ensure continuity of society by forming society by: 

 exposing children to positive behaviors hiding the negative ones:  
 responasabilizarea children through activities devoted to social (household 

activities kindergarten, school);  
 reward by praising, or material of positive behaviors and negative punishment. 
 
The american anthropologist Ralph Linton states that socialization is "the 

process by which an individual learns what to do for others and what can 
legitimately expect from them." Family socialization conducted by the American 
sociologist Charles Horton called Cooley as primary socialization. 

But individual other social roles (student, student, employee, parent, spouse) as 
objective standards that must adapt normal beliefs and values, continuing to socialize in 
schools, colleges, workplaces, is called by the same author secondary socialization. 
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The essence of secondary socialization is to familiarize new roles, roles 
adaptation or development of methods learned behavior through experience and the 
ability to sense changes in their own behavior and the behavior of others.  
           Company formation behaviors ensure the appreciation, tolerance or rejection 
(external control) that turns into self (internal).  
           Of necessity it feels emotionally by the individual to be appreciated or avoid 
adverse responses, is born in every situation, according to Ralph Linton a "social 
structure". 
          It is therefore considered that the factors contributing to secondary socialization 
are the demands of society, the needs of the individual native traits and diversification. 
Insofar as the experience of the individual is the most common Polish sociologist January 
Szezepanski appreciate the "basic personality type is that which best expresses the 
essential values of that culture." 
 
         According to the American sociologist Lawrence Kohlberg feedback in the 
evolution of the individual subject socialization occurs three stages: 

 preconventional (specific to children, adolescents and adults in the social 
media) the individual complies with the rules to avoid penalties and get the 
satisfaction of (socially retarded individuals);  

 conventional (specific to adolescents and adults socialize in the social 
media) to comply with the individual to gain appreciation society and the 
belief that it is his duty (normal individuals);  

 postconvenţional (specific socialized adults over the social media) in which 
the individual or comply with or contest them to establish a new normal after 
higher principles (distinguished individuals). 

Actions by socialized as family, age groups, church, schools, workplaces, media 
associations are simultaneously received by individuals according to their features and 
form native diversity of personality. 
 

Individuals socializându itself to the needs of society become more human, and 
according to the requirements of fundamental institutions of society with specific 
economic, religious, medical, arts and government are human types, and some of these 
types, the idealization, are ideal personality. 

Spranger Edwuard German psychologist suggests the following typology:  
  man theory (concerned about research);  
  economic (wealth concerned);  
  aesthetic (concerned with the arts, sports);  
  social activist (concerned with helping others)  
  political (power concerned);  
  religious (concerned with transcendence). 
 
Therefore, though marked by issues contadictorii socialization "is the 

fundamental process that considers both the continuity and stability of society, and 
change them". It becomes obvious that "no socializing or just in case a generation, 
mankind would relapse into barbarism.'' (N.Grosu). 
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Preliminary considerations : 

 bodily activities contribute to the training and education of man at any age, by its 
harmonious development trend, better health. printing spirit and discipline, 
understanding the rules of coexistence and cooperation ; 

  game belongs sferii bodily activities by traction, stereoripii specific 
predetermined rules appreciated or penalized by a referee (observer) quick 
thinking in solving various situations group meets the requirements that 
individuals can adapt to different social, criteria belonging purpose of 
socialization ; 

  childhood, game (play) is the primary means of socialization factor and primary 
 students undergo specific education aims at training highly qualified specialists in 

various fields of social life is secondary socialization period ; 
 although the majors are still socially immature, being subject to rules and specific 

ways of training during their studies, during which practicing various forms of 
tangible activities, including falls and the game, contribute greatly to the 
formation of their personality as future professionals active in various social 
groups ; 

 steriotipiile formed by dynamic sports games can influence social behavior 
steriotipiile successfully used in future professional life, adapted to the social 
groups that are active profesându and craft ; 

 therefore the possibility that it offers, physical education teachers in university 
departments should pursue unitary motor and psycho-social training of future 
specialists using besides teaching methods known in the psychosocial knowledge 
and activity directed groups (study group) to influence behavioral traits and their 
personality. 

 
Conclusions: 
 The physical education and sports make up a domain midst of culture, reflecting 
in his evolution the sequence and the variation concepts about human beings, based on 
the philosophical thinking of the times. 

        We can not say what the future holds, but we can be confident in the biological 
potential of the people of Romania, his desire to show the sports movement and the value 
of professional personnel, area that are recognized worldwide.             

Therefore, the usefulness of human movement through sport is a universal good 
that highlights national appearance but is a means of understanding without words all 
peoples of the world. 
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Rezumat  

În cadrul învăţământului superior activităţile formale şi nonformale de educaţie 
fizică şi sport vizează rezolvarea unor sarcini specifice domeniului, printre care amintim: 
dezvoltarea multilaterală a calităţilor fizice, a aptitudinilor fizice (motrice), dezvoltarea 
fizică  armonioasă, întărirea sănătăţii, dezvoltarea unor indici psihice etc. Sarcini care au 
o influenţa pozitivă în formarea viitorilor cetăţeni şi specialişti. 

Cuvinte cheie: educaţie fizică, activităţi motrice, sănătatea, calitatea vieţii. 
 
 
1. Introducere 

Educaţia fizică şi sportul (în text acronimul EFS) în învăţământul superior 
reprezintă o componentă a sistemului de educaţie universitară.  Alături de celelalte 
discipline ale învăţământului universitar, educaţia fizică este un proces instructiv-educativ 
care are un ideal, funcţii, pricipii şi obiective, ce vizează rezolvarea unor sarcini specifice 
domeniului, printre care amintim: dezvoltarea multilaterală a calităţilor fizice, a 
aptitudinilor fizice (motrice), dezvoltarea fizică  armonioasă, întărirea sănătăţii, 
dezvoltarea unor indici psihice etc. Sarcini care au o influenţa pozitivă în formarea 
viitorilor cetăţeni şi specialişti. 

Specialiştii domeniului consideră că activităţile de EFS, în cadrul mediului 
universitar, trebuie să urmărească cu prioritate idealul EF care este omul sănătos fizic şi 
psihic, cu o dezvoltare corporală  armonioasă şi corectă, cu deprinderi şi priceperi motrice 
dezvoltate multilateral. De asemenea, este necesar ca studenţii să aibă un” bagaj” de 
cunoştinţe teoretice,  privind  beneficiile practicării  exerciţiului fizic, care să-i permită 
folosirea utilă a timpului liber,  acţionând  şi în zona stilului de viaţă sănătos. 

 
2. Scop şi ipoteză 

În demersul nostru teoretic, dorim să evidenţiem beneficiile practicării educaţiei 
fizice asupra organismului uman, atât pe plan fizic, cât şi psihic. Totodată este esenţial, 
să-I determinăm pe tineri să participe la activităţile formale şi nonformale de educaţie 
fizică şi sport, pentru a conştientiza că practicarea activităţilor motrice   determină efecte 
pozitive asupra organismului uman, oferă posibilităţi de petrecere plăcută şi utilă a 
timpului liber, contribuind şi la imbunătăţirea calităţii vieţii 

mailto:alina_anca_tufan@yahoo.com�


 32 

În etapa studenţiei, activităţile de EFS au ca scop continua formare şi autoformare 
a viitorului specialist 

Privind ipoteza teoretică de la care am pornit este că, practicarea activităţilor 
formale şi nonformale de educaţie fizică, pot determina, studenţilor, o atitudine pro 
mişcare şi în timpul liber. 

 
3. Conţinut 

Educaţia fizică şi sportul  în învăţământul superior nonprofil este un proces 
instructiv-educativ ce are un ideal, funcţii, pricipii şi obiective, specifice domeniului. 

Idealul EF trebuie să coincidă cu idealul general educaţional, astfel orice ideal se 
modifică în funcţie cerinţele societăţii. În stabilirea idealului EFS trebuie să se ţină seama 
de următoarele “elemente fundamentale de referinţă” (Cârstea, G., 2000, p. 38): 

 Dezvoltarea fizică armonioasă şi corectă 
 Deprinderile şi priceperile motrice 
 Calităţile motrice 
 Cunoştinţele individuale sau de microgrup privind  autoorganizarea, 

autoconducerea şi autoevaluarea practicării exerciţiilor fizice 
 Calităţile şi comportamentele pozitive pe planurile moral, estetic, intelectual 

etc. 
Activitatea de EFS este complexă din perspectiva conţinutului, organizării şi 

desfăşurării sale. Cuprinde următoarele subsisteme, determinate, cu prioritate de 
ontogeneza umană: (Cârstea, G., 2000, p. 21) 

1. Educaţia fizică a generaţiei tinere (preşcolar, şcolar şi universitar); 
2. Educaţia fizică militară; 
3. Educaţia  fizică profesională; 
4. Educaţia fizică a adulţilor; 
5. Educaţia fizică a vârstei a treia; 
6. Educaţia fizică independentă. 

Datorită caracterului permenent şi atribuţiilor formative, EF reprezintă, în opinia 
specialiştilor  domeniului EFS, un proces deliberat construit şi sistematizat, ce are ca scop 
perfecţionarea dezvoltării psihice şi fizice a studenţilor, în acord cu: 

 Particularităţile de vârsta 
 Menţinerea stării de bine din punct de vedere fizic şi psihic 
 Nivelul de integrare al tinerilor în  viaţa socială 
 Cerinţele specifice profesiilor pentru care au optat tinerii studenţi ş.a.m.d 
 

După cum am afirmat, mai sus,  EFS ca orice proces instructive-ducativ  conţine 
obiective, fincţii, principii, mijloace şi metode de instruire. 

Dorim să punem accent pe obiectivele EFS, deoarece atât cele generale cât şi cele 
specifice, reprezintă o prioritate a procesului instructiv-educativ, ele rezultă din funcţii şi 
se subordonează acestora. Specialiştii domeniului educaţiei fizice, cât şi ai domeniului 
sociologiei, pedagogiei, medicinei au stabilit obiectivele, fiecare din prisma domeniului 
lor de activitate. Între aceste abordări nu exista, însă, diferenţe majore. Astfel,  EFS 
trebuie să îndeplinească următorul set de obiective generale, cunoscute şi sub denumirea 
de obiective de rangul 1 (Cârstea, G., 2000, p. 42-43). 
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 păstrarea unei stări optime de sănătate şi creşterea capacităţii de muncă şi de 
viaţă a celor ce practică activităţi de educaţie fizică şi sport; 

 dezvoltarea capacităţilor motrice de bază şi a celor specifice unor ramuri de 
sport 

 formarea obişnuinţei de practicare corectă şi conştientă a exerciţiilor fizice, 
atât intr-un cadru organizat, cât şi independent, mai ales  în timpul liber 

 formarea unui sistem larg de deprinderi şi priceperi motrice, dar şi 
valorificarea lui în plan sportiv 

 aportul eficient la dezvoltarea unor trăsături şi calităţi intelectuale, civice, 
morale etc 
 

Privind obiectivele de rangul 2, acestea particularizează obiectivele de rangul 1 şi 
sunt cele specifice fiecărui subsistem al EFS. 

Obiectivele care ţintesc temele lecţiilor sau a altor forme de practicare a 
activităţilor de EFS, poartă numele de obiective de rangul 3 şi se subordonează temelor 
anumitor activităţi. Îşi aduc aportul, contribuie la realizarea obiectivelor generale şi 
specifice. 

În aceiaşi direcţie, de prezentare a obiectivelor EF în învăţământul superior 
nonprofil, Netolitzchi, 2009, (apud Ionescu, C., 2010, p.15), remarcă următoarele 
obiective generale: 

 asigurarea unei dezvoltări fizice corecte şi armonioase 
 păstrarea unei stări optime  de sănatate a studenţilor 
 îmbunătăţirea rezistenţei organismului studenţilor la acţiunea factorilor nocivi de 

mediu şi specificul activităţilor profesionale 
 obişnuinţa de a practica în timpul liber, independent, activităţi fizice sub orice 

formă în scop recreator, compensator, corectiv sau de fortificare 
 atragerea studenţilor în activităţi organizate de practicare a exerciţiilor fizice, 

jocurile sportive, turismul 
 evidenţierea, conturarea unor trăsături şi calităţi moral-volitive şi intelectuale  etc. 

 
În ceea ce priveşte stabilirea obiectivelor generale ale EFS în învăţământul 

superior de neprofil, Stoica, A., 2004, p. 62-63 evidenţiează următoarele obiective:   
 Formarea unui stil de viaţă sănătos prin practicarea exerciţiilor fizice în aer liber, 

revigorarea  activităţilor turistice 
 Păstrarea stării de sănătate şi creşterea capacităţii de adaptare la condiţiile 

ambientale variate 
 Dezvoltarea spiritului de echipă şi competitiv, având ca scop integrarea  tinerilor 

studenţi în societate 
 Practicarea independentă şi continuă a exerciţiului fizic sau a unei ramiri de sport 
 Integrarea cunoştinţelor şi a tehnicilor specifice EF în acţiuni de optimizare a 

dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice individuale etc. 
Din perspectivă psihopedagogică, Cucoş, 2006,(apud  Ionescu, C.,2010, p.17), 

stabileşte următoarele sarcini ale EF:    
1. Stabilirea unei armonii între trup şi suflet  
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2. Dezvoltarea şi fortifierea fizică 
3. Consolidarea capacităţii fiziologice ale organismului 
4. Crectarea şi ameliorarea unor deficienţe cu substrat fizic 
5. Obişnuirea cu regulile igienico-sanitare ş.a. 
 
În urma prezentării obiectivelor EFS, putem spune că suntem întru-totul de acord 

cu cele de mai sus, unde se regăsesc şi obiective ce ţin de tema cercetării noastre şi anume 
formarea\educarea unui stil dev viaţă sănătos prin practicarea activităţilor motrice. 

În continuare vom prezenta  principalele idei ce ţin de  domeniul EFS: 
 practicarea exerciţiilor fizice, sub diferite forme, în timpul liber, în scop şi 

recreativ, să fie o prioritate a oamenilor indiferent de vârsta şi profesie, 
 educaţia fizică a tinerei generaţii să fie o prioritate, a instituţiilor statului, 
 să fie angrenat un număr cât mai mare de oameni apţi pentru efort fizic, din 

punct de vedere medical, în practicarea exerciţiilor fizice, 
 activităţile de EFS trebuie să vizeze o dezvoltare fizică armoniosă şi 

menţinerea unei stări de sănătate optime ş.a.m.d. 
În realizarea idealului educaţiei fizice, care după cum am afirmat mai sus este 

omul sănătos fizic şi psihic, un important rol îl au şi funcţiile EF, care sunt specifice şi 
asociate. 

Prezentăm, succint, funcţiile EF (apud.  Cârstea, Gh., 2000, p.39-41): 
 Funcţia de perfecţionare a dezvoltării fizice (funcţie specifică EF) – are un 

important rol în educaţia fizică a tinerei generaţii 
 Funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice (funcţie specifică EF) 
 Funcţia igienică (funcţie asociată- nespecifică  EF) 
 Funcţia recreativă (funcţie asociată- nespecifică  EF) 
 Funcţia de emulaţie (funcţie asociată- nespecifică  EF) 
 Funcţia educativă (funcţie asociată- nespecifică  EF)- considerată de 

specialişti cea mai complexă 
 
În etapa studenţiei, activităţile de EFS au ca scop continua formare şi autoformare 

a viitorului specialist.  Asfel, în cadrul lecţiilor de EF, prin activităţile de practicare a 
diferitelor ramuri sportive, studenţii îşi pot fructifica şi valorifica talentul şi aptitudinile, 
de asemenea se asigură un cadru de consolidare a deprinderilor de mişcare, se dezvolta 
capacităţile motrice la un nivel superior, se îmbunatăţesc marile funcţii ale organismului, 
se dezvoltă valori morale ca respectul faţă de sine şi de adversar, fair-play-ul, 
întajutorarea la nevoie, perseverenţa, atenţia, memoria etc 

Practicarea sportului are efecte benefice\ pozitive asupra dezvoltării fizice dar şi 
intelectuale a tinerilor studenţi, contibuid asfel la realizarea procesului educaţional al 
acestora, scopul final  fiind  perfecţionarea fiinţei umane.  

Sportul, în literatura de specialitate cuprinde „ toate formele de exerciţii fizice şi 
jocuri de mişcare cu caracter mai mult sau mai puţin spontan şi competitiv, cu originea în 
jocurile tradiţionale şi în marile mituri fondatoare ale civilizaţiei moderne, iar 
diversificarea lui se leagă de faptul că vehiculează valori ce provin din modurile de viaţă 
contemporană”. (Dragnea, A., C., Mate-Teodoresc, S., 2002, p. 12) 
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În România, EFS au  un important rol în sistemul educaţional, conform Legii 
Învăţământului nr. 69 din 28 aprilie 2000, art. 5, EF şcolară este obligatorie în cadrul 
invăţământului preuniversitar şi universitar, “cu un număr diferenţiat de ore, conform  
curriculumului stabilit de comun acord între Ministerul  Tineretului şi Sportului şi 
Ministerului Educaţiei Naţionale” (conform  http://www.dsjtimis.ro/files/File/legislatie/ 
Legea_Educatiei_Fizice_si%20Sportului.pdf).  

În cadrul învăţământului superior nonprofil, activitatea de EFS se desfăşoară 
astfel: în primii ani de studiu, respectiv anii I şi II, sunt prevăzute ore obligatorii de EFS, 
pregătirea echipelor reprezentative pentru diferite ramuri sportive şi organizareaunor 
competiţii sportive în cadrul propriei universităţi. 

În învăţământul superior din alte ţări (Franţa, Suedia etc.) EF este un act de 
cultură, ce vizează dezvoltarea capacităţilor  motrice, a calităţilor psihice şi sociale ale 
viitorului cetăţean. Studenţilor li se asigură condiţii pentru a participa la activităţile de 
EFS, aceştia participă la lecţiile de EF pentru a-şi menţine o starea  optimă de sănătate, 
pentru a se iniţia şi perfecţiona într-o ramură sportivă etc. 

De asemenea,  în Romănia instruirea şi educaţia trebuie transformate înt-un  act 
de cultură şi civilizaţie. 

 
4. Concluzii 

Scopul educaţiei fizice şi sportului, în cadru învăţământului superior,  vizează 
consolidarea şi menţinerea sănătăţii, creşterea capacităţii de muncă, perfecţionarea 
calităţilor motrice, formarea unor calităţi şi trăsături intelectuale, morale, estetice, 
comportamentale, stimularea creativităţii, creşterea interesului pentru practicarea 
independentă a activităţilor sportive, în timpul liber etc.  

Putem afirma că educaţia fizică şi sportul, prin ideal, funcţii, obiective, scop ş.a., 
are rolul de ai pregăti pe studenţi pentru viaţă, dar şi pentru desfăşurarea viitoarelor 
profesii.  Totodată educaţia fizică practicată ca şi activitate extracurriculară trebuie 
susţinută şi promovată, atât pentru beneficiile pe care le aduce asupra organismului uman, 
dar şi datorită factorilor de stres şi pertubatori  care sunt din ce în ce mai prezenţi în viaţa 
cotidiană, pe plan fizic şi psihic.  
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Abstract  
 Within the higher education (excluding the education with physical and sport 
profile), it aims solving some specific tasks to the domain, among which we mention:  
multilateral developing of physical qualities, physical abilities (motor skills), harmonious 
physical developing, health strengthening, developing some physical skills etc. These 
tasks have a positive influence regarding the training of next generation of citizens and 
specialists.  
 
Key words: Physical education, motor activities, health, life quality.  
 
 
1. Introduction:  

Physical education and sport (used in the text with the acronym: PES) within the 
higher education represents a constitutive part of higher education system. Along with 
other disciplines of academic education, physical education is an instructive-educational 
process which has:  ideal, functions, principles and objectives which aim solving some 
specific duties of domain, among which we mention: multilateral developing of physical 
qualities, physical abilities (motor), physical harmonious developing, health 
strengthening, developing some psychological indices etc. These duties have a positive 
influence on training the next generation of citizen and specialists.  

Specialists in this domain believe that PES activities, within the academic 
environment, has to aim most of all the ideal of physical education namely physically and 
mentally having a harmonious and right body developing as well as motor skills and 
abilities multilateral developed. Also, it is necessary that students to have a “stock” of 
theoretical knowledge regarding the benefits of practicing physical exercise, fact which 
would enable them to spend their free time useful, having as well an influence on the 
healthy lifestyle. 

 
2. Purpose and hypothesis 

In our theoretical approach, we aim to highlight the benefits of physical education 
practice on human body, both physically and mentally. Also, it is essential to determine 
the youth to practice formal and non-formal activities of physical education and sport, in 
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order to realize that practicing motor activities,it determines positive effects on the human 
body, offers possibilities for spending in a pleasant and useful way the free time, having 
as well a contribution to a better life quality. 

 During the academic studies, the PES activities aim to continue the 
training and self-training of the future specialist.  

Analyzing the theoretical hypothesis from which we have started our approach, 
we conclude that practicing formal and non-formal activities of physical education can 
determinate the students to have a pro motion attitude during the free time as well. 

 
3. Content 

The physical education and sport within the higher education (excluding the 
education with physical and sport profile)is an instructive-educative process which has as 
ideal: functions, principles and objectives specific to the domain. 

The PE ideal has to concur with the general educational ideal; otherwise, any 
ideal can be modified according to the society’s demands. Establishing the PES ideal it 
has to count for the followings: “Fundamental elements of reference” (Cârstea, G., 2000, 
p. 38): 

 Physical harmonious and right development 
 Motor skills and abilities 
 Motor qualities 
 Individual or micro group knowledge regarding the self-organization, self-

leading and self-evaluation of physical exercises practice 
 Positive qualities and behaviors morally, esthetically and intellectually etc.   
PES activity is a complex one in terms of content, organization and its evolution. 

It contains the next sub-systems determined with priority by the human ontogenesis 

(Cârstea, G., 2000, p.21): 
 

1. Physical education of youth generation (pre-scholar, scholar and within 
higher education) 

2. Military physical education; 
3. Professional physical education; 
4. Adult physical education; 
5. Third age physical education; 
6. Independent physical education. 
Due to the permanent character and the formativepowers, PE represents, in the 

opinion of PES specialists, a deliberate built and systematized process, which aims to 
improve physical development of students, in accordance with:  

 Age particularities 
 Mentioning the physically and mentally well state 
 The integration level of youth in the social life 
 Specific requirements to the professions for which the young students have 

chosen, etc. 
As we have mentioned above, PES as well as any training-educative process 

contains objectives, functions, means and methods of training. 
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We would like to highlight the PES objectives because both those general and 
specific ones represent a priority for the training-educative process, these objectives result 
from functions and subordinate to them.  

The specialists of physical education as well as sociology, pedagogy, medicine 
have established the objectives, each one through his domain of activity. Comparing these 
approaches there are no significant differences. In conclusion, PES has to fulfill the 
following general objectives, known as well with the name of level 1 objectives (Cârstea, 
G., 2003, p.42-43):  

 Keeping an optimal health condition and rising the work and life capacity of 
those who practice physical education and sport activities; 

 Developing the basic motor capacities and of those specific for some sport 
branches;  

 Formation of a correct and conscious practice habit of physical exercises, 
both in organized personnel and independent, in particular during the free time; 

 Formation of a large system of motor skills and abilities, as well as its 
revaluation on the sportive field; 

 The efficient contribution to the development of some civic and moral 
characteristic and qualitiesetc. 

By analyzing the level 2 objectives, these particularize the level 1 objectives and 
are specific to each PES sub-system. 

The objectives which aim the topics of lessons or of other forms for practicing 
PES activities, are called level 3 objectives and are subordinated to the topics of some 
activities. These objectives bring their contribution, helping to fulfil the general and 
specific objectives. 

With the same intention of presenting the PE objectives within the higher 
education(excluding the education with physical and sport profile), Nettolitzchi, 2009, 
(apud Ionescu, C., 2010, p.15) remarks the following general objectives: 

 Assuring a harmonious and correct physical developing 
 Maintaining an optimal health condition of students 
 Improving the students’ body strength at the interaction of body with the 

poisonous environment factors and those specific of professional activities 
 Attraction of students in organized activities for practicing physical exercises, 

sport games, the tourism 
 Habit for practicing independently during the free time, any kind of physical 

activities on recovery, compensatory, corrective or on fortification purpose   
 Highlighting some morale-volitional and intellectual characteristics, qualities. 

Regarding the establishment of PES general objectives within higher education excluding 
the education with physical and sport profile, Stoica, A., (2004, p.62-63), highlights the 
following objectives: 

 Forming healthy life style by practicing physical exercises in open-air, 
revival of touristic activities; 

 Maintaining the health condition and rising the capacity of adapting to the 
various ambient conditions; 
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 Developing the competitive and team spirit, aiming the youth integration 
within society; 

 Independent and continuous practice of physical exercise or a sport brunch; 
 Integration of knowledge and PE specific techniques in optimization actions 

of physical developing and individual motor capacities etc.; 
By the psychological and pedagogical perspective, Cucoș, 2006, (apud Ionescu, 

C., 2010, p.17) establish the following duties of PE: 
1. Establishing a harmony between body and soul. 
2. Physical developing and strengthening. 
3. The consolidation of body’s physiological capacity. 
4. Researching and improving of some physical deficiencies. 
5. Getting used to the hygienic and sanitary rules. 
After the presentation of PES objectives, we can state that we totally agree with 

what have been mentioned above, the objectives pertaining to the topic of our research 
namely formation/education of a healthy life style by practicing motor activities. 

Further we will present the main ideas related to the PES domain: 
 Physical exercises practice under different forms during the free time, on a 

recovery purpose to be a priority for people regardless age or profession; 
 Physical education of young generation to be a priority for the government 

institutions; 
 Involving a great number of people able for physical effort, in physical 

exercises practice,from medical perspective; 
 PES activities have to aim a harmonious physical developing and maintaining 

an optimal health condition, etc. 
In order to realize the physical education ideal: physically and mentally healthy 

human, as we have stated above, the PE functions which are specific and associated, have 
as well an important role. 
Further we will present in brief the PE functions (Cârstea, 2000, pp. 39-41): 

 Function of physical development improvement (function specific to PE) – 
has an important role to the education of young generation 

 Function of improving the motor capacity (function specific to PE) 
 Hygiene function (function associated – non-specified PE) 
 Recreative function  (function associated – non-specified PE) 
 Function of emulation (function associated – non-specified PE) 
 Educative function (function associated – non-specified PE) – considered by 

the specialists as being the most complex one 
During the higher education, the PES activities has as purpose the continue 

formation and auto formation of the future specialist. So, within the physical education 
courses, by practicing different sport branches, the students can fructify and 
capitalizetheir talent and abilities, in the mean while it is offered a consolidation 
environment for the movement skills, for developing the moral values such as self and 
adversary respect, the fair-play, helping each other in need, perseverance, attention, 
memory, etc. 
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Sport practice has benefic/positive results on the physical and intellectual 
development of young students, having a contribution to the realization of their 
educational process, the final purpose being the improvement of human being. 

The sport, within the specialized literature includes “all forms of physical 
exercises and moving games with a character more or less spontaneous and competitive, 
having the origin in the traditional games and the big founding myths of modern 
civilization, and its diversity binds to the fact that there circulate values which descend 
from the contemporary life styles” (Dragnea, A., C., Mate-Teodoresc, S., 2002, p. 12). 

In Romania, PES have an important role within the educational system, according 
to the Educational Law no. 69 from 28 of April 2000, art. 5, PE is mandatory within the 
pre-university and university education, “with a different number of hours, according to 
the curricula established by agreement between Minister of Youth and Sport and Minister 
of National Education” (http://www.dsjtimis.ro/files/File/legislatie/Legea_Educatiei_ 
Fizice_si%20Sportului.pdf) 

Within the higher education (excluding the education with physical and sport 
profile), the PES activity is conducted as follows: during the first years of study, namely 
1st and 2nd, there are provided PES mandatory courses, the training of representative 
teams for different sport branches and organization of different sportive competitions 
within the own university. 

Within the higher education from other countries such as: France, Sweden, etc., 
PE has a cultural role which aims developing the motor capacities, physical and social 
qualities of the future citizen. Facilities are provided for students to participate to PES 
activities, they attend the physical education courses in order to maintain the optimal 
health condition, to initiate and develop in a sport branch, etc. 

Likewise, in Romania the training and education has to be changed in an act of 
culture and civilization. 

 
4. Conclusions 

The reason of physical education and sport, within the higher education, aims the 
health consolidation and maintenance, increasing the work capacity, improving the motor 
qualities, formation of some intellectual, moral, esthetical, behavior characteristics and 
qualities, creativity stimulation, increasing the interest for independent practice of sport 
activities during the free time, etc. 

We can state that physical education and sport, by ideal, functions, reason, etc. 
has the role to prepare the students for life, for practicing their future professions. Also, 
the physical education practiced as extracurricular activity has to be supported and 
promoted, both for its benefits on the  

human body and for the stressful factors and perturbation which are more and 
more present physically and mentally in our everyday life. 
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Rezumat 

În învaţamântul românesc, activităţile curricular şi extracurriculare trebuie să 
răspundă cerinţelor actuale ale societăţii, în care trăim, trebuie să aibă în atenţie 
permanentă nevoia de adaptare la cerinţele individuale ale tinerilor, interesele de 
cunoaştere şi potenţialul acestora, de realizare. 
 Judo, practicat ca activitate extracurriculară, are valoarea educativă, aplicativă, 
constructivă, estetică etc. cu un  impact pozitiv în modelarea conduitei studenţilor. 
 

Cuvinte cheie: activităţile extracurriculare, judo, conduită 
 
 
Introducere 
 Activităţile de educaţie fizică şi sport extracurriculare, contribuie la educarea 
tinerilor, trebuie să vizeze desfăşurarea timpului liber,cunoaşterea aptitudinilor, 
dorinţelor, preferinţelor acestora. Totodată, acest tip de activităţi, contribuie la foramrea 
personalităţii copiilor şi tinerilor, le stimulează curiozitatea,imaginaţia, creativitatea,  le 
oferă posibilitatea cunoaşterii unor modalităţi de recreere, le dezvoltă spiritul de competiţie, 
într-un cuvânt contribuie la modelarea conduitei tinerilor, completează educaţia şcolară. 
 Suntem în accord cu specialiştii domeniului, care apreciează că judo-ului are 
valoarea educativă, aplicativă, constructivă, estetică etc. asupra practicanţilor. 
 
Scop şi ipoteză 
 În această lucrare teoretică, dorim să prezentăm beneficiile practicării judo-ului, 
ca activitate extracurriculară, asupra organismului uman pe palierele fizic şi psihic, cu 
impact în modelarea conduitei practicanţilor. Beneficii ce sunt evidenţiate prin valoarea 
educativă, constructivă, estetică, aplicativă etc. a acestui sport. Este important să-i 
determinăm pe tineri să participe la activităţile extrecurriculare de educaţie fizică şi sport, 
pentru a creşte iteresul acestora pentru practicarea activităţilor fizice. Privind ipoteza 
teoretică de la care am pornit în acest demers teoretic este  că, practicarea judoului ca 
activitate nonformală contribuie la modelarea conduitei practicanţilor. 
 
Conţinut 
 Conceptul de activitate, în sport, reprezintă “ un ansamblu de acţiuni, idei reguli, 
forme de organizare şi sistem de cerinţe specifice domeniului, având drept scop obţinere 
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unei adaptări eficiente a organismului şi perfecţionarea acestuia pe toate planurile (fizic, 
social, cultural, psihic)”  (Grigore, V., 2007, p. 15) 
 Judo este un sport, care are ca orice sport, reguli bine stabilite, iar dorinţa de a 
învinge adversarul trebuie să se facă în spiritul  fair-play-ului, respectând adversarul şi 
regulamentul. În general, acest sport este definit ca fiind “doctrina flexibilităţii sau a 
amabilităţii” (Ştefănuţ, S.,1983, p. 12). 
 Considerăm că elevii, studenţii, oamenii, în general, nu trebuie să privească 
judoul ca pe un „mănunchi de lovituri periculoase, ci dimpotrivă, ca pe o formă dinamică 
şi sănătoasă de exersare a minţii şi corpului”  (Ştefănuţ, S.,1983, p. 17). 
  Importanţa practicării artelor marţiale (judo) se concretizează în aspectul 
educativ-formativ asupra practicanţilor, care constă într-un fizic armonios şi călit, adaptat 
la efort, la oboseală fizică şi stres, siguri pe forţele lor, decişi, corecţi în gândire, curajoşi, 
modeşti, respectuoşi, disciplinaţi, punctuali etc. (Deliu D., 2003, p. 17). 
 Ca atare, prezentăm în continuare valoarea educativă a judoului, cu impact 
pozitiv în modelarea conduitei studenţilor: 

 Prin intermediul salutului în judo, care se poate realiza sub două forme,  
anume: salutul de jos, de pe genunchi (numit ZAREI) şi salutul din picioare 
(numit RITZUREI), practicanţii îşi arată respectul pe care îl poartă 
partenerului de antrenament, adversarului, maestrului, profesorului, în cazul 
nostru. 

Putem aprecia astfel că, salutul o valoare educativă şi influenţează conduita 
practicanţilor, deoarece imprimă  un respect deosebit, al acestora faţă de sport, ce se 
transpune şi în viaţa cotidiană. 

 Datorită faptului că se practică desculţ, studenţii sunt educaţi, în cea ce 
priveşte  respectarea  normele de igienă atât individuală, cât şi colectivă. 

 Mergând pe aceiaşi direcţie, fiecare student, respectiv practicant trebuie să aibă 
grijă ca echipamentul (numit kimono) să fie curat. 

 Privind lupta proptiu-zisă, aceasta dezvoltă practicanţilor o serie de calităţi 
morale, dintre care amintim:  
 curajul 
 stăpânirea de sine  
 calmul 
 ambiţia 
 dorinţa de a învinge 
 capacitatea de a putea rezolva situaţii neprevăzute 
 perseverenţa 
 capacitatea de a suporta durerea 
 capacitatea de gândire 
 voinţa  etc. 

  
Calităţi care sunt necesare şi îşi pun amprenta în modul de a trăi al fiecăruia 

dintre noi.  
 Totodată, judoul  educă „o înaltă conştiinţă şi acel simţ al comportării morale 

faţă de adversar”, prin faptul că, în luptă, trebuie să nu afecteze niciodată 
sănătatea şi „integritatea corporală a celuilalt” (Ştefănuţ, S.,1983, p. 20). 
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Specialiştii domeniului apreciază, că judo are, printre altele, valoare aplicativă, 
constructivă, estetică etc. 

Ştefănuţ, S.,1983, apreciează că, valoarea  aplicativă, a judoului este concretizată 
prin două forme. Prima vizează pregătirea pentru competiţii din care reiese “aspectul 
profilactic” al optimizării sănătăţii şi mărirea capacităţii de a muncii a celor ce practică 
acest sport. În schimb, al doilea se concretizează prin îmbogăţirea practicanţilor cu 
mijloace ce sunt necesare pentru rezolvarea unor situaţii, ce pot apărea în viaţa zilnică.  
 Beneficiile practicării judoului sunt determinate şi de valoarea sa constructivă. 
Din această perspectivă judoul îndeplineşte funcţia de bază a educaţiei fizice şi sportului, 
şi anume, de a da societăţii, oameni sănătoşi, dezvoltaţi armonios din punct de vedere 
fizic şi psihic. O funcţie ce este imperios necesară pentru evoluţia societăţii în care trăim. 
 Dacă se practică într-un mod continu şi sistematic, judoul  dezvoltă: 

 viteza- sub toate formele ei 
 forţa care este necesară în majoritatea ramurilor sportive 
 detenta (numită şi forţa explozivă) care are un important rol în relizarea  

procedeelor tehnice 
 rezistenţa generală şi specifică 
 mobilitatea, necesară învăţării şi perfecţionării acţiunilor tehnico-tactice 
 îndemânarea  ş.a.m.d.  

 Ca valoare estetică, acest sport, dezvoltă gustul pentru frumos şi  capacitatea de 
a putea aprecia frumosul, în principal din prisma frumuseţii  execuţiilor tehnico-tactice, 
de asemenea le dezvoltă elevilor, studenţilor, sportivilor, indiferent de sex, un corp 
armonios, bine proporţionat şi dezvoltat. 
 Menţionăm printre beneficiile practicării judoului asupra organismului uman şi 
dezvoltarea capacităţii de coordonare a mişcărilor, orinetarea în spaţiu, dezvoltarea 
echilibrului etc. Acestea  fiind, de asemenea deosebit de importante, necesare şi utile în 
derularea vieţii zilnice.  
 Unicitatea acestui sport constă în faptul că te invaţă cum să previ eventualele 
accidentări, prin învăţarea tehnicilor de cădere în siguranţă.    
 În cadrul setului de beneficii ale practicării judoului, menţionăm că acest sport  
poate fi şi un mod eficient de autoaparare, pentru tineri, indiferent de sex. Totodată,  
datorită faptului că,  fiecare tehnica din judo are o denumire şi în japoneză, reprezintă  o 
oportunitate, pentru practicanţi de a invăţa cuvinte în limba japoneză. 
 Din cele expuse mai sus, apreciem, practicarea judoului, atât ca activitate 
curriculară, cât şi extracurriculară, ca fiind importantă, datorită efectelor pozitive pe care 
le are asupra organismului uman, pe plan fizic şi psihic. 
 Toate calităţile care se dezvoltă prin practicarea uneia sau mai multor stiluri de 
arte marţiale (judo, aikido, kick boxing, taekwondo etc.) au un impact pozitiv în viaţa 
socială a tinerilor. Un proverb japonez sintetizează foarte frumos importanţa practicării 
artelor marţiale „Trebuie să pui viaţă în practicarea artelor marţiale şi ce-ai învăţat de aici 
să pui în viaţă” (Deliu, D., 2003). 
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Concluzii 
Rezumând, putem aptrecia că practicarea judoului contribuie la formarea şi 

dezvoltarea fizică corectă şi armonioasă, la dezvoltarea deprinderilor şi priceperilor 
motrice, capacităţilor motrice, coordinative ş.a.m.d., dezvoltă o serie de calităţi morale 
precum: ambiţia, curajul, atenţia, stăpânirea de sine, calmul etc. 

Suntem în acord cu specialiştii domeniului, care consideră că practicarea judoului 
are o valoare educativă însemnată, contribuind la dezvoltarea multilaterală a omului. 
 Opinia unanim acceptată, este acea că lipsa de activitate fizică dăunează corpului 
uman, pe toate planurile fizic şi psihic. Pot apărea diferite boli cardio-vasculare, diabet 
zaharat, osteoporoză, obezitate  etc.  
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Abstract 

Within Romanian education system, the curricular and extracurricular activities 
have to respond to the actual requirements of society we live in, have to take always into 
consideration the need for adapting to the individual requirements of youth, desires for 
knowledge and their potential of realization. 

Judo, being practiced as an extracurricular activity, has many values such as:  
educative, applicative, constructive, aesthetic etc. with a positive impact on the students’ 
conduct patterning. 
 
Key words: extracurricular activities, judo, conduct 
 
 
Introduction 

The extracurricular activities of Physical education and sport contribute to the 
education of youth and have to aim spending the free time, abilities, desires, preferences 
knowledge. Also, this kind of activities contributes to the formation of children and youth 
personality, stimulate their curiosity, imagination and creativity, offers them the 
possibility of knowledge of some recovery methods, develop their spirit of competition, 
in one word contributes to the modeling youth’ conduct, completes the school education. 

We agree with the specialists in domain, who make the statement that judo has an 
educative, applicative, constructive, aesthetic value on practitioners.  
 
Purpose and hypothesis 

Within this theoretical research, we aim to present the benefits on human body 
both physically and mentally having an impact of modeling of practitioners’ conduct, by 
judo practicing as an extracurricular activity. These benefits are highlighted by educative, 
constructive, aesthetic, applicative value of this sport. It is important to stimulate the 
youth to participate at extracurricular activities of physical education and sport in order to 
increase their stimulation for physical activities practice. By analyzing the theoretical 
hypothesis, we can conclude that practicing judo as a non-formal activity contributes to 
the modeling of practitioners’ conduct.  
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Content 
The concept of activity in sport, represents “a set of actions, ideas, rules, forms of 

organization  and systems of requirements appropriate to the domain, aiming to obtain an 
efficient adaptation of body to its improvement on all levels (physic, social, cultural, 
mental)” (Grigore, V., 2007) 

Judo is a sport, which has like all the sports, very well established rules, and the 
desire to defeat the enemy has to be made in the spirit of fair-play, respecting the enemy 
and the regulation. Generally, this sport is defined as being “the doctrine of flexibility or 
politeness” (Ștefănuț, S., 1983) 

We consider that generally pupils, students and people do not have to see the judo 
as a “bundle of dangerous shots, but on the contrary, as a dynamic and healthy form of 
mind and soul practice”(Ștefănuț, S., 1983).  

The importance of practicing martial arts (judo) is focused on the educative-
formative aspect on the practitioners, which consists in a “harmonious and whether-
beaten physic, adapted to effort, physical tiredness and stress, having confidence in their 
abilities, determined, with a right thinking, brave, modest, reverent, disciplined, punctual, 
etc. (Deliu D., 2003) 

Therefore, further we will present the educative value of judo having a positive 
impact on students’conduct modeling: 

 Through the judo salute, which is of two types: kneeling called lowest position 
(called ZAREI) and the standing salute (called RITZUREI), the practitioners 
show their respect for the training partner, enemy, master, teacher in our case.  

 We can estimate that the salute is an educative value which influences the 
conduct of practitioners, because it engraves their particular respect towards 
the sport, which is transposed in everyday life. 

 Due to the fact that it is practiced shoeless, the students are informed how to 
respect the hygiene rules both individual and collective. 

 Continuing with the same idea, every student and practitioner have to take care 
of their equipment (called kimono) to keep it clean. 

 By analyzing the fight itself, we deduct that it develops to practitioners a series 
of moral qualities, by which we mention the following: 
 Courage 
 Self-control 
 Calm 
 Ambition 
 Desire to win 
 Capacity to solve unexpected situations 
 Perseverance 
 Ability to withstand pain 
 Ability to think 
 Volition etc. 

These qualities are necessary and mark the way of living for each of us. 
In the meanwhile, judo educates “a higher consciousness and the sense of moral 

behavior towards the enemy”, by the fact that fighting, the partners have not to affect ever 
the health and “the partner’s bodily integrity” (Ştefănuţ, S.,1983). 
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The specialists in domain state that judo has through others, an applicative, 
constructive and aesthetic value. 

Ștefănuț, S., (1983), states: the applicative value of judo is materializing in two 
forms. First one aims the training for competitions, from which results the “prophylactic 
side” of health optimization and the increase of work capacity for those who are 
practicing this sport. Instead, the second one aims the practitioners’ endowment with 
resources which are necessary in order to solve some situations which may occur in 
everyday life.  

The benefits of judo practice are determined as well by the constructive value. 
From this perspective judo fulfills the basic function of physical education and sport 
namely to give to society healthy people, harmonious developed physically and mentally. 
This represents an imperious function for the evolution of society we live in.  
 

If practiced continuously and systematically, judo develops: 
 Speed – under all its forms 
 Force which is necessary in almost all sport branches 
 Expansion (called the explosive force) which has an important role for 

realizing the technical processes 
 General and particular resistance 
 Mobility which is necessary for learning and improving the technical and 

tactical actions 
 Handiness etc. 
 
As an aesthetic value, this sport develops the sense of beauty and the capacity to 

appreciate the beauty, particularly in terms of technical and tactical executions beauty, it 
develops as well to pupils, students, sportsmen, regardless of gender, a beautiful body, 
well-proportioned and developed.  

Through the benefits of judo’s practice on human body, we mention as well 
developing the capacity of moves’ coordination, orientation in space, developing the 
balance, etc. These benefits are as well particularly important and necessary for daily life. 

The unicity of this sport is the fact that it teaches you how to prevent the possible 
accidents, by teaching you the techniques for falling safely. 

Within the range of benefits by practicing judo, we would like to mention that 
this sport could be as well an effective way of self-defense for youth regardless of gender. 
Meanwhile, due to the fact that every judo technique has a name in Japanese, it represents 
an opportunity for the practitioners to learn words in Japanese language. 

Starting the information mentioned above, we state that practicing judo both as a 
curricular activity and as an extracurricular one is important, due to its positive effects 
which has on the human body physically and mentally. 

All the qualities resulted by practicing one or more martial art sports (judo, 
aikido, kick boxing, taekwondo, etc.) have a positive impact in social life of youth. A 
Japanese proverb synthesizes very well the importance of practicing martial arts: “You 
have to put life in martial arts practice and to put in life what you learn by practicing 
martial arts”, (Deliu, D., 2003), 
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Conclusions:  
Summarizing, we can state that judo contributes to a correct physical and 

harmonious development and formation of motor skills and abilities, of coordinative 
capacities, etc. It develops a series of moral qualities such as: ambition, courage, 
attention, self-control, calm, etc. 

We agree with the specialists in domain, who consider that practicing judo has a 
particular educative value, contributing to the multilateral developing of human.  

Universally accepted opinion is that physically inactivity harms the human body 
physically and mentally. Diseases such as cardiovascular, diabetes, osteoporosis, and 
obesity may occur.  
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Rezumat 
Premize. Studierea principalilor factori specifici fenomenului psihomotor (în cazul 

de faţă aspectele legate de dexteritatea manuală), precum şi a relaţiilor ce se stabilesc 
între aceştia în raport cu vârsta cronologică a subiecţilor. 

Obiective. În cadrul experimentului nostru ne-am propus o analiză a relaţiei 
existente între vârsta motrică şi vârsta cronologică a elevilor din ciclul primar de studii, 
prin intermediul informaţiilor obţinute în urma aplicării bateriei de teste Bruininks-
Oseretsky, Ediţia a doua (BOT-2). 

Metode. În vederea derulării experimentului de cercetare au fost selecţionaţi un 
număr de 40 de subiecţi (20 de băieţi şi 20 de fete), elevi ai claselor I-IV, ce provin din 
mediul urban. Evaluarea subiecţilor s-a desfăşurat în perioada 20 septembrie 2013 - 1 
octombrie 2013 şi a constat în aplicarea a 5 itemi specifici subtestului de dexteritatea 
manuală din cadrul bateriei de teste Bruininks-Oseretsky, Ediţia a doua. Produsele 
informatice şi instrumentele specifice utilizate la nivelul analizei statistice a rezultatelor 
obţinute, au fost reprezentate de BOT-2 ASSISTTM, Scoring and Reporting System (soft 
specific al bateriei de teste Bruininks-Oseretsky, Ediţia a doua) şi aplicaţia MICROSOFT 
EXCEL, versiunea 2003. 

Rezultate. S-a constatat faptul că la nivelul componentei dexteritate manuală, 
vârsta motrică medie este de 10 ani si 5 luni. Vârsta cronologică medie de 9 ani şi 3 luni 
este mai mică decât vârsta motrică medie cu un 1 an şi 2 luni. Abaterea standard şi 
coeficientul de variaţie caracterizează lotul în raport cu vârsta motrică ca având o 
structură neomogenă. Indicele lui Cohen de mărime a efectului indică faptul că 
diferenţele între cele două vârste sunt mici spre medii. Verificarea ipotezei statistice 
efectuată cu testul t dependent evidenţiază o diferenţă între medii semnificativă statistic, 
P=0.009 fiind mai mic decât 0,05. Se respinge ipoteza de nul şi se acceptă ipoteza 
alternativă, vârsta motrică medie fiind mai mare decât cea cronologică  

Concluzii. Din analiza specifică a rezultatelor obţinute de subiecţi în urma 
evaluării, se confirmă ipoteza cercetării la nivelul subtestului dexteritate manuală. De 
asemenea, se poate concluziona că utilizarea bateriei de teste Bruininks-Oseretsky, Ediţia 
a doua, în cadrul unei cercetări experimentale, reprezintă, în afara unui demers original, şi 
o oportunitate majoră de obţinere a unor date extrem de valoroase referitoare la o serie de 
caracteristici psihomotrice ale elevilor din ciclul primar. 

Cuvinte cheie: vârstă motrică, vârstă cronologică, ciclu primar, dexteritate manuală. 
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Introducere 
Prin prisma obiectivelor sale particulare, psihomotricitatea oferă copilului atât 

reperele, cât şi cadrul propice formării şi perfecţionării unui sistem de deprinderi, prin 
intermediul căruia acesta poate acţiona în mod eficient şi se poate adapta în condiţii 
optime la solicitările impuse de mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Acest lucru 
necesită din partea celor implicaţi direct şi indirect în procesul instructiv-educativ, 
înţelegerea mecanismelor interne ce stau la baza fenomenului psihomotor şi identificarea 
principalelor modalităţi de evaluare a diferitelor sale componente, într-un anumit 
moment, în scopul evidenţierii eventualelor abateri de la parcursul ontogenetic normal al 
copilului (Gozu, B., 2011). 

O abordare corectă şi specifică a tuturor componentelor psihomotrice, care să ţină 
cont atât de vârstă, cât şi de obiectivele de instruire stabilite, se va reflecta la nivelul 
comportamentului copilului prin dobândirea unor achiziţii esenţiale, care vor constitui 
premisele trecerii către stadiul superior de dezvoltare şi achiziţionării unor 
comportamente noi (Gozu, B., 2011). 

Însă, pentru îndeplinirea acestui deziderat persoanele implicate, pe diferite 
paliere, în educaţia copilului trebuie să cunoască foarte bine nivelul său de dezvoltare 
psihomotrică. În acest sens, o evaluare centrată pe aceste aspecte, prin folosirea unor 
instrumente specifice cât mai valide şi mai obiective, constituie o condiţie imperios 
necesară (Gozu, B., 2011). 

Utilizarea pe scară largă a bateriei de teste Bruininks-Oseretsky în scopul 
evaluării diferitelor componente psihomotorii sau a întregii capacităţi psihomotrice a 
condus la poziţionarea acesteia ca unul dintre cele mai importante şi mai valide 
instrumente de evaluare (Bruininks, R., H., Bruininks, B., D., 2005). 

O serie de studii derulate,în mare parte, în domeniul medical au folosit această 
baterie de teste ca un criteriu de validare a altor instrumente de măsurare a abilităţilor 
motrice (Flegel, J., Kolobe, T., H., A., 2002; Tan, S., K., Parker, H., E., Larkin, D., 2001), 
în scopul explorării şi identificării naturii şi gradului deficienţelor la nivelul priceperilor 
motrice la persoanele cu diferite tipuri de tulburări motorii, din sfera coordonării   
(Faught, B., E., Hay, J., A., Flouris, A., Cairney, J., Hawes, R. 2002;  Smits-Engelsman, 
B., C., M., Niemeijer, A., S., Van Galen, G., P. 2001) sau de altă natură(Connolly, B.H., 
Michael, B.T. 1986; Venetsanou, F., Kambas, A., Aggeloussis, N., Serbezis, V., 
Taxildaris, K. 2007), precum şi în cadrul terapiei ocupaţionale (Chuy, M.Y., Agnes, M., 
Y., Fong, K., H., Lin, S., Y., L., Miranda, W., F. 2007; MacCobb, S., Greene, S., Nugent, 
K., O’Mahony, P. 2005). 
 
Scop 

Cercetarea întreprinsă de noi, prin conţinutul şi modul său de abordare, îşi 
propune să scoată în evidenţă o serie de informaţii menite să faciliteze înţelegerea optimă 
a dinamicii factorilor motrici şi psihomotrici în raport cu vârsta cronologică a subiecţilor. 

Tot în cadrul cercetării experimentale ne propunem promovarea bateriei de teste 
Bruininks-Oseretsky, Ediţia a doua, ca un instrument valid şi obiectiv de evaluare a 
fenomenului psihomotor. Prin intermediul acesteia, evaluatorul beneficiază de informaţii 
esenţiale cu privire la dezvoltarea psihomotrică normală a copilului, atât la nivelul 
diferitelor componente, cât şi la nivelul capacităţii psihomotrice generale, testul 
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constituind astfel un reper major în cadrul proceselor  de evaluare, de selecţie şi de 
diagnosticare a diferitelor abateri de la parcursul normal al dezvoltării. 
 
Ipoteza 

În urma evaluării subiecţilor  prin intermediul bateriei de teste Bruininks-
Oseretsky, Ediţia a doua, se va evidenţia existenţa unor diferenţe semnificative statistic 
între media aritmetică a vârstei cronologice şi cea a vârstei motrice, la nivelul 
componentei dexteritate manuală. 
Materiale  şi metode 
  

Etapele cercetării 
Experimentul psiho-pedagogic de tip constatativ s-a desfăşurat în perioada 20 

septembrie 2013 – 1 octombrie 2013. Evaluarea propriu-zisă a elevilor s-a desfăşurat în 
Sala de sport a Şcolii Generale numărul 113 - „David Praporgescu”. 
 

Subiecţii 
În vederea derulării experimentului de cercetare au fost selecţionaţi un număr de 

40 de subiecţi (20 de băieţi şi 20 de fete), elevi ai claselor I-IV, ce provin din mediul 
urban    (Şcoala Generală numărul 113 - „David Praporgescu”)  

 
Probele de control 
În vederea derulării experimentului de cercetare am utilizat varianta îmbunătăţită 

a bateriei de teste Bruininks-Oseretsky (BOT-2). 
 
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition  (BOT-2) este o 

baterie de teste ce se administrează individual, având la bază o serie de obiective foarte 
bine precizate şi direcţionate în vederea evaluării unei game largi de deprinderi motrice, 
la subiecţi cu vârste cuprinse între 4 şi 21 de ani. Această baterie a fost concepută să se 
adreseze, printre alţii, kinetoterapeuţilor, psihologilor, profesorilor de educaţie fizică, 
antrenorilor, oferindu-le acestora un instrument eficient şi credibil de măsurare a 
deprinderilor motrice fine şi grosiere. BOT-2 evaluează abilităţile din patru zone motorii 
diferite: 

 Coordonarea manuală fină/ Controlul manual fin: subtestul 1 – precizia 
motorie fină; subtestul 2 – integrarea motorie fină; 

 Coordonarea manuală: subtestul 3 – dexteritatea manuală; subtestul 7 – 
coordonarea membrelor superioare; 

 Coordonarea corpului (generală): subtestul 4- coordonarea bilaterală; subtestul 
5 – echilibru; 

 Forţă şi agilitate: subtestul 6 – viteză de alergare şi agilitate; subtestul 8 – 
forţă. 

Coordonarea manuală fină evaluează deprinderile motrice implicate în activităţi 
de scris şi desenat care necesită un nivel relativ ridicat de precizie. 

Coordonarea manuală evaluează deprinderile motrice implicate în manipularea 
obiectelor, cu accent asupra vitezei, dexterităţii şi coordonării braţelor şi mâinilor. 



 54 

Coordonarea corpului se referă la deprinderile motrice implicate în echilibru şi în 
coordonarea membrelor superioare şi inferioare. 

Componenta de forţă şi agilitate evaluează forţa grupelor musculare mari, viteza 
şi deprinderile motrice implicate în menţinerea poziţiei corecte a corpului în timpul 
mersului şi alergării. Aceste patru componente cuprind fiecare două din cele opt subteste 
ale întregii baterii, o a cincea componentă înglobând toate celelalte subteste. 

Pentru cercetarea de faţă, din cadrul celor opt subteste specifice zonelor motorii 
descrise mai sus, s-a optat pentru subtestul de dexteritate manuală, având următorul conţinut:  

 

Subtestul 3: Dexteritate manuală 
Itemul 1: Realizarea unor puncte în interiorul unor cerculeţe, cu mâna preferată; 
Itemul 2: Transferarea monezilor, cu mâna preferată; 
Itemul 3: Introducerea unor cuişoare de plastic în interiorul unor orificii speciale, 

cu mâna preferată; 
Itemul 4: Sortarea cărţilor, cu mâna preferată; 
Itemul 5: Înşiruirea unor obiecte de-a lungul unui şnur, cu mâna preferată. 
 

Prelucrarea statistică a rezultatelor: 
Prelucrarea statistică a rezultatelor cercetării s-a realizat prin intermediul 

următoarelor produse informatice: 
1) BOT-2 ASSISTTM, Scoring and Reporting System: soft specific al bateriei 

de teste Bruininks-Oseretsky, Ediţia a doua; 
2)    Produsul informatic EXCEL versiunea 2003, al companiei Microsoft. 

 

Rezultate 
În tabelul I sunt prezentate rezultatele obţinute de către elevi în cadrul subtestului 
dexteritate manuală. 

Tabelul 1 
DEXTERITATE MANUALĂ Indicatori statistici 

Vârsta cronologică Vârsta motrică 
Media aritmetică 9.22 10.44 
Mediana 9.42 9.58 
Abaterea standard 1.21 3.42 
Valoarea maximă 11.42 19.00 
Valoarea minimă 7.08 5.92 
Amplitudinea 4.33 13.08 
Coeficient variaţie (%) 13.1% 32.8% 
Diferenţa mediilor  1.219 
Mărime efect (Cohen)  0.43 
Testul t Dependent 
t critic 2.02 
Grade de libertate între  
grupuri -df 

39 

Testul t (Student) 
t calculat 2.74 

P 0.009 
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Discuţii 
În urma prelucrării statistice a datelor rezultate în urma testării, se pot evidenţia 

următoarele aspecte: 
Vârsta motrică medie pentru caracteristica dexteritate manuală este de 10 ani si 5 

luni. Vârsta cronologică medie de 9 ani şi 3 luni este mai mică decât vârsta motrică medie 
cu un 1 an şi 2 luni. Abaterea standard şi coeficientul de variaţie caracterizează lotul în 
raport cu vârsta motrică ca având o structură neomogenă. Indicele lui Cohen de mărime a 
efectului indică faptul că diferenţele între cele două vârste sunt mici spre medii. 

 
Concluzii 

În urma testărilor realizate la nivelul întregului lot de elevi, în scopul verificării 
existenţei unor diferenţe statistice între media aritmetică a vârstei cronologice şi cea a 
vârstei motrice, la nivelul subtestului de dexteritate manuală, se constată următoarele 
aspecte: 

1. Verificarea ipotezei statistice efectuată cu testul t dependent evidenţiază o 
diferenţă între medii semnificativă statistic, P=0.009 fiind mai mic decât 0,05. Se 
respinge ipoteza de nul şi se acceptă ipoteza alternativă, vârsta motrică medie fiind mai 
mare decât cea cronologică.  

2.  Rezultat al raportului specific între factorul psihic şi cel motric, 
psihomotricitatea reprezintă o componentă psihocomportamentală de bază, cu influenţe 
deosebite în cadrul dezvoltării ontogenetice a individului. De o importanţă majoră pentru 
domeniul educaţiei fizice şi nu numai, psihomotricitatea oferă copilului, printr-o abordare 
sistematică şi corectă a componentelor sale particulare, cadrul favorabil adaptării eficiente 
a acestuia la exigenţele mediului şcolar şi social. 

3. Utilizarea bateriei de teste Bruininks-Oseretsky, Ediţia a doua, în cadrul unei 
cercetări experimentale, reprezintă, în afara unui demers original, şi o oportunitate majoră 
de obţinere a unor date extrem de valoroase referitoare la o serie de caracteristici 
psihomotrice ale elevilor din ciclul primar. Aceste informaţii, analizate, interpretate şi 
prezentate sub forma unor rapoarte scrise, emise prin intermediul soft-ului specific 
bateriei de teste, se pot dovedi de o mare însemnătate pentru profesorul de educaţie fizică 
şi pentru celelalte persoane implicate, în mod direct sau indirect, la nivelul procesului 
instructiv-educativ, constituind părţi componente indispensabile oricărei strategii 
educaţionale bazate pe competenţă şi profesionalism. 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
Bruininks, R. - Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, American Guidance Service, 

Minnesota, 1978 
Bruininks, R., H., Bruininks, B., D. Bruininks-Oseretsky. Test of Motor Proficiency, Second 

Edition, Manual, NCS Pearson, Inc., Minneapolis, 2005 
Bruininks, R., H., Bruininks, B., D. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second 

Edition, Administration Easel, NCS Pearson, Inc., Minneapolis, 2005 
Chuy, M., Y., Agnes, M., Y., Fong, K., H., Lin, S., Y., L., Miranda, W., F. Differences in the Fine 

Motor Performance of Children in Hong Kong and the United States on the Bruininks-
Oseretsky Test of Motor Proficiency, Hong Kong Journal of Occupational Therapy, 
Volume 17, Issue 1, 2007 



 56 

Connolly, B., H., Michael, B., T. Performance of Retarded Children, with or without Down 
Syndrome, on the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Physical Therapy, 
Volume 66, Issue 3, pp. 344-348, 1986 

Faught, B., E., Hay, J., A., Flouris, A., Cairney, J., Hawes, R. Diagnosing Developmental 
Coordination Disorder Using the CSAPPA Scale, Canadian Journal of Applied 
Physiology, 27 (Suppl.), 2002 

Flegel, J., Kolobe, T., H., A. Predictive Validity of the Test of Infant Motor Performance as 
Measured by the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency at School Age, Physical 
Therapy, 82 (8), pp. 762-771, 2002 

Gozu, B. Dinamica factorilor motrici şi psihomotrici la elevii din ciclul primar, Teză de doctorat, 
2011 

MacCobb, S., Greene, S., Nugent, K., O’Mahony, P. Measurement and Prediction of Motor 
Proficiency in Children Using Bayley Infant Scales and the Bruininks-Oseretsky Test, 
Physical Occupational Therapy in Pediatrics, Volume 25, Issue 1-2, pp. 59-79, 2005 

Smits-Engelsman, B., C., M., Niemeijer, A., S., Van Galen, G., P. Fine Motor Deficiencies in 
Children Diagnosed as DCD Based on Poor Grapho-Motor Ability, Human Movement 
Science, 20(1-2), pp. 161-182, 2001 

Tan, S., K., Parker, H., E., Larkin, D. Concurrent Validity of Motor Tests Used to Identify 
Children with Motor Impairment, Adapted Physical Activity Quarterly, 18, pp. 168-182, 
2001 

Venetsanou, F., Kambas, A., Aggeloussis, N., Serbezis, V., Taxildaris, K. Use of the Bruininks-
Oseretsky Test of Motor Proficiency for Identifying Children with Motor Impairment, 
Developmental Medicine and Child Neurology, Volume 49, Issue 11, pp. 846-848, 2007.



 57

CONSIDERATIONS REGARDING THE CONNECTION BETWEEN 
MOTOR PROFICIENCY AGE AND CHRONOLOGICAL AGE IN 

PRIMARY SCHOOL STUDENTS, BASED ON MANUAL 
DEXTERITY SUBTEST 

 
 

Bogdan1 Gozu, Cătălin Şerban 2 

1University of Bucharest, Department of Physical Education and Sport 
2University of Bucharest, Department of Physical Education and Sport 

bogdan.gozu@yahoo.com 
 
 

Abstract 
Problem Statement. The study of the main factors specific to the psychomotor 

phenomenon (in this case, aspects related to manual dexterity), as well as of the 
connections between those factors in relation to the subjects’ chronological age.   

Objectives. Our experiment envisages an analysis of the connection between 
motor proficiency age and chronological age in primary school students, based on the 
information provided by the Bruininks-Oseretsky Test - Second Edition (BOT-2). 

Methods. Forty subjects were selected to participate in this research experiment 
(20 boys and 20 girls), 1st up to 4th grade students, coming from urban area. The subjects’ 
evaluation took place from September 20th, 2013 until October 1st, 2013 and consisted in 
the application of 5 test items specific to manual dexterity subtest provided by the 
Bruininks-Oseretsky Test, Second Edition. In terms of computer software and specific 
tools used for statistical analysis of the obtained data, the following instruments were 
used: BOT-2 ASSISTTM, Scoring and Reporting System (integrated software of the 
Bruininks-Oseretsky Test - Second Edition) and MICROSOFT EXCEL 2003.  

Results and discussions. The tests revealed that with respect to fine manual 
dexterity, the average motor proficiency age (10 years and  5 months) was higher by 1 
year and 2 months than the average chronological age of the tested subjects (9 years and 3 
months). The standard deviation and the coefficient of variation indicate a 
nonhomogeneous structure of the lot in relation to the motor proficiency age. The effect 
size index of Cohen indicates that the differences between the two ages are low towards 
medium. The verification of the statistical hypothesis through the dependent T-Test 
revealed a statistically significant difference of means (P=0.009 is smaller than 0.05). We 
reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis, motor proficiency age 
being higher than chronological age. 

Conclusions. The analysis of the results obtained by the tested subjects allows us 
to confirm the research hypothesis regarding the manual dexterity subtest. We can 
conclude as well that the use of the Bruininks-Oseretsky Test - Second Edition, for the 
first time in Romania, within an experimental research, represents, besides an original 
approach, a major opportunity of obtaining extremely valuable data regarding several 
psychomotor characteristics of primary school students.  
 
Key words: motor proficiency age, chronological age, primary school, manual dexterity. 
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Introduction 
Through its specific objectives, psychomotricity offers the child the necessary 

guidelines, as well as the proper setting for the development of a skills system, which 
prompts him to act efficiently and to adapt accordingly to the demands of the 
environment in which he operates. This process elicits from those directly or indirectly 
involved in the instructive and educative process, the understanding of the internal 
mechanisms which lie at the foundation of the psychomotor phenomenon and the 
identification of the main evaluation methods of its main components, at a specific time, 
with the purpose of pointing out possible deviations from a child’s normal ontogenetic 
development. (Gozu, B., 2011). 

A correct approach of all psychomotor components, which would take into 
account the age, as well as the established instruction objectives, will reflect on a child’s 
behavior through the gain of important acquisitions, which will represent the premises of 
transition to a superior development stage with new achievements (Gozu, B., 2011). 

Nevertheless, in order to fulfill this goal, the persons involved at different levels 
in a child’s education must be well aware of his/her psychomotor development stage. 
Therefore it is imperative to evaluate these aspects by using objective and valid 
measuring instruments. (Gozu, B., 2011). 

The large scale use of the Bruininks-Oseretsky Test for the testing of different 
psychomotor components or the entire psychomotor capacity led to its recognition as one 
of the most important and valid evaluation instruments (Bruininks, R., H., Bruininks, B., 
D., 2005). 

Several studies conducted mainly in the medical field have used this test as a 
validation criterion for other instruments used for measuring motor abilities  (Flegel, J., 
Kolobe, T., H., A., 2002; Tan, S., K., Parker, H., E., Larkin, D., 2001), with the purpose 
of exploring and identifying the nature and the degree of motor skills deficit in persons 
suffering from different types of coordination related motor disorders (Faught, B., E., 
Hay, J., A., Flouris, A., Cairney, J., Hawes, R. 2002;  Smits-Engelsman, B., C., M., 
Niemeijer, A., S., Van Galen, G., P. 2001) and other types as well (Connolly, B.H., 
Michael, B.T. 1986; Venetsanou, F., Kambas, A., Aggeloussis, N., Serbezis, V., 
Taxildaris, K. 2007), as well as in the field of occupational therapy (Chuy, M.Y., Agnes, 
M., Y., Fong, K., H., Lin, S., Y., L., Miranda, W., F. 2007; MacCobb, S., Greene, S., 
Nugent, K., O’Mahony, P. 2005). 
 
Purpose 

Our research, through its content and approach, concentrates on pointing out 
certain information which aims at facilitating a proper understanding of the dynamics of 
motor and psychomotor factors in relation to the subjects’ chronological age. 

Our experimental research also promotes the Bruininks-Oseretsky Test, Second 
Edition as a valid and objective instrument for evaluating the psychomotor phenomenon. 
The test enables the evaluator to obtain valuable information regarding a child’s normal 
psychomotor development, both on a component level and on the level of the general 
psychomotor capacity, which makes this test a major tool in the evaluation, selection and 
diagnostic of different deviations from a normal development. 
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Hypothesis  
The evaluation of the subjects through the second edition of the Bruininks-

Oseretsky Test, will demonstrate the existence of statistically significant differences 
between the arithmetic mean of the chronological age and the motor proficiency age, with 
regards to manual dexterity. 

Materials and methods 
Research stages 
 The psycho-pedagogical experiment took place between September 20th, 2013 -  
1stOctober 2013. The evaluation of the students took place in the gym of David 
Praporgescu 113 Elementary School. 

 
The subjects 

For the research experiment, a number of 40 subjects were selected (20 boys and 
20 girls), 1st up to 4th grade students, coming from urban area (David Praporgescu 113 
Elementary School).  
 
Control samples 
 For the research we utilized the improved version of the Bruininks-Oseretsky 
Test (BOT-2). 

 
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2) is a 

series of tests administered individually, with very precise and well-targeted objectives, 
which aim at evaluating a large range of motor skills, on subjects between the ages of 4 
and 21. This test was conceived to be used, among others, by kinesiotherapists, 
psychologists, sports teachers, coaches and it seeks to offer them an efficient instrument 
for measuring fine and gross motor skills. BOT-2 evaluates abilities from four different 
motor areas: 

 Fine manual coordination/ Fine manual control: subtest 1 – fine motor 
precision; subtest 2 – fine motor integration; 

 Manual coordination: subtest 3 – manual dexterity; subtest 7 – upper limb 
coordination;  

 Body coordination (general): subtest 4- bilateral coordination; subtest 5 – 
balance 

 Strength and agility: subtest 6 – running speed and agility; subtest 8 – strength. 
Fine manual coordination evaluates motor skills involved in writing and drawing 

activities which require a relatively high level of precision. 
Manual coordination evaluates motor skills involved in object manipulation, with 

emphasis on speed, dexterity, arm and hand coordination. 
Body coordination evaluates motor skills involved in balance and in upper and 

lower limb coordination. 
The strength and agility component evaluates the strength of large muscle groups, 

the speed and motor skills involved in maintaining a correct posture during walking and 
running. Each of these four components implicates two of the eight subtests of the lager 
test, while a fifth component involves all of the other subtests.  
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For this research, from the total of eight subtests specific to the motor areas 
described above, we opted for themanual dexterity subtest, which involve the following 
items:  

 
Subtest 3: Manual dexterity 
Item 1:Making Dots in Circles; 
Item 2: Transferring Pennies; 
Item 3: Placing Pegs into a Pegboard; 
Item 4: Sorting cards; 
Item 5: Stringing Blocks. 
 
Statistical processing of the results 
Statistical processing of the research results was accomplished using the following 

software: 
1) BOT-2 ASSISTTM, Scoring and Reporting System: software belonging to the 

Bruininks-Oseretsky Test, Second Edition; 
2) EXCEL 2003 Software, of Microsoft Company. 
 

Results 
Table I contains the results obtained by the students on the manual dexterity subtest: 
                                                                                                                       Table 1: 

MANUAL DEXTERITY  
Statistical indicators Chronological Age Motor  Proficiency  Age 
Arithmetic mean 9.22 10.44 
Median  9.42 9.58 
Standard deviation 1.21 3.42 
Maximum value 11.42 19.00 
Minimum value 7.08 5.92 
Amplitude  4.33 13.08 
Coefficient of variation (%) 13.1% 32.8% 

Difference of means  1.219 
Effect size (Cohen)  0.43 

Dependent T Test 

T critical 2.02 

Degrees of freedom between 
the groups 
-df 

39 

T Test (Student) 

T calculated 2.74 
P 0.009 
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Discussions  
The statistical processing of the data obtained during testing revealed the 

following aspects regarding the two components (precision and fine motor integration): 
The average motor proficiency age for manual dexterity subtest is 10 years and 5 

months. The average chronological age (9 years and 3 months) of the tested subjects  was 
smaller than the average motor proficiency age by 1 year and 2 months. The standard 
deviation and the coefficient of variation indicate a nonhomogeneous structure of the lot 
in relation to the motor proficiency age. The effect size index of Cohen indicates that the 
differences between the two ages are low towards medium. 

 
Conclusions 

The tests applied on the entire lot of students, with the purpose of evaluating the 
existence of statistical differences between the arithmetic means of the chronological age 
and the motor proficiency age, with regards to manual dexterity subtest reveal the 
following: 

1. The verification of the statistical hypothesis through the dependent T-Test 
revealed a statistically significant difference of means (P=0.009 is smaller than 0.05). We 
reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis, motor proficiency age 
being higher than chronological age. 

2. Being a result of the connection between the psychic and motor factors, 
psychomotricity represents a fundamental psychobehavioral component with an 
extremely high influence over the ontogenetic development of the individual. 
Psychomotricity is of major importance for the physical education field and not only and 
it offers the child, through a systematic and correct approach of its inner components, a 
favorable climate for an efficient adjustment to the requirements of the social and school 
environments.  

3. The use of the Bruininks-Oseretsky Test - Second Edition, for the first time in 
Romania, within an experimental research, represents, besides an original approach, a 
major opportunity of obtaining extremely valuable data regarding several psychomotor 
characteristics of primary school students. After being analyzed, interpreted and 
presented in the form of written reports, drafted using the specific software of the test, 
this information can be extremely valuable for the physical education teacher, as well as 
for other professionals directly or indirectly involved in the instructive-educative process, 
and it is, at the same time, an indispensable component in any educational strategy based 
on competence and professionalism.   
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Rezumat 

Adolescența este considerată cea mai complexă etapă a dezvoltării fiinţei umane, 
etapă în care se conturează individualitatea caracteristică fiecăruia şi totodată începe  
stabi1izarea  si conturarea personalităţii și  marchează, trecerea la o treaptă superioară, 
aceea a vârstei adulte.  

Scopul cercetării este de a constata dacă aplicarea în cadrul orelor de educație 
fizică la facultățile de neprofil, a unor exerciții ce fac parte din categoria activităților 
corporale gimnice, dar adaptate scopului cercetării, folosirea unor metode de 
conștientizare a programelor însușite și a beneficiilor acestora, conduc la o dezvoltare mai 
rapidă și mai profundă din punct de vedere somatopsihic, transformare ce va atrage după 
sine și un câștig în ceea ce privește imaginea de sine prin cunoașterea de sine. 

Pe de o parte, acest demers a fost realizat pentru ca, pornind de la nevoile reale 
ale subiecților incluși în cercetare, să ne putem adapta sistemul de acționare, cât și 
instrumentele de evaluare pe care dorim să le utilizăm  în cercetare. În același timp, în 
funcție de rezultatele cercetării și dacă acestea vor fi pozitive, se vor putea alcătui sisteme 
de acționare mai eficiente. 

   Programul implementat reprezintă o noutate  și în același timp o provocare, prin 
atractivitatea rezultatelor destul de rapide (vezi pierderea evidentă a surplusului de 
kilograme și o modelare corporală vizibilă, natura programelor, conștientizarea 
transformărilor suferite și analiza lor prin chestionare de imagine de sine ș.a.), contribuind  
la creşterea numărului de participanţi şi a randamentului practicării exerciţiilor fizice.   

Din  întreaga cercetare efectuată, ce s-a axat pe cercetări privind dezvoltarea 
somtopsihică, ne-am oprit în această lucrare la studiul comparativ al echilibrului static și 
dinamic. 

  Studiul rezultatelor la testele aplicate, ne demonstrează cu claritate că în general, 
s-au făcut progrese din punct de vedere a îmbunătăţirii psihomotricităţii, latură importantă 
a sistemului psihic uman precum şi a componentelor acesteia, în speță, cele două tipuri de 
echilibru. 

Preocuparea tuturor cadrelor care activează în sistemul educațional în general și 
mai ales al celor care sunt angrenați în activitatea de educație fizică și sport, trebuie sa fie 
îndreptată spre prevenirea și combaterea influențelor negative de ordin bio- psiho- social, 
ce decurg din viața sedentară a omului de tip nou. 

Putem afirma că activitățile corporale gimnice,  prin beneficiile pe care le aduc, 
contribuie în mod direct la creșterea încrederii în forțele proprii, la procesul de transformare și 
modelare a personalității studentelor precum și  la adaptarea la cerințele sociale. 

 
Cuvinte cheie: activități corporale gimnice, psihomotricitate- echilibru, efecte benefice 

mailto:addrianne2004@yahoo.fr�
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INTRODUCERE 
Studenția reprezintă ultima parte a adolescenței, cunoscută și sub denumirea de 

adolescență prelungită și trecerea la stadiul de tinerețe, cuprinsă între 18 – 25 de  ani, 
fiind perioada de tranziție spre stadiul de adult.Este perioada prefacerilor profunde, când 
are loc desăvârșirea proceselor de creștere și dezvoltare, sedimentarea treptată precum  şi 
consolidareaîn mare parte a proceselor  psihice. Ea este considerată cea mai complexă 
etapă a dezvoltării fiinţei umane, etapă în care se conturează individualitatea 
caracteristică fiecăruia şi totodată începe  stabi1izarea si conturarea personalităţii și 
marchează, trecerea la o treaptă superioară, aceea a vârstei adulte.  

Scopul cercetării este de a constata dacă aplicarea în cadrul orelor de educație 
fizică la facultățile de neprofil, a unor exerciții speciale și care fac parte din categoria 
activităților corporale gimnice, folosirea unor metode de conștientizare a programelor 
însușite și a beneficiilor acestora, conduc la o dezvoltare mai rapidă și mai profundă din 
punct de vedere somatopsihic, transformare ce va atrage după sine și un câștig în ceea ce 
privește imaginea de sine prin cunoașterea de sine.  
 
OBIECTIVE 

1.Urmărirea și evaluarea posibilității rafinării psihomotricității prin aplicarea unor 
exerciții care să găsească răspuns în această funcție complexă de reglare a 
comportamentului uman.  

2.Evaluarea, în cadrul psihomotricității, a componentei echilibru, sub forma 
echilibrului static și dinamic, a modificărilor apărute în urma aplicării celor două 
programe de acționare și studiul comparativ al acestor modificări. 

3. Pe de o parte, acest demers a fost realizat pentru ca, pornind de la nevoile reale 
ale subiecților incluși în cercetare să ne putem adapta sistemul de acționare, cât și 
instrumentele de evaluare pe care dorim să le utilizăm  în cercetare. 

4.În același timp, în funcție de rezultatele cercetării și dacă acestea vor fi 
pozitive, se vor putea alcătui sisteme de acționare mai eficiente în vederea integrării mai 
rapide a studenților, viitori adulți, la viața socială românească cât și la cea europeană. 

Toate aceste beneficii pe care studenții le pot obţine în urma participării la orele 
de educaţie fizică şi sport, pot contribui în final la ameliorarea imaginii de sine, la 
creșterea încrederii în forțele proprii,  lucru ce va conduce la o integrare optimă şcolară şi 
socio-profesională. 

Programul de pregătire la care participă studentele  este  unul accesibil 
nivelului lor de pregătire fizică şi psihică, fără a duce duce la apariția stării de disconfort 
sau a dorinței de abandon. El reprezintă o noutateși în același timp o provocare, prin 
atractivitatea rezultatelor destul de rapide (vezi pierderea surplusului de kilograme și o 
modelare corporală vizibilă,natura programelor, conștientizarea transformărilor suferite și 
analiza lor prin chestionare de imagine de sine ș.a.), contribuind la creşterea numărului de 
participanţi şi a randamentului practicării exerciţiilor fizice.  
 
METODE 

Metodele folosite au fost variate, urmărind atingerea tutror scopurilor cercetării. 
Pe tot parcursul experimentului am utilizat metoda observației pedagogice atât 

în cadrul lecțiilor desfășurate cât și în cadrul competițiilor, fiind extrem de importantă 
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pentru cercetare, modalitatea de însușire de către studente a temelor propuse, precum și 
reacția și gradul lor de implicare în realizarea sarcinilor. 

Importantă a fost și metoda anchetei pe bază de chestinarprin care s-a urmărit 
testarea subiecților pentru a le cunoaște părerea proprie despre sine, atât la începutul cât și 
la sfârșitul experimentului, trăsăturile de personalitate, păreri asupra noutății programului 
de lucru dar și implicarea în efectuarea experimentului. 

Au fost utilizate și metoda documentării bibliografice, a măsurării și 
evaluării, metoda statistic-matematică(utilizată pentru calculul mediei aritmetice, 
abaterii standard, coeficientului de încredere, a variabilei t), metoda grafică. 
 
COLECTIVUL, DURATA ȘI ETAPELE DESFĂȘURĂRII CERCETARII 

Din  întreaga cercetare efectuată, ce s-a axat pe cercetări privind dezvoltarea 
somatopsihică, ne-am oprit în această lucrare la studiul comparativ al echilibrului static 
și dinamic, având două grupe de referință, una experimentală și cealaltă de control și 
cărora li s-au aplicat programe diferite de pregătire, pe o perioadă de un an de zile. 

Lacercetare au participat, pe bază de voluntariat, 70 de subiecți ce  au fost 
împărțiți în 2 grupuri, grupul de control și grupa experimentală. Studentele care urmau să 
participe la experiment au fost repartizate aleatoriu în cele două grupe de cercetare, 
subiecții fiind în anul I și II de studii ale diferitelor facultăți din cadrul UNIVERSITĂȚII 
DIN BUCUREȘTI. 

Programele folosite la grupa experimentală au fost alcătuite din exerciții din 
școala baletului, de dans, exerciții din aerobic, din gimnastica ritmică și artistică, exerciții 
ce se efectuau cu schimbări dese de poziții sau fixări îndelungate a unor poziții de 
echilibru, schimbări rapide de planuri pe verticală,alternare rapidă de mișcare cu 
menținere de poziții de echilibru etc.  

Printre testele efectuate sunt șiTestul Flamingo – test static și Testul Bass – test 
dinamic, cu testare inițială  și finală, care fac obiectul acestei lucrări. 
 
1. TESTUL FLAMINGO – ECHILIBRU STATIC 

Pentru aprecierea echilibrului static, testul „Flamingo” este un test usor de 
realizat. Testul constă în menţinerea unei poziţii de echilibru timp de 1 minut, pe un 
suportlung de 50 cm, înalt de 4 cm, lat de 3 cm, Subiectul se aşează cu toată talpa pe 
lungimea suportul, pe piciorul preferat, cu celălalt picior ridicat în flexie înapoi, lipind 
gamba de coapsă, călcâiul la şezută, braţul  de aceeaşi parte cu piciorul de sprijin este 
ridicat înainte iar cu cealaltă mână se prinde glezna şi se menţine piciorul în poziţie. 
Pentru echilibrare, subiectul se va sprijini pe umărul examinatorului, iar testul începe din 
momentul în care se întrerupe contactul dintre cei doi. Se măsoară timpul cât se păstrează 
echilibrul, adică timpul în care subiectul nu dă drumul piciorului flexat şi nici o parte a 
corpului nu intră în contact cu solul. În acest caz testul se reia din poziţia corectă şi se 
acordă penalizare câte 1 punct. Trebuie menţinută  poziţia de echilibru timp de 60 
secunde. Dacă subiectul are mai mult de 15 greşeli în primele 30 secunde, testul se 
opreşte şi i se acordă punctajul 0. 
 
 
 



 66 

PARAMETRI STATISTICI PENTRU TESTULFLAMINGO - ECHILIBRU STATIC 
GRUPA DE CONTROL 
                          TESTARE INIŢIALĂ T.I. – TESTARE FINALĂ T.F. 

     Nr. crt.  
Studente T.I. T.F.  

  
T.I. T.F. 

1 I.C.U. 2 2  Media aritmetică 2,27 1,80 

2 A.O 3 2  Mediana 2,00 2,00 

3 F.A. 1 1  Modulul 2,00 2,00 

4 R.C. 1 1  Abaterea Standard 0,96 0,77 

5 A.S. 3 2  Eroarea standard 0,25 0,20 

6 L.A. 2 2  Dispersia 0,92 0,60 

7 R.M.B. 4 3  Amplitudinea 3,00 2,00 

8 L.G.C. 3 3  Minim 1,00 1,00 

9 E.I.C. 2 1  Maxim 4,00 3,00 

10 M. G.N. 2 2  
Coef. de 
variabilitate 42,40% 43,03% 

11 S.E.D. 2 1  Suma rezultatelor 34,00 27,00 

12 D.O. 4 3  Număr subiecţi 15 15 

13 R.B. 2 2  
Nivelul de încredere 
(95.0%)   

  

14 G.M.D. 1 1     

15 M.B. 2 1     
 

 
 

- Media aritmetică – se observă că a suferit modificări în sens pozitiv, având  loc 
o scădere a numărului de încercări în menţinerea echilibrului, față de testarea inițială. 

- Abaterea standard – un indicator al omogenității grupului, prin gradul mai 
mare sau mai mic de împrăștiere a datelor – scade de la prima testare, la  testarea finală, 
ceea ce denotă o ameliorare a omogenităţii grupului de control. 

- Dispersia – neinteresează din punct de vedere al gradului de omogenitate al 
grupului și urmărind rezultatele obținute vom observa o modificare în sensul  apariţiei 
unei dispersii mai mici, chiar dacă îmbunătăţirea rezultatelor nu este atât de evidentă. 
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- Coeficientul de variabilitate se situează în ambele  testări în cadrul valorilor 
care ne indică o împrăștiere mare de  43%, ceea ce ne determină calcularea omogenităţii 
grupului cu ajutorul medianei.  

-   t- TEST –  este puternic semnificativ prin valoarea de 0,00353 a p-ului 
calculat comparativ cu p-ul  propus (0,05). Astfel, ipoteza nulă se respinge, diferenţele 
dintre mediile variabilei analizate în cele două testări sunt puternic semnificative, t 
calculat fiind mult mai mare decât t critic din tabela lui Fisher. 
 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  T.I. T.F. 

Mean 2,266666667 1,8 

Variance 0,923809524 0,6 

Observations 15 15 

Pearson Correlation 0,844282512   

Hypothesized Mean Difference 0   

df 14   

t Stat 3,5   

P(T<=t) one-tail 0,001767604   

t Critical one-tail 1,761310115   
P(T<=t) two-tail 0,003535208   

t Critical two-tail 2,144786681   
 
PARAMETRI STATISTICI PENTRU TESTUL FLAMINGO – ECHILIBRU STATIC 

GRUPA EXPERIMENTALĂ 
                           TESTARE INIŢIALĂ T.I. – TESTARE FINALĂ T.F. 

     
Nr.crt.  Studente

T.I. T.F.  
  

T.I. T.F. 

1 O.R.B. 1 1  Media aritmetică 1,87 1,07 

2 A.M.M. 2 1  Mediana 2,00 1,00 

3 C.G. 1 1  Modulul 2,00 1,00 

4 A.M. 1 1  Abaterea Standard 0,74 0,26 

5 I.B. 1 1  Eroarea standard 0,19 0,07 

6 O.B. 2 1  Dispersia 0,55 0,07 

7 D.G. 3 1  Amplitudinea 2,00 1,00 

8 I.P. 3 2  Minim 1,00 1,00 

9 R.C. 2 1  Maxim 3,00 2,00 

10 C.B. 2 1  
Coef. de 
variabilitate 39,82% 24,21% 
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11 L.M. 3 1  Suma rezultatelor 28,00 16,00 

12 H.D. 2 1  Număr subiecţi 15 15 

13 M.V. 2 1  
Nivelul de 
încredere(95.0%)   

  

14 M.D. 1 1     

15 M.T. 2 1     
 

 
 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

  T.I. T.F. 
Mean 1,866666667 1,066666667 
Variance 0,552380952 0,066666667 
Observations 15 15 
Pearson Correlation 0,421847917   
Hypothesized Mean Difference 0   
df 14   
t Stat 4,582575695   
P(T<=t) one-tail 0,000213188   
t Critical one-tail 1,761310115   
P(T<=t) two-tail 0,000426376   
t Critical two-tail 2,144786681   

 
 

- Media aritmetică – se observă că a suferit modificări în sens pozitiv, având  
loc o scădere a numărului de încercări în menţinerea echilibrului, față de testarea inițială. 

- Abaterea standard – indicator al omogenității grupului – scade  de la prima 
testare, la  testarea finală, ceea ce denotă o ameliorare semnificativă a omogenităţii grupului. 

- Dispersia – privind tot gradul de omogenitate al grupului – urmărind 
rezultatele obținute vom observa o modificare semnificativă în sensul apariţiei unei 
dispersii mai mici, astfel că îmbunătăţirea rezultatelor este realizată omogen de către toate 
componentele grupului. 

- Coeficientul de variabilitate se situează în ambele  testări în cadrul valorilor 
care ne indică o împrăștiere mijlocie, ceea ce ne confirmă totuşi o creştere omogenă a 
valorilor grupei experimentale.  
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- t- TEST –  este puternic semnificativ prin valoarea de 0,000426 a p-ului 
calculat comparativ cu p-ul  propus (0,05). Astfel, ipoteza nulă se respinge, diferenţele 
dintre mediile variabilei analizate în cele două testări sunt puternic semnificative, t 
calculat fiind mult mai mare decât t critic din tabela lui Fisher. 
 

2. TESTUL BASS  - ECHILIBRU DINAMIC  
Materiale necesare: un cronometru sau ceas cu secundar, 11 mărci de 2,54 

cm x 2cm (pot fi confecţionate din hârtie gumată sau leucoplast) şi o bandă metrică. 
(din Kirkendall & col.,), citat din Epuran (1992). 

Subiectul stă cu piciorul drept pe punctul (marca) de plecare şi apoi sare pe prima 
marcă cu piciorul stâng şi încearcă să menţină poziţia statică timp de 5 secunde. Subiectul 
va continua alternarea picioarelor sărind şi menţinând timp de 5 secunde poziţia statică, 
până ce termină traseul. Vârful tălpii (pingeaua) trebuie să acopere complet marca, încât 
aceasta să nu se vadă. O performanţă bună constă din acoperirea fiecărei mărci cu 
pingeaua, fără atingerea duşumelei cu călcâiul sau altă parte a corpului şi din menţinerea 
poziţiei statice timp de 5 secunde, cu acoperirea fiecărei mărci. Se acordă 5 puncte pentru 
fiecare aterizare şi acoperire corectă a mărcii şi se adaugă câte un punct pentru fiecare 
secundă de menţinere a echilibrului static. Un subiect poate obţine maximum de 10 
puncte pentru fiecare marcă, sau un total de 100 puncte pentru traseul complet.  

 
  PARAMETRI STATISTICI PENTRU TESTUL  BASS - ECHILIBRU DINAMIC 

GRUPA DE CONTROL 
TESTARE INIŢIALĂ T.I. – TESTARE FINALĂ T.F. 

     Nr.crt. 
Studente T.I. T.F.  

  
T.I. T.F. 

1 I.C.U. 63 68  Media aritmetică 58,87 62,67

2 A.O 50 56  Mediana 59,00 61,00
3 F.A. 68 73  Modulul 55,00 68,00
4 R.C. 70 75  Abaterea Standard 11,90 11,73
5 A.S. 49 52  Eroarea standard 3,07 3,03
6 L.A. 59 61  Dispersia 141,55 137,67
7 R.M.B. 42 43  Amplitudinea 44,00 42,00
8 L.G.C. 54 56  Minim 39,00 43,00
9 E.I.C. 60 69  Maxim 83,00 85,00

10 M. G.N. 55 55  Coef.de variabilitate 20,21% 18,72%

11 S.E.D. 55 61  Suma rezultatelor 883,00 940,00

12 D.O. 39 45  Număr subiecţi 15 15

13 R.B. 75 73  
Nivelul de încredere 
(95.0%)   

  

14 G.M.D. 83 85     

15 M.B. 61 68     
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t-Test: Paired Two Sample for Means   
      

  T.I. T.F. 
Mean 58,86666667 62,66666667 
Variance 141,552381 137,6666667 
Observations 15 15 
Pearson Correlation 0,968781992   
Hypothesized Mean Difference 0   
df 14   
t Stat -4,977399904   
P(T<=t) one-tail 0,000101424   
t Critical one-tail 1,761310115   
P(T<=t) two-tail 0,000202847   
t Critical two-tail 2,144786681   

 
- Media aritmetică – se observă că a suferit modificări în sens pozitiv, având  loc 

o creştere  a numărului de puncte obţinute în efectuarea probei de echilibru dinamic, față 
de testarea inițială. 

- Abaterea standard – un indicator al omogenității grupului, scade de la prima 
testare, la  testarea finală, ceea ce denotă o ameliorare a omogenităţii grupului de control. 

- Dispersia – urmărind rezultatele obținute vom observa o modificare în sensul  
apariţiei unei dispersii mai mici, chiar dacă îmbunătăţirea rezultatelor nu este atât de 
evidentă. 

- Coeficientul de variabilitate se situează în ambele  testări în cadrul valorilor 
care ne indică o împrăștiere destul de mica de 18,72%, ceea ce ne demonstrează că 
omogenitatea  grupului a fost în creştere.  

- t- TEST – este puternic semnificativ prin valoarea de 0,00020 a p-ului calculat 
comparativ cu p-ul  propus (0,05). Astfel, ipoteza nulă se respinge, diferenţele dintre 
mediile variabilei analizate în cele două testări sunt puternic semnificative, t calculat 
fiind mult mai mare decât t critic din tabela lui Fisher. 

-  
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PARAMETRI STATISTICI PENTRU TESTUL BASS - ECHILIBRU DINAMIC 
 

GRUPA EXPERIMENTALĂ 
                           TESTARE INIŢIALĂ T.I. – TESTARE FINALĂ T.F. 

 

T.I. T.F. T.I. T.F.

1 O.R.B. 67 75 Media aritmetică 62,93 71,47

2 A.M.M. 60 67 Mediana 62,00 70,00
3 C.G. 80 90 Modulul 67,00
4 A.M. 83 96 Abaterea Standard 10,67 12,08
5 I.B. 74 83 Eroarea standard 2,75 3,12
6 O.B. 56 67 Dispersia 113,78 145,84
7 D.G. 57 63 Amplitudinea 38,00 44,00
8 I.P. 50 55 Minim 45,00 52,00
9 R.C. 58 67 Maxim 83,00 96,00
10 C.B. 53 61 Coef.de variabilitate 16,95% 16,90%
11 L.M. 45 52 Suma rezultatelor 944,00 1072,00
12 D.H. 65 75 Număr subiecţi 15 15

13 M.V. 64 73 Nivelul de încredere(95.0%)

14 M.D. 70 78
15 M.T. 62 70

Nr.crt.  Studente

 
 

t-Test: Paired Two Sample for Means 
  T.I. T.F. 

Mean 62,93333333 70,93333333 
Variance 113,7809524 153,352381 
Observations 15 15 
Pearson Correlation 0,994933394   
Hypothesized Mean Difference 0   
df 14   
t Stat -14,96662955   
P(T<=t) one-tail 0,00000000026208   
t Critical one-tail 1,761310115   
P(T<=t) two-tail 0,00000000052416   
t Critical two-tail 2,144786681   

 

- Media aritmetică – se observă că media este în creştere, având loc o 
îmbunătăţire  în efectuarea probei de echilibru dinamic, față de testarea inițială. 

- Abaterea standard – un indicator al omogenității grupului, prin gradul mai 
mare sau mai mic de împrăștiere a datelor – creşte uşor de la prima testare, la testarea 
finală, ceea ce denotă o oarecare scădere a omogenităţii grupului experimental, deoarece 
două dintre ele au rezultate mari. 

- Dispersia – ne indică gradul de omogenitate al grupului și urmărind rezultatele 
obținute, vom observa o uşoară creştere datorită diferenţei în rezultate. 
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- Coeficientul de variabilitate se situează în ambele  testări în cadrul valorilor 
care ne indică o împrăștiere destul de mica de  16,90%, ceea ce ne demonstrează că 
omogenitatea  grupului a fost în creştere.  

-  t- TEST – este puternic semnificativ prin valoarea de 0,000 a p-ului calculat 
comparativ cu p-ul  propus (0,05). Astfel, ipoteza nulă se respinge, diferenţele dintre 
mediile variabilei analizate în cele două testări sunt puternic semnificative, t calculat 
fiind mult mai mare decât t critic din tabela lui Fisher. 
 

 
 

Progresul realizat de fiecare grupă la testul FLAMINGO 
Grupa x1 x2 s1 s2 t Ameliorare

Control 2,27 1,80 0,96 0,77 3,5 20,70% 

Experimentală 1,87 1,07 0,74 0,26 4,58 42,78% 
 
Din compararea rezultatelor celor două grupe reiese că amândouă au realizat un 

progres, cel al grupei experimentale fiind mai ridicat cu dublul   procentajului grupei de 
control, adică un procent de 42,78%. 

 În ce priveşte abaterea standard, se constată că în ambele cazuri a scăzut, la 
această probă, dar şi aici, grupa experimentală are un rezultat mai  bun, indicând 
omogenitatea grupului. 

 

Progresul realizat de fiecare grupă la testul BASS 

Grupa x1 x2 s1 s2 t Ameliorare

Control 58,87 62,67 11,90 11,73 -4,97 -6,45% 

Experimentală 62,93 70,93 10,67 12,38 -14,96 -12,71% 
 

Comparând rezultatele obţinute de cele două grupe se observă că ambele grupe 
au făcut progrese în obţinerea unui punctaj cât mai ridicat, dar în timp ce la grupa de 
control acesta este de 6,45 de procente, la grupa experimentală creşterea este dublă. 

Valoarea lui t, mai mare la grupa experimentală, ne confirmă şi ea o veridicitate 
mai mare a valorii obţinute de această grupă. 
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CONCLUZII 
“Pentru fiecare persoană sportul este un prilej de îmbunătățire a felului său de 

a fi”, spunea Pierre de Coubertin, filozof, sociolog și istoric francez,care credea cu tărie 
că “ pentru orice bărbat, femeie, copil, sportul este acompaniamentul natural al tuturor, 
în mod egal, în acea măsură încât nimic nu-l poate înlocui.” 

-Activitățile corporale gimnice, prin multitudinea și varietatea mijloacelor 
folosite, reprezintă o sursă permanentă de sănătate. Practicarea activităților corporale 
gimnice este accesibilă tuturor, indiferent de sex, vârstă, pregătire fizică, deoarece 
cuprinde exerciții și variatii de pași pornind de la baletul clasic, exerciții medicale, 
exerciții de stretching, exercitii de yoga, până la combinații cu influențe din street dance, 
hip-hop, jazz, afro dance, latino, etc. 

De aceea, la nivel de predare în învățământul universitar, educația  fizicăeste o 
disciplină care atrage un număr mare de studente, chiar și studenți, în practicarea acestui 
tip de mișcare. 

Cercetările efectuate îşi doresc să demonstreze că prin aplicarea unor programe, 
altele decât cele obişnuite, mai eficiente, se pot obţine rezultate benefice în dezvoltarea 
somatopsihică a adolescenţilor. 

Studiul rezultatelor la testele aplicate, ne demonstrează cu claritate că în general, 
s-au făcut progrese din punct de vedere a îmbunătăţirii psihomotricităţii, latură importantă 
a sistemului psihic uman precum şi a componentelor acesteia. 

Din studiul rezultatelor celor două forme de manifestare a echilibrului, 
componente ale psihomotricității, se constată că prin aplicarea unor exerciții specifice la 
grupa experimentală, ce au urmărit îmbunătățirea acestor două forme, rezultatele au fost 
evidente. Același lucru a fost observat și la alte componente ale psihomotricității  testate 
în cadrul cercetării. 

Acest lucru ne demonstrează că folosirea unor forme mai variate, mai 
atractive, mai eficiente de exercitii fizice, care pot înlocui monotonia folosirii 
acelorași tipuri de exerciții, pot duce la obținerea unor rezultate mai rapide din 
punct de vedere somatopsihic precum și la sporirea interesului și atragerea unui 
număr mai mare de studenți în practicarea acestor forme de mișcare. 

Acest gen de activități îndeplinesc deci o funcție de dezvoltare și o alta 
formativă, putând fi caracterizate ca și alte activități corporale, ca act de cultură  și 
educație, fenomen cu funcție de integrare socială.  

Datoria noastră, a profesorilor, este de a le explica de ce, pentru ce și cum trebuie 
practicate aceste forme de acționare, începând cu înțelegerea efectelor benefice imediate 
și apoi tardive, ale acestora,   

Preocuparea tuturor cadrelor care activează în sistemul educațional în general și 
mai ales al celor care sunt angrenați în activitatea de educație fizică și sport, trebuie sa fie 
îndreptată spre prevenirea și combaterea influențelor negative de ordin bio - psiho – 
social, ce decurg din viața sedentară a omului de tip nou. 

Putem afirma că activitățile corporale gimnice,  prin beneficiile pe care le aduc, 
contribuie în mod direct la creșterea încrederii în forțele proprii,  la procesul de 
transformare și modelare a personalității studentelor precum și  la adaptarea la cerințele 
sociale. 
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Abstract 
The period of College is considered to be the most complex stage of development 

of the human being, the stage in which the individuality of each feature is shaping up and 
start stabi1izarea and personality shaping and marks the transition to the kickdown, 
therefore the adult age.  

This report aims to assess whether applying within hours of physical education at 
the College without specialization in physical education, of exercises belonging to the 
category of body gymnical activities but adapted to the purpose of the research, the use of 
methods for whatever programs and awareness of their benefits, leading to a more rapid 
development and deeper in terms of somatopsychic, transformation which will result in a 
net gain in terms of self-image through self knowledge.  

On the one hand, this was done because, based on the real needs of the subjects 
included in this research, we can adapt the operating system, as well as assessment tools 
you want to use in the search. At the same time, depending on the results of the research 
and whether it will be positive, it will be able to compile more efficient operating 
systems.  

The program implemented a new and challenging at the same time, the 
attractiveness of fast enough (see the obvious loss of surplus kilos and a visible body 
shaping, nature programs, awareness of their analysis and sustained through quizzes and 
self image), contributing to the increase in the number of participants and the yield of 
practicing physical exercises.    

Throughout the research, which has focused on research into the development of 
somtopsychic, we stopped in this paper to the comparative study of static and dynamic 
balance, Study the results of the tests applied demonstrate clearly that in general, progress 
has been made in terms of improving psycho motion, side of human psychic system and 
its components, in this case, the two types of balance. 

Concern to all staff working in the education system in general and especially 
those who are involved in physical education and sports, should be directed towards 
preventing and combating the negative influences of bio-psycho-social, arising from 
sedentary life of a new type. 

It can be said that the body gymnical activities, through tangible benefits that they 
bring, contribute directly to increasing confidence in its own forces, the transformation 
process and the personality of pupils as well as adaptation to social requirements. 

 
Key words: body activities, itself-balance, the beneficial effects 

mailto:addrianne2004@yahoo.fr�
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INTRODUCTION 
The period of College represents the last part of adolescence, also known as the 

prolonged adolescence and the transition to the stage of youth between 18-25 years of 
age, the period of transition to the adult stage. It’s the period of  the profound changes, 
completion of the processes of growth and development, gradual sedimentation as well as 
strengthening in much of mental processes. She is considered the most complex stage of 
development of the human being, the stage in which the individuality of each feature is 
shaping up and start the stabilization  and personality shaping and marks the transition to 
the kickdown, therefore the adult age.  

Purpose of researches: This report aims to assess whether applying within hours 
of physical education at the College without specialization in physical education, of 
special exercises, and which belong to the category of body gymnical activities, the use of 
methods of awareness of whatever programs and benefits, leading to a more rapid 
development and deeper in terms of somatopsychic, transformation which will result in a 
net gain in terms of self-image through self knowledge.  
 
OBJECTIVES 

1. Follow-up and evaluation the possibility psihomotricity refineries by 
implementing exercises to find the answer in this complex function of regulating human 
behavior.  

2. Evaluation of the itself, the balance, in the form of static and dynamic balance 
of the changes arising from the implementation of the two programmes of action and the 
comparative study of these changes. 

 3. On the one hand, this was done because, based on the real needs of the 
subjects included in the research that we can adapt the operating system, as well as 
assessment tools you want to use in the search. 

4. At the same time, depending on the results of the research and whether it will 
be positive, it will be able to compile more efficient actuation systems for faster 
integration of the students as adults, the social life of Romanian and European. 

All these benefits that they can get students from participation in physical 
education classes and sports, can contribute to improving the image of oneself, to increase 
confidence in its own forces, which will lead to an optimal integration and socio-
vocational school.  

Training program involving students is one accessible level physical and 
psychological preparation, without leading to the emergence of a State of discomfort or 
unwillingness of abandonment. It is a novelty and a challenge at the same time, the 
attractiveness of fast enough (see loss of surplus kilos and a visible body shaping, nature 
programs, awareness of their analysis and sustained through quizzes and self image), 
contributing to the increase in the number of participants and the yield of practicing 
physical exercises.  
 
METHODS 
     The methods used were varied, focusing on achieving all the aims of research. 

Throughout the experiment, we used the method of pedagogical observation, both  
lessons and competitions, being of great importance for research, method of appropriation 
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by the female students of the proposed  themes and the reaction and  their degree of 
involvement in carrying out the tasks. 

Important was the survey-based method chestinar which was aimed at testing 
the subjects to know his own opinion of himself, both at the beginning and at the end of 
the experiment, personality traits, opinions on the novelty of the work programme and the 
involvement in conducting the experiment. 

Have been used and bibliographic documentation, method of measurement 
and evaluation, statistical-mathematical method (used for the calculation of the 
arithmetic mean, standard deviation, confidence coefficient, the variable t), graphical 
method. 
 
TEAM, THE DURATION AND THE DEPLOYMENT PHASES 

Throughout the research, which has focused on research into the development of 
somatopsihic, we stopped in this study to the comparative study of static and dynamic 
balance, with two groups, the experimental and the other one controls which have been 
applied for various training programs for a period of one year.  

The research was attended, on a voluntary basis, 70 subjects were divided into 
two groups, the control group and experimental group. The students were going to 
participate in the experiment were randomized in two groups of research subjects, being 
in year I and II studies of the various faculties of the University of BUCHAREST. 

The programs used in the experimental group were composed of exercises in 
school of Ballet, dance exercises in aerobics, rhythmic gymnastics and artistic district, the 
exercises were carried out with frequent changes of position or prolonged fixation of the 
equilibrium positions, rapid changes of vertical planes, the rapid alternation of motion 
with holding steady positions etc. 

Among the tests performed are Flamingo staticTest  and dynamic test, Bass-Test, 
with initial and final test, which are the subject of this study. 
 
 
1.   FLAMINGO TEST  
   In order to assess the static equilibrium, the FLAMINGO test it’s easy test. The test 
consists in maintaining a steady position for 1 minute, on a 50 cm long, 4 cm high, 3 cm 
wide. The subject sits with the entire sole of the length of the support leg, with the other 
leg in flexion back, leg and thigh, pasting the arm on the same side with support leg is 
raised before and with the other hand to grab the ankle and keep the foot in place. For 
load balancing, the subject will support on the shoulders of the examiner and the test 
begins from the moment you turn off contact between the two. Measure time as it keeps 
the balance, i.e. the time during which the subject doesn't give way the leg flexed and no 
part of your body do not come into contact with the ground. In this case the test shall be 
resumed in the correct position and is awarded 1 point penalty. You have maintained 
steady position for 60 seconds. If the subject has more than 15 fouls in the first 30 
seconds, the test stops and the score is given 0. 
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STATISTICAL PARAMETERS FOR THE FLAMINGO-STATIC BALANCE TEST                 
                                                   CONTROL GROUP 
                          INITIAL TESTING T.I. - FINAL TESTING T.F. 

    

T.I. T.F.   
  

T.I. T.F. 

1 I.C.U. 2 2  Media aritmetică 2,27 1,80

2 A.O 3 2  Mediana 2,00 2,00

3 F.A. 1 1  Modulul 2,00 2,00

4 R.C. 1 1  Abaterea Standard 0,96 0,77

5 A.S. 3 2  Eroarea standard 0,25 0,20

6 L.A. 2 2  Dispersia 0,92 0,60

7 R.M.B. 4 3  Amplitudinea 3,00 2,00

8 L.G.C. 3 3  Minim 1,00 1,00

9 E.I.C. 2 1  Maxim 4,00 3,00

10 M. G.N. 2 2  Coef. de variabilitate 42,40% 43,03%

11 S.E.D. 2 1  Suma rezultatelor 34,00 27,00

12 D.O. 4 3  Număr subiecţi 15 15

13 R.B. 2 2  
Nivelul de încredere 
(95.0%)   

  

14 G.M.D. 1 1     

15 M.B. 2 1     
    

 
 

-Thus, the null hypothesis is rejected, the differences between the averages of the 
variable analyzed in the two tests are significant, powerful t calculated being much larger 
than the critical t from his Fisher table. -Arithmetic-that has changed in a positive sense, 
with a drop in the number of attempts in keeping balance in relation to the initial testing. 

-Standard deviation-an indicator of the degree of homogeneity greater or smaller 
data-scattering decreases from the first test, the final testing, which denotes an 
improvement in uniformity control group. 

-Dispersion-we care about in terms of the degree of homogeneity of the Group 
and following the results obtained we will notice a change in the sense of a smaller 
dispersion, even if improving results is not so obvious. 
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-The coefficient of variability in both tests in the values which we indicate a large 
scattering of 43%, which causes us to calculate the median of group homogeneity.  

-t-TEST-is strongly significant in amount of 0,00353 of p-p compared to the 
calculated proposed (0.05). 

 

- t-Test: Paired Two Sample for Means   
      

  T.I. T.F. 
Mean 2,266666667 1,8 
Variance 0,923809524 0,6 
Observations 15 15 
Pearson Correlation 0,844282512   
Hypothesized Mean Difference 0   
df 14   
t Stat 3,5   
P(T<=t) one-tail 0,001767604   
t Critical one-tail 1,761310115   
P(T<=t) two-tail 0,003535208   
t Critical two-tail 2,144786681   

 

STATISTICAL PARAMETERS FOR THE FLAMINGO-STATIC BALANCE TEST                 
                                             EXPERIMENTAL GROUP 
                          INITIAL TESTING T.I. - FINAL TESTING T.F. 

     Nr.crt.  
Studente 

T.I. T.F.  
  

T.I. T.F. 

1 O.R.B. 1 1  Media aritmetică 1,87 1,07 

2 A.M.M. 2 1  Mediana 2,00 1,00 

3 C.G. 1 1  Modulul 2,00 1,00 

4 A.M. 1 1  Abaterea Standard 0,74 0,26 

5 I.B. 1 1  Eroarea standard 0,19 0,07 

6 O.B. 2 1  Dispersia 0,55 0,07 

7 D.G. 3 1  Amplitudinea 2,00 1,00 

8 I.P. 3 2  Minim 1,00 1,00 

9 R.C. 2 1  Maxim 3,00 2,00 

10 C.B. 2 1  Coef. de variabilitate 39,82% 24,21% 

11 L.M. 3 1  Suma rezultatelor 28,00 16,00 

12 H.D. 2 1  Număr subiecţi 15 15 

13 M.V. 2 1  
Nivelul de încredere 

5.0%)     

14 M.D. 1 1     

15 M.T. 2 1     
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t-Test: Paired Two Sample for Means   
      

  T.I. T.F. 
Mean 1,866666667 1,066666667 
Variance 0,552380952 0,066666667 
Observations 15 15 
Pearson Correlation 0,421847917   
Hypothesized Mean Difference 0   
df 14   
t Stat 4,582575695   
P(T<=t) one-tail 0,000213188   
t Critical one-tail 1,761310115   
P(T<=t) two-tail 0,000426376   
t Critical two-tail 2,144786681   

 
-Thus, the null hypothesis is rejected, the differences between the averages of the 

variable analyzed in the two tests are significant, powerful t calculated being much larger 
than the critical t from his Fisher table. -Arithmetic-that has changed in a positive sense, 
with a drop in the number of attempts in keeping balance in relation to the initial testing. 

-The standard deviation indicator of homogeneity-group decreases from the first 
test, the final testing, which shows a significant improvement of the homogeneity of the 
group. 

-Dispersion-concerning all the degree of homogeneity of the group-with the 
results obtained we will notice a significant change in the sense of a smaller dispersion, 
so that improving results is to be uniform across all the components of the group. 

-The coefficient of variability in both tests in the values which we indicate a 
scattering medium, which confirms a homogenous growth of the experimental group.  

-t-TEST-is strongly significant in amount of 0,000426 of p-p compared to the 
calculated proposed (0.05). 
                                                  
2. BASS TEST 

Materials needed: a clock or watch with secondary, 11 brands of 2.54 cm x 2 cm 
(can be made from gummed or adhesive paper) and a metric tape. (Col., & Kirkendall), 
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quoted from Kaseem (1992). The subject sits with his right leg running out (mark) of 
departure and then jumps on the first mark with his left foot and tries to maintain a static 
position for 5 seconds. The subject will continue alternating legs jumping and holding for 
5 seconds the static position, until they finish the route. The tip chord must completely 
cover the brand, that it does not see. A good performance consists of coverage of each of 
the marks with tip without touching with heel enable or elsewhere in the body and 
maintaining static position for 5 seconds, with the coverage of each trade mark.  Shall be 
awarded 5 points for each correct coverage of the landing and the mark and add one point 
for each second of maintaining static equilibrium. A subject may obtain a maximum of 10 
points for each, or a total of 100 points for the complete route. 
 
STATISTICAL PARAMETERS FOR THE BASS - DYNAMIC EQUILIBRIUM TEST                 
                                                   CONTROL GROUP 
                          INITIAL TESTING T.I. - FINAL TESTING T.F. 
 

     
Nr.crt. Studente 

T.I. T.F.  
  

T.I. T.F. 

1 I.C.U. 63 68  
Media 

ritmetică 58,87 
62,67

2 A.O 50 56  Mediana 59,00 61,00
3 F.A. 68 73  Modulul 55,00 68,00

4 R.C. 70 75  
Abaterea 

tandard 11,90 
11,73

5 A.S. 49 52  
Eroarea 

andard 3,07 
3,03

6 L.A. 59 61  Dispersia 141,55 137,67
7 R.M.B. 42 43  Amplitudinea 44,00 42,00
8 L.G.C. 54 56  Minim 39,00 43,00
9 E.I.C. 60 69  Maxim 83,00 85,00

10 M. G.N. 55 55  
Coef.de 

ariabilitate 20,21% 
18,72%

11 S.E.D. 55 61  
Suma 

zultatelor 883,00 
940,00

12 D.O. 39 45  Număr subiecţi 15 15

13 R.B. 75 73  
Nivelul de 

credere (95.0%)   
  

14 G.M.D. 83 85     

15 M.B. 61 68     
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t-Test: Paired Two Sample for Means   
      
  T.I. T.F. 
Mean 58,86666667 62,66666667
Variance 141,552381 137,6666667
Observations 15 15
Pearson Correlation 0,968781992   
Hypothesized Mean Difference 0   
df 14   
t Stat -4,977399904   
P(T<=t) one-tail 0,000101424   
t Critical one-tail 1,761310115   
P(T<=t) two-tail 0,000202847   
t Critical two-tail 2,144786681   

 
-Thus, the null hypothesis is rejected, the differences between the averages of the 

variable analyzed in the two tests are significant, powerful t calculated being much larger 
than the critical t from his Fisher table. -Arithmetic-that has changed in a positive sense, 
with an increase in the number of points obtained in the making of the dynamical 
equilibrium, from initial testing. 

-Standard deviation-an indicator of the homogeneity of the Group decreases from 
the first test, the final testing, which denotes an improvement in uniformity control group. 

-Dispersion-watching the results obtained we will notice a change in the sense of 
a smaller dispersion, even if improving results is not so obvious. 

-The coefficient of variability in both tests in the values which we indicate a 
fairly small scattering of 18,72%, which demonstrates that the homogeneity of the Group 
has been growing.  

-t-TEST-is strongly significant in amount of 0,00020 of p-p compared to the 
calculated proposed (0.05). 
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STATISTICAL PARAMETERS FOR THE BASS - DYNAMIC EQUILIBRIUM TEST                 
                                          EXPERIMENTAL GROUP 
                          INITIAL TESTING T.I. - FINAL TESTING T.F. 

T.I. T.F. T.I. T.F.

1 O.R.B. 67 75 Media aritmetică 62,93 71,47

2 A.M.M. 60 67 Mediana 62,00 70,00
3 C.G. 80 90 Modulul 67,00
4 A.M. 83 96 Abaterea Standard 10,67 12,08
5 I.B. 74 83 Eroarea standard 2,75 3,12
6 O.B. 56 67 Dispersia 113,78 145,84
7 D.G. 57 63 Amplitudinea 38,00 44,00
8 I.P. 50 55 Minim 45,00 52,00
9 R.C. 58 67 Maxim 83,00 96,00
10 C.B. 53 61 Coef.de variabilitate 16,95% 16,90%
11 L.M. 45 52 Suma rezultatelor 944,00 1072,00
12 D.H. 65 75 Număr subiecţi 15 15

13 M.V. 64 73 Nivelul de încredere(95.0%)

14 M.D. 70 78
15 M.T. 62 70

Nr.crt.  Studente

 
 
t-Test: Paired Two Sample for Means   
      

  T.I. T.F. 
Mean 62,93333333 70,93333333
Variance 113,7809524 153,352381
Observations 15 15
Pearson Correlation 0,994933394   
Hypothesized Mean Difference 0   
df 14   
t Stat -14,96662955   
P(T<=t) one-tail 0,00000000026208   
t Critical one-tail 1,761310115   
P(T<=t) two-tail 0,00000000052416   
t Critical two-tail 2,144786681   

 
 

-Thus, the null hypothesis is rejected, the differences between the averages of the 
variable analyzed in the two tests are significant, powerful t calculated being much larger 
than the critical t from his Fisher table. -Arithmetic-it appears that the media is on the 
rise, with an improvement in the performance of the dynamic balance of initial testing. 

-Standard deviation-an indicator of the degree of homogeneity greater or smaller 
data-abatement increase slightly after the first test, the final testing, which shows a slight 
decrease in the experimental group uniformity because two of them have great results. 
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-Dispersion-indicates the degree of homogeneity of the Group and the results 
obtained, we observe a slight increase due to the difference in the results. 

-The coefficient of variability in both tests in the values which we indicate a 
fairly small scattering of 16,90%, which demonstrates that the homogeneity of the Group 
has been growing.  

-t-TEST-is strongly significant in amount of 0,000 of p-p compared to the 
calculated proposed (0.05). 
 

                    
 
                               The progress of each group at the FLAMINGO test 

Grupa x1 x2 s1 s2 t Ameliorare 

Control 2,27 1,80 0,96 0,77 3,5 20,70% 

Experimentală 1,87 1,07 0,74 0,26 4,58 42,78% 
 

In comparing the results of the two it’s noticed the groups that both have 
achieved a breakthrough, the experimental group was higher by twice the percentage of 
control group, i.e. a percentage of 42,78%. 

 In terms of standard deviation, it is found that in both cases has dropped, from 
this evidence, but here, the experimental group has a better result, indicating the 
homogeneity of the group. 
 
                               The progress of each group at the BASS test 

Grupa x1 x2 s1 s2 t Ameliorare 

Control 58,87 62,67 11,90 11,73 -4,97 -6,45% 

Experimentală 62,93 70,93 10,67 12,38 -14,96 -12,71% 
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Comparing the results of the two groups that both groups had made progress in 
getting a higher score, but while the control group it is 6.45 per cent, from experimental 
group increase is double. 

The value of t, higher in the experimental group, and she confirms the 
truthfulness of value obtained from this group. 
 
CONCLUSIONS  
 “For each person sport is an opportunity to improve its way of being ", said Pierre de 
Coubertin, philosopher, sociologist and historian, who believed strongly that" for every 
man, woman, child, sport is a natural accompaniment of all, equally, to that extent that 
nothing can replace him. " 

  -Body gymnic activities, through the multitude and variety of means used, 
represent a permanent source of health. The practice of corporal gymnic activities is 
accessible to all, regardless of sex, age, physical training, because it includes drills and 
variations of steps starting from the classical ballet, medical exercises, stretching 
exercises, yoga exercises, until combined with influences from street dance, hip hop, jazz, 
afro dance, latino, etc.  

Therefore, at the level of teaching in tertiary education, physical education is a 
discipline that attracts a large number of students, including students in practicing this 
type of motion. 

The research they want to demonstrate that by implementing programs, other 
than the usual ones, the more efficient you can get beneficial results in the development 
of adolescent somatopsychical. 

Study of the results of the tests applied demonstrate clearly that in general, 
progress has been made in terms of improving psycho motion, side of human psychic 
system and its components. 

Results from the study of those two forms of manifestation of the equilibrium 
components of psihomotricității, it is found that by applying specific exercises to the 
experimental group, which sought to improve these two forms, the results were evident. 
The same thing was noticed and the other components of the psihomotricității tested in 
the research. 

This demonstrates that the use of more varied forms, more attractive, more 
efficient exercise that can replace the monotony of the same types of exercises, can 
lead to obtain faster results in terms of somatopsychical as well as at enhancing 
interest and attract a larger number of students in practicing these forms of 
movement. 

This kind of activities meeting so a function of development and another 
Foundation can be characterized as personal and business activities, as an act of culture 
and education, social integration function.   

Our duty, to teachers, is to explain why, what and how you have practiced these 
forms of power, starting with immediate beneficial effects to be assessed and then 
belated, Concern, all personnel working in the education system in general and especially 
those who are activate in physical education and sports, should be directed towards 
preventing and combating the negative influences of bio-psycho-social from sedentary 
life of a new type. 
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It can be said that the gymnic activities, through tangible benefits that they bring, 
contribute directly to increasing confidence in its own forces, the transformation process 
and the personality of pupils as well as adaptation to social requirements. 
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Abstract  

The study of professional conduct of the teaching staff specialized in P.E. who 
work with students from universities which do not have P.E. as a section of professional 
specialization requires an extension of the referential system. The dimension of the 
interdisciplinarity of the formative competences is one of the most current ones. 

The argumentation is oriented to a few centers of psycho pedagogical interest.  
The main points are: the critical values of the context analysis, the semantics of the 
modern language that has been included in the discourses regarding the quality of the 
formative strategies for social and professional training, elements of the culture of 
deontological conduct, to which we associate the main orientations in the area of training 
styles promoted by Mosston. 
 
Key words: critical context, ethical theories, resilience, compliance, motivation, training 
style. 
 
 
1.  Introducere. Context  problematic 

Calitatea şi eficienţa activităților de EFS, conexiunilor acestora cu didactica 
stilurilor de instruire și  spațiul valorilor lingvistice şi etice ale conduitei cadrelor 
didactice de specialitate preocupăi reflecțiile formatorilor, și ale decidenților implicaţi în 
politica formării resurselor umane pr piaţa muncii din România.  

Contextul de analiză al teoriei și practicilor profesionale în domeniu este încărcat 
de probleme critice. Sunt de reținut: 

 toleranţa  şi nu incriminarea conduitei nesportive  asociată manifestărilor de 
violență, drog, încălcarea fair play-ului, atitudinile agresive, indisciplină 
internă în organizaţia sportivă.a.;  

 scăderea indicilor de sănătate la nivelul tinerei generații, urmare a unui stil 
şi ritm de viață nesănătos (alcool, tutun, viață de noapte ș.a.); 

 lipsa de argumente academice, neuroepistemologice şi chiar bioetice 
moderne în proiectarea  metodologiilor instruirii de specialitate, unele 
vizibile în modelul cantonării conduitei  în zona algoritmilor sau a  vechilor 
practici ale lecțiilor EFS. 
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2. Ipoteze de lucru 
Ipotezele de lucru în acest studiu sunt construcţii teoretice şi nu se bazează 

pe cercetări empirice. Configuraţia lor este următoarea: 
I1. Dacă ofertele de EFS pentru studenţii din facultăţile nonspecilizate sunt lipsite 

de motivație, de sprijin/suport experienţial, încotporînd aici şi cele privind calitatea 
conținuturilor EFS,  cu o slabă reprezentativitate a alternativelor de exerciții fizice pentru 
practicanții studenţi normali sau /şi mai ale  cu tulburări de dezvoltare sau confruntare cu 
mici disonanţe somatologice şi psihologice, atunci conduita acestora de a opta pentru 
conţinuturi  alternative va fi nerelevantă, cum ar fi cele pentru sfera dansului, șahului, 
kinetoterapiei somatice etc. 

I2. Dacă  abordările curriculare din universităţile  nonprofil EFS vor fi relativ 
înguste, nonmodulare, noninterdisciplinare, fără accente, fără prezenţa sau pătrunderea 
valorilor etice, fără argumente neuroepistemologice  explicative, atunci se simte nevoia  
nu numai a unor noi abordări  paradigmatice  de conţinut, ci şi o tablă de valori etice 
active, asociate unor competenţe de limbaj explicativ modern, a unor noi stiluri de 
instruire şi relaţionare cadru didactic-student, precum şi o mai bună cooperare între 
cadrele didactice care au specializarea pe  diferite tipuri de activităţi didactice formativ- 
profesionale. 
 
3.Metode şi instrumente de operaţionalizare 

Pentru o bună înţelegere şi aplicare practică, validă şi  argumentată a acestor 
ipoteze, sau a unor părţi ale acestora, într-un timp rezonabil de aplicare şi 

verificare practică este nevoie de schimbări de mentalitate a cadrelor didactice de profil,  
de noi tehnici de instruire/formare/perfecţionare, de  un minim sprijin proatitudinal  
practicării în facultate din partea  decidenților, a coordonatorilor  din departamentele de 
specialitate, mergînd pînă la organismele guvernamentalecare deja au au propus o 
revigorare cantitativă  a ofertei curriculare a  EFS în școala primară şi gimnazială din 
România.  

Analizele de context conduc la ideea că spațiile, metodologiile şi perfecţionarea 
resurselor umane  destinate practicării exercițiului fizic și educației prin și pentru mișcare 
ar trebui să fie corelative explicit şi să vină în întâmpinarea mecanismelor persuasive, a 
dorinţei de  validare a ipotezelor, de operaţionalizare de către fiecare profesor, instructor, 
cu particularizări pragmatic asociate profilului specializării studenţilor/formării 
universitare. 

Perspectiva invocată are semnificative implicații filosofice, axiologice, 
pragmatice, orientate spre a promova o tablă de valori sociale, între care vom menționa: 
calitatea acţiunilor,  respectul reciproc,  voința de acţiune practică, de evaluare corectă a 
sinelui şi  luptei cu limitele sinelui, cum  afirma  cu justețe Pierre de Coubertin. 

 
4. Analiza  rezultatelor --perspectivaelementelor de conţínut 
 
4.1. Valorile de limbaj –  relevanţă pentru expertiza calitativă a actorilor EFS 

 La nivel de limbaj de specialitate suntem de acortd  cu distincția pe care o fac 
experții domeniului (Nagel, în Morgan, p. 89) între limbajul “morale subiective și celei 
obiective”, în special în analizele evaluative prezente în  spațiul existenţial al studenţilor  
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practicanţi de EFS, al pregătirii lor pentru un stil de viaţă sănătos sau chiar pentru 
conduita în competițiile largi de jocuri sportive.  

În acest context, expertul Nagel sau Paul Gaffney (vezi lucrarea The Meaning of 
Sport: Competition as a Form of Language) examinează  semnificațiile limbajului prezent  
în psihologia  actorilor  care formează studenţii pentru o viaţă demnă în   competiţiile  cu 
socialul  tensionant, stresant.  

Exemplificând discursul  şi reducând din explicațiile sociologice și filosofice, 
experții disting trei semnificații de bază ale pragmaticii lingvistic- axiologice şi  etice 
implicate în domeniul teoriei și practicii EFS. Astfel, P. Gaffney vorbește de: 

a) setul de valori încorporate în modelul conduitei practicanţilor sportului de 
grup sau individual,  respectiv al unor valori, cum ar fi centralitatea valorii 
“stil de viață  sănătos”; 

b) Mobilizarea şi armonizarea unor aspirații individuale în accord sau în 
complianţă cu nevoile noastre spirituale de bază (exclude maici prezenţa sau 
invocarea impulsiilor/dispozițiilor violente, agresive); 

c) Specificitatea cunoaşterii, înţelegerii şi utilizării limbajului cu specificitate în 
psihologia stilului de viaţă sportivă, exprimat semantic atât cu semnificație 
naturală (“natural meaning”), cât și convențională,  non-naturală (“nonnatural 
meaning”); 

d) Conduit cadrelor didactice, a formatorilor, a antrenorilor, dominată de valori 
morale, cum ar fi fair-playul, rezilienţa, copingul şi complianţa ş.a.. Toate 
acestea   fi regăsibile în strategiile de pregătire pentru viaţademnă, pentru 
competițiile profesionale sau de formare  a unor conduite psihoetice mature 
în grupul cooperant, noncompetitiv, precum; compasiune, integritate, 
generozitate,armonizarea standardelor excelenței cu cele personale ș.a.  
 

4.2. Interogaţii şi conexiuni etice în sfera teoriile privind conduita  de instruire în 
EFS 

Fondul acţiunilor didactice prezente în curriculumul formativ, dominat de 
prezenţa unui limbaj specializat acceptă, pentru logica studiului nostrum cel puţin trei 
tipuri de răspunsuri la interogații prezente și conexe stilurilor comportamentale  ale 
cadrelor didactice(W. Morgan, p. XIV): Acestea sunt: 
(i) normative, procedurale, de reglementare; 
(ii) condiționale(temporale, de  mediu, de chimism al alimentaţie, biopsho ritm etc.); 
(iii) explicativ-narative, descriptive, chiar tmotivaţional -subiective (preferințe 

pentru partener,  anotimp, efortul pentru o anume perioadă a zilei, a săptămânii 
etc.). 

(iv) acţionale, aplicative, transformative pozitive. 
 Acestea se reflectă și în tabla valorilor etice care ghidează conduita actorilor 
din domeniul EFS. Necesare şi explicative devin aici pozițiile axiologice şi  
etice,exprimate în şi prin valori încorporate  în teoriile şi concepţia unui expert cunoscut 
(vezi  W.Morgan,  p. XXV) și anume: 
(1) teorii etice utilitariste, axate pe consecințe, pe reguli de producere a balanței între 

plăcere și fericire efecte ale practicării  reuşite a exerciţiului fizic; 
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(2) teorii etice profesionale, axate pe caracteristici viabile în formarea pentru o profesie, 
cu legături în valorile conduitei sportive,  precum şi cu evaluarea consecințelor 
acțiunilor sinergice profesie -sport; 

(3) teorii etice contractuale, bazate pe valori de tip rezilienţă / acorduri, contracte, 
înţelegeri între subiecți,  antrenori şi instituții; 

(4) teorii etice virtuale, axate pe valorile stabile ale caracterului moral, pe cultivarea 
virtuților pozitive specifice conduitei sportive. 

Rezultatul reflecțiilor întemeiate pe aceste patru categorii configurează zona 
profundă a a valorilor psihoeticii practicanţilor deEFS sau cum se exprimă un autor 
cunoscut (B. Suits), zona metaetică a normativității conduitei  sportive în cotidianul vieţii.  

 
4.3. Logica acţiunilor EFS-efect al impactului semanticii asupra conduitei 
profesionale 

Sinteza conduitelor sportive corelată cu interesul pentru stilistica discursului care 
intră în competenţa ceea ce numim pregătire pedagogică, psihologică, tactică,  
reflectate în stilurile de instruire va deriva din  cunoaşterea şi respectarea acestor teorii. 
Facem precizarea utilă că aceste teorii se  reflectă în căteva concepte mai noi, mai greu 
definibile şi nu uşor de aplicat în strategia continuităţii formării în universitate,  mai ales 
în conduita / concepţia celor neprofesionişti şi  care nu participă sau nu trăiesc din  
competiţii. 

În dicţionarele de specialitate, formulate de psihologii domeniului sportiv și  de 
medicii specializaţi ai domeniului, reţinem pentru acest context de analiză patru 
concepte cheie: 

a. complianța, având semnificația proceselor, acţiunilor, conduitei de acord,  
consens, conformarei, receptivitate/adaptare conceptuale, acceptanţei tehnice 
a actorilor sportivi la influenţa şi regimul tratementelor specifice 
standardelor/valorilor fundamentale ale domeniului  – onoare, stima de sine, 
reguli ale managementului sportiv, internalizarea valorilor sportive ca 
achiziţii relativ constanteale conduitei sociale (R. S. Lazarus, 2011, p. 442). 

b. reziliența,semnificând comportament, conduită, abilitate mentală de a 
răspunde adecvat la solicitările, influenţele şi presiunile mediului de 
antrenament, de a avea o conduită rezistentă la stres,  capacitatea de a genera 
energie, de a fi elastic la perturbări, disonanţe, eşecuri, insuccese, turbulenţe, 
şocuri etc.,  ceea ce  presupune modele de gândire, simțire, acțiune, precum şi 
rezistența  echilibrată a sportivilor la schimbarea bruscă a unui tip, strategie 
de învăţare motrică. 

c. implicarea  şi persistenţa motivaţională plus adaptarea socio emoţională în 
spaţiul  
învățării motrice şi mental-motrice, văzute ca mecanisme vectoriale, cu 
energetică esențială în orientare a activităţii(vezi. Constantin, Macovei, 
Orzan, Nechita, 2008), inclusiv a celei sportive, în  învățarea observațională, 
condițional- anticipativă şi inteligent motrică. 

d. copingul- cu semnificaţia de totalitatea acţiunilor, proceselor şi eforturilor 
conştiente ale unui practicant al EFS, de natură cognitivă, emoţional-efectivă 
şi comportamentale întreprinse  şi realizate pentru a rezolva o situaţie care îl 
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depăşeşte la un moment dat. Copingul, reprezentă un mecanism adaptativ 
prin care subiectul reduce, tolerează şi chiar stăpîneşte solicitările interne sau 
externe care îl pun într-o situaţie dificilă (vezi Enache, 2013; O. Popa-Velea, 
2010). Acest concept este mai cunoscut  şi are cele mai multe implicaţii 
pentru  variabila stres al vieţii de student şi a celui  cotidian. 

 Redăm succint căteva conotaţii sintetizate de un cunoscut specialist,  medic plus 
cu  pregătire şi   de psiholog, universitarul. Ovidiu Popa –Velea, în diferitele lucrări pe 
tema menţionată. 

Copingul desemnează, reluând o sursă clasică, un „efort cognitiv şi 
comportamental de a reduce, stăpîni sau tolera solicitările interne sau externe care 
depăşesc resursele personale” (Lazarus şi Folkman). Copingul, în domeniul sportiv 
ilustrează faptul că stresul reflectă o relaţie procesuală dintre un coordonator, 
antrenor/instructor şi situaţia concretă. Sunt angajate aici „strategii adaptative”, 
mecanisme defensive sau ofensive, efort raţional şi raţionalizator, percepţie şi, prelucrare 
de date,memorare inteligentă.;:anticiparea situaţiei, evaluarea costurilor  confruntării şi 
post confruntării,  redefinirea situaţiei, analiza semnificaţiei personale a situaţiilor post-
confruntare. 

Potrivit  lui OvidiuPopa-Velea (2010) copingului,  în special cel cognitiv, 
epistemologic, intervine atunci cînd strategiile comportamentale uzuale devin ineficiente, 
prea costisitoare, netransferabile, când posibilităţile de intervenţie concretă sunt limitate, 
sau când timpul destinat rezolvării este prea scurt. 

 
Generarea copingului în realizarea adaptării este neomogenă şi multifactorială. 

Spre exemplu, Stone şi Neale (1984) (citaţi de autorul menţionat) îlvăd ca fiind 
determinat de opt factori: catharsis, suport social, acceptare, acţiune directă, distragere, 
redefinirea situaţiei, relaxare, sentimente religioase. Folkman şi Lazarus /1985/ 
procedează  la o diversificare a structurii factoriale a copingului prin inventarierea altor 
opt factori: confruntare, distanţare, autocontrol, căutarea suportului social, asumarea 
responsabilităţii, evadare-evitare, planificarea rezolvării problemei, reevaluare pozitivă, 
toţi contând pentru strategiile cognitive,metacognitive şi acţionalesupport. Se naşte astfel 
o interrelaţie între cele două tipuri de coping,cel de susţinere şi cel de potenţare 
reciprocă. O. Popa-Velea,2010, menţionează un fapt important : copingul centrat pe 
emoţie creează condiţiile pentru soluţionarea în condiţii mai bune a problemei, şi aceasta 
pentru că - tensiunea ergică scade, iar copingul centrat pe problemă reduce din stresul 
emoţional, efect al unei evaluări mai realiste, decentrate de jocul sentimentului neputinţei. 
 
4.4. Stiluri de instruire-radiografie preliminară 
 Înţelegerea  şi utilizarera acestor concepte funcţionale în şi pentru viaţa actorilor 
care practică sportul generează în zona EFS aunor modele adaptabile, eficace şi specifice 
formării stilului de viaţă, de instruire şi mai ales în practicarea exerciţiului fizic de  
calitate. 
  Pe acest fond, devine tentantă  clasificarea stilurilor de învățare. Una dintre 
variantele cunoscute, dezvoltateă și promovate este a cunoscutului expert american 
Muska Mosston (1981).p Precum şi a unor experţi care au verificat experimental aceste 
stiluri de învăţare şi predare  în EFS, precum  Brand, Dunn, Greb, 2002; Skogsberg, 
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Clump, 2003; Curtner-Smith, Todorovich, McCaughtry, Lacon, 2000,vezi Lintern et ali, 
2007). Este de reţinut  faptul că în practicarea acestor stiluri se are în vedere o  anatomie 
specifică fiecărui stil,  o plajă interesantă de obiective, implicaţii, canale de dezvoltare şi 
aplicaţii dintre cele mai  diverse. O perspectivă sintetică se prezintă după cum urmează: 

(1) Stilul de comandă/the command style/ – se bazează pe autoritatea şi deciziile 
profesorului, cu accente pe programare; însă cu efecte formativ-etice relativ 
slabe, dominate de formal. 

(2) Stilul practic/ the practic style/– dominante sunt  explicațiile, exercițiile de 
organizare  şi de execuție prescrise dar realizate prin imitație; iar efectele 
etic- formative sunt relativ bune. 

(3) Stilul reciproc/ the reciprocal style/– bazat pe manifestări de conduită 
evaluativă reciprocă, pe utilizarea de criterii explicative, stabilite  prin acord 
negociat între actori. 

(4) Stilul de autocontrol/the self check style/ – bazat pe autonomia subiecţilor, pe 
valorificarea capacităților atitudinal autoevaluative a situațiilor și 
oportunităților. 

(5) Stilul incluziv/the inclusion style/ - dominantă fiind aici decizia subiecţilor / 
studenților în realizarea unor sarcini / exerciții fizice, având variate niveluri 
de dificultate executivă. 

(6) Stilul bazat pe descoperire/the guided discovery style/, dominat de valorile 
procesualității, ale conexiunilor între învățarea psihomotrică și valorile etice 
implicate. 

(7) Stilul bazat pe divergenţă/the divergent style/domină valorile și 
procesualitatea  valorilor învățării psihomotrice și a conexiunilor etice. 

(8) Stilul proiectiv, al iniţiativei celui care învaţă/learner initiated style/dominat 
de valorile programului personal de formare – dezvoltare a capacităților 
fizice, precum și a valorilor etice autoevaluative. 

(9) Stilul problem-solving-studenţii găsesc răspunsuri la setul de sarcini ale 
profesorului fără asistenţa acestuia. 

(10) Stilul de autoinstruire,  prezent în situația în care subiecții sunt mai  maturi, 
pot să-şi proiecteze, să-şi controleze/monitorizeze conduita fizică şi  acţional 
etică. 

 
5. Concluzii parţiale 

Pentru sistemul referenţial al instruirii în domeniul formării/instruirii motrice în 
cazul subiecţilor nonprofesionişti este relevantă combinatorica  stilurilor, a referințelor 
descriptive, a elementelor structurale şi a valenţelor formativ – etice. Validitatea  
explicaţiilor constă în diversitatea sarcinilor pe unitate de timp, pe subiect/grup de 
subiecţi şi condiţii acţionale concrete. O cercetare empirică ne-ar putea dezvălui multe 
lucruri interesante şi utile  cadrelor didactice şi practicienilor din EFS.  
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Abstract  

The study of professional conduct of the teaching staff specialized in P.E. who 
work with students from  universities which do not have P.E. as a section of professional 
specialization requires an extension of the referential system. The dimension of the 
interdisciplinarity of the formative competences is one of the most current ones. 

The argumentation is oriented to a few centers of psycho pedagogical interest.  
The main points are: the critical values of the context analysis, the semantics of the 
modern language that has been  included in the discourses regarding the quality of the 
formative strategies for social and professional training, elements of the culture of 
deontological conduct, to which we associate the main orientations in the area of training 
styles promoted by Mosston. 
 
Key words: critical context, ethical theories, resilience, compliance, motivation, training 
style. 
 
1. Introduction. Background problematic  
 

Quality and effectiveness of EFS activities, their connections with the teaching 
styles language training and  area values and ethical conduct specialized teachers 
concerned about reflections trainers and policy makers involved in human resources 
training on labor  market in Romania. The context analysis of theory and  professional 
practice in the field is loaded critical  issues. I remember:  

• tolerance and criminalization no unsports man like conduct associated  
manifestations of violence drug violation, fair play, agressive attitudes, in internal sport 
discipline of the organization;  

• low health  indicators  in the younger generation, due to a style and rhythm  
unhealthy lifestyles (alcohol, tobacco, nightlife, etc.);  

• Lack of academic arguments, neuroepistemologice and even modern bioethical  
design methodologies specialized training, some  visible quarter model behavior in the 
ancient practices of algorithms or EFS lessons. 
 
2. Work theories 
Assumptions in this study are theoretical constructions and these are not based on 
empirical research. Their configuration is: 

If  EFS offers to students from faculties nonspecilizate lack of motivation, 
support / support experiential incorporated content and quality of EFS, with little 
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representation of practitioners of alternative exercise for normal students or / and of the 
disorder development or small confrontation  with somatological and psychological 
dissonance when their conduct to opt for alternative content will be irrelevant, such as the 
sphere of dance, chess, somatic physical therapy, etc.  

If  universities curricular approaches nonprofil  EFS will be relatively narrow, 
non modular, non interdisciplinary, without accents, without the presence or passage of 
ethical values without  neuroepistemologice explanatory arguments, then there is a need 
not only new content paradigmatic approaches, but also ethical values sheet assets 
associated with explanatory language skills modern,  new styles of  instruction and 
teacher -student relations and greater cooperation between teachers who have specialized  
in various types of formative teaching professional. 

 
3.Methodes and  tools to operationalize 

For a better understanding and  practical application, valid and justified these 
assumptions, or parts thereof, in a reasonable time of application and  verification  
practice requires changes in mindset of teachers in the field,  new techniques of training / 
training / courses, a minimum support in the faculty practice proatitudinal the decision 
makers, the coordonatorilore specialized departments, going  as far as government bodies 
have already proposed a quantitative recovery of EFS curricular offer in primary and 
secondary school in Romania. 

Context analyzes lead to the idea that spaces,  methodologies and improving 
human resources for  practicing  physical exercise and education  through movement and 
should be correlative explicit mechanisms to meet persuasive desire validation of 
hypotheses, operationalize by each  teacher, instructor, with specialization profile 
customizations associated pragmatic student / academic training. 

The prospect has  raised significant philosophical  implications,  axiological,  
pragmatic, oriented to promote social values sheet between  effects: quality shares,  
mutual  respect, action will practice proper self  evaluation and self  battles with limits,  
as  stated by justly Pierre de Coubertin. 
 
4. Analysis of results - the perspective of content elements 

 
4.1. Values language - relevance qualitative expertise EFS actors 

Level  specialized  language we acortd distinction that domain experts do (Nagel, 
in Morgan. P. 89) between the language of  "moral and subjective and the objective", 
especially in evaluative analyzes present an existential space for students EFS 
practitioners, their  preparedness  for a healthy lifestyle or even conduct competitions 
range of sports games. 

In this context, the expert  Nagel and  Paul Gaffney  (see the paper The Meaning 
of Sports : Competition as a Form of Language)  language meanings currently examining  
the psychology of actors forming students for a life of dignity in  competition with the 
social tense, stressful. 

Exemplifying  speech and  reducing  the sociological  and  philosophical 
explanations, experts distinguish three basic meanings of linguistic pragmatics - 
axiological and ethical theory and practice involved in EFS. Thus, P. Gaffney speaks : 



 97

a) the set of values embedded  in the model group and sport practitioners conduct 
individual representative of  values such as centrality value " lifestyle " ; 

b) mobilization and harmonization of individual aspirations Compliance 
Agreement or our spiritual needs basic (here we exclude the presence of or reliance Pulse 
/ provisions violent, aggressive) ; 

c) specific knowledge, understanding and using language specific to 
psihological sports lifestyle expressed semantic natural significance ("natural Meaning ) 
and conventional non natural (" onnatural Meaning ) ; 

d) the conduct of teachers, trainers,  coaches, dominated  by  moral  values  such  
as fair play, resilience, coping and compliance etc.  All these strategies can be found in 
preparation for dignified  life for competitions or training  profersionale of  cooperative 
group behavior psihoetice  mature, non competitive, well, compassion, integrity, 
generosity, harmonization of standards and  personal excel. 

 
4.2. Interrogations and connections within teoriillor ethical conduct training on EFS 
 
Fund shares formative teachers present curriculum  dominated by the presence of a 
specialized language supports logic of our study at  least  three types of responses to 
interrogations present related  behavioral  styles of  teachers (W. Morgan, p XIV) :  

These are: 
(i) legal, procedural, regulatory, 
(ii) conditional (time, environment, chemistry of food. biopsho rate etc.). 
(iii) explanatory, narrative, descriptive, even tmotivaţional - subjective 

(preference for partner, season effort pentruo certain period of the day, a week, etc.). 
(iv) act applied, positive transformative. 
This is reflected  in  tabla valorilor guiding ethical conduct actorilor din  the EFS.  
Necessary explanatory are here axiological and ethical positions expressed in and 

through the theories and concepts valori încorporate known expert (see W.Morgan, p 
XXV), namely: 

(1) utilitarian ethical theory, focusing on the impact on production  rules balance 
between pleasure and fericire efecte the successful  practice of physical exercise ; 

(2) professional ethical theories focused on sustainable features into training for a 
profession linked to sporting conduct values and  evaluating the consequences of 
synergistic action - sports profession ; 

(3) contractual ethical theory based on values of type resilience / agreements, 
contracts, agreements between subjects, coaches and institutions ; 

(4) virtual ethical theories focused on stable values of  moral character, the 
positive virtues specific sporting conduct. 

Reflections  result  based on these four categories configures the values aa deep  
psihoeticii de EFS practitioners, or, as one writer known (B. Suits) metaetică  the conduct 
of normativity sports daily life. 

 
4.3. EFS-effect logic of action semantics impact on professional conduct  

Synthesis  sporting  behaviors correlated with interest in stylistic discourse within 
the jurisdiction of what we call pedagogical  training,  psychological tactics, reflected in 
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the styles of training will derive from  knowing and respecting these theories. We 
mention that  these theories are useful in several concepts reflect newer hard and not 
easily definable applied continuity strategy training  in  university, especially in the 
management / design of unprofessional and not involved or do not live in competitions. 

Specialized dictionaries, made of sports  psychologists and specialist doctors of 
the field. Hold this context analiză patru key concepts: 

a compliance with meaning processes, actions, conduct agreement, consensus,  
compliance, responsiveness / adaptation of conceptual, technical acceptance sportivi la 
actors influence tratementelor regime specific standards / core values of domain-honor, 
self-esteem, rules of  sports  management internalisation  sporting  values as  acquisitions 
relative constants social behavior (RS Lazarus, 2011, p 442). 

b. resilience, meaning behavior, conduct,  mental ability to respond 
appropriate requests, environmental influences and pressures workout to have a stress -
resistant behavior, capacity to generate energy to be resilient to disturbances, dissonances, 
setbacks, failures,  turbulence, shocks etc., which presupune modele thinking, feeling, 
action and  resistance balanced  sportivi lot the sudden change of a type,  motor learning 
strategy 

c. involvement and  motivational persistence plus socio emotional adaptation 
space învăţării motor and mental -motor,  seen as vector mechanisms with essential 
energy orientare a activităţii present (see Constantine, Macon, Orzan, Nechita, 2008), 
including the sport, observational learning, the conditional - motor anticipatory and 
intelligent. 

d. coping with the meaning of all  actions, processes and conscious efforts 
a  practitioner of EFS, the cognitive, emotional, and made effective şi comportamentale 
taken to resolve a situation that exceeds a time. Coping, represents an adaptive 
mechanism by which the subject  reduces  ruler tolerate and even internal or external 
demands that you put in a difficult situation (see Enache, 2013, a. Popa - Velea, 2010).  

This concept is known and has the most implications for variable stress of student 
life and the everyday. 

We present several connotations succinctly summarized by a known specialist 
doctor plus cu pregătire and psychologist, professor. Ovidiu Popa - Velea in various 
works on the mentioned. 

Coping designate resume a classical source, a " cognitive and behavioral efforts 
to reduce or tolerate possess internal or external demands that exceed personal resources " 
(Lazarus şi Folkman). Coping in sport illustrates that stress reflects a procedural  
relationship between  a coordinator, coach / instructor and situaţia concretă. Employed  
here " adaptive strategies " defensive and offensive mechanisms, rational and streamlined 
efforts, perception and data processing, intelligent memory. Anticipating the situation, 
assess the costs and post confrontation  confrontation, redefining the situation, analysis of 
the post- personal significance confrontation. 

According to Ovidiu Popa - Velea (2010) coping, especially cognitive, 
epistemological, occurs when normal behavioral strategies are ineffective,  too costly,  
non-transferable, when the concrete intervention possibilities are limited, or when time is 
too short for solving. 
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Generating coping in achieving our adaptation is homogeneous and  
multifactorial. For example, Stone Himself (1984) (cited by author mentioned)  see it as 
being determined by eight factors : catharsis, social support, acceptance, direct action, 
distraction, redefining asituaţiei, relaxation, feelings religioase. Folkman and 
Lazarus/1985 / proceed  a diversification of  the factorial structure of coping  inventory 
other  eight factors : confrontation, distancing, self-control, seeking social support, taking 
responsibility, escape - avoidance, planning problem solving, positive reappraisal, all 
counting for cognitive strategies, metacognitive support and action. Born hus an  inter 
relationship between the two types of coping, the support and the enhancement reciprocă. 
O. Popa - Velea, 2010, mentions an important fact: emotion- focused coping,  paves  the  
way for better conditions solving the problem, and that  is because - ergic tension 
decreases and problem  focused coping  reduce emotional distress, the effect of a more 
realistic assessment, de-centered sense of  helplessness game. 
 
4.4. Styles of instruction - radiografiepreliminară 

 
Understanding and utilizarea acestor concepte funcţionale the actors life and 

sport in the EFS generates Aunor modele adaptabile effective and specific training 
lifestyle of instruire şi May Alesina practicing physical exerciţuiului quality. 

Against this background, it becomes tempting classification learning styles. One 
of the known developer and Promotion is a well-known American expert Mosston Muska 
(1981). PPrecum and experts have experimentally verified these styles of learning and 
teaching in EFS IS, and Brand, Dunn, Greb, 2002; Skogsberg, Clump, 2003 Curtner -
Smith, Todorovich, McCaughtry, Lacon, 2000, see Lintern et ali, 2007).  It should be 
noted that in practice these styles are considering a specific anatomy of each style, 
interesting beach objectives, implications, channel development and applications of the 
most diverse. A synthetic perspective is as follows: 

(1) style command / command the style / - is based on the authority and decisions 
teacher, with emphasis on programming, but with relatively weak ethical formative 
effects dominated formal. 

(2) practical style / the practical style / - are dominant explanations, exercises 
organized and execution prescribed but made by imitation, and ethically - formative 
effects are relatively good. 

(3) each style / the reciprocal style / - based on the events of conduct evaluative 
each other, the use of criterii explicative established  by agreement negotiated between 
actors. 

(4) style self / the self check style / - based on the autonomy of subjects, the 
exploitation capabilities and opportunities attitudinal self-evaluative statements. 

(5) inclusive style / the inclusion style / - predominates this decision subjects / 
students in achieving pregnancy / exercise, having  various executive levels of difficulty. 

(6) style based on revelation / the guided discovery style / dominated by values 
processuality, the connections between learning psychomotor and ethical values involved. 

(7) style based on the difference / the divergent style / dominate values and 
processuality psychomotor learning values and ethical connections. 
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(8) projective style, initiative learner / learner Initiated style / dominated 
values personal training program - Physical capacity building and self-evaluative ethical 
values. 

(9). Problem- solving style, students find answers to a set of tasks without the 
assistance of his teacher. 

(10) The self-learning style, now in a position in which subjects are adults, and 
can design, to control / monitor physical conduct and act ethically. 

 
5. Conclusions partial 

Referential system of training in vocational / training for driving 
nonprofesionişti subjects relevant combinatorial styles, descriptive references, the 
structural and pedagogical - ethics. Validity explanation lies in the diversity of tasks per 
unit of time, the subject / group of subjects and concrete actionable conditions. An 
empirical research we could reveal many interesting and useful to teachers and 
practitioners of EFS. 
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Abstract 

Forma  cea mai „rafinată” a turismului montan, căţărarea a reprezentat şi 
reprezintă o provocare şi o atracţie în special pentru adolescenţi şi tineri. Practica ei 
împlineşte nevoia de afirmare şi de autoafirmare, de confirmare si auto-confirmare, de 
depăşire a unor limite interne sau externe. 

Aceasta lucrare îşi propune un dublu scop. Primul este de a  preciza anumite 
aspecte care ar putea contribui la creşterea eficientei instruirii în căţărarea. Al doilea este 
de a evidenţia modalităţile care ar putea determina o mai rapida învăţare. 

În prima secţiune a acestui studiu sunt tratate atât aspecte legate de optimizarea 
instruirii propriu-zise cat si cele referitoare la particularităţile acţiunilor  profesorului în 
afara procesului didactic propriu-zis. Caracteristicile acestor intervenţii sunt determinate 
atât de factori obiectivi (specifici căţărării pe stancă) cât şi de factori subiectivi (proprii 
sau ai elevilor). Aspectul definitori in abordarea acestor subiecte îl constituie situarea in 
centrul procesului de instruire a elevului abordat in integritatea sa: motrică, afectiv-
emoţională, şi  cognitivă. 

Modalităţile  practice pentru ameliorarea invatarii tehnicilor de căţărare sunt 
prezentate în partea a doua a studiului. Dintre acestea menţionam: conştientizarea 
mesajelor senzoriale pe care le declanşează actul motric specific, în special cele tactile, 
kinestezice şi vizuale, compararea, prin precizarea asemănărilor şi diferenţelor între actele 
motrice nou învăţate şi cele însuşite deja, formarea deprinderii de autoapreciere prin 
conştientizarea diferenţelor existente  intre tehnicile propuse si cele realizate 
 
Cuvinte cheie: predare, învăţare, căţărare  
 
  
Introducere 
  Căţărarea face parte din deprinderile motrice de bază, fiind un instinct ancestral  
care provocă satisfacţii multiple, prin bucuria de a te mişca în alte dimensiuni decât cele 
obişnuite, prin stăpânirea armonioasă a corpului, prin învingerea îndoielilor faţă de 
propile posibilităţi, prin auto-depăşirea limitelor. Este o activitate motrica care poate fi 
practicata la orice vârsta. Copilul se căţără înainte să meargă, dar practicarea ei în 
structuri tehnice specifice, în siguranţa pe verticala pereţilor de stâncă necesită o instruire 
adecvată. 
 Datorită compensării plăcute şi atractive ale caracteristicilor mai puţin benefice 
ale vieţii şi muncii in societatea informaţionala, datorită particularităţilor sale 
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(manegemantul eficient al situaţilor de risc şi implicit creşterea respectului de sine, 
ameliorarea caracteristicilor fiziologice, fizice şi psihice ale sistemului uman), forma a  
turismul montan sportivizat, căţărarea înregistrează  un număr din ce in ce mai mare de 
doritori să se iniţieze şi să se perfecţioneze, 
 
Scopul lucrării   
  Acest studiu îşi propune să contribuie la precizarea unor căi prin care poate să 
crească eficienţa predării şi a invatarii  căţărării pe  stanca, folosind cu precădere latura 
pedagogica a procesului.  
   
Obiectivele lucrării 
  Lucrarea îşi propune să precizeze modalităţi de structurare a predării şi a 
învăţării,  pentru ca atât cel care preda cât şi cel care se instruieşte să eficientizeze la 
maxim  activităţile lor. 
   
Materiale şi metode   
  Însuşirea a unui comportament  (tehnic, tactic, psihic) optimal căţărării pe  stâncă  
este obiectivul general al procesului instrucţioan.1 
  Modelul  pe care îl consideram a surprinde cel mai bine esenţa fenomenului este 
format din: 

 Structurile pedagogice 
 Predarea 
 Învăţarea  

 Acţiunile metodologice 
 Mesajul tehnic 

 Predarea semnifică transmiterea eficientă a informaţiilor semnificative atât 
pentru a învăţarea cât şi pentru execuţia muşcării. Cel care preda trebuie în primul rând să 
observe pentru a obţine informaţii. Acestea sunt apoi evaluate pentru a extrage datele pe 
baza cărora sa poată îndruma elevul. Predarea înseamnă oferirea condiţiile favorabile 
pentru învăţare, prin  însuşirea structurilor  baza a tehnicii specifice, prin stabilizarea şi 
perfecţionarea acestora prin exersarea în condiţii variate şi în final,  favorizare creativităţii 
prin înlănţuiri de tehnici specifice în funcţie de structura peretelui si particularităţile celui 
care învaţă 

Învăţarea Cine doreşte să înveţe are nevoie de informaţii semnificative atât 
pentru însuşire cât şi pentru execuţia mişcării. Aceste informaţii trebuie să fie percepute 
la nivel senzorial. Cu cât sunt angrenaţi mai mulţi analizatori, cu atât creste posibilitatea 
de a percepe mai complex informaţia.  

În al doilea rând aceste informaţii sunt integrate şi  apoi asociate experienţelor 
anterioare, formând astfel reprezentarea mentală a mişcării.  

Ele permit apoi o nouă realizare motrică datorită capacitaţilor condiţionale şi 
coordonative. Învăţând se constituie un bagaj tehnic care permite să se răspundă adecvat 
diferitelor probleme ridicate căţărarea pe stancă. 
                                                            

1 Richardson, A.,(2001) Rock Climbing for Instructors, The Crowood Press, Norfolk, pag. 15. 
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Cel ce predă 
Profesorul, instructorul, susţine eficient şi complex elevul în procesul de 

îmvăţare, datorită  cunoaşterii informaţilor care trebui transmite, datorită abilitaţilor 
tehnice şi  competentelor sale pedagogice si metodologice.2  

 

Cel ce invaţă 
Cel ce învaţă  şi măreşte nivelul de învăţare şi performanţă datorită percepţiei 

informaţiilor semnificative. El optimizează astfel posibilităţile sale de achiziţie, de 
aplicare sau de creaţie. „Elevul” la cel mai înalt nivel de învăţare deţine printr-un vast bagaj 
motric, folosit adecvat în funcţie de particularităţile stâncii, în nod  spontan şi creativ. 

Pentru eficientizarea acţiunii de predare propunem folosirea următoarei secvenţe: 
Observare – Evaluare - Îndrumare 

A observa înseamnă asimilarea de informaţii importante pentru învăţare şi 
predare. Ameliorarea capacitaţii de observare este un obiectiv important al formării 
profesorilor. Observaţia este o „radiografie” care permite să se obţină un plus de 
cunoaştere în domeniul comportamentului motor al elevului, nivelul sau de însuşire  a 
celor predate. Observaţia serveşte la formarea unui nivel de referinţă care ajută în 
evaluarea şi îndrumare. O buna observaţie înseamnă să şti să descifrezi toate informatule, 
toate aspectele şi toate componentele importante ale acţiunii 

Observarea se face: 
 privind;  
 ascultând; 
 întrebând. 

Evaluarea reprezintă prelucrarea datelor obţinute prin observaţie. Prin evaluare 
sunt obţinute informaţiile semnificative pentru învăţare şi predare. Ea urmează observaţiei 
şi precede îndrumării. Evaluarea permite să se aprecieze ce este important şi ce este 
secundar, să se stabilească priorităţile. Obiectivul evaluării este a reuni toate 
„informaţiile” permiţând formularea recomandărilor optime. Toate evaluările necesită 
criterii care trebuie să fie stabilite anterior.  

Evaluarea se face: 
 interpretând; 
 analizând; 
 comparând. 

Îndrumarea însemna a pune la dispoziţie şi a transfera informaţii de la profesor 
(antrenor)  la elev (sportiv), de la cel ce preda la cel ce învaţă. A îndruma implică a 
informa, a crea oportunitatea de a învăţa şi a corecta. Precizia recomandărilor este dovada 
calităţii şi competenţei profesorului (antrenorului). 

Un bun sfat implica competente didactice si metodologice, cunoştinţe tehnice, 
abilitaţi de comunicare. 

Îndrumare se face: 
 întărind încrederea in sine a celui care învaţă; 
 încurajând; 
 susţinând. 

                                                            

2 Richardson, A., (2001), Rock Climbing for Instructors, The Crowood Press, Norfolk, pag. 16. 
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Pentru eficientizarea acţiunii de învăţare  este utilă folosirea  următoarei secvenţe 
percepţie – prelucrare – execuţie 

A percepe însemnă să captezi informaţii care sunt importante şi semnificative 
pentru învăţare unui  comportament tehnico-tactic optim.  

Informaţiile provenite din exterior pot fi percepute, apoi asimilate, vizual, auditiv, 
tactil. Informaţiile interne corpului sunt percepute prin simţul chinestezic, şi vestibular.  

Calităţile senzoriale necesare învăţăturii pot fi ameliorate într-o manieră precisă 
prin experienţele motrice opuse (de exemplu sa execuţii după o mişcare foarte rapida una 
foarte lenta, abia perceptibila), în a pune extremele în evidenţă şi a descoperi astfel  
diferite nivele ale  intensităţii. 

Percepţia se face: 
 privind;  
 ascultând; 
 simţind;  
 atingând. 

Prelucrarea şi evaluarea este asociaţia informaţiilor (de exemplu asupra formei şi 
structurii peretelui de stancă şi  asupra desfăşurării corecte a mişcării) cu alte elemente 
deja trăite sau înregistrate. A prelucra înseamnă de asemenea a evalua influenta anumitor 
elementelor asupra unui anumit comportament motor sau asupra procesului de învăţare. 

Prelucrarea informaţiilor poate fi senzorială sau exclusiv mentală. Prelucrarea 
senzorial- afectivă folosita împreună cu prelucrarea mentală determină formarea unei 
baze de referinţă complexe care creează reprezentarea mentală a miscarii. Obiectivul 
transmiterii informaţiei (prin explicare si demonstraţie celui care preda), al  percepţiei 
acestor informaţii (văzând, ascultând si simţind) şi al execuţiei mişcării în urma acestor 
informaţii este îmbunătăţirea reprezentării mentale a mişcării. 

Prelucrarea se face: 
 clasând;  
 integrând;  
 comparând;  
 repetând; 
 actualizând. 

Efectuarea mişcarii  corespunde punerii în practică a reprezentării mentale a ei3. 
Capacitatule condiţionale (forţa, viteza, rezistenta), capacitatule coordonative şi abilitatea 
de a utiliza informaţiile contribuie de o manieră decisivă la calitatea execuţiei. O execuţie 
optimă necesită o prelucrare şi o asimilare precisă bazată pe informaţii. De asemenea, 
execuţia este mai mult decât o mişcare corectă. Execuţia solicită  multă răbdare şi 
perseverenţă, atât la nivelul învăţării, cât şi la nivelul perfecţionării cât şi la nivelul 
creaţiei. Ea este o unire armonioasă intre o mişcare şi situaţia concretă de moment 

Efectuarea mişcării se face: 
 încercând; 
 executând; 
 îndeplinind sarcinile; 
 rezolvând problemele. 

                                                            

3 Luebben, C. (2007) Rock Climbing: Mastering Basic Skills, Cordee, Leicester, pag. 21 
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O bună predare şi o  buna învăţare, trăite ca evenimente sociale, necesită un 
parteneriat în învăţare şi predare în scopul de a favoriza un schimb de informaţii şi 
experienţe semnificative. 

Conceptul pedagogic  pe care îl considerăm adecvat scopului propus include: 
definirea obiectivelor, precizarea motivaţiilor, precizarea relaţiilor care există în acest 
cadru, cum trebuie conceput şi structurat un dialog eficient, ce trebuie să-şi asume cel ce 
predă si cu ce  se confruntă cel ce învaţă. 
  Modelul de învăţare care decurge din acest concept pedagogic include mediul 
pedagogic, acţiuni metodologice (particularizarea realizării obiectivelor învăţării in cazul 
copiilor, adolescenţilor si adulţilor) şi mesajul tehnic (precizarea progresiei in învăţarea 
structurilor tehnice specifice). 

Obiectivul acestui proces pedagogic este însuşirea de câtre copii, adolescenţi şi 
adulţi a unui comportament  tehnic optimal căţărării printr-un proces de învăţare eficient 
şi plăcut. 
 
Concluzii 

Predarea şi învăţarea pot fi eficiente dacă există o reală coordonare şi colaborare 
între “actorii” acestui dublu proces, dacă profesorul si elevul, antrenorul şi sportivul sunt 
parteneri. 

Pentru îmbunătăţirea procesului de predare se poate folosi următorul model: 
observare – evaluare – îndrumare. 

Pentru îmbunătăţirea procesului de învăţare se poate folosi următorul model 
percepţie – prelucrare – execuţie 

La începutul procesului de învăţare este important ca elevul să fie învăţat cum să 
înveţe, cum să perceapă corect informaţiile primite de la diferiţi analizatori, cum să-şi 
formeze o reprezentare mentală corectă a  noilor mişcărilor şi cum să folosească toate 
aceste elemente în execuţia mişcării. 
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Abstract 

An outstanding form of mountain tourism, the rock climbing has always been 
both a challenge and an attraction especially for adolescents and young people. Such an 
approach meets the needs for self-assertion, recognition, confirmation, self-evaluation 
and that of going beyond internal and external limitations. 

This paper aims at two targets. The first one is to point to certain aspects that 
could lead to increasing the efficiency of teaching mountain climbing lessons. The second 
one is to emphasize the ways to trigger a faster learning process.      

The first part of this study approaches both aspects that help bettering the process 
of teaching itself and those referring to certain characteristics of the instructor's actions, 
apart from the didactic process itself.  

Objective factors (specific to mountain climbing) and subjective factors (related 
to the instructor or the students) determine the features of such enterprises. The defining 
element in dealing with such   subject matters emerges from an integral approach at the 
student's  personality : the motion ability, the emotional, affective and cognitive aspects.  

The practical ways to improve the mountain climbing teaching process are  
 introduced in the second part of this study. Among these we mention: awareness of the 
senses' messages that the specific act of motion triggers, especially those that involve the 
tactile sense, the kinestesic and the visual elements; the comparison of just learned 
motion acts and those that are already known (differences and resemblances); getting the 
ability to make one's own self-evaluation by noticing the existing differences between the 
presented techniques, and those that have already been adopted. 

 
Key words: teaching, learning, climbing 

 
 
Introduction 

Rock climbing is one of the basic motor abilities, as an ancestral instinct that grants 
many satisfactions - due to the joy of evolving in other domains than the usual ones, due 
to a balanced control of the body, to overcoming doubts related to one's own abilities, and 
rising above the limitations. It is a motor activity in which one can involve at any age.  A 
child climbs before he walks; but its practice with the help of adequate technical 
structures /devices, and in safety, as well as the vertical rock climbing needs proper 
training.      
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Due to the attractive compensation granted by such an activity, the less beneficial 
characteristics of life and the work in the cybernetic environment, due to its 
peculiarities,(such as the efficient management of risk situations and, implicitly, the 
development of self-respect, the improving of physiological, physical and mental 
characteristics of the human system), rock climbing as a form of sportive mountain 
tourism proves to be the point of interest for a growing number of people willing to learn 
about it and perfect such techniques  

 
The Task of the present study. This study aims at contributing to determining 

some ways through which the efficiency of teaching and learning rock climbing 
techniques can be increased - and that mainly by using the pedagogical elements of such a 
process.  

 
The Objectives of this study are to depict the ways of structuring the process of 

teaching and learning, and also to present the means of improving the communication 
within the training and educational process, so that both the trainer and the trainee get the 
maximum of benefit from their activity. 

 
Material and Method 

Adopting a technical, tactical and psychological behaviour, optimum for rock 
climbing, through an efficient and pleasant learning activity is the objective of the 
training process.4 

The activity pattern that we deem proper to depict the essence of the phenomenon 
at its best implies: 

 The Pedagogical structures:  
 Teaching 
 Learning 

 The Methodological activities 
 The Technical message 

 
The teaching process is the efficient rendering of significant information, both for 

learning and performing the particular movement. The teacher must first notice in order 
to obtain information to be processed. The elements processed by noticing are evaluated 
to get the information according to which the trainer could teach the student. Teaching 
involves favourable conditions for learning, adopting the basic structures of the specific 
rock climbing techniques, exercising and improving them under various circumstances, 
and finally increasing the students’ creativity by sets of specific technical movements, 
function of the structure of the rock and the particular characteristics of the student. 

The learning process. One who wants to learn needs significant information both 
for learning and performing the particular rock climbing moves. This information must be 
perceived at the level of the senses. The more analyzers are involved, the more complex 

                                                            

4 Richardson, A.,(2001) Rock Climbing for Instructors, The Crowood Press, Norfolk, pag15 
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the possibility to perceive the information is. Secondly, these data are integrated and 
associated to the previous experiences, thus making up the mental representation of the 
respective move. They allow a new performance of the movement due to the 
circumstances and coordination skills. By learning the techniques, one gets a set of 
technical elements that allows the performer of the movement to respond adequately to 
the different problems triggered by the rock climbing exercises. 

The teacher efficiently supports the student in the process of learning, with the 
help of the information inherent in the exercises5, and that is rendered to the student, due 
to the technical skills and the pedagogical and methodological competence of the teacher. 

The student develops his learning ability and performance due to the perception 
of significant information. Thus one improves one’s abilities to acquire, apply or create 
new skills. The student gets a vast technical knowledge, and that is used according to the 
rock wall’s characteristics, thus making proof of spontaneity and creativity. 

 
To improve the teaching activity, we suggest the use of the following sequence: 
noticing –assessment – coordination 

 
To notice is to assimilate information that is important for learning and teaching. 

The improvement of the ability of noticing is an important task for the teacher’s training. 
The sense of noticing allows us to get more knowledge regarding the characteristics of 
the movements performed by the student, and the practice of the elements that were 
taught. The ability to notice is useful for a level of reference that helps in assessment and 
coordination matters. A good sense of noticing is to know ‘to read’ all the information, 
aspects and components of the action. The noticing activity takes place while performing 
other activities such as: watching, listening, asking, etc. 

The information assessment occurs at the moment when all the data obtained 
through noticing are processed. By assessment, significant data are analysed for learning 
and teaching. As a sequence, it follows the activity of noticing, and is prior to 
coordination. The data assessment allows the analysis of what is important, what is less 
important, and it helps to establish priorities. The object of the data evaluation is to 
reunite all the information, allowing one to decide for the optimum advice. All 
evaluations need criteria that must be previously established. The assessment is done by 
data interpretation, analysis and comparison. 

The guidance activity implies to make information available and to transfer all 
that from the teacher to the student. To guide the student is to create opportunities for 
learning and to correct the exercises. The precision of the teacher’s indications is the label 
of his/her quality and competence. 

A good indication implies didactic and methodological competence, technical 
knowledge and communication skills. 

The guidance activity takes place by improving the self-confidence of the one 
who learns, by encouraging and supporting him or her. 

 

                                                            

5 Richardson, A.,(2001) Rock Climbing for Instructors, The Crowood Press, Norfolk, pag16 
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To improve the learning activity, we suggest the following sequence: 
perception – processing – movement 
 
To perceive means to get the data that is important and significant for the learning 

of an optimum technical and tactical behaviour. The external information may be 
perceived, then, assimilated, by seeing, hearing, and the tactile sense. The bodily internal 
data are perceived by kinaesthesia and the vestibular sense. The sense qualities necessary 
for learning can be improved in a precise way by opposed movement exercises (for 
instance, making a quite slow movement after a very rapid one), thus emphasizing the 
role of extremes and discovering different levels of intensity of the moves. The 
perception is accomplished while watching, listening, feeling, touching, etc. 

Data processing and evaluation are associated to information (such as the form 
and structure of the rock wall and the right development of the movements) - and such 
information is related to other experienced events.  

To process the data is to evaluate the influence of certain elements over certain 
climbing movements or over the learning process.   

Data processing can be done at the sense and mental level. The sense and 
affective processing, and the mental processing can trigger a complex basis of reference 
that creates the mental representation of the movement.  

The objective of information rendering (by the explanation and the practical 
demonstration on the part of the teacher), that of perceiving such information (by seeing, 
listening, feeling) and that of doing the movement after the data are processed, is to 
improve the mental representation of the movement. 

The processing is done through processes of classification, integration, 
comparison, repetition and updating. 

The movement and its performance is bringing about the mental representation of 
the exercises’ movements6. The particular parameters (like force, speed, resistance), the 
coordination skills, and the ability to use information have a vital contribution to the 
quality of performance. An optimum performance requires the processing and the precise 
assimilation of the exercise, based on the received information. Also, the right 
performance of the movement is more than just a correct movement. Its performance 
needs patience and perseverance, as far as the initial learning of the taught movement, 
then the bettering of the exercise, as well as the creative element are concerned. 

The movements are performed while trying to achieve the given task of the 
exercise, while acting, actually fulfilling the lesson task, solving the problems. 

 
Conclusions  

Teaching and learning can be efficient if they are well coordinated, if there is a 
real cooperation between the actors of this double process. In other terms, if the teacher 
and the student are partners. 

For improving the teaching process we can use the following acting model: 
noticing –assessment – coordination 

                                                            

6 Luebben, C. (2007) Rock Climbing: Mastering Basic Skills, Cordee, Leicester, pag. 2 



 111

For improving the learning process we can use the following acting model: 
perception – processing - movement 

In the beginning of the teaching process it is important to teach the student how 
to learn, how to get a correct perception of the information and of his or her senses, how 
to form a mental representation of the movement and who to use all these elements in the 
performance of the movement.  
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,,Mi-e teama sa nu spuna ca am crescut mare. 

Vreau sa raman mereu copil ca sa ma pot juca toata ziua” 
 M. J. Barrie 

 
Rezumat  

Ora de educaţie fizică la nivelul perioadei şcolare mici sau ultima perioadă a 
copilăriei are ca principal aspect metodologic folosirea jocului de mişcare, lecţia aputând 
căpăta astfel un pronunţat caracter atractiv şi având o eficienţă crescută. 

În joc, copilul execută mişcări dintre cele mai variate, devind mai precise. 
Îndemânarea, forţa, viteza, rezistenţa, supleţea se dezvoltă la parametrii superiori, copilul 
căpătând încredere în forţele propii. 

La clasele a III-a şi a IV-a copiii înclină spre jocurile pe echipe. Sunt 
recomandate, în continuare, jocurile fără contact direct cu adversarul. Creşte durata 
jocului, iar efortul fizic se poate prelungi. Elementele de mişcare sunt aceleaşi ca la vârsta 
anterioară, dar mai complexe şi cu combinaţii alergare-săritură, alergare-trecere peste 
obstacole etc. Regulile sunt mai multe şi mai pretenţioase. Se pot folosi aceleaşi jocuri 
pentru băieţi şi fete întrucât diferenţierile între sexe nu sunt evidenţiate încă. 

Jocul nu constituie, cum greşit s-ar putea crede, doar o distracţie, ci o ocupaţie de 
timp liber, care deţine un important rol în formarea omului., motiv pentru care trebuie sa 
aiba o pondere mai mare, in structura lectiei de educatie fizica, in vederea formarii 
obisnuintei de practicare a acestora in timpul liber. 
 

Cuvinte cheie: jocuri de mişcare, învăţământul primar. educaţie prin mişcare 
  
Introducere 

Prin joc, fiinţa umană, îndeosebi copilul îşi satisface imediat propriile dorinţe 
acţionand liber în lumea imaginară pe care şi-o creează singur.Activitatea ludică este un 
element vital în întreaga dezvoltare fizică,intelectuală,emoţională şi socială a 
copilului.Este o forma de activitate atractivă şi accesibilă care satisface în cel mai înalt 
grad nevoia de mişcare şi acţiune a copilului. 

Jocul este puntea  între copil şi universul relaţiilor interumane,ajutându-l să 
cunoască si stăpânească mediul de viaţă în care trăieşte.Este îmbinarea armonioasă între 
distracţie, exerciţiu şi construcţie si de stări emoţionale pozitive care activează potenţe 
intelectuale,morale şi afective. 

Jocul este un ansamblu ce cuprinde  acumulare şi dezvoltare de cunoştinte şi 
deprinderi  dar si divertisment,dezvoltarea capacitaţii de a-şi stapâni emoţiile determinând 
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o atitudine pozitivă faţă de partenerii de joc,reacţii echilibrate faţă de victorie sau 
înfrângere. Prin joc se extind, fixează şi sintetizează cunoştinţe şi deprinderi,se dezvoltă 
gândirea, atenţia, viteza, capacitatea de concentrare şi voinţa. Este de reţinut caracterul 
său dinamic, atrăgător, motivant.  
 
Problematica abordata 

Ora de educaţie fizică la nivelul perioadei şcolare mici sau ultima perioadă a 
copilăriei are ca principal aspect metodologic folosirea jocului de mişcare, lecţia putând 
căpăta astfel un pronunţat caracter atractiv şi având o eficienţă crescută. 

În joc, copilul execută mişcări dintre cele mai variate, devind mai precise. 
Îndemânarea, forţa, viteza, rezistenţa, supleţea se dezvoltă la parametrii superiori, copilul 
căpătând încredere în forţele propii. 

Fiind cea mai accesibilă şi plăcută formă de activitate didactică,acţionează 
favorabil în cazul elevilor cu capacităţi intelectuale sau fizice diferenţiate.Este o excelentă 
şcoală a conduitei, învăţându-i pe copii să relaţioneze, să comunice, să coopereze, să 
respecte reuşitele adversarilor. Prin joc sunt disciplinaţi copiii cu probleme de 
comportament pentru că nerespectarea regulilor riscă neparticiparea la joc. Se va forma 
astfel un viitor om disciplinat, nu conformist, ascultător, dar nu servil, demn. 

Utilizat ca metoda activ –participativă sau acţiune de învăţare jocul mijloceşte 
realizarea obiectivelor propuse în cazul în care sunt respectate cerinţe cum ar fi: 
            -respectarea particularităţilor individuale şi de vârstă; 
            -dozarea timpului şi sarcinilor ; 
            -folosirea unor elemente de surpriză,aşteptare,întrecere ; 
            -indicaţiile vor fi clare,corecte,concise. 
            -măsurile organizatorice vor fi adecvate ; 
            -activitatea va fi relaxantă. 
 
Stadiul cunoasterii 

In activitatea de educaţie fizică  jocul ocupa un rol foarte important. 
În cadrul disciplinei educatie fizică jocurile sunt grupate in: 

                     a) jocuri de mişcare (dinamice); 
                     b) jocuri pregatitoare; 
                     c) jocuri sportive. 

a) Jocurile dinamice au la bază acţiuni motrice mai simple,a căror execuţie este 
dirijată parţial de reguli. Acest tip de jocuri dezvoltă : coordonarea, capacitatea de-a 
percepe ritmul, orientarea în spaţiu,starea emoţională pozitivă-climat de veselie, 
optimism,încrederea în forţele proprii,sentimentul de prietenie şi plăcerea de-a lucra în şi 
pentru colectiv. 

Jocurile dinamice  consolidează: mersul, alergarea, aruncarea, echilibrul, săritura, 
escaladarea, căţărarea. 

b) Jocurile pregătitoare (ajutătoare) - iniţiază elevii în însuşirea unor priceperi şi 
deprinderi specifice diferitelor ramuri de sport. Ele perfecţionează într-o formă complexă, 
deprinderi tehnice şi tactice şi capacităţi motrice. 



 115

c) Jocurile sportive-au regulamente unice privind dimensiunile terenului,durata 
jocului şi sistemul de apreciere a echipelor învingătoare. Aceste jocuri au formă şi 
conţinut superior  celorlalte tipuri de jocuri. 

Jocurile sunt nelipsite din cadrul lecţiilor de educaţie fizică  iar reuşita lor este 
dependentă de dezvoltarea unor capacităţi de organizare cum ar fi: adunarea, alinierea, 
pornirea, deplasarea, oprirea, capacităţi pe care le dezvoltă şi le aprofundează 
jocul.Utilizarea jocului dinamic ocupă  o pondere mai mare în lecţiile de educaţie fizică  
la şcolarii mici şi duce la:  
   - dezvoltarea fizică armonioasă;           -dezvoltarea echilibrată din punct de vedere fizic 

şi psihic, 
   -întărirea stării de sănătate;                     -fortificarea şi recreerea elevilor; 
  -creşterea capacităţii de efort;                  -dezvoltarea acuităţii organelor de simţ; 
  -buna funcţionare a organelor vitale;       -dezvoltarea calităţilor motrice, 

Eficienţa jocurilor în lecţiile de educaţie fizică depinde de respectarea  
principiilor didactice în organizarea  şi desfăşurarea lor: 

a) principiul intuiţiei-corelarea dintre senzorial şi raţional; 
b) principiul paticiparii conştiente şi active-învăţarea prin acţiune; 
c) principiul accesibilizării şi individualizării-după sex,vârstă, nivel de 

pregătire fizică; 
d) principiul sistematizării şi continuităţii-organizarea pe sisteme de lecţii; 
e) principiul însuşirii temeinice-durabilitatea cunostinţelor şi deprinderilor ; 
f) principiul legării activităţii didactice de cerinţele practice-deprinderile şi 

priceperile motrice să fie transferabile în activităţile practice,competiţii 
sportive,excursii,drumeţii. 

Hotărâtor în realizarea obiectivelor activităţii ludice din cadrul disciplinei 
educaţie fizică este talentul de proiectant,organizator şi coordonator al cadrului didactic 
oglindite în: 

-alegerea potrivită a jocurilor-conţinuturile să fie în ton cu obiectivele urmărite; 
-alegerea jocurilor în funcţie de clasă-la clasele mici sarcinile sunt în mare parte 

individuale, la clasele III-IV sunt cu împărţire pe echipe iar la clasa a IV-a se organizează 
jocuri diferenţiate între fete şi băieţi; 
 
Experienta personala 

La clasele a III a şi a IV a copiii înclină spre jocurile pe echipe. Sunt 
recomandate, în continuare, jocurile fără contact direct cu adversarul. Creşte durata 
jocului, iar efortul fizic se poate prelungi. Elementele de mişcare sunt aceleaşi ca la vârsta 
anterioară, dar mai complexe şi cu combinaţii alergare-săritură, alergare-trecere peste 
obstacole etc. Regulile sunt mai multe şi mai pretenţioase. Se pot folosi aceleaşi jocuri 
pentru băieţi şi fete întrucât diferenţierile între sexe nu sunt evidenţiate încă. 

In realizarea jocurilor am tinut seama de varsta copiilor,sexul participantilor, 
dezvoltarea si pregatire fizica,starea de sanatate,particularitatile activitatii, locul de 
desfasurare si conditiile atmosferice. 
 

Am respectat  urmatorii pasi : 
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1. Pregatirea locului de joc.Terenul de joc sa corespunda din punct de vedere al 
amplasarii si conditiilor igienice.Pe teren nu trebuie sa fie gropi,denivelari sau pietre care 
sa duca la accidente. 

2. Pregatirea materialului de joc.(mingi,corzi, franghii,  saculeti,semne de 
marcaj,esarfe,benzi desenate,etc.). 

3. Formarea echipelor.Echipele vor fi echilibrate valoric si trebuie sa pastreze o 
proportie a sexelor cand echipele sunt mixte. 

4. Alegerea capitanilor. 
5. Asezarea jucatorilor. (participantii trebuie sa aiba vizibilitate). 
6. Explicarea si demonstrarea jocului.Intelegerea si reusita jocului depind de 

calitatea explicarii si demonstrarii acestuia. 
7. Conducerea si arbitrarea jocului. 
8. Disciplina de joc(regulamentul de joc). 
9. Anuntarea invingatorilor si  incurajarea invinsilor. 

 Jocurile de mişcare au fost aplicate în partea tematică, timp de 10-15 minute, 
pentru fiecare temă din calitatea motrică respectivă, cu precizarea că viteza sau îndemânarea 
s-au tratat ca primă temă, niciodată împreună, iar forţa şi rezistenţa ca ultimă temă. 
 De fiecare dată am aplicat un număr de 3-5  jocuri de mişcare din cele selectate, 
pentru fiecare temă, lecţia având două teme şi fiind de tip mixt (calitate motrică V/Î  + 
deprindere motrică, sau deprindere motrică + calitate motrică F/R). Jocurile s-au păstrat şi 
câte 2-3 lecţii pentru a putea fi învăţate de către elevi şi apoi aceştia să le efectueze cu 
rapiditate, uşurinţă şi plăcere. 
 
Perspective in domeniu 

Perspectivele in domeniu tin de importanţa care trebuie sa i de acorde jocului în 
procesul  educativ-formativ al şcolarului mic. 

Jocul nu constituie, cum greşit s-ar putea crede, doar o distracţie, ci o ocupaţie de 
timp liber, care deţine un important rol în formarea omului., motiv pentru care trebuie sa 
aiba o pondere mai mare, in structura lectiei de educatie fizica, in vederea formarii 
obisnuintei de practicare a acestora in timpul liber. 

Se va urmări organizarea de jocuri în care copiii să capete deprinderi de 
activitate, să îşi dezvolte simţul echilibrului, coordonarea, mobilitatea, forţa, viteza de 
reacţie şi a răspunsului reflexiv, compensare a deficienţelor, combatere a obezităţii, 
antrenare a funcţiei cardio-respiratorii, dezvoltare a percepţiei tactil-kinestezice şi a 
memoriei, să-şi poată manifestă şi dezvolta iniţiativa creatoare, să educe sentimentul 
colectiv, spiritul de camaraderie, fair-play-ul, organizarea, respectarea regulilor, spiritul 
empatic şi autoîncrederea, sentimentul utilităţii, apartenenţei şi al includerii. Efectele 
exerciţiilor asupra sistemului osteo-articular, Efectele exerciţiilor asupra sistemului 
nervos, Efectele exerciţiilor asupra sistemului cardio-vascular, Efectele exerciţiilor asupra 
sistemului respirator 
 
Concluzii 
 Trebuie subliniat faptul ca  in joc se manifesta nu numai trasaturile pozitive de 
caracter. Concomitent cu acestea se dezvaluie si cele negative. Astfel, lipsa de interes 
coexista cu egoismul,modestia cu orgoliul nemasurat,onestitatea cu viclenia. 
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.Utilizarea intensivă a jocurilor de mişcare contribuie la creşterea eficienţei 
educative a lecţiei de educaţie fizică în învăţământul primar, ceea ce ne face să 
recomandăm folosirea lor cât mai mult în lecţie.  
 Inchei prin a spune ca jocul este cea mai buna forma de  deconectare psihica,de 
odihna activa, iar prin intermediul lui se utilizeaza in favoarea organismului uman la 
maximum timpul liber 
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Abstract 

Physical education time in the small school period or the last period of childhood 
is mainly methodological aspect of the game using motion, lesson can get such a strong 
attractive and with greater efficiency. In the game, the child runs the gamut movements, 
go on to become more accurate. Skill, strength, speed, endurance, flexibility parameters 
grows higher, the child gaining confidence propyl 

For grades III and IV children lean towards games teams. They recommended 
further games without direct contact with the opponent. Increases during play, and 
exercise may be extended. Moving elements are the same as previous years, but more 
complex combinations and run-jump, run, pass over obstacles etc. The rules are more and 
more demanding. You can use the same games for boys and girls as gender differences 
are not accounted for yet. 

The game is not as wrong might think, just a fun, but a leisure occupation, which 
has an important role in the formation of man, so that should have a larger share in the 
structure of physical education classes, to form the habit of practicing their leisure. 
 
Keywords: motion games, primary education, education through movement. 
 
 
Introduction 
          Through play, the human being, especially child immediately satisfy their own 
desires freely acting in the imaginary world which they creates by themselves. Playful 
activity is vital across physical, intellectual, emotional and social child development.It is 
an attractive and accessible form which satisfy the greatest need for movement and action 
of the child. 
          The game is the bridge between the child and the world of human relationships, 
helping him to know and master the living environment where he lives.It is the 
harmonious combination between fun, exercise and emotional building positive working 
potencies intellectual, moral and emotional. 
          The game is a collection that includes the accumulation and development of 
knowledge and skills but also entertaining, developing the ability to master emotions, 
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causing a positive attitude towards playing partners, balanced side to victory or defeat. 
Through games extend, fixes and synthesize knowledge and skills, develop thinking, 
attention, speed, ability to concentration and will. It is noteworthy his dynamic, appealing 
and motivating character.  
 
The issues addressed 
          Physical education time in the small school period or the last period of childhood is 
mainly methodological aspect of the game using motion, lesson can get such a strong 
attractive and with greater efficiency. In the game, the child runs the gamut movements, 
go on to become more accurate. Skill, strength, speed, endurance, flexibility parameters 
grows higher, the child gaining confidence propyl. 
          Being the most accessible and enjoyable form of teaching, act favorably for 
students with intellectual or physical capabilities differentiated. It is an excellent school 
conduct, teaching children to relate, communicate, cooperate, respect opponents 
successes. By playing are disciplined children with behavioral problems because failure 
risk rules participating in the game. It will form a future disciplined man, no conformist, 
obedient but not slavishly and worthy.  
 
         Used as an active, participatory or action learning game intercession achieving goals 
if requirements are met such as: 
             -respect for individual features and age;  
             -dosing time and tasks;  
             -using elements of surprise waiting race;  
             -indications will be clear, correct, concise;  
             -organizational measures will be adequate;  
             -work will be relaxing. 
 
Status of knowledge 
          In physical education activity  the game occupies a very important role.  
          In physical education games are grouped into:  
                      a) motion games (dynamic);  
                      b) preparatory games;  
                      c) sports games; 
         a) Dynamic games based on simple motor actions, whose execution is guided in part 
by rules. This type of  game develops:  the coordination, the ability to perceive rhythm, 
the spatial orientation, positive emotional state-climate of joy, the optimism, the self-
confidence,the sense of friendship and pleasure to work in and for the collective. 
Dynamic games enhances walking, running, throwing, balance, jumping and climbing,  
         b) Preparatory games (supporting) initiate students in the acquisition of skills and 
abilities in the various branches of sport. They perfected in a complex form, technical and 
tactical skills and driving abilities. 
        c) Sports games have unique regulations regarding land size, duration of the game 
and the teams winning assessment system. These games have superior form and content 
of other types of games. 
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         Games are always present in the physical education lessons and their success is 
dependent on the development of organizational capabilities such as assembly, alignment, 
turning, shifting and stopping, skills that  the game develop and deepen. Using dynamic 
game occupies a larger share in physical education lessons to young schoolchildren and 
leads to: 

- Harmonious physical development; 
-Balanced development physically and mentally, 
-Strengthening state of health; 
-Strengthening and recreation students; 
-Increase exercise capacity; 
-Acuity development senses; 
-Smooth functioning of vital organs; 
-Development of motor skills. 

         The effectiveness of games in physical education lessons depend on teaching the 
principles of organization and their deployment: 

a) the principle of intuition-correlation between sensory and rational;  
b) the principle paticiparii conscious and active-learning by doing;  
c) the principle of accessibility and individualization, by sex, age, level of 

physical training;  
d) the principle of systematization and continuity-organizing systems lessons;  
e) the principle of sound-durability properties of knowledge and skills;  
f) binding principle teaching of practical requirements, skills and motor skills are 

transferable practical activities, sports competitions, excursions, hiking; 
          Decisive in achieving playful activity within physical education is the talent of 
the designer, organizer and coordinator of the teacher reflected in: 

- the right choice of game-content to be in tune with the objectives; 
- choosing games based on class-lower classes are mostly individual tasks,  III-IV 

classes are split in teams and class IV organize games differentiated between girls and 
boys; 
 
Personal Experience 

For grades III and IV children lean towards games teams. They recommended 
further games without direct contact with the opponent. Increases during play, and 
exercise may be extended. Moving elements are the same as previous years, but more 
complex combinations and run-jump, run, pass over obstacles etc. The rules are more and 
more demanding. You can use the same games for boys and girls as gender differences 
are not accounted for yet. 

In achievement games we took into account the age of children, gender of 
participants, development and physical training, health, business specifics, the location 
and weather conditions. 

I followed these steps:  
1. Preparation place game. Plot of the game to match in terms of location, 

condition igienice.Pe land should not be potholes, bumps or rocks that lead to accidents.  
2. Preparation the game material. (Balls, ropes, bags, signs marking, scarves, 

comics, etc.).  



 122 

3. Training teams.The teams value will be balanced and must keep a proportion 
of the sexes when teams are mixed.  

4. Choosing captains.  
5. Placing players. (participants must be visible).  
6. Explanation and demonstration of the game. Understanding and the success of 

the game depends on the quality of explaining and demonstrate it.  
7. Managing and arbitrating the game.  
8. Department of game (game rules).  
9. Announcing the winners and losers encouraging. 
Games movement have been applied in the topic for 10-15 minutes for each 

theme that motor quality, indicating that the speed and skill were treated as first subject, 
never together, and the strength and endurance as the last issue. 

Every time I applied 3-5 games of the movement selected for each theme, the 
lesson has two themes and is the mixed type (quality motor V / Q + motor skill or motor 
skill + quality motor F / R). Games have been preserved and 2-3 lessons to be learned by 
students and then they perform with speed, ease and pleasure. 
 
Perspectives in the field 
           Prospects in the field related to the importance to be given to the game  by the 
game's formative educational process of young pupils. 
          The game is not as wrong might think, just a fun, but a leisure occupation, which 
has an important role in the formation of man, so that should have a larger share in the 
structure of physical education classes, to form the habit of practicing their leisure. 
          It is intended to organize games in which children work to gain skills, to develop 
their sense of balance, coordination, mobility, strength, speed, reaction and reflex 
response compensation deficiencies, fight obesity, cardio-respiratory training function, 
tactile-kinesthetic perception development and memory, able to manifest and develop the 
creative initiative to educate collective sense, the spirit of camaraderie, fair play, 
organize, compliance, and empathetic spirit autoîncrederea feeling usefulness, belonging 
and of inclusion. Effects of exercise on osteo-articular system, the effects of exercise on 
the nervous system, the effects of exercise on the cardiovascular system, the effects of 
exercise on the respiratory system. 
 
Conclusions 
           Should be noted that the game is manifested not only positive traits of character. 
Along with them are revealed and the negative ones.So, lack of interest coexist with 
selfishness, pride with immeasurable modesty and  honesty  with cunning. 
           Intensive movement games help increase educational effectiveness of physical 
education class in primary education, which leads us to recommend their use as much as 
the lesson. 
          I conclude by saying that the game is the best form of physical disconnection by 
active recreation, and through his free time is used to maximum. 
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Rezumat 

Scopul lucrării este de aduce în atenţia formatorilor oportunitatea şi eficienţa unor 
noi modele strategice de formare-educare prin intermediul majoretelor, una dintre cele 
mai dinamice forme ale activităţii extracurriculare. 

Cercetarea s-a desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2012-2013 la Şcoala cu cls I-
VIII nr. 1 Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău, şcoală ce nu dispune de condiţii special 
amenajate pentru desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică cu teme de gimnastică. 

Accesibilitatea coregrafiilor şi piramidelor realizate, asigură angrenarea în 
grupele de lucru a tuturor elevelor, indiferent de capacităţile somatice şi motrice, în cazul 
de faţă neexistând indisponibilităţi. 

Majoretele asigură alternative operaţionale moderne, influenţând comportamentul 
motor la elevele de vârstă primară, creând un cadru de lucru agreabil şi de emulaţie, lucru 
ce confirmă ipoteza elaborată la începutul cercetării. 
 

Cuvinte cheie: majorete, activităţi extracurriculare, învăţământ primar 
 

 

Introducere 
Din bogăţia de mijloace care stau la îndemâna profesorului pentru a atrage elevii 

de vârstă primară în activităţi extracurriculare se numără şi cele pentru organizarea 
majoretelor. (Grosu E.F., 1998, p. 23) Aliniat la noile exigenţe europene de promovare a 
noilor curente – conceptul majoretelor - se înscrie tot mai pregnant în rândul cadrelor de 
specialitate prin valorificarea deprinderilor practicării independente a exerciţiului fizic. 
(Dobrescu, T., 2006, p. 31) Oscilând între artă, dans, acrobatică şi competiţie sportivă, 
majoretele, cu formele lor adaptative şi proiective spre zona competiţională, a cucerit noi 
poziţii strategice în managementul operaţional educaţional, artistic sau sportiv, la nivel 
european şi mondial. (Popescu  G., 2006, p. 58) 

Considerând că, prin formă, conţinut şi efecte, activităţile de tipul majoretelor 
prezintă unele avantaje faţă de alte activităţi specifice timpului liber, am optat pentru 
această temă cu scopul de a analiza în ce măsură şi prin ce modalităţi pot fi ele integrate 
în cadrul activităţilor extracurriculare în învăşământul primar. 

 
Material şi metode 

Scopul lucrării este de aduce în atenţia formatorilor oportunitatea şi eficienţa unor 
noi modele strategice de formare-educare prin intermediul majoretelor, una dintre cele 
mai dinamice forme ale activităţii extracurriculare. 
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Formulată pe baza premiselor evidenţiate, ipoteza cercetării a fost elaborată de la 
presupunerea că identificarea rolului activităţii extracurriculare de tipul majoretelor 
asupra comportamentului motor al elevilor ar putea oferi multiple soluţii de promovare a 
acestor mişcări la nivel primar.  

Metodele de cercetare folosite în cadrul cercetării au fost: studiul bibliografic, 
observaţia, statistico-matematică, experimentul constatativ, metoda testărilor, statistico – 
matematică şi cea grafică. 

Cercetarea s-a desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2012-2013 la Şcoala cu cls I-
VIII nr. 1 Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău, şcoală ce nu dispune de condiţii special 
amenajate pentru desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică cu teme de gimnastică. 

Pornind de la faptul că majoretele constituie forme mai puţin promovate în 
activitatea extraşcolară, am considerat ca pentru început să verific intervenţia aplicativă la 
nivelul unui eşantion format din cele 10 eleve ale colectivului ales cu vârste între 8-10 ani. 

Cele 3 probe de control aplicate, au verificat influenţele asupra comportamentului 
motor al elevelor prin execuţia unor blocuri coregrafice specifice, care au fost apreciate 
pe o scară de evaluare prin acumulare de puncte şi anume: 

- Proba „Cea mai frumoasă construcţie (piramidă) de grup” care constă în legarea 
cât mai logică a 8T de paşi şi elemente obiect cu pomponul, finalizate cu o piramidă 
statică menţinută 3 secunde. Evaluarea acestei probe au vizat criterii de apreciere a 
compoziţiei, execuţia tehnică a construcţiei şi menţinerea ei timp de 3 sec. 

- Probă de corespondenţă muzicală şi creaţie, a constat în execuţia unei combinaţii 
proprii de elemente corporale în 24 T după o bucată muzicală impusă ce se execută la 30” 
după sesizarea melodiei şi se înregistrează numai numărul timpilor sincronizaţi.  

- Proba de ritmicitate şi muzicalitate motrică a impus numai redarea ritmului într-o 
combinaţie de paşi specifici impusă simultan cu percuţii din palme. 

Modelele construite au vizat valorificarea particularităţilor psihomotrice specifice 
fetelor şi a acumulărilor aptitudinale şi atitudinale ale elevelor de vârstă primară.  Ele au 
constat din teme şi jocuri ritmice realizate prin percuţie şi mişcare, blocuri coregrafice 
specifice şi piramide. 

Pe parcursul celor 6 luni de desfăşurare a experimentului execuţia programelor au 
fost realizate prin intermediul paşilor de tip algorithmic: pregătirea blocurilor coregrafice, 
învăţarea şi perfecţionarea lor. În implementarea modelelor construite în concordanţă cu 
particularităţile motricităţii specifice vârstei de 8-10 ani, am promovat coregrafii formate 
din 2, 3 şi grupuri de 4 – 6 eleve. Pentru fiecare construcţie am respectat principiul de la 
uşor la greu apelând mai întâi la construcţii cu baza joasă care asigură mai multă 
stabilitate, apoi cu bază din poziţii medii şi în cele din urmă cu poziţii înalte şi de mare 
echilibru. S-a solicitat permanent legarea construcţiilor cu blocurile coregrafice însuşite. 
La finele cercetării, am organizat activităţi demonstrative pentru ceilalţi elevi pentru a 
populariza această formă de exersare şi a crea motivaţii pentru generalizarea 
experimentului. 
 
Rezultate 

Rezultatele obţinute în urma aplicaţiilor structurilor propuse, efectuate metodologic 
şi ritmic, susţinute prin înregistrări video, fotografii, analiză statistică, sunt pozitive în 
raportul calitate - timp al procesului de pregătire.  
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Proba „Cea mai frumoasă construcţie (piramidă) de grup” 
O apreciere valorică mai mare se observă la finele cercetării la proba de elaborare 

a unui program coregrafic finalizat cu o construcţie de tip piramidă la execuţia tehnică. 
Acest lucru justifică timpul relativ scurt al experimentului care nu a oferit posibilitatea 
subiecţilor investigaşi să consolideze conţinutul motric însuşit pentru a fi apreciat şi 
d.p.d.v. artistic.  

Aprecierile crescute, înregistrate de componentele grupei experimentate la 
ambele criterii, atestă rolul important al modelelor aplicate şi a metodologiei abordate 
pentru formarea deprinderilor gimnice. La această probă se constată un progres mai mare 
înregistrat la execuţia tehnică a construcţiei (0,9 pct) comparativ cu aprecierea artistică a 
compoziţiei. (0,7 pct) (figura 8) 

La această probă se deosebesc 
execuţiile tehnice ale elevilor A.I., 
K.C., F.M., I.A., I.A., O.I., P.N., S.R., 
dar şi impresia artistică a elevelor D.I., 
C.R., I.A., P.M. 

Notele bune la această probă 
sunt cu atât mai importante cu cât 
apreciem complexitatea acestei probe. 

 

 
 Proba de corespondenţă muzicală şi creaţie  
La această probă se constată că după 30 de secunde de la sesizarea muzicii, 

numărul de mişcări sincronizate pe muzică a fost mic (9,1) la testatea iniţială, respectiv 5 
-10 T corect executaţi la cea mai bună încercare (din cei 24 T), ceea ce demonstrează o 
slabă adaptare a conţinutului motric pe muzică.  

La testarea finală numărul de timpi în concordanţă cu muzica a crescut (15,5) 
variind între 12-23 T (la această probă se constată un  progres pentru fiecare elevă cu cel 
puţin 7-8 timpi în plus faţă de testarea iniţială) ceea ce dovedeşte capacitatea de 
corespondenţă cu genul muzical în condiţii de concepere a mişcărilor. 

Proba de ritmicitate şi muzicalitate motrică 
La această probă se constată că la testarea iniţială au reuşit să execute correct 

(figura 9): 
- din prima încercare  - 2 eleve 
- din a doua încercare  - 4 eleve 
- din a treia încercare - 3 eleve 
- din nicio încercare - 1 elevă 
La testarea finală, datorită 

pregătirii artistice specifice cu 
acompaniament muzical se constată 
o creştere a numărului de eleve ce au 
reuşit să execute corect această probă 
dovedind mai multă receptivitate:  

- din prima încercare 6 eleve 
- din a doua încercare 4 eleve 
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Figura 8 Dinamica valorilor la Proba nr. 1 
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Figura 2  Dinamica rezultatelor la Proba nr. 3 
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Concluzii  
În urma cercetării întreprinse se desprind următoarele concluzii: 
1. Accesibilitatea coregrafiilor şi piramidelor realizate, asigură angrenarea în 

grupele de lucru a tuturor elevelor, indiferent de capacităţile somatice şi motrice, în cazul 
de faţă neexistând indisponibilităţi. 

2. Rezultatele la proba a doua ne determină să afirmăm că presiunea 
responsabilităţii induse într-un proiect de grup a dus la conştientizare valorică şi 
autoperfecţionare motrică, fizică, psihologică, socio-integrativă.  

3. Acompaniamentul muzical reprezintă o componentă acustico-estetică, asociată 
comportamentului motric specific cu rol în dirijarea, reglarea, organizarea şi construcţia 
structurilor de mişcări, având o importanţă şi o interpretare specifică cu implicaţii atât 
asupra palierului artistic cât şi celui performanţial. De asemenea se constată că după 30 de 
secunde de la sesizarea muzicii la finele studiului, numărul de timpi executaţi corect a 
crescut de la 9,1 la 15,5 (la această probă se constată un progres pentru fiecare gimnast cu 
cel puţin 7- 8 timpi în plus faţă de testarea iniţială) ceea ce dovedeşte îmbunătăţirea 
capacităţii de generalizare şi concepere a mişcărilor în concordanţă cu genul muzical. 

4. În urma testării ritmicităţii şi muzicalităţii motrice la testarea finală, se constată 
o creştere a numărului de eleve care au reuşit să execute corect această probă (60%) chiar 
din prima încercare dovedind o îmbunătăţire a receptivităţii şi îndemânării acestora.   

5. Majoretele asigură alternative operaţionale moderne, influenţând 
comportamentul motor la elevele de vârstă primară, creând un cadru de lucru agreabil şi 
de emulaţie, lucru ce confirmă ipoteza elaborată la începutul cercetării. 
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Abstract 

The aim of this paper is to bring to the attention of teachers the effectiveness of 
certain new strategic models for education, by presenting one of the most dynamic 
branches of extracurricular activities - cheerleading. 

The research was conducted during the academic year 2012-2013, in School no. 
1, Nicolae Bălcescu, Bacau county, a school that has limited material conditions and 
resources for conducting proper physical education lessons. 

 The accessibility of the choreographies and pyramids that were performed 
ensures the participation of all pupils, no matter their somatic or motor abilities. 

Cheerleading offers modern, operational alternatives, influencing the motor 
behavior in primary pupils, creating an agreeable working environment, which confirms 
the hypothesis formulated in the beginning of the research. 

 
Keywords: Cheerleading, extracurricular, motor behavior, primary school 

 
 
Introduction 

Out of the numerous means that are at the teacher's disposal to attract primary-
school pupils in extracurricular activities, there are the ones used to organize 
cheerleading. (Grosu, 1998, p. 23) Aligned to the latest European demands for promoting 
the new concepts, cheerleading can be encountered more and more often among the PE 
teachers' choices for the organization of independent practices of physical exercises. 
(Dobrescu, 2006, p. 31)  

Oscillating between art, dancing, acrobatics, and athletic competition, the 
cheerleading, with its adaptive forms, conquered new strategic positions in the athletic or 
artistic educational operational management, at an European and worldwide level. 
(Popescu, 2006, p. 58) 

Thinking that cheerleading presents certain advantages than other leisure activities, 
considering its form, content, and effects, we chose this theme trying to analyze how it 
can be integrated into the primary-school extracurricular activities. 

 

Material and methods 
The aim of this paper is to bring to the attention of teachers the effectiveness of 

certain new strategic models for education, by presenting one of the most dynamic 
branches of extracurricular activities - cheerleading. 
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Formulated on the basis of the above mentioned premises, the hypothesis of this 
study starts from the assumption that the identification of the influence the cheerleading 
extracurricular activity has on the pupils performers' motor behavior, could lead to 
multiple solutions for promoting this kind of exercise at a primary level.  

The research methods used were: study of the bibliographical material, the 
observation, the experiment, the tests, the statistical-mathematical method and the 
graphical representation method. 

The research was conducted during the academic year 2012-2013, in School no. 1, 
Nicolae Bălcescu, Bacau county, a school that has limited material conditions and 
resources for conducting proper physical education lessons. 

Starting from the fact that cheerleading is a method less promoted in the 
extracurricular activity, we believed we should start checking the applicative intervention 
on a group of 10 female pupils, with ages between 8 and 10. 

The 3 challenges that were applied tried to verify the influences they had on the 
female pupils' motor behavior through the performance of specific choreographic drills, 
assessed with a point accumulation evaluation scale: 

- "The most beautiful group construction (pyramid)" challenge consisting in tying 
up together as logically as possible 8-beat steps and pom-pon elements, ending with a 
static pyramid maintained for 3 seconds. The assessment of this challenge envisaged the 
composition, the technical performance of the construction, and maintaining it for 3 
seconds. 

- The Musical correspondence and creation challenge consisted in the pupils 
performing their own 24-beat combinations of body movements on a given musical piece, 
performed 30 seconds after the music has started, and recording only the number of 
synchronized beats.  

- The Rhythmicity and motor musicality challenge demanded that the pupils express 
rhythm in a specific step combination, and clapping, simultaneously. 

The constructed models have envisaged capitalizing on the specific female psycho-
motor particularities, and the skill and attitudinal accumulations of middle-school female 
pupils. These models consisted of rhythmic themes and games performed through 
percussion and movement, specific choreographic blocks and pyramids. 

During the 6 months of study, the programs were performed using algorithmic steps: 
the preparation of the choreographies, then learning and perfecting them. For 
implementing the models created accordingly to the specific age of 8-10 motor skills, we 
used choreographies formed of 2-3, and groups of 4-6 female pupils. For each 
construction, we went from easy to hard, first organizing constructions with a low base, 
ensuring more stability, then with also a middle base, and then constructions having also 
high positions requiring great balance. There was a permanent demand for the pupils to 
link their movements with the choreography they had learned. At the end of the research 
we organized demonstrative activities for the other pupils, aiming to popularize this form 
of gymnastics and to create motivations for a generalization of the experiment. 
 
Results 

The results obtained after applying the proposed structures, which were done 
methodologically and rhythmically, and were sustained by video recordings, photographs, 
statistical analysis, are positive regarding the quality - time ratio of the preparing process.  
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"The most beautiful group construction (pyramid)" challenge.  
Higher values are being observed at the end of the research, in the challenge 

regarding the creation of a choreographic program that ends with a pyramid-type 
construction, concerning the technical performance. This justifies the relatively short time 
of the experiment that did not offered the possibility for the investigated subjects to 
internalize the acquired motor content, in order to be assessed also from an artistic point 
of view.  

The high assessments for the experimental group in both challenges show the 
important role of the applied models and the methodology we used in order to form 
gymnastic abilities in the pupils. In this challenge can see a higher progress recorded in 
the technical performance (0,9 pct), in comparison with the artistic side. (0,7 pct) (Figure 
1) In this challenge the technical performances of the pupils A.I., K.C., F.M., I.A., I.A., 
O.I., P.N., S.R. really stand out, but also the artistic impression left by the pupils D.I., 
C.R., I.A., P.M. 

The high marks in this challenge are even more important considering its complexity. 
 Musical correspondence 

and creation challenge  
In this challenge, one can 

see that 30 seconds after the 
beginning of the music, the 
number of music-synchronized 
movements was small (9.1) in the 
initial testing, with 5-10 beats that 
were correctly performed in the 
best tryout (out of the 24 beats), 
which shows a poor adaptation of 
the movements to the music.  

In the final testing, the number of beats in concordance with the music has 
increased (15.5), varying between 12 and 23 beats (in this challenge, there was a 
progress with at least 7-8 beats for each subject, in comparison with the initial testing), 
which shows the pupils' ability to correspond with the music when they can create their 
movements. 

Rhythmicity and motor musicality challenge 
Regarding this challenge, one can see that in the initial testing, the exercises were 

performed correctly (Figure 2) in: 
- the first tryout - by 2 female 

pupil 
- the second tryout - by 4 

female pupils 
- the third tryout - by 3 female 

pupils 
- no tryout - by one female 

pupil 
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Figure 1 Value dynamics for Challenge 1 
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Figure 2. Results dynamics for Challenge 3 
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In the final testing, due to the specific musical background training and artistic 
training, there was an increase in the number of subjects who succeeded in performing 
correctly this challenge, proving to be more receptive:  

- the first tryout - by 6 pupils 
- the second tryout - by 4 pupils 

 
Conclusions  

After conducting this research, we can draw the following conclusions: 
1. The accessibility of the choreographies and pyramids that were performed 

ensures the participation of all pupils, no matter their somatic or motor abilities. 
2. The second challenge results allow us to say that the pressure of responsibility, 

induced in a group project lead to consciousness of the value, and to self-improvement, 
regarding the motor, physical, psychological, and socio-integrative skills.  

3. The musical accompaniment represents an acoustical-aesthetic component, 
associated to the motor behavior, with a role in directing, regulating, organizing and 
constructing movement structures, having a specific importance and interpretation, with 
implications on the education of artistic and performing skills. One can also see that 30 
seconds after hearing the music, at the end of the study, the number of correctly 
performed beats has increased from 9.1 to 15.5 (this challenge recorded a progress of at 
least 7-8 beats for every subject more than in the initial testing), which shows an 
improvement in the generalization and conception of the movements in concordance with 
the music. 

4. Regarding the rhythmicity and motor musicality, there is in the final testing an 
increase in the number of female pupils who have succeeded in performing correctly this 
challenge (60%) right from their first tryout, this showing there was an improvement in 
their receptiveness and dexterity.   

5. Cheerleading offers modern, operational alternatives, influencing the motor 
behavior in primary pupils, creating an agreeable working environment, which confirms 
the hypothesis formulated in the beginning of the research. 
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Rezumat  

Uneori este dificilă distincția între oboseala legată de pregătire și cea care anunță 
instalarea unui supraantrenament. Supraantrenamentul este o stare ce se manifestă prin 
oboseală și scăderea performanței, însoțită însă și de alte tulburări: insomnie, pierderea 
apetitului, iritabilitate, stare depresivă. Diagnosticul se pune în principal pe baza 
chestionării sportivului, dar și prin examene biologice, respectiv probe de sânge.  

Studiul de față aduce în discuție simptomele ce indică un efort fizic excesiv, 
factorii ce reduc performanța, cauzele supraantrenamentului și posibilitatea de a-l depista, 
prin realizarea profilului POMS. Articolul vine în sprijinul antrenorilor și al sportivilor, 
care pot diagnostica o eventuală stare de supraantrenament apelând nu la analize cu 
potențial invaziv, ci doar la aplicarea unui chestionar. Scorul obținut la această auto-
evaluare este un indicator pentru reluarea antrenamentelor, sau, dimpotrivă, încetarea lor.  

Prin urmare, tratamentul constă în diminuarea sau oprirea temporară a solicitării. 
 
Cuvinte cheie: supraantrenament, oboseală, profil POMS  
 
 
Introducere 

Elementul de bază care afectează condiția sportivă este stresul, dar nu cel mental, 
ci stresul adaptiv al organismului. Pentru a-și crește capacitatea fizică, atletul trebuie să-și 
supună corpul unei tensiuni. Atunci când încărcăturile sunt potrivite, performanța se va 
îmbunătăți; dacă însă rezistența folosită nu este cea corespunzătoare, sau/și dacă corpul va 
fi antrenat peste capacitățile sale de refacere, se va produce și instala starea de 
suprantrenament.  

Supraantrenamentul este un complex de simptome emoționale, comportamentale, 
fizice, care apare ca urmare a necorelării antrenamentelor cu refacerea. Mai simplu, el 
este un dezechilibru în ecuația: Antrenament = Pregătire + Refacere  

Din punct de vedere medical supraantrenamentul este clasificat drept o tulburare 
neuro-endocrină, caracterizată de diminuarea performanței sporive, incapacitatea de a 
menține nivelul de efort obișnuit, o oboseală persistentă, probleme de sănătate frecvente, 
perturbarea somnului și a umorului.1 

                                                            

1 MacKinnon, 2000 
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Pentru antrenori este importantă cunoaşterea semnelor care anunţă apropierea sau 
instalarea stării de supra antrenament. Dispare plăcerea de se antrena, în schimb se ivesc 
o senzaţie continuă de oboseală și starea de nervozitate. Muşchii par grei, apar mai uşor 
accidentele musculare sau articulare. Creşte pulsul, mai întâi în poziţia culcat (clino), apoi 
și din picioare (orto). Supraantrenamentul este mai ușor de detectat prin diminuarea 
performanței sportive și alterarea umorului decât prin scăderea imunității sau schimbări 
ale funcțiilor fiziologice2.  

Medical, se poate constata starea de supra-antrenament când scade hemoglobina 
sau se modifică tensiunea arterială (prin micşorarea diferenţei dintre maximă şi minimă în 
repaus, sau prin scăderea după efort). Demn de reținut este că pentru a ne alarma sunt 
suficiente doar două, trei din aceste semne. 
 
Problematica abordată 

Supraantrenamentul se poate manifesta printr-o simplă scădere de formă, sau 
poate merge până la pierderea totală a motivației. El slăbește de asemenea corpul, 
crescând riscul de accidentare. Supraantrenamentul nu apare după câteva antrenamente 
mai dese și/sau mai intense, ci în timp, de la câteva săptămâni la câteva luni. Deficitul de 
recuperare se acumulează progresiv și devine vizibil nu numai prin lipsa progreselor ci 
chiar prin regresul performanței. Supraantrenamentul poate să apară la nivelul întregului 
organism sau doar la nivelul unei zone musculare.  

Simptomele ce indică un efort fizic excesiv pot fi încadrate astfel:  
Capacitate de coordonare slabă : 

- reapariția greșelilor ce fuseseră corectate, crampe, inhibiție, nesiguranță; 
- perturbări ale ritmului și fluenței mișcării;  
- lipsa capacității de concentrare; 
- capacitate redusă de a diferenția și corecta.  

Condiție psiho-somatică precară:  
- rezistență, forță și viteză diminuate; 
- timpi crescuți pentru refacere, pierderea apetitului competițional; 
- înlocuirea stării de start cu apatia (de start), teama de concurență, abandonul în 

fața situațiilor dificile și în mod deosebit a finișului;  
- confuzie, renunțarea la tactica stabilită; 
- sentimente de demoralizare înaintea și în timpul competiției; 
- intenție crescută de a abandona lupta. 

Simptome psihologice: 
- iritabilitate crescută, tendințe isterice, nemulțumire, atitudine disprețuitoare;  
- sensibilitate crescută la critici, indolență, impetuozitate, anxietate, halucinații, 

depresie, melancolie; 
- turbulent, belicos, evită contactele cu antrenorul și colegii. 

Supravegherea atentă poate contribui la eliminarea posibilității de instalare a 
supraantrenamentului. De cum se observă aceste simptome, încărcătura trebuie redusă și 
urmată de refacere. Toate concursurile vor fi înlocuite cu refacere activă. 

                                                            

2 Shephard, 1998 
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Cauzele supraantrenamentului 
Cauzele supraantrenamentului pot fi clasificate în câteva categorii: 

- neglijarea recuperării – această eroare poate fi determinată de greșeli în 
construirea ciclurilor de antrenament sau de folosirea neadecvată a exercițiilor 
pentru refacere; 

- creșterea nejustificată a numărului de ședințe de antrenament sau a lungimii lor, 
dar și a încărcăturii; 

- exigențele cresc prea repede, iar adaptarea nu poate fi consolidată; 
- creștere prea rapidă a încărcăturii după pauze forțate (accidentări, boli); 
- prea mult lucru cu intensități maximale și sub maximale; 
- intensitate prea ridicată în antrenamentul de anduranță; 
- multiple execuții tehnice, fără o refacere suficientă; 
- exces de competiții cu cerințe maximale. 

Factorii ce reduc performanța  
Performanțele pot fi de asemenea afectate de următorii factori : 
Stilul de viață : 

- lipsă de somn, lipsa rutinei zilnice; 
- consumul de alcool, tutun ca și excesul de cafea; 
- condiții precare de trai (zgomot, aglomerație, iluminare neadecvată); 
- companii excesiv de stimulante; 
- lipsa timpului liber sau incapacitatea de a-l folosi judicios; 
- carențe nutriționale (lipsa vitaminelor); 
- necesitatea de a regla greutatea corporală. 

Mediul înconjurător: 
- îndatoriri familiale; 
- tensiuni în familie (părinți, partener); 
- dificultăți în relaționare; 
- insatisfacții (studii, carieră) provocate de evaluări slabe;  
- atitudini conflictuale față de sport (familie, superiori); 
- exces de stimuli (TV, cinema, calculator). 

Probleme de sănătate: 
- stări febrile, afecțiuni ale stomacului sau intestinelor; 
- maladii cronice; 
- post maladii infecțioase. 

 
Evaluarea stării de a performa constă în realizarea profilului POMS (The Profile 

of Mood States) după aplicarea unui chestionar cu o mare popularitate în rândul 
sportivilor. POMS conține 65 de întrebări, dar pentru uzul zilnic, antrenorii pot folosi 
varianta mai scurtă: în fiecare dimineață, atleții se pot auto-evalua încadrând răspunsurile 
următoare, pe scala de mai jos (cu numărul aferent de puncte): 

- am dormit bine astă-noapte; 
- abia aștept antrenamentul de astăzi; 
- sunt optimist în ceea ce privește performanța mea viitoare; 
- sunt viguros și plin de energie; 
- am un bun apetit; 
- am puțină febră musculară  
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1p. total dezacord  
2p. dezacord  
3p. neutru  
4p. de acord 
5p. puternic de acord 

Dacă scorul obținut este de 20 de puncte sau mai mult, înseamnă că sportivii sunt 
suficient de refăcuți pentru a continua programul de pregătire. Dacă însă valoarea este sub 
20, ei vor trebui fie să practice antrenamente mai lejere, fie să se odihnească pur și 
simplu. 
 
Concluzii  

Sindromul de supraantrenament este destul de întâlnit. El se manifestă fiziologic 
și psihologic și poate afecta performanța. Există mijloace neinvazive de a-i determina 
simptomele și de a-l ajuta în acest fel pe antrenor să recunoască, să prevină și să trateze 
acest fenomen, menținându-l pe atlet la un nivel de performanță optim. Astfel, 
diagnosticul clinic poate fi pus pe baza unui chestionar ce cuprinde o serie de itemi care 
centralizează semnele funcționale descrise în literatura de specialitate și itemi ce rezultă 
din scara anxietății și a depresiei. Un astfel de chestionar conduce la ilustrarea stării prin 
realizarea profilului POMS. În practică, adevărata provocare este diagnosticarea formei 
precoce, de gravitate mică/medie, dar aceasta se dovedește a fi dificilă, pentru că nu 
există elementele clinice sau biologice specifice. 
 
 
BIBLIOGRAFIE  
Foster, C., (1998). Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome. 

Medicine and Science in Sports and Exercise, 30 (7) 
Johnson, M. B., Thiese, S. M., (1992). A review of overtraining syndrome: recognizing the signs 

and symptoms. Journal of athletic training, 27 (4) 
Mackenzie, B. (2003). How to recognise and minimise over training in your 

athletes. http://www.brianmac.co.uk/articles/scni6a1.htm (accesat 8/2/2014) 
http://www.brianmac.co.uk/poms.htm (accesat 1/2/2014) 
http://www.maraton.info.ro/oboseala-cronica-supraantrenamentul.html (accesat 2/2/ 2014)

http://europepmc.org/search?page=1&query=ISSN:%220195-9131%22�
http://www.brianmac.co.uk/poms.htm (accesat 1/2/2014�
http://www.maraton.info.ro/oboseala-cronica-supraantrenamentul.html�


 139

RECOGNIZING AND MINIMIZING OVERTRAINING 
 
 

Corina Ivan 
UNEFS Bucharest 

corinajavelin@yahoo.com 
 

 
Abstract  

It is sometimes difficult to distinguish between the feeling of exhaustion due to 
training and that which comes with overtraining. Overtraining manifests itself through 
exhaustion and performance decay and is generally followed by other disorders such as: 
insomnia, loss of appetite, irritability, depression. Diagnosis is done mainly through the 
questioning of the athlete, but can be achieved through biological examinations and blood 
testing. 

The current study brings under light symptoms which indicate excessive physical 
effort, performance reducing factors, the causes for overtraining and the posibilities of 
detecting it through the POMS (The Profile of Mood States) profile. The article's purpose 
is to aid coaches and athletes in diagnosing possible overtraining situations without the 
use of invasive tests, but through answering a simple questionnaire. The score obtained 
through this auto-evaluation signifies a indicator of whether one should resume training 
or, on the contrary, stop  altogether. 

As it follows, treatment consists of diminishing or even temporary halting of strain. 
 
Key words: overtraining, fatigue, POMS profile 

 
 
Introduction 

The basic element that affects one’s condition in sports is stress, yet not the 
mental kind, but the adaptive physical type. In order to increase his/her physical capacity, 
an athlete must subject the body to tension. If appropriate loads are used, performance 
will improve; however if the resistance used is not appropriate and/or if the body is 
pushed beyond its restoring abilities then overtraining will occur and settle in.  

Overtraining is a complex of symptoms, emotional, behavioral, physical, which 
occurs due to the lack of correlation between recovery and training.  Simply put, it shows 
an imbalance in the equation: Training = Practice + Recovery 

From a medical standpoint overtraining is classified as a neuro-endocrine 
disorder characterized by diminished performance, inability to maintain regular exertion 
levels, persistent fatigue, frequent health problems, lack of sleep as well as humor.1 

It is important for coaches to be familiar with the signs that foretell overtraining. 
The joy of training disappears and is replaced by a continuous sensation of exhaustion as 

                                                            

1 MacKinnon, 2000 
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well as imptience. Muscles seem heavier, and muscle and joint injury are more frequent. 
Heart rate increases, at first while lying down (supine), then even while standing (ortho). 
Overtraining is much more easily detected through observing the athelete’s decrease in 
performance as well as his/her mood, rather than changes in immunity or other 
physiological functions2. 

In medical terms, a state of overtraining can be identified through a decrease in 
hemoglobin or a change in blood pressure (the difference between maximum and 
minimum values at rest becomes smaller or immediatly after an effort has been made). It 
is worth mentioning that for one to start being concerned, even two or three of these signs 
should be enough. 
 
Adressing the issue 

Overtraining can manifest itself through a simple decrease in performance, or it 
can evolve as far as a total loss of motivation. It taxes the body and increases the risk of 
injury. Overtraining does not appear after a few training sessions whether more intense or 
more often, but in time, from a few weeks to a few months. The deficit in recovery 
accumulates progressively and becomes noticeable not only through lack of progress, it 
can go all the way up to reduction in performance. Overtraining may appear throughout 
the whole body or even a specific muscle area. 

  
Symptoms indicating excessive training can be classified as follows:  

Weak coordinating capacity : 
- the resurfacing of previously adressed issues, cramps, inhibition, uncertainty; 
- disruptions in rythm and flow of movement;  
- lack of focus; 
- low ability to differentiate and correct.  

Precarious psychosomatic condition:  
- diminished endurance, power and speed; 
- longer recovery intervals, loss of competitional appetite; 
- the ”ready to go” mentality is replaced by apathy, fear of competition, 

abandonment when facing difficult situations especially that of the finishing;  
- confusion, relinquishing the established tactics; 
- low morale before as well as during competitions; 
- increased intentions of abandoning the fight. 

Psychological symptoms: 
- high irritability, histeric tendencies, unfulfilment, contemptful attitude;  
- increased sensitivity to criticism, indolence, impetuosity, anxiety, halucinations, 

depression, melancoly; 
- riotusness, bellicose, avoids contct with coach or colleagues. 

Close observation might help diminish the possibility of overtraining. As soon as 
these signs are noticed, the load should be reduced and recovery swiftly imposed. All 
competitions will be replaced by active recovery. 
                                                            

2 Shephard, 1998 
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The causes of overtraining  
The causes of overtraining can be classified into several categories: 

- neglecting recovery – this error might be determined by incorrect contruction of 
training cycles or inappropriate use of recovery exercises; 

- unjustified rise of training session numbers or lenght, or increase in load; 
- demands evolve too quickly, while adjustment cannot be consolidated; 
- too rapid of an increase in load after forced inactive intervals (injury, illness); 
- overworking with maximal or almost maximal intensity; 
- too high of an intensity while  endurance training; 
- multiple technical executions without adequate recovery; 
- an excess of competitions that demand maximal performance. 

Performance reducing factors 
Performance may also be affected by the following factors: 
Lifestyle : 

- lack of sleep, and daily routine; 
- alcohol and tobacco consumption, as well as an excess of coffee; 
- poor living conditions (noise, crowding, inadequate lighting); 
- excessively stimulating company; 
- lack of free time or the capacity of using it sensibly; 
- nutritional deficiencies (lack of vitamins); 
- the need to regulating body weight. 

Surrounding environment: 
- responsibilities within the home; 
- tensions within the family (parents, partner); 
- relationship difficulties; 
- disatisfactions (studies, career) due to poor evaluations;  
- conflictual attitudes toward sports (familly, superiors); 
- stimuli excess  (TV, cinema, computer). 

Health issues: 
- feverish states, stomach or bowel affections; 
- cronic illnesses; 
- post infectious diseases. 

 
Evaluating one’s ability to perform consists of realizing a POMS profile (The 

Profile of Mood States) after applying a questionnaire of great popularity among athletes. 
POMS contains 65 questions, however,  there is a day to day version coaches may use: 
athletes may self-evaluate themselves every morning by classifying the following 
statements (with their coresponding points): 

- I slept well last night; 
- I can hardly wait to practice today; 
- I am optimistic with regards to my performance in the future; 
- I am vigorous and full of energy; 
- I have a healthy appetite; 
- I am experiencing muscle soreness 
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1pt.   total disagreement  
2pts. disagreement 
3pts.  neutral 
4pts.  agreement 
5pts.  strong agreement 
 
If the obtained score is of 20 points or more, the atheletes are considered to be 

sufficiently recovered to continue with the training program. If however the value is 
under 20, they will either have to train more lightly, or rest altogether. 
 
Conclusions 

The overtraining syndrome is quite common. It manifests itself both 
psychologically and physiologically and can affect preformance. There are uninvasive 
ways of determining the symptoms and as such help coaches to recognize, prevent and 
treat this phenomenon, in order to maintain the athlete at an optimal level of performance. 
A clinical diagnosis may be achieved through the use of a questionnaire that contains a 
series of items. These items show both anxiety and depression and centralize the 
functional signs described in sports literature. Such a questionnaire leads to the creation 
of the POMS profile (The Profile of Mood States). In practice however, the true challenge 
is to diagnose the early form, of little or medium gravity. This proves difficult since there 
are no specific biological or clinical elements. 
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Rezumat 

Noile tendinţe ale jocului de handbal modern necesită, printre multitudinea de 
cerinţe, şi o tehnică impecabilă şi eficienţă pentru toţi jucătorii echipei, desfăşurate  în 
condiţii de viteză maximă. Fiecare post al echipei prezintă caracteristici diferite din punct 
de vedere somatic, motric sau tehnic, având în acelaşi timp şi roluri tactice diferite. În 
lucrarea de faţă dorim să acordăm o atenţie sporită jucătoarelor care ocupă poziţiile 
laterale din terenul de handbal.  

Scopul acestui studiu este acela de a identifica posibilele diferenţe dintre 
performanţa de joc realizată de jucătoarele specializate pe postul de extremă, care au 
participat la Campionatul European de handbal feminin din Serbia, 2012 şi Campionatul 
Mondial de handbal feminin, găzduit, de asemenea, de Serbia, în 2013. Principalele 
metode de lucru folosite în acest studiu sunt, pe lângă prelucrarea datelor statistice, 
analiza descriptivă şi comparativă a indicatorilor obţinuţi în cele două competiţii. 

 
Cuvinte cheie: handbal, extremă, performanţă, analiză, comparaţie 

 
 

Introducere 
În jocul de handbal, performanţele jucătorilor sunt un subiect important pentru 

antrenori şi experţi (Okros, 2006). Performanţa de joc este înţeleasă ca o sumă de acţiuni 
realizate de fiecare jucător pe parcursul meciului, şi este caracterizată de gradul de 
îndeplinire a sarcinilor de joc (Sibila et al, 2011). 

Sunt necesare date obiective cu privire la modificările în timp ale performanţelor, 
cu scopul de a utiliza informaţiile pentru a furniza profiluri individuale pentru fiecare 
jucătoare sau pentru a detecta punctele forte şi slabe ale jucătoarelor sau echipelor de 
handbal (William et al, 2011). 

Mai mulţi autori au tratat în lucrările lor eficienţa în raport cu poziţia din teren a 
fiecărui jucător (Ohnjec et al, 2008), sau eficienţa în raport cu zonele din care se 
finalizează la poartă (Pocrajac, 2008, Rugolj, 2000). Multe alte aspecte au fost abordate în 
lucrări, în ceea ce priveşte jucătorii ce ocupă diferite posturi în echipă: caracteristici 
somatice (Tuma & Vozobulova, 2011, Urban et al, 2011), tehnica de aruncare şi 
deprinderile dobândite (Wagner et al, 2011), sau caracteristicile psihologice. 
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Este uşor de concluzionat că, datorită multiplelor sale caracteristici, jocul de 
handbal este foarte complex, în care fiecare jucător al echipei are caracteristici şi roluri 
diferite, de la un post la altul. Este necesar şi în acelaşi timp important, ca fiecare fiecare 
post să aibă parte de o atenţie deosebită, pentru a putea fi găsite cele mai bune metode de 
a îmbunătăţi şi dezvolta fiecare sector al terenului. 

Lucrarea noastră încearcă să creeze profilul jucătoarei extremă, în acord cu 
ultima competiţie de mare anvergură, ce s-a desfăşurat în Serbia, în 2013, Campionatul 
Mondial de handbal feminin, şi în acelaşi timp să găsească diferenţele dintre aceasta şi 
profilul extremei participante la Campionatul European de handbal feminin, din 2012. 
 

SUBIECŢI ŞI METODE DE LUCRU 
Cu scopul de a studia şi analiza, datele au fost obţinute de la echipele participante 

la Campionatul Mondial din Serbia, 2013. Prin urmare, eşantionul analizat în acest articol 
sunt cele 24 de echipe participante la turneu. Datele folosite au fost preluate de pe site-ul 
oficial al competiţiei şi de pe site-ul Federaţiei Internaţionale de Handbal. Comparaţia 
între jucătoarele celor două campionate a fost posibilă folosind datele unui alt studiu 
propriu, în care am analizat profilul statistic al jucătoarei extremă, care a participat la 
Campionatul European de handbal feminin din Serbia, 2012 (Vărzaru & Igorov, 2013). 

În acest studiu, statistici ale golurilor şi aruncărilor din diferite poziţii şi situaţii 
au fost luate în considerare. În acest sens, au fost folosite 6 variabile, aceleaşi pe care le-
am introdus şi în studierea profilului extremei de la Campionatul European: Gext- 
golurile înscrise de jucătoarele specializate pe postul de extremă din colţul terenului, 
G6m- golurile înscrise de extremă de la semicercul de 6 metri, FB- golurile înscrise de 
extremă în urma unei faze de contraatac, G7m- golurile înscrise de extremă de la linia de 
pedeapsă, şi G9m- golurile înscrise de extremă de pe poziţia de inter. Mai mult, un număr 
de alte 3 variabile au fost supuse observării şi analizei: PG- pase de gol reuşite de 
extremă, GT- greşeli tehnice ale extremei, şi I- intercepţii sau mingi recuperate, realizate 
de jucătoarele specializate pe postul de extremă. De asemenea, am observat, analizat şi 
comparat şi eficienţa la aruncare a extremei, exprimată în procente şi media golurilor 
înscrise pe meci de jucătoarele care ocupă acest post. 

Am folosit ca metodă principală de lucru, pe lângă prelucrarea datelor statistice, 
şi analiza descriptivă şi comparativă a indicilor obţinuţi în cele două competiţii. 

 

RECOLTAREA DATELOR 
Tabel 1: Procentul de finalizare, media golurilor şi a finalizărilor pentru extrema 

de pe ambele părţi, a echipelor participante la turneu 
 

ŢARĂ MECIURI EXT % Gext/meci Fext/meci ES % ED % 
ALGERIA 7 20/46 43 2,9 6,6 5/16 31 15/30 50 
ANGOLA 6 56/78 72 9,3 13 22/33 67 34/45 76 
ARGENTINA 7 34/75 46 4,9 10,7 21/46 46 13/29 45 
AUSTRALIA 7 22/55 40 3,1 7,9 10/27 38 12/28 43 
BRAZIL 9 106/159 67 11,8 17,7 49/72 68 57/87 66 
CHINA 7 54/112 48 7,7 16 30/65 46 24/47 50 
CONGO 7 18/54 33 2,6 7,7 5/24 21 13/30 43 
CZECH 
REPUBLIC 

6 54/85 63 9 14,1 24/48 50 30/37 81 

DENMARK 9 79/118 67 8,7 13,1 52/71 73 27/47 57 
DOMINICAN 7 58/110 53 8,3 15,7 34/69 49 24/41 59 
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REP. 
FRANCE 7 59/91 65 8,4 13 40/52 77 19/39 50 
GERMANY 7 44/71 62 6,3 10,1 26/41 63 18/30 60 
HUNGARY 7 50/72 69 7,1 10,2 18/28 64 32/44 73 
JAPAN 6 43/67 64 7 9,6 22/37 60 21/30 70 
MONTENEGRO 6 57/83 69 9,5 13,8 26/35 74 31/48 65 
NETHERLANDS 6 46/74 62 7,7 12,3 23/40 58 23/34 68 
NORWAY 7 69/106 65 9,9 15,1 25/40 63 44/66 66 
PARAGUAY 7 24/78 30 3,4 11,1 14/51 27 10/27 37 
POLAND 9 75/106 70 8,3 11,7 41/56 73 34/50 68 
ROMANIA 6 50/87 57 8,3 14,5 17/30 56 33/57 58 
SERBIA 9 50/80 63 5,5 8,8 27/41 53 23/39 59 
SOUTH KOREA 6 60/88 68 11,3 14,6 22/34 65 38/54 70 
SPAIN 6 42/61 69 7 10,1 18/26 69 24/35 69 
TUNISIA 7 24/43 56 3,4 6,1 10/20 50 14/23 61 

 
 

Tabelul nr.1 conţine numărul cumulat de goluri înscrise de fiecare echipă 
participantă la Campionatul Mondial, doar prin intermediul jucătoarelor specializate pe 
postul de extremă, urmată fiind de distribuţia acestor goluri pe cele două laturi ale 
terenului, extremă stânga şi extremă dreapta. Brazilia a fost, de departe, echipa care a 
înscris cele mai multe goluri folosindu-şi cele două extreme ale echipei, având o medie de 
aproape 12 goluri pe meci. Considerăm că nu există o coincidenţă în faptul că, la sfârşitul 
competiţiei, această echipă a reuşit sa devină noua campioana mondială, dacă luăm în 
considerare faptul că o caracteristică principală a jucătoarei specializată pe postul de 
extremă este de a înscrie multe goluri în urma unui contraatac. Acest gen de acţiune dă 
posibilitatea jucătoarei de a ajunge într-un duel de 1 la 1 cu portarul advers, fără 
adversitate, motiv pentru care golurile înscrise în urma unui contraatac sunt considerate 
”goluri uşoare”, care dau echipei proprii un impuls de energie şi încredere, conferindu-i, 
în acelaşi timp, un important avantaj în meci. O echipă care reuşeşte să înscrie multe 
goluri pe contraatac, îşi măreşte considerabil posibilitatea de victorie.  

Brazilia a fost urmată îndeaproape de Coreea de Sud, cu o medie de 11,3 goluri 
pe meci înscrise cu extrema, şi de Norvegia, cu o medie de 9,9 goluri. Dacă privim însă 
media de finalizări pe meci reuşite cu extremele, Coreea de Sud nu se mai regăseşte în 
topul celor mai bune 3 echipe ale Mondialului. Locul acesteia este ocupat de China, cu 16 
finalizări. Explicaţia constă în faptul că această ţară a folosit foarte bine jucătoarele 
extremă în combinaţii, aducându-le la finalizare, însă procentul de finalizare a fost de 
doar 48%. 

Cel mai bun procentaj la finalizare a fost înregistrat în dreptul echipelor Angola 
(72%), Polonia (70%) şi Spania, Muntenegru şi Ungaria, cu 69%. 

Aruncând o privire la cele două părţi pe care evoluează extrema, stânga şi 
dreapta, Brazilia a avut cele mai multe acţiuni finalizate atât cu extrema stângă, cât şi cu 
extrema dreaptă, în timp ce, pentru procentajul la aruncare, Polonia şi Danemarca au 
ocupat primul loc la extrema stângă, cu 73%, iar Cehia a avut cea mai sigură extremă 
dreapta, cu 81% la finalizare. 
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Tabel 2: Statistica golurilor şi finalizărilor extremei, şi repartiţia pe zone şi poziţii 
a realizărilor 

COUNTRY GOALS % WING FB G6m G7m G9m 1:1 AS TF 
ALGERIA 20/150 13 10/29 8/11 2/5    2 19 
ANGOLA 56/156 35 24/36 21/25 4/7 1/1  5/7 17 37 
ARGENTINA 34/154 19 23/41 6/12 2/5   1/4 7 12 
AUSTRALIA 22/115 19 14/33 4/8 2/8   2/3 1 34 
BRAZIL 106/253 42 39/69 32/38 10/15 23/29   19 24 
CHINA 54/160 34 24/58 18/26 7/19 1/3 2/3 1/2 14 29 
CONGO 18/127 14 10/35 3/6 3/8 1/1  1/1 3 13 
CZECH 
REPUBLIC 

54/165 33 16/39 16/18 5/10 4/8 0/1 0/2 12 11 

DENMARK 79/255 31 35/50 25/34 4/5 11/16 1/1 3/4 13 12 
DOMINICAN 
REP. 

58/143 41 27/52 8/15 8/17 1/1 0/2 2/4 8 30 

FRANCE 59/173 34 19/35 17/23 9/13 10/13 1/2 3/4 10 20 
GERMANY 44/209 21 24/40 10/15 5/7 4/8  1/1 10 13 
HUNGARY 50/202 25 26/38 20/28 3/5   1/1 4 12 
JAPAN 43/155 28 25/40 6/11 3/4 9/12   10 23 
MONTENEGRO 57/156 37 20/35 20/25 10/14 7/7  0/2 11 16 
NETHERLANDS 47/170 27 26/46 15/20 3/4  1/1 1/1 5 13 
NORWAY 69/198 35 24/37 25/33 1/5 6/10 6/13 6/6 21 30 
PARAGUAY 24/107 23 12/53 3/6 4/7 2/3 3/8  6 34 
POLAND 75/238 32 30/57 31/35 8/8 1/1 4/4 1/1 14 16 
ROMANIA 50/161 31 18/38 23/29 1/6 4/5 1/6 3/3 24 24 
SERBIA 50/240 21 20/41 20/28 8/8 2/3   11 12 
SOUTH KOREA 60/185 33 33/55 21/25 3/3 2/2 0/2 1/1 12 8 
SPAIN 42/151 28 29/42 9/15 2/2  1/1 1/1 10 15 
TUNISIA 24/164 15 13/22 5/8 4/9  1/1 1/2 9 12 

 
Al doilea tabel conţine date despre numărul cumulat al golurilor şi distribuţia 

golurilor şi finalizărilor din diferite poziţii: unghi de extremă, contraatac, de la semicercul 
de 6 metri, de pe post de inter, de la 7 metri, sau în urma duelurilor cu adversarul direct. 

De asemenea, tabelul mai conţine şi numărul de goluri realizate cu extrema, 
exprimat în procente, din numărul total de goluri reuşite de fiecare echipă participantă la 
Campionatul Mondial din 2013. Din acest punct de vedere, Brazilia a avut un 
impresionant 42% din totalul de goluri, relaizate cu jucătoarele extremă. Republica 
Dominicană a reuşit şi ea să înscrie cu jucătoarele specializate pe postul de extremă, 41% 
din totalul de goluri al echipei, care este însă, aproape înjumătăţit faţă de cel al Braziliei. 

Analizând numărul de intercepţii, sau mingii recuperate, întâlnim, din nou, 
Brazilia în vârful plutonului. Acest gen de acţiuni se continuă, într-o proporţie 
covârşitoare, cu acţiuni de contraatac, în urma cărei echipa poate înscrie goluri uşoare.  

Numărul paselor de gol înregistrate în turneu, ne dă posibilitatea să concluzionăm 
că jucătoarele extremă nu au fost folosite doar în finalizarea combinaţiilor, ci acestea s-au 
regăsit active în combinaţii ce au adus alte jucătoare la finalizare, extrema contribuind cu 
pasa decisivă. Topul celor mai bune 3 tări, în acest sens, este ocupat de România (24), 
urmată de Norvegia, cu 21 şi Brazilia (19).  

Mai mult, cunoscând faptul că una dintre caracteristicile principale ale jocului 
modern de handbal este participarea activă şi fără minge, despre care însă statisticile nu 
ne pot da informaţii în mod direct, am reuşit să observăm ca numărul total de goluri 
înscrise din colţul terenului este îmbunătăţit semnificativ pentru aproape toate echipele 
participante, după contabilizarea poziţiilor din care au reuşit să înscrie jucătoarele de 9m 
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şi pivoţii. Putem astfel concluziona că jucătoarele extremă au fost extrem de active şi 
implicate în combinaţii atân în sectorul fără minge, strategie ce aduce la finalizare interii 
sau pivoţii, care au devenit temporar extreme, prin ocuparea poziţiei libere lăsate de 
jucătoarele specializate pe acest post, prin infiltrarea la semicerc, în rol de al doilea pivot. 

 
Figura 1. Comparaţia între distribuirea pe zone a golurilor înscrise de extrema 

Campionatului European şi a Campionatului Mondial 
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Figura 1 arată diferenţele înregistrate între zonele de finalizare cu gol, în care s-
au regăsit jucătoarele extremă ale celor două campionate. Pentru finalizările cu gol din 
poziţie de inter şi  în urma duelurilor cu adversarul direct, procentajul a ramas neschimbat 
de la o competiţie la alta, în timp ce procentajul înregistrat pentru numărul golurilor 
înscrise de la 7m s-a modificat cu o singură unitate de la Campionatul European la 
Campionatul Mondial. Cea mai mare diferenţă s-a înregistrat în dreptul golurilor înscrise 
pe contraatac şi de la semicercul de 6 metri. Daca la Campionatul European din 2012, 
24% din golurile înscrise de jucătoarele extremă au fost reuşite în urma contraatacului, 
procentul creşte până la 30% pentru Campionatul Mondial. În acelaşi timp, procentul 
golurilor înscrise de la 6 metri scade de la 17% la Campionatul European, la 10% la 
Mondial. Numărul golurilor înscrise din unghiul caracteristic extremei, suferă şi el o 
modificare de 2 procente, de la o competiţie la alta.  

 
Tabel 3. Comparaţie între extrema Campionatului Mondial şi extrema 

Campionatului European, în privinţa procentului la aruncare, mediei golurilor, 
finalizărilor, paselor decisive, greşelilor tehnice şi intercepţiilor  realizate pe meci 
 

 % ES ED G/meci F/meci PG GT I 
EXT. EUROPA 58 56 60 7,2 11,8 10,5 19,5 9,3 
EXT. MONDIAL 59 58,7 59,4 7,1 12 6,4 9,2 7,2 
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CONCLUZII 
Nu s-au înregistrat diferenţe semnificative între profilul extremei participante la 

Campionatul European, 2012 şi profilul extremei participante la Campionatul Mondial 
2013. Procentajul la finalizare a fost cu doar o unitate mai bun pentru extrema 
Mondialului, însă se încadrează în continuare sub parametrii consideraţi normali (70%). 
Extrema dreapta a fost mai sigură la finalizare în ambele turnee, comparativ cu extrema 
stângă. Numărul golurilor şi suturilor înregistrat pentru extrema celor două turnee finale 
prezintă o diferenţă aproape insesizabilă. 

Profilul celor două extreme care fac subiectul studiului arată aceeaşi predilecţie 
către aruncările din colţul terenului şi contraatac, urmate îndeaproape de aruncările de la 
semicercul de 6m. Nu s-a înregistrat un număr semnificativ de acţiuni ale celor două 
extreme de pe poziţie de inter, sau în urma duelurilor cu adversarul direct.  

Cea mai mare diferenţă înregistrată între profilul statistic al extremei participante 
la Campionatul European şi cel al extremei participante la Campionatul Mondial, a fost 
înregistrată în dreptul procentului de goluri înscrise pe contraatac (24%, respectiv 30%), 
ceea ce arată că extrema Campionatului Mondial a fost mai rapidă, sau a avut o anticipare 
mai bună a acestei faze a atacului. Numărul de pase decisive şi cel al intercepţiilor este în 
favoarea extremei Campionatului Mondial, însă trebuie consemnat şi faptul că şi numărul 
greşelilor tehnice este mult mai mare. Motivul ar putea fi diferenţa de experienţă între 
primele 10-12 echipe prezente la Campionatul Mondial, şi plutonul ultimelor echipe.  

A doua poziţie unde am putut întalni atât extrema Campionatului European, cât şi 
pe cea a Campionatului Mondial, a fost de al doilea pivot, ca şi consecinţă a implicării 
extremei în combinaţii cu, dar mai ales fără minge, tendinţă tot mai întalnită şi căreia i se 
acordă o atenţie specială din partea antrenorilor.  

Campionatul European din 2012 a avut in All Star Team, pe extremă stanga, pe 
Polina Kuznetcova, din Russia, şi Jovanca Radicevic, din Muntenegru, pe partea dreaptă, 
în timp ce la Campionatul Mondial din 2013, s-au regăsit pe cele două poziţii Maria 
Fisker, Danemarca, respectiv Woo Sun Hee, Coreea de Sud. 
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Abstract 

The tendency of a modern handball game requires a great technique for all the 
players, developed under the highest speed possible. Every position from the field has 
different characteristics and role, and in this paper we want to take a closer look to the 
corner positions. The aim of this study was to identify the possible differences between 
the playing performance of the wing players who participated in the 2012 European 
Championship, Serbia and 2013 World Championship, held also in Serbia, using as main 
working methods, beside statistical data processing, descriptive and comparative analysis 
of obtained indicators.  

 
Keywords: Handball, wing players, performance, analysis, comparison. 

 
 

Introduction 
In handball, player’s performance is an important subject to experts and coaches 

(Okros, 2006). Playing performance is understood as a sum of realised action of a player 
in the course of a match which is characterised by the degree of the game task being 
fulfilled (Sibila et al, 2011). 

Objective data are required on changes in performance over time in order to use 
the information to provide individual profiles of athlete’s or sports team respective 
strengths and weaknesses (William et al, 2011).  

Several authors treated efficiency in relation to the player’s position (Ohnjec et 
al, 2008), or the efficiency in relation to the shooting zones (Pocrajac, 2008, Rugolj, 
2000). Many other aspects were approached in different researches, in relation to player’s 
positions: somatic characteristics (Tuma & Vozobulova, 2011, Urban et al, 2011), 
throwing techniques and skill levels (Wagner et al, 2011), or psychological features. 

It is easy to conclude that, because of its characteristics, handball is a very 
complex game, in which every player has an important and different role, with so many 
different characteristics from one position to another.  It is important and necessary to 
know all this data, in order to find the best ways of developing every sector of the field.  
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Our research tries to create a profile of the wing player, according to the latest big 
competition, the World Championship 2013, and in the same time, to see if there are big 
differences between this profile and the profile of the wing player that took part in the 
European Championship, 2012.  

 
Subjects and Methods 

In order to study and analyse, data were obtained from the participating teams in 
the Women’s World Championship, held in Serbia, during December, 2013. Therefore, 
the sample analysed in this article are the 24 teams from the tournament. Data used came 
from official statistics of the International Handball Federation and the official site of this 
tournament. The comparison between the two championships was possible, using another 
study that shows the efficiency and involvement of the wing players who took apart in the 
European Championship from Serbia, 2012 (Vărzaru & Igorov, 2013). 

In this study, the statistics of goals and shoots from different situations and 
positions were taken into consideration. 6 variables have been used in this case, the same 
that were used in the study Vărzaru & Igorov, 2013: Gwing- goals scored from the wing’s 
angle; G6m- goals scored with the wings, from the 6m line; FB- goals scored by wing 
players in fast breaks, 1:1- goals scored by wing players after a duel with the direct 
opponent, G7m- goals scored by the wings from the penalty line, G9m- goals scored by 
wings from the back position. Furthermore, 3 variables have been added, regarding assists 
(As), technical faults (TF) and recovery- steals (ST). We also took a closer look at the 
efficiency of the wing players (scoring percentage), and the average number of goals 
scored per game, by the wings.  

We used as main working methods, beside statistical data processing, descriptive 
and comparative analysis of obtained indicators.  

We understand the term ”cumulative indicators” as aggregative, absolute and 
relative indicators of wing playing performance from all matches of the 24 teams at the 
2013 World Championship. 

 
Collected data 

Table 1: Scoring percentage and the average number of goals and shoots, for both 
left and right wing, in the 2013 World Championship tournament 
COUNTRY GAMES WING % Gwing/game Swing/game LW % RW % 
ALGERIA 7 20/46 43 2,9 6,6 5/16 31 15/30 50 
ANGOLA 6 56/78 72 9,3 13 22/33 67 34/45 76 
ARGENTINA 7 34/75 46 4,9 10,7 21/46 46 13/29 45 
AUSTRALIA 7 22/55 40 3,1 7,9 10/27 38 12/28 43 
BRAZIL 9 106/159 67 11,8 17,7 49/72 68 57/87 66 
CHINA 7 54/112 48 7,7 16 30/65 46 24/47 50 
CONGO 7 18/54 33 2,6 7,7 5/24 21 13/30 43 
CZECH REPUBLIC 6 54/85 63 9 14,1 24/48 50 30/37 81 
DENMARK 9 79/118 67 8,7 13,1 52/71 73 27/47 57 
DOMINICAN REP. 7 58/110 53 8,3 15,7 34/69 49 24/41 59 
FRANCE 7 59/91 65 8,4 13 40/52 77 19/39 50 
GERMANY 7 44/71 62 6,3 10,1 26/41 63 18/30 60 
HUNGARY 7 50/72 69 7,1 10,2 18/28 64 32/44 73 
JAPAN 6 43/67 64 7 9,6 22/37 60 21/30 70 
MONTENEGRO 6 57/83 69 9,5 13,8 26/35 74 31/48 65 
NETHERLANDS 6 46/74 62 7,7 12,3 23/40 58 23/34 68 
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NORWAY 7 69/106 65 9,9 15,1 25/40 63 44/66 66 
PARAGUAY 7 24/78 30 3,4 11,1 14/51 27 10/27 37 
POLAND 9 75/106 70 8,3 11,7 41/56 73 34/50 68 
ROMANIA 6 50/87 57 8,3 14,5 17/30 56 33/57 58 
SERBIA 9 50/80 63 5,5 8,8 27/41 53 23/39 59 
SOUTH KOREA 6 60/88 68 11,3 14,6 22/34 65 38/54 70 
SPAIN 6 42/61 69 7 10,1 18/26 69 24/35 69 
TUNISIA 7 24/43 56 3,4 6,1 10/20 50 14/23 61 

 
Table 1 contains cumulative number of goals for every country participated in the 

tournament, scored by the players specialised on the wing positions, followed by specific 
actions for left side and right side. Brazil was by far, the team who scored most of the 
goals with the wing players, their average number of goals scored per game being close to 
12.  We believe there is no coincidence that in the end, this team was the world 
champion, taking into consideration that one of the main characteristics of this position is 
to score many goals after a fast break. This kind of action gives the wing player the 
possibility to shoot in a 1 against 1 duel with the opponents goalkeeper, using high speed 
and jump, and it is considered as an ”easy goal”, which gives their own team a  boost of 
energy and elation, and in the mean time an important advantage in the match. A team, 
who succeed to score many of these fast break goals, greatly increases its possibility to 
win a game.  

Brazil was closely followed by South Korea, with 11,3 goals per game and 
Norway, with 9,9.  

However, if we look at the number of shoots, the wing had per game, South 
Korea was not anymore number 2 in this top, where we found China in this place. This 
only shows that Chinese nation had a big involvement of the wing players in the team’s 
strategy, but their scoring percentage was low (48%).  

The best scoring percentage was registered for the teams of Angola (72%), 
Poland (70%), and Spain, Hungary and Montenegro, with 69%.  

Comparing the left and right wing, Brazil has had the most actions finalised for 
both wings, while looking at the scoring’s percentage, Poland and Denmark was number 
one for left wing (73%), and Czech Republic, for right wing, with 81%.  

 

Table 2: Goals and shots cumulative statistics for the wing players 
COUNTRY GOALS % WING FB G6m G7m G9m 1:1 AS TF 
ALGERIA 20/150 13 10/29 8/11 2/5    2 19 
ANGOLA 56/156 35 24/36 21/25 4/7 1/1  5/7 17 37 
ARGENTINA 34/154 19 23/41 6/12 2/5   1/4 7 12 
AUSTRALIA 22/115 19 14/33 4/8 2/8   2/3 1 34 
BRAZIL 106/253 42 39/69 32/38 10/15 23/29   19 24 
CHINA 54/160 34 24/58 18/26 7/19 1/3 2/3 1/2 14 29 
CONGO 18/127 14 10/35 3/6 3/8 1/1  1/1 3 13 
CZECH 
REPUBLIC 

54/165 33 16/39 16/18 5/10 4/8 0/1 0/2 12 11 

DENMARK 79/255 31 35/50 25/34 4/5 11/16 1/1 3/4 13 12 
DOMINICAN REP. 58/143 41 27/52 8/15 8/17 1/1 0/2 2/4 8 30 
FRANCE 59/173 34 19/35 17/23 9/13 10/13 1/2 3/4 10 20 
GERMANY 44/209 21 24/40 10/15 5/7 4/8  1/1 10 13 
HUNGARY 50/202 25 26/38 20/28 3/5   1/1 4 12 
JAPAN 43/155 28 25/40 6/11 3/4 9/12   10 23 
MONTENEGRO 57/156 37 20/35 20/25 10/14 7/7  0/2 11 16 
NETHERLANDS 47/170 27 26/46 15/20 3/4  1/1 1/1 5 13 
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NORWAY 69/198 35 24/37 25/33 1/5 6/10 6/13 6/6 21 30 
PARAGUAY 24/107 23 12/53 3/6 4/7 2/3 3/8  6 34 
POLAND 75/238 32 30/57 31/35 8/8 1/1 4/4 1/1 14 16 
ROMANIA 50/161 31 18/38 23/29 1/6 4/5 1/6 3/3 24 24 
SERBIA 50/240 21 20/41 20/28 8/8 2/3   11 12 
SOUTH KOREA 60/185 33 33/55 21/25 3/3 2/2 0/2 1/1 12 8 
SPAIN 42/151 28 29/42 9/15 2/2  1/1 1/1 10 15 
TUNISIA 24/164 15 13/22 5/8 4/9  1/1 1/2 9 12 

 

Table 2 contains data about cumulative number of goals and distribution of goals 
and shots from different spaces: the wing’s angle, fast break, 6m line, the penalty area, 
9m position, or man to man duels.  

The table also contains data about how many goals were scored by wings, in 
percentage, comparing to the total number of goals achieved by every team, in the 2013 
World Championship. In this area, Brazil had an impressive 42%, by far the biggest 
number of goals scored by wing players. This country was followed by Dominican 
Republic, with 41%, but the total number of goals was almost half of Brazil’s goals.  

Looking at the number of steals, or recovery balls, it’s again not a coincidence 
that Brazil had the highest number. Almost all of these actions are usually followed by a 
fast break action, which gives a team the possibility to score easy goals.  

 The number of assist gives us the possibility to conclude that wing players 
weren’t only used to finish the actions, but were also involved in combinations which put 
others players in a favourable shooting position. Top 3 of these kind of actions has 
Romania in the first place, with a number of 24, followed by Norway (21), Brazil (19).  

Furthermore, knowing from fact that one of the characteristics of modern 
handball game is involving the wing players into actions without ball, which cannot be 
counted by statistics, we discovered that the number of goals scored by every team from 
the wing position was highly improved, after looking at the scoring positions from 9m 
players and pivots. And this is only a consequence of the fact that wing players are 
involved not only in the team’s strategy of playing with the ball, but also used in actions 
of infiltration in free spaces, like second pivot.  

 

Figure 1:  Comparison between the shots distribution of the wing player from the 
World Championship and European Championship, 2013 and 2012.   
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Figure 1 shows the difference between shooting distribution for the wing player, 
in the last European Championship and World Championship. The percent of shots from 
the back’s position, the 9 m line, and direct duels with own opponent hasn’t change from 
one competition to another, while the percentage of penalty line goals is almost the same 
(1 %). The biggest difference was counted for the fast breaks and 6m goals. If the number 
of goals scored after a fast break increases with 6 percentage from the European 
Championship to the World Championship, the number of 6m goals decreases with 7 
percentage from first competition to the last. The number of goals scored from the wing’s 
angle shows also a small increase from the European Championship to the World 
Championship, with 2 percentages. 

 
Table 3: Comparison between scoring percentage, average number of goals and 

shots in 2012 and 2013 tournaments 
 
 % LW RW G/game S/game AS TF ST 
WORLD WING 58 56 60 7,2 11,8 10,5 19,5 9,3 
EUROPEAN 
WING 

59 58,7 59,4 7,1 12 6,4 9,2 7,2 

 

Conclusions 
We couldn’t find significant differences between the statistical profile of the wing 

player who participated in the 2012 European Championship and 2013 World 
Championship. The scoring’s percentage was only 1 unit better for the European wing, 
but both wings are under the considered normal percentage (70%). The right wing had a 
better scoring’s percentage for both tournaments, compared to the left wing and it was 
almost the same number of goals and shoots for the players specialised on the wing 
position in the European and World Championship.  

The profile of the two wings compared shows the same predilection to shots from 
the angle and fast breaks, closely followed by shoots from 6m line. There was no 
significant number of actions finalised by wings from the backs position and after 1:1 
duels. However, we could find an important difference between the two wings in  
percentages of goals scored after a fast break situation, from 24% to 30%, which shows 
that the wing of the World Championship was faster or better anticipative of running the 
first phase of the attack. The number of steal balls and assist increased from the European 
Championship to World Championship, but also the number of technical faults was much 
bigger for the wing of the World Championship. The reason can be the big value 
difference between the first 10-12 teams and the last 12 from the World Championship, 
the tendency of playing the ball faster, or the technique of every wing player.  

The second position where we could find the European wing and World wing, 
was as a second line player, as a consequence of many goals scored from the wing’s angle 
with other players than the wings, which gives us the possibility to conclude that 
movements without the ball are a main focus for coaches and players, regarding the 
tendencies of a modern handball game.  

For the 2012 European Championship, the 2 wings chosen to be a part of All Star 
Team were Polina Kuznetcova, from Russia, on the left side and Jovanca Radicevic, from 
Montenegro, on the right side, while for the 2013 World Championship, All Star Team’s 
wings were Maria Fisker, Denmark (left wing) and Woo Sun Hee, South Korea (right side).  
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Rezumat 
În contextul cercetării noastre la nivelul mai multor generaţii de copii, practicanţi 

ai tenisului, se relevă o altă ipoteză, potrivit căreia mediul ambiant, spiritual, contribuie 
din plin la creşterea interesului copilului, a conştientizării acestuia, a pregătirii motrice şi 
tehnice, la care se adaugă nivelul performanţelor.  

Problema pregătirii modernizate a copiilor pentru performanţă, a fost şi va 
rămâne un subiect mult mediatizat, care solicită la un nivel superior profesionalismul din 
partea tehnicienilor, a confortului material, o bogată circulaţie de informaţii de 
specialitate, diversificată şi particularizată la nivelul copiilor.         

Pentru realizarea unui proces de pregătire la un nivel de exigenţă crescută pe 
lângă toate celelalte ingrediente şi componente, apare necesitatea selectării, pregătirii şi 
evoluţiei permanente a copilului, şi parcurgerea tuturor etapelor necesare devenirii unui 
bun jucător al sportului alb.  

 
Cuvinte-cheie: sistem dinamic, formativ, informativ, modelare, exerciţiu fizic, dezvoltare 
armonioasă, ambiantă.  

 
 

Actualitate, motivare, ipoteză  
Actualitatea, importanţa şi necesitatea tematicii de faţă se detaşează în primul 

rând prin considerentele de ordin organizatoric, concepţional şi strategic, pentru 
atragerea, selecţionarea şi pregătirea modernizată a unui număr foarte mare de copii, 
începând de la vârsta de 5-7 ani.  

  Acest deziderat de mare actualitate în domeniul sportului, în general şi în tenis 
în special, are ca supremă cerinţă descoperirea, menţinerea şi pregătirea copiilor talentaţi 
în vederea cuprinderii lor în tainele performanţei.  

   Considerăm că revitalizarea întregului proces de atragere a copiilor, de 
prezentare organizată a tenisului, este o cerinţă majoră a forurilor competente ale F.R. 
Tenis, a cluburilor de tenis, corpurilor de tehnicieni şi specialişti din domeniul tenisului.  

  Problema pregătirii modernizate a copiilor pentru performanţă, a fost şi va 
rămâne un subiect mult mediatizat, care solicită la un nivel superior profesionalismul din 
partea tehnicienilor, a confortului material, o bogată circulaţie de informaţii de 
specialitate, diversificată şi particularizată la nivelul copiilor.  

   După cum se cunoaşte, specialiştii şi tehnicienii domeniului la care ne referim, 
manifestă în mod constant preocupări pe toate planurile în vederea definirii unui concept 
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metodico-ştiinţific cu privire la cuprinderea unui număr cât mai mare de copii, de unde să 
se facă o selecţie reală pentru performanţă şi pregătirea lor după modelul marilor 
performanţe în tenisul modern, reprezentând ipoteza.  

  Plecând de la analiza rezultatelor unor performanţe înalte şi a rigorilor 
procesului de antrenament la vârful performanţei, se poate constata cu mare uşurinţă că 
principala sursă de progres o constituie dirijarea ştiinţifică a întregului proces de pregătire 
şi joc, începând de la nivelul copiilor.  

   Instruirea în tenis începând de la vârstă fragedă şi continuând pe scara 
măiestriei sportive trebuie înţeleasă ca un proces dinamic, complex, formativ şi 
informativ, cu modalităţi de autoreglare şi auto-organizare, care împreună contribuie la 
optimizarea performanţelor sportive pe toate planurile.  

   Procesul de pregătire, sau mai bine zis de formare a copiilor în perioadele de 
început, la 6-7 ani, se distanţează prin cunoaşterea şi respectarea cu stricteţe a stadiilor 
prin care trece sportivul. Aceste stadii presupun pe de o parte evoluţii şi schimbări pe plan 
biologic, psihomotric, a deprinderilor specifice (tehnica de joc) precum şi a celor de 
experienţă conjuncţională, în special latura tactică.  

  Aspectul preponderent care îmbracă o infinitate de variabile, se referă la 
exerciţiul fizic, ce se adresează atât pregătirii tehnice cât şi celor care fac obiectul 
formelor simple, dar atractive de pregătire fizică ce se desfăşoară sub formă de jocuri şi 
ştafete.  

  Pentru a înţelege mai bine aria de cuprindere a exerciţiului fizic, putem afirma 
că acesta reprezintă o acţiune preponderent corporală, care efectuată sistematic la nivelul 
copiilor influenţează într-o măsură considerabilă procesele de dezvoltare fizică 
armonioasă, a capabilităţilor funcţionale şi psihice care converg în mod raţional la 
dezvoltarea generală a copiilor asigurându-se baza îmbunătăţirii deprinderilor motrice 
specifice.   

  Deci se poate afirma cu certitudine că exerciţiul fizic adresat copiilor în forme 
foarte variate, prin mijloace specializate şi generale creează interes pentru practicarea 
tenisului, precum şi o dezvoltare fizică şi psihomotrică armonioasă.  

  Excesul de învăţare a tehnicii la vârstele foarte mici (5-6 ani), fara neglijarea 
practicării acestor exerciţii sub formă de joacă, vor conduce în mod cert la formarea 
maturităţii generale şi la ridicarea capabilităţilor funcţionale ale copiilor.  

   Jocul reprezintă un element indispensabil educaţiei şi evoluţiei copilului, mai 
ales la o vârstă fragedă. Spiritul ludic trebuie să fie prezent în toate formele de pregătire, 
sub formă simplificată, care să genereze interes,emoţie, o stare sufletească plăcută din 
partea copilului, aceste elemente ludice fiind agreate de către cei mai mici.  

  Dezvoltarea interesului pentru practicarea jocului de tenis de către copii trebuie 
să fie generată de mai multe efecte cumulative şi motivaţii, care să fie preferabile pentru 
copii.  

   Ambianţa spaţiului de desfăşurare pentru practicarea tenisului, şi facem aici 
referire la terenul de tenis, este în mod necesar una agreabilă, locul trebuind să fie mereu 
curat, bine întreţinut şi funcţional. Existenţa sau prezenţa unui inventar de materiale 
necesare desfăşurării lecţiilor cum ar fi coşurile de mingi, mingile, corzile de sărit, mingi 
medicinale de 500 grame, marcajele pentru săritura în lungime, bornele de plastic 
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colorate, fileul, lăzi de sărit este un alt element auxiliar şi necesar în cadrul ordonării 
copiilor pe durata lecţiilor.  

  Pe întregul parcurs al lecţiilor, foarte importantă este şi conduita antrenorului, 
care este dator să fie aproape de copii, să –i ajute să înţeleagă, mai ales să aibă răbdarea 
necesară, să creeze în timpul petrecut pe teren emoţii plăcute şi entuziasm. Pentru a se 
bucura de un interes crescut, de atragerea copiilor într-un grad cât mai mare în vederea 
practicării tenisului, este necesar ca şi copilul să aibă în faţă modelul valoros al 
antrenorului, mereu alături de el, înţelegător, corect şi exigent, mereu proaspăt şi vioi, 
prietenos şi bun, cu un vocabular ales şi o voce prietenoasă, însoţită de gesturi plăcute.  

   Pentru participarea totală a copilului la lecţie, este foarte important ca părinţii, 
bunicii, să rămână cât mai mult posibil, alături de copii langa terenul de tenis, pentru a i 
se sugera copilului, că este observat şi sprijinit, nu numai din partea mentorului său. Acest 
element este ajutător şi în cadrul lecţiilor, pentru îndeplinirea completă de către copil a 
tuturor sarcinilor oferite de către antrenor. Pe durata lecţiei, copilul trebuie să 
conştientizeze totuşi, că singura sursă de comunicare trebuie să fie antrenorul său.  

  Un interes deosebit în legătură cu lecţiile de tenis îl prezintă problema 
fundamentală metodică a unor antrenori, care oferă pauze îndelungate copiilor, sau repetă 
în mod exagerat exerciţii plictisitoare, lipsite de conţinut sau atractivitate, care produc 
sincope în antrenament, sau, dacă sincopele există deja, nu le elimină în mod util. Una 
dintre acestea rezultă în lipsa de constanţă pe durata lecţiilor. Lipsa de constanţă apare şi 
de partea cealaltă a fileului, atunci când antrenorii nu punctează prin calificative pozitive 
evoluţiile copiilor sau nu oferă cuvinte de laudă, pe cât s-ar impune, pentru reuşitele 
elevilor lor.  

  Un element esenţial care contribuie la educaţia sportivă şi la creşterea bagajului 
de deprinderi specifice din partea copiilor, se referă şi la calităţile informaţiilor emise de 
antrenori, legate de tehnica jocului de tenis, învăţarea deprinderilor generale şi specifice, 
legate de pregătirea pentru efort, rolul exact al pauzelor, modul de respiraţie în timpul 
realizării efortului, regimul de igienă şi de alimentaţie. Un alt moment foarte important 
care se adaugă celor legate de prezenţa la lecţie a asistenţei, este partea finală a orei, care 
trebuie să fie la fel de plăcută ca şi începutul ei. În aceste momente finale ale lecţiei, 
antrenorul trebuie să prezinte copilului, sub formă de concluzii, în câteva minute 
elemente fundamentale pe care copilul le-a realizat, şi modul în care se va prezenta elevul 
său la următoarea întâlnire, care se va încheia, desigur cu multă veselie şi cu entuziasm.  

   Primul aspect de care trebuie să se ţină seama pentru iniţierea copilului în sport 
este practicarea lui sub formă de joacă. Încă din fragedă copilărie, acesta este incapabil 
să-şi limiteze eforturile, el se joacă peste tot, tot timpul, pe orice vreme, în orice condiţii, 
cu orice.  

Copilul sănătos poate practica sportul fără restricţii. El nu va fi limitat decât ca 
efort decât de el însusi, de oboseală sau de durere. Jocul este un element indispensabil 
evoluţiei şi educaţiei copilului.  Fără spiritul ludic, care oricum trebuie menţinut la orice 
activitate sportivă, există riscuri totale, care pot duce la abandonarea activităţii sau la lipsa 
de interes.  

   Prepubertatea şi, după aceea, pubertatea reprezintă fenomene cu totul deosebite 
în viaţa copilului, foarte bogate în modificări biologice, de care trebuie să se ţină cont în 
procesul instructiv-educativ ce se desfăşoară în tenis la acest nivel.  
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  Atunci când copilul este atras de frumuseţea tenisului, este de înţeles că el nu 
mai joaca doar de dragul de a juca, acesta începand să înţeleagă că aceasta este o 
activitate de credinţă, unde se manifestă personalitatea, pasiunea, dorinţa de perfecţiune şi 
dăruirea. Tenisul practicat începe treptat să reprezinte pentru copil o pasiune de viaţă, o 
investiţie sufletească de declanşare de energii, cu rigori deosebite, care solicită preocupări 
pe toate planurile pregătirii sportive, de îmbinare fericită între forţele fizice şi cele 
psihice.  

  Trebuie afirmat de la bun început, că primii care îndrumă copiii în descoperirea 
tainelor de măsurare a talentului  în muzică, dans, pictură sau sport, tenis în cazul de faţă, 
sunt părinţii şi bunicii, cărora li se datorează foarte multe, astfel le aducem pe această cale 
toate felicitările şi gratitudinea noastră. Îndemnul acestora, care au jucat, au văzut, sau 
chiar au fost informaţi este foarte important în viaţa copilului. Intuiţia de a îndruma paşii 
copilului spre a juca tenis, poate fi decisivă şi foarte importantă în viitor. Istoria tenisului 
a dovedit, prin numeroşi sportivi, autentice talente în acest joc, descoperite în acest mod, 
cu care se mândresc părinţii, bunicii, apropiaţii, familia, dar nu în ultimul rând o ţară, şi 
uneori o lume întreagă.  

  Pe lângă o sumedenie de preocupări pentru formarea şi dezvoltarea armonioasă 
a copiilor, părinţii şi bunicii sunt cei care le dau primele norme şi noţiuni de igienă, 
alimentaţie, odihnă, dezvoltând astfel la copii, în forme diversificate, noţiuni despre ceea 
ce este bun, folositor, atât pentru sănătate cât şi în alegerea sportului practicat.  

  În contextul cercetării noastre la nivelul mai multor generaţii de copii, 
practicanţi ai tenisului, se relevă o altă ipoteză, potrivit căreia mediul ambiant, spiritual, 
contribuie din plin la creşterea interesului copilului, a conştientizării acestuia, a pregătirii 
motrice şi tehnice, la care se adaugă nivelul performanţelor. 

 
Concluzii  

  Lucrarea, prin întreg conţinutul de informaţii şi investigarea stadiului de 
pregătire a copiilor pentru tenis a însemnat o provocare în plan profesional, aducând în 
atenţie complexitatea şi inventarierea problematicii de pregătire pentru copiii de 5-7 ani.  

  Pentru realizarea unui proces de pregătire la un nivel de exigenţă crescută pe 
lângă toate celelalte ingrediente şi componente, apare necesitatea selectării, pregătirii şi 
evoluţiei permanente a copilului, şi parcurgerea tuturor etapelor necesare devenirii unui 
bun jucător al sportului alb.  
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Abstract 
        In the context of our research in several generations of children, practicing tennis, 
reveals another assumption that environmental, spiritual, contribute greatly to the 
increasing interest of the child, his awareness, driving and technical training, which is 
added to the performance. 
         The problem of preparing children for upgraded performance has been and remains 
a much -publicized topic, which requires a higher level of professionalism of the 
technicians, material comfort, an extensive movement of specialized information, 
diversified and customized to the children. 
        To achieve a training process to a higher level requirement in addition to all the 
other ingredients and components, the need arises of selecting, training and ongoing 
development of the child, and all necessary steps to becoming a good player white sport. 
 
Keywords: dynamic system, formative, informative modeling exercise, harmonious, 
ambient. 
 
Current motivation hypothesis 
        News, the importance and necessity of the present theme emerges primarily through 
organizational considerations, the conceptual and strategic for attracting, selecting and 
preparing modernized a large number of children from the age of 5-7 years. 
        The goal of great interest in sport in general and tennis in particular, has the highest 
requirement discovery, maintenance and training of talented children to their coverage 
mysteries performance. 
        We believe that the revitalization of the whole process of raising children, organized 
presentation of tennis, is a major requirement of the competent authorities in the FR 
Tennis, tennis clubs, lighting technicians and specialists in tennis. 
         The problem of preparing children for upgraded performance has been and remains 
a much -publicized topic, which requires a higher level of professionalism of the 
technicians, material comfort, an extensive movement of specialized information, 
diversified and customized to the children. 
        As known, specialists and technicians domain to which we refer, consistently show 
concern at all levels to define a methodical and scientific concept on covering a large 
number of children, how to make a real choice performance and preparation of large 
model performance in modern tennis, representing hypothesis. 
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       Based on the analysis results and the rigors of high performance training process at 
peak performance can be seen easily with the main source of scientific progress is the 
directing of the whole process of training and game from the children. 
          Training in tennis from an early age and continuing scale sporting skill should be 
understood as a dynamic, complex, formative and informative, with means of self-
regulation and self -organization, which together contribute to optimizing athletic 
performance at all levels. 
        Preparation process, or better training of children during the early, 6-7 years, by 
knowing the distances and the formality of stages through which the athlete. These stages 
involve on the one hand developments and changes affecting their biological 
psychometric, specific skills (their game) and those experiences conjunction, especially 
tactical side. 
       Predominant aspect that takes an infinite number of variables refers to exercise that 
addresses both technical training and forms the subject simple but attractive physical 
training that takes place in the form of games and relay races. 
         To better understand the scope of the exercise, we can say that it is mainly action 
body that carried out systematically in the child influences a considerable extent 
harmonious physical development processes, functional and mental capabilities converge 
reasonably the overall development of children ensuring basis to improve specific motor 
skills. 
        So it can be said with certainty that exercise to children in different forms, by means 
of specialized and general interest creating practicing tennis and physical and 
psychomotor development harmonious. 
        Excess learning technique very young ages (5-6 years), without neglecting practicing 
these exercises in the form of play, will definitely lead to the formation of general 
maturity and increase the functional capabilities of children. 
        The game is an indispensable element of education and child development, 
especially at a young age. Playfulness should be present in all forms of training, in 
simplified form, to generate interest, excitement, a pleasant mood of the child, these 
playful elements as agreed by the smallest. 
       Develop interest in the game of tennis practice children need to be generated more 
cumulative and motivations, which is preferable for children. 
        Ambiance Venue for practicing tennis, and here we refer to the tennis court is 
necessarily pleasant one place must always be clean, well maintained and functional. 
Existence or presence of an inventory of materials necessary to conduct lessons such as 
baskets balls, balls, jump ropes, medicine balls 500 grams markings long jump, colored 
plastic terminals, net, jumped crates is another auxiliary and required the ordering of 
children during lessons. 
        During the entire course of lessons, very important is the behavior coach, who has to 
be near children, to help them understand, especially to have the patience to create the 
time spent on the ground emotions and enthusiasm. To enjoy the increased interest of 
getting children to a greater degree in order to practice tennis, it is necessary that the child 
should have to face the coach valuable model always with him, understanding, fair and 
demanding, always fresh and lively, friendly and good with a selected vocabulary and a 
pleasant voice, accompanied by sweet gestures. 
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        For the full participation of children in the lesson, it is important that parents, 
grandparents, stay as long as possible, with children near the tennis court, it was 
suggested to the child, it is noted and supported, not only by his mentor. This element is 
also supported during lessons in order to meet the child's complete all tasks given by the 
coach. During the lesson, the child should be aware, however, that the only source of 
communication to be his coach. 
       Of particular interest in relation to tennis lessons methodically presents the 
fundamental problem of coaches that offer children long pauses or repeated excessively 
boring exercises, lacking content or attractiveness, producing gaps in training, or if gaps 
are already not remove them effectively. One of these resulting in a lack of consistency 
during lessons. Lack of constancy appears on the other side of the net when coaches do 
not punctuate the Positive developments children or give praise, as would be required for 
the success of their students. 
         A key element contributing to education and sports to increase the stock of specific 
skills in the child refers to the quality of information issued by coaches about the game of 
tennis technique, learning skills and targets on preparing for effort, the exact role the 
breaks, while performing the breathing exercise, hygiene and nutrition regime. Another 
important moment in addition to those related to the lesson of assistance is the final part 
of the time, which should be as enjoyable as the beginning. In the final moments of the 
lesson, the coach must present the child form conclusions in minutes fundamental that the 
child has done, and how the student will present its next meeting, which will end of 
course with great joy and enthusiasm. 
         The first aspect that should be taken to initiate child is practicing his sport as play. 
Since early childhood, he is unable to limit efforts, he is playing everywhere, all the 
time,any time, under any conditions, with any. 
         Healthy child can practice sports without restrictions. He will not be limited only to 
effort than himself, fatigue or pain. The game is an indispensable element of child 
development and education. Without playfulness, which still must be maintained in any 
sporting activity, there is total risk, which may lead to the abandonment of work or lack 
of interest. 
         Pre-puberty and after puberty are very special events in the child's life, rich in 
biological changes which need to take into account the educational process taking place 
in tennis at this level. 
         When the child is attracted by the beauty of tennis, it is understandable that he does 
not play for the sake of playing, he began to understand that this is a work of faith, where 
there is personality, passion, desire for perfection and dedication. Tennis practice 
gradually begin to represent the child a passion for life, a spiritual release energy 
investment with great rigor, which requires training concerns all areas of sports, happy 
bonding between physical and psychic forces. 
       You said at the outset that the first guide children in discovering the mysteries of 
measuring talent in music, dance, painting or sports, tennis in this case, are parents and 
grandparents, which is due to a lot, so bring them on this way all the congratulations and 
our gratitude. Encouraging them that played, seen, or even been informed is very 
important in a child's life. Steps intuition to guide the child to play tennis can be crucial 
and very important in the future. Tennis history has proven, through numerous athletes, 
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genuine talent in this game, discovered in this way, with pride parents, grandparents, 
relatives, family, but not least a country, and sometimes the whole world. 
        Besides a lot of concerns for the training and development of children, parents and 
grandparents are the ones who give the first rules and notions of hygiene, nutrition, rest, 
thus developing children in different forms, notions about what is good and useful both 
health and in the choice of sport. 
         In the context of our research in several generations of children, practicing tennis, 
reveals another assumption that environmental, spiritual, contribute greatly to the 
increasing interest of the child, his awareness, driving and technical training, which is 
added to the performance. 

 
Conclusions 
   Work through the entire contents of information and investigation of 
preparedness of children meant challenging tennis professionally, bringing attention to 
the complexity and inventory preparation issues for children 5-7 years. 
          To achieve a training process to a higher level requirement in addition to all the 
other ingredients and components, the need arises of selecting, training and ongoing 
development of the child, and all necessary steps to becoming a good player white sport. 
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Abstract  

Sport performance is a dynamic concept constantly renewed according to the 
imperatives of social and human reality, which must pay utmost importance to them and 
to understand the subtileties. 

Each jump in the history of the sport are all moments of rethinking the content 
and the idea that one means. Behind these applications are great technicians and athletes 
performance or coordination of their actions. 

It remains an open system, as sport performance, as managerial hierarchies wich 
require creative actions, the recovery of existing content, to expand coverage, thereby 
increasing its beneficial actions on human beings. 

The Sport of Performance aims to be one of value, as proposed and implemented 
models of national experience and advanced societies, the formation and capitalization of 
human potential. 
 

Keywords : manager, evaluation, forming, criteria, normative 
 
 
Rezumat 

Performanta sportiva este un concept dinamic în mod constant reînnoit, în funcție 
de imperativele din realitatea socială și umană, care trebuie să-i acorde cea mai mare 
importanță și să-i înțeleagă subtilitățile.  

Fiecare salt în istoria sportului reprezintă toate momentele de regândire a 
conținutului și ideii pe care o semnifică. În spatele acestor aplicații sunt mari tehnicieni și 
performanțele sportivilor sau cele de coordonare a acțiunilor lor.  

Rămâne un sistem deschis, ca sport de performanță, ca ierarhii manageriale ce 
necesită acțiuni creative, recuperarea conținutului existent, pentru a-i extinde acoperirea, 
crescând astfel acțiunile sale benefice asupra ființelor umane.  

Sportul de performanță se dorește a fi una din valorile care a propus și 
implementat modele de experiență națională ale unor societăți avansate, formarea și 
capitalizarea potențialului uman. 

 

Introduction 
The training process of sport performance has always been a complex, laborious, 

depth and professional sensitivity. 
This phenomenon with his features, takes place in "sports laboratory" in which 

performance is processed by the state until its potential value becomes record medal or 
title (national, European, World, Olympic). 
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Sports complex organization, with a significant number of athletes, coaches, 
technicians may be conducted only on experience and direct knowledge by identifying 
specific objectives representative. 

The activity of coaches can be assessed only on the basis of monitoring. 
Performance is a blend of value athlete, equipment, apparatus and facilities and 

not least the competence coaches. Coaches should be formed deep sense of satisfaction 
and accountability. 
 

Issues addressed: 
The principals role in this process are played primarily by coaches and  sports 

technicians. They no effective coordination of the management, sometimes out of patterns 
designed, naturally, increase performance requirements. 

In this respect, regarding the coordination of coaches we have been the segment 
management system, on the assessment. 

Running the managerial act is influenced by the degree of  competence. 
Management in sports has a major role, given that it represents today a revenue 

source which  attracts various markets. The sport industry helps the economic grow, the 
development and territorial cohesion. 

Higher level of sport in today's society requires management programs in sport. 
These should be outlined in international management and tailored opportunities, 
conditions and needs of Romania. 

This is natural, because man is possessed of self-conceit, the sense of personal 
dignity and aware of its value with less or more than subjectivity. Man becomes sensitive 
to the appreciation of others (Maxwell J.C,2002). 

In general, any person registered with satisfaction even the most banal and 
included assessment of embarrassment to any criticism of his work. 

Evaluation of a coach, especially high value, is not only a sensitive issue in 
essence sounding "neck" and action but made difficult because of this product, or non-
champions champions result not only of his work, but also the conjunction of high 
responsibility factors: the value sportsman training conditions, tradition and maintaining 
discipline, fund perceptive of the group of athletes, the social climate in which active 
coach. 

Faced with significant impact factors, we need an analysis of related managerial 
perspective: 

 requirements of the unit; 
 internal and external constraints; 
 options and their heads; 
 guiding nature expressed by contributors; 
 limits of human, material, financial; 
 agreement and attitudes technicians athletes; 
 identifying opportunities. 

Price motto "Management is one of the key factors explaining why a country is 
rich or poor" (cf. Richard Farmer, Advances in International Comparative Management) 
and specifying that it sees the increased interest and participation to sport in our country, 
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with increased competitiveness in the world in recent decades, it is imperative that the 
sports organizations to highlight novelistic implementation faster, deeper and updated 
sports management. 

Higher level of sport in today's society requires and needs in sport management 
programs outlined recently in international management and tailored opportunities, 
conditions and needs of Romania. 

Expanding the knowledge base and research, establishing their identity in terms 
of technology use in other countries - as participation in sports varies widely from 
country to country - and growing sensitivity to the growing trend of people outside the 
sport to move towards this area is some of the goals to be achieved through management 
of sports organizations. 

Sport management is needed in sports clubs active sport, the management and 
administration in professional sports and sports facilities which play an increasingly 
greater as a form of entertainment, where the media is attracted by high concentration of 
viewers, consumers the product called sport. 

Management in sports has a major role, given that it represents today a revenue 
source that attracts various markets, driving the industry and helping to develop economic 
and territorial. 

Moreover, sport as a form of entertainment that attracts the media, prints 
beneficial economic effects on society. 

Management can be defined as science, art, mood, occupation and contains a set 
of concepts, principles, methods and techniques. 

The concept of management is complex and has many meanings: 
 management, viewed as a science, forming an organized and coherent set of 

elements: concepts, principles, methods and techniques that systematically 
explains the phenomena and processes taking place in the management of 
organizations and establish principles and methods of their management scientific; 

 management is an art which presents skills and talent to apply scientific methods 
and techniques of management in line with actual requirements of different 
situations in terms of efficiency; 

 management is a state of mind which is manifested by a certain way of seeing, to 
want to seek and accept progress; 

 management is a profession in which people specialized in management 
techniques can provide solutions to many complex problems arising in their 
activities to achieve the objectives; 

 management refers to management functions involving powers of foresight, 
organization, command and control training - for managers assessment they 
perform. 
The content of management process typically the functions of management - 

forecasting, organization, coordination, training and monitoring-evaluation, which shall 
be exercised in all organizations, regardless of their characteristics (Ceaușu I,2005). 

Knowledge and understanding is a prerequisite deciphering its content 
management science and scientific management, for effective use of systems, modern 
management methods and procedures. 
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It cannot lose sight of content research and development functions, commercial, 
manufacturing, financial, accounting and personnel. They have close mutual 
conditioning, many and varied, as they form an integrated package that offers support and 
understanding of the detail mechanism of the organization. 

Management development is linked to the works of F. Taylor and H. Fayole 
which, together with M. Weber and others, have focused primarily organization structure 
and its operation mechanism, laying the foundations of science management. 

This is a contribution to introducing a methodological tool from other areas of 
activity and use of interdisciplinary teams had Raiffa R. J. Lesourne, C. Shannon, N. 
Wiener and others. 

 
THE EVALUATION OF THE COACH ATHLETES: 

If the assessment is for the coaches athletes, coaches evaluation, management is 
required, the general manager of the club. 

In this respect, there are many indicators that can be faithful and relevant to draw 
conclusions and make decisions. 

Formative evaluation focuses on such principles: 
 criterion: comparing results on a predetermined;  
 normative: previously set a value consistent with international requirements. 

In developing a questionnaire to make it 10 questions related to: plan preparation, 
programming effort, the objectives of competition and training, competitive models, 
monitoring, networking of sports equipment, training lesson-structure in relation to the 
periodization. 

For an insight, through monitoring, we believe that the basic underlying 
assessment coaches. 

Also needed: 
 understanding the management of premises management; 
 acceptance of performance counseling; 
 delegate of the  authority 
 identifying and setting future goals, including the hiring of coaches; 
 improvement of sports technicians; 
 internal and external selection. 

 
Conclusions: 

The conclusion that all aspects aimed directly participate in sport (sports for 
consumption, impact on health) or indirectly (the development of industries and markets, 
foreign trade, organizing sports events and administrative infrastructure maintenance), 
management sport is a necessary and important for the success of such activities. 

Management decisive influence, positive or negative, and results of the sports 
organizations and therefore it is necessary to know and understand the elements that 
define the role of management and allowing evaluation of coaches. 

Management is addressed in multiple ways, which often differ substantially from 
one another. We consider that given by Ovidiu Nicolescu appears that accurately renders 
constituents subject to this discipline: "Management of companies lies in studying the 
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management processes and relations among them, in order to detect regularities and 
principles governing them and the conception of new systems, methods, techniques and 
management methods, such as to ensure procurement and increase competitiveness. 

The management were developed many theories, definitions and principles which 
vary by area covered and the objectives pursued. 

Management of sport organizations is how to lead, to manage rationally to 
organize all the activities taking place at the top level of the club but also to the venue of 
sports activities, to establish goals and objectives (for staff organization, and athlete), to 
build strategies, to effectively use human, material, financial, information and time to 
achieve a convergence of personal actions of others. 
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Rezumat 

Tema propusă este de actualitate deoarece încearcă implementarea şi 
perfecţionarea elementului tehnic triplu salt înainte la bară fixă în pregătirea juniorilor, 
chiar dacă tehnica de execuţie a acestei mişcării este specifică seniorilor. 

Folosirea mijloacelor raţionalizate şi algoritmizate pentru învăţarea coborârii prin 
triplu salt înainte la bară fixă poate determina însuşirea acestui element şi la juniori. 
Punere în practică a acestui elemen aduce un aport în realizarea unor elemente noi şi 
dificile din codul de punctaj.   

Cercetarea a avut loc la Bistriţa, procesul de pregătire şi antrenamentele 
desfăşurându-se la Centrul Olimpic de Juniori.  

În urma rezultatatelor obţinute şi a observării evoluţiei sportivilor, ipoteza 
formulată se confirmă. Elementul tehnic triplu salt înainte la bară fixă poate fi întrodus în 
planul de pregătire al juniorilor la gimnastică, deoarece pe baza selectării mijloacelor 
optimale şi corespunzătoare sportivii au reuşit să parcurgă etapele de învăţare ale mişcării 
dar şi să o perfecţioneze. 
 
Cuvinte cheie: triplu salt, gimnastică-juniori, mijoace raţionalizate 
 
 
Introducere 

Tema propusă este de actualitate deoarece încearcă implementarea coborârii cu 
triplu salt înainte la bară fixă, în pregătirea juniorilor, chiar dacă tehnica de execuţie a 
acestei mişcării este specifică seniorilor. 

Examinând elementele din grupa de complexitate superioară, aşa-zise de risc, 
nu putem să nu remarcăm faptul că introducerea lor în exerciţiile gimnaştilor încă din 
perioada junioratului, constituie un proces firesc de dezvoltare a gimnasticii sportive.  

Acestă succesiune de mişcări complexă, trebuie bine pregătită atât în cadrul 
exerciţiilor legate de efectuarea saltului în condiţiile specifice (groapă, plasă elastică, 
trambulină elastică) precum şi în efectuarea acestuia la bară în lonjă sau alte condiţii 
uşurate. Totodată se remarcă necesitatea intensificării preocupărilor,executarea saltului 
înainte în cadrul exerciţiilor acrobatice unde acest element prezintă încă multe posibilităţi 
de diversificare. 
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Ipotezele cercetării 
Studiind  materialele de specialitate (cod FIG) şi acţionând practic în cadrul 

orelor de antrenament, considerăm că folosirea mijloacelor raţionalizate şi algoritmizate 
pentru învăţarea coborârii prin triplu salt înainte la bară fixă, poate determina însuşirea 
element şi la juniori. 
Punere în practică a unui asemenea ansamblu de mişcări poate aduce un aport în 
realizarea de elemente noi şi dificile din codul de punctaj.   
 
Obiective 
 Studierea literaturii de specialitate în vederea documentării propriu-zise 
 Consultatea altor surse de informare, cum ar fi internetul 
 Stabilirea ipotezelor de lucru 
 Conturarea programelor de antrenament 
 Stabilirea etapelor de lucru 
 Verificarea şi confirmarea ipotezelor 
 Analiza şi prelucrarea datelor 
 Prezentarea concluziilor 
 

Material şi metode: 
Cercetarea a avut loc la Bistriţa, procesul de pregătire şi antrenamentele 

desfăşurându-se la Centrul Olimpic de Juniori.  
Experimentul s-a desfăşurat în intervalul septembrie 2012 – februarie 2013. 
Grupa experimentală a fost selecţionată din cadrul Centrului Olimpic de Juniori 

din Bistriţa dintr-un număr de 15 sportivi, în urma unor baterii de teste aplicate am stabilit 
un eşantion de şase spotivi, ei având cunoştinţele tehnice şi calităţile motrice necesare 
însuşirii coborii prin triplu salt înainte la bară fixă. 
 
Etape de lucru propuse 
 
Etapa I 

Însuşirea giganticii specializate: mărirea vitezei giganticii adaptate poziţiilor 
favorabile pentru acţiune. 

Repetarea şi perfecţionarea saltului dublu înainte în condiţii uşurate la groapă sau 
trambulină elastică – cădere pe saltele suprapuse. 
Etapa II 
Această etapă corespunde în principal, asamblarea acţiunilor efectuate în gigantică 
adaptată cu executarea saltului dublu înainte. 

 Se execută saltul dublu înainte cu ajutorul lonjei. 
 Accentuarea acţiunilor de bază sau deficitare în cadrul execuţiei integrale cu 

lonja. 
 Folosirea elementelor din etapa I în funcţie de greşelile apărute în efectuarea 

mişcării globale (care nu pot fi corectate în cadrul acţiunilor globale). 
Etapa III 
Realizarea corectă a succesiuni de mişcări (coborâre cu triplu salt înainte la bara fixă) şi 
aterizarea.           
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Metode de cercetare  
Metoda observaţiei  
Cu ajutorul acestei metode am putut să obţin informaţii despre limita pregătirii 
psihologice deoarece elementul tehnic triplu salt înainte la bară fixă presupune 
antrenament mental şi un curaj deosebit.  
Metoda experimentului 
A constat într-un experiment metodic printr-o raţionalizare şi algoritmizare a tuturor 
exerciţiilor pregătitoare pentru însuşirea acestui element. 
Metoda grafică 
Se regăseşte în lucrare în partea de prezentare şi interpretare a rezultatelor. 
 

Rezultate obţinute 
                    tabel nr.1 

Nr.crt. NUME/PRENUME TESTARE INIŢIALĂ 
1 I.D. 5 6 
2 S.A. 6 7 
3 C.A. 5 6 
4 E. A 5 6 
5 D.S 5 6 
6 P.F. 6 7 

 
 
           tabel nr.2 

Nr.crt. NUME/PRENUME TESTARE FINALĂ 
1 I.D. 7 8 
2 S.A. 9 10 
3 C.A. 7 8 
4 E.A. 6 7 
5 D.S. 6 7 
6 P.F. 8 9 

 
Graficul nr. 1 
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Concluzii 
În urma rezultatatelor obţinute şi a observării evoluţiei sportivilor, ipoteza 

formulată se confirmă. Elementul tehnic triplu salt înainte la bară fixă poate fi întrodus în 
planul de pregătire al juniorilor la gimnastică, deoarece pe baza selectării mijloacelor 
optimale şi corespunzătoare sportivii au reuşit să parcurgă etapele de învăţare ale mişcării 
dar şi să o perfecţioneze. 

Stabilirea datelor obiective specifice mecanicii şi biomecanicii de execuţie a 
saltului triplu înainte poate duce la completarea  procesului de instruire şi astfel va crea 
condiţii de grăbire a învăţării şi valorificării în executarea acestei mişcări. 
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Abstract 
The title  is „ Study on the biomechanical basis of triple jump prior to the fixed bar”. 
 The theme proposed is a tropical one as it tries to implement and perfect the 
technical element triple jump forward at the fixed bar is the traning of junior gymnastas, 
even if the execution technique is specific to seniors. 

The use of rational means and algorithms to teach the descent by triple jump 
forward at the fixed bar can determine the acquisition of this element by juniors. The 
acquisition of this high risk element is conditioned by the ececution of the simple 
extended jump forward. 
 The research was conducted in Bistriţa, the training was conducted at the Junior 
Oliympic Centre. 

Following the results obtained and the observation the gymnasts evolution, the 
hypothesis is confirmed. The technical triple jump prior to the fixed bar can be introduced 
into the training of junior gymnastics as the basis for the selection of optimal and 
appropriate means athletes have managed to go through the learning stages of the 
movement and to perfect. 
 
Keyword: triple jump, gymnastics- junior, raţional means 
 
 
Preface 

The theme proposed is topicality because is trying to implement (triple jump 
prior to the fixed bar), in preparation for juniors, even if the execution technique of this 
movement is specific to seniors. 

Examining the elements of a high complex group, re-called risk elements, we 
can not notice that their introduction into the exercises, even during junior gymnasts, is a 
natural process of development of gymnastics.  

This complex of movement successions should be well prepared even in 
practice of related exercises to making the jump to specific conditions. Also it is noted the 
need to intensify concerns, the execution of forward jump in aerobic exercices, where this 
element still presents more diversification possibilities. 
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Research hypotheses 
Studying specialty materials (cod FIG) and acting practically in the hours of 

training we belive that the use of rational means and algorithms for learning  in the triple 
jump prior to the fixed bar can determine the acquisition of the element and juniors. 

Implementation of such a set of movements can make a contribution to the 
realization of new and difficult elements of scoring code. 
 
Objectives 
 Studying speciality documents in order to proper documentation 
 Consulting of other information sources, internet - for the exemple 
 Establishing working hypotheses 
 Outlining the training programs 
 Establishing work stages 
 Checking and confirming all the hypothesis 
 Analysing and data processing 
 Presentation of conclusions 
 

Documents and methods  
The research was done in Bistrita, the preparation and training was at the Junior 

Olympic Center. The experiment was conducted between September 2012 - February 
2013. 

The experimental group was selected from the Junior Olympic Center in Bistrita 
out of 15 athletes, After several tests applied I have established a sample of six athletes, 
which have  technical knowledge and motion qualities necessary for lowering the triple 
jump prior to the fixed bar. 
 
Working steps 
 
Stage I 
Acquiring specialized gigantic: speed up gigantic adapted position for action. 
 
Stage II 
This stage corresponds mainly assembly actions which are made in adapted gigantic 
double jump before execution. 
 
Stage III 
Achieving the correct sequence of movements (the triple jump prior to fixed bar) and 
landing.  
 
Research Methods 

Observation Method 
With this method we were able to obtain information about the limit of  

psychological preparation because the triple jump technical element prior fix bar needs 
more antrenament days and great courage. 
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Experiment Method 
It was a methodical experiment consisted of through rationalization and 

algorithmic  tehnic for all preparatory exercises to acquire of this item. 
 
Graphic Method 
It can be found in this study in the presentation and interpretation of results. 
 

Results 
        Table no. 1 

Number Name / Surname   INITIAL TEST 
1 I.D. 5 6 
2 S.A. 6 7 
3 C.A. 5 6 
4 E. A 5 6 
5 D.S 5 6 
6 P.F. 6 7 

 
Table no. 2 

Number Name / Surname FINAL TEST 
1 I.D. 7 8 
2 S.A. 9 10 
3 C.A. 7 8 
4 E.A. 6 7 
5 D.S. 6 7 
6 P.F. 8 9 

 
                                                                                                                       Graphic 1 
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Conclusions 
After we seeing the results and after the observation of athletes evolution, the 

hypothesis is confirmed. The technical element of triple jump can be introduced into the 
training plan of junior gymnastics, because on the selection of optimal and appropriate 
means, on the selection of optimal and appropriate means,  athletes have succeeded to 
notice the steps of movement  and to perfection that. The establish of specific objectives 
of mechanics and biomechanics  the triple jump prior can lead to completion of the 
training process and thus create conditions to speed up the learning and enhancement in 
the performance of this movement. 
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Abstract 

In the present paper we tried to demonstrate that through a polyvalent preparation 
students volleyball players from the faculties of nonprofile growth is achieved both sports 
performance and streamlining effort.  
  Preparation of current teaching the game of volleyball, must correspond to the 
level of development of this game and the regular practice of it.  
  To this study we followed the methodology used in sports training (physical 
education lesson) to satisfy the modern game of volleyball, but also to direct the 
preparation needed qualitative indices increased in a practice game of volleyball, to show 
cause as a means to social and recreational attractive for an increasing number of students.  
  Based on regularity transfer ability, skills and driving skills to use in other 
branches of sport will help to influence the effectiveness of preparation and specialized 
basic students volleyball players beginning. 
  Following initial testing, the results recorded in the experimental group, shows 
that student interest for learning the game of volleyball can be easily controlled by 
adjustment possibilities înţe1egere specific to this age and by applying a methodology for 
training attractive, dynamic, effective, such as introduction and movement games in the 
training.  
  It was revealed, following final testing (Ti.), that the preparation of students is 
scratchy, which is explainable if we consider the lack of uniform training in the course of 
university education.  
  As a result of the use of applicative pathways for improving strength in the speed 
at students volleyball players, the hypothesis was confirmed that the on and say: 
pliometrics exercises that use nontraditional means, contribute to the preparation of 
influencing driving (force as speed). 
  And use drills pliometrics must have a purpose to ensure the definition of 
physical, technical, tactical or psychological students volleyball players. 
 

Keywords: physical education and sports, exercises pliometrics, conditional capabilities. 
 
 
Introduction 
             Content current preparation in teaching the game of volley ball, must correspond 
to the level of development of this game and the regular practice of it.  

mailto:liti_f@yahoo.com�
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              In training day students, not always held to account for multiple and complex 
game that should build continuously. Excessive protection of students who are often 
prohibit certain categories of effort led to the decrease sports performance in the game 
collectively. In this context, our study falls within the requirements of diversification and 
discovery, imposed by the game of volleyball on the optimization process of preparing 
students. 
             Sports training methodology (the lesson of physical education) that we propose, it 
must satisfy the modern game of volleyball, but also to direct the preparation needed 
qualitative indices increased in a practice game of volleyball, to show up in the social an 
attractive recreational and for an increasing number of adherents and supporters.  
             Not all students have equal sports training and as such should be treated 
differently in practice sports. 
            While growth is a quantitative increase of the cell increase in weight, volume and 
body size, development is the quality of cellular differentiation which leads to functional 
changes and improvements that marks a qualitative improvement and adjustment of 
devices and systems in the body. 
            The specific activity of driving to students volleyball players is that the intensity is 
carried out alternatively in a dynamic muscle contractions, which causes significant and 
permanent changes in morphological, functional and emotional.  
            Student activity volleyball player field is different due to changes both permanent 
game situations, and their speed. Play is performed in a number of acrobatic leap and 
actions that contribute to the development of the locomotory and an important dynamic 
forces of the muscles that produce flexible and thigh extension, shank, arm, forearm and 
trunk. 
          
            RESEARCH HYPOTHESIS – Based on regularity transfer ability, skills and 
driving skills to use in other branches of sport will help to influence the effectiveness of 
preparation and specialized basic volleyball players beginning.  
            

PURPOSE AND OBJECTIVES OF RESEARCH  
      Our research goal is to demonstrate that through a polyvalent preparation 
students volleyball players from the faculties of nonprofile growth is achieved both sports 
performance and streamlining effort.  
 
        Research objectives involve:  

1. presentation in a systemic content of volleyball game;  
2. influence they have in training for volleyball, the nontraditional taken as 

(pliometrics years);  
3. developing a rationale and a theoretical, practical and experimental, a 

methodology that addresses the combination in practice, both traditional media and the 
nontraditional;  

4. analysis and interpretation of results obtained from the samples and the control 
of sports training efficiency using nontraditional.  
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Analysis, Synthesis and Interpretation Level of Training Physical Overview  
Based on the results of the initial testing and analysis of gaps and measurements 

we found a variant developed optimal planning calendar used during the experiment.  
Our research highlights the final testing (Ti.) the training of students is scratchy, 

which is explainable if we consider the lack of uniform training in the course of 
university education.  

Following initial testing, the results recorded in the experimental group, shows 
that student interest for learning the game of volleyball can be easily controlled by 
adjustment possibilities understanding specific to this age and by applying a methodology 
for training attractive, dynamic, effective, such as introduction and movement games in 
the training. 

For the analysis and interpretation of results on the influencing force in 
improving the speed we used the following tests: Test Japanese, J + SD test, test of 
detention. 
            
Conclusions  
            Following our experiment due to the use of applicative pathways for improving 
strength in the speed at students volleyball players, the hypothesis was confirmed that the 
on and say: pliometrics exercises that use nontraditional means, contribute to influencing 
driving preparation (under the force speed).  

Jump from the applicative pathways means is attractive and spectacular player in 
the training of volleyball. They develop both driving quality detention, and coordinative 
skills. 

Since the execution of jump, the body changes orthostatic position, influence 
improving mental qualities (courage, daring the will, self-mastery) are needed for 
volleyball player. 

In conclusion, was an improvement in motor skills (strength as speed) using 
pliometrics exercises in the training process.  
 
           Motions:  
           Acquisition pathways in the applied training is spread over the period of training 
required by the training process and documents driving skills.  
 

In the staggered implementation pliometrics exercise should be taken into 
account:  
         •  the possibilities and peculiarities of individual students volleyball players;  
         •  degree of preparation;  
         •  pliometrics type exercises.  

During the training, using exercises pliometris must have a purpose to ensure the 
definition of physical, technical, tactical or psychological students volleyball players.  

Making pliometrics exercises in training students in sports volleyball players are 
not random. Their take account of the action they have on the functions and organization 
of the central nervous system and motor skills that we want to improve (force – speed). 

Pliometrics exercises must continuously raise the degree of improvement in 
strength and the speed bag to increase the driving skills of volleyball specific game. 
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In the training of volleyball, exercises pliometrics to run according to rules of the 
security of athletes. Desktop, to match both in terms of hygiene and in the prevention of 
trauma. Materials needed for the exercises pliometrics must correspond in terms of the 
security rules.  

Because the effectiveness of exercises pliometrics to grow, it is advisable to take 
into account the age and training of student volleyball player.  

To achieve the goals that we pursue, it is necessary that exercises pliometrics to 
make regularly. 
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Rezumat 

Creșterea performanței sportive presupune o alimentație adecvată completată cu  
suplimente nutritive, întrucât alimentele nu pot acoperi in totalitate necesarul de substanțe 
bioactive. 

Lucrarea abordeaza aspecte legate de folosirea suplimentelor nutritive in 
alimentatia sportivilor. Am enumerat  principalele suplimente  si cateva aspecte legate de 
doping. 
 
Cuvinte cheie: suplimente nutritive, sport de performanta 
 
 
Introducere: 

Problema folosirii unor stimulente în scopul creşterii randamentelor sportive are o 
istorie veche. În secolul al XIX-lea încep să fie utilizate diverse preparate farmaceutice cu 
rol de stimulare în activitatea sportivă. Sunt folosite extracte de organe (testiculare, ficat, 
etc.), tonicardiace, hormonale, amfetamine. Sunt înregistrate şi primele accidente. La 
jocurile olimpice, unui sportiv i s-a administrat brandy cu stricnina (otravă foarte 
puternică care în cantităţi extrem de mici acţionează ca un stimulator), un alt exemplu 
este cazul unui ciclist care decedează la Turul Franţei în urma consumului unei cantităţi 
mari de amfetamine. Federaţiile sportive încep să ia măsuri antidoping,iar la jocurile 
olimpice de vară de la Munchen 1972 se organizează primele controale doping. La 
jocurile olimpice de la Montreal 1976 se realizează controale antidoping şi pentru 
steroizii anabolizanţi. 
 
Ipoteze : 
Modificări ale organismului la sportivii de performanţă 

Necesităţile energetice ale unui adult sedentar oscilează între 2200-2400 kcal/zi. 
Activitatea sportivă din cadrul antrenamentelor şi concursurilor creşte necesarul energetic 
cu 600-1200 kcal pe oră în funcţie de durata, timpul şi intensitatea antrenamentelor şi 
concursurilor. 

Se cunoaşte faptul că maratonul are un cost energetic de 2600-3200 kcal in 
funcţie de durata de timp pentru a ajunge la finalul cursei. 

Pentru  a face faţă acestor solicitări cu o alimentaţie normală este dificil, având în 
vedere că digestia şi absorbţia intestinală sunt modificate pe parcursul efortului fizic intens. 
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Evoluţia cercetărilor efectuate în fiziologiei omului, biochimiei şi a biofizicii, 
permit cunoaşterea aprofundată a cerinţelor de hrană a sportivilor. S-a demonstrat 
importanţă echilibru între aportul alimentar şi nivelul zilnic de efort în influenţarea 
directă a performanţelor. 

În sporturile de anduranţă corpul foloseşte rezervele energetice proprii. Datorită 
stressului atât  mecanic cât şi metabolic se distruge o cantitate mică de proteine 
funcţionale din tractusul gastro-intestinal, ficat şi muşchi. Aceste carenţe trebuie acoperite 
prin furnizarea nutrienţilor necesari. În eforturile intense corpul produce căldură iar prin 
revenirea la parametrii optimi se produce transpiraţia,rezultând pierderea de lichide şi 
electroliţi Eliminarea unei cantităţi mari de transpiraţie duce la deshidratare, alterarea 
circulaţiei sângelui, demineralizare,epuizare, etc.  

Greutatea corporală are o influenţă majoră în activitatea sportivă. Spre exemplu 
există sporturi în care practicanţii trebuie sa aibă o greutate redusă (gimnastică, balet, 
dans), pentru disciplinele sportive : judo, box, lupte, canotaj etc. Sportivii suferă pierderi 
drastice în greutate pentru a se încadra la categoria dorită, la alte discipline ţesutul adipos 
trebuie să fie minim – culturism. 

Ce sunt suplimentele nutritive ? 
Suplimentele nutritive sunt produse naturale folosite pentru a completa 

alimentaţia obişnuită în scopul satisfacerii unor cerinţe ca : sănătate,slăbire, 
energie,creşterea performanţelor sportive,intelectuale, îmbunătăţirea digestiei, etc. 

Se prezintă sub formă de tablete, capsule, drajeuri,pulbere,sau lichide, în 
ambalaje atrăgătoare.Suplimentele nutritive nu trebuie sa fie confundate cu 
medicamentele; sunt naturale,obţinute din diferite plante sau din anumite produse de 
origine animală (lapte,ouă, etc.). Suplimentele nutritive pot fi folosite de oricine cu 
respectarea dozelor şi contraindicaţiilor. 

De ce sunt necesare suplimentele nutritive în alimentaţia sportivilor ? 
Cum alimentele nu conţin aceşti nutrienţi în cantităţi suficiente este foarte util să 

apelăm la suplimente nutritive care într-o pastilă pot conţine vitaminele  din câteva 
citrice. Evident se poate trăi şi fără suplimente nutritive însă cei care încep să le 
folosească descoperă beneficiile lor. 

Acest lucru scuteşte sportivul de un consum exagerat de alimente asigurându-i o 
nutriţie corespunzătoare. 

Miracolul suplimentelor nu poate înlocui un regim de hrană echilibrat 
Principalele tipuri de suplimente nutritive şi utilizarea lor : 
Concentratele proteice sunt pulberi extrase din lapte,albuş de ou, soia şi zer 

conținutul de proteine, în procente din substanța uscată, care variază de 25 – 89%. 
Consumul de concentrate proteice prezintă avantaje : 

•  Sunt uşor de absorbit, se digeră rapid, nu  provoacă  stres digestiv. 
•  Se introduc în organism proteine în stare pură fără aport de grăsimi 
Glutamina este cel mai abundent aminoacid din corpul uman. Aceasta constituie 

50-60% din totalul aminoacizilo liberi din mușchii scheletici și aproximativ 20% din 
aminoacizii  din plasmă. Suplimentarea cu glutamina poate fi benefică pentru sportivi 
pentru următoarele motive: suport  a sistemului imunitar, crește numărul de limfocite 
circulante si macrofage, care pot fi utile în scăderea incidenței infecțiilor. Glutamina ajută 
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la protejarea organismului de  stres celular și refacere după antrenamentul de rezistenta. 
Restabilește proteinele din muşchii scheletici prin mecanisme anabolice și anti-catabolice.  

L-glutamina este peste 95% glutamină,care are acţiuni anabolice şi 
anticatabolice pentru organism crescând valoarea celorlalte proteine în procesul de 
creştere a muşchilor.  

Aminoacizi sunt compuși organici, care se combină pentru a forma proteine. 
Aminoacizii şi proteinele sunt pietrele de temelie ale vieții. Aminoacizii liberi sub formă 
de capsule au avantajul că sunt gata pentru absorbţie. 

Aminoacizii sunt clasificaţi în trei grupe: aminoacizi esențiali,aminoacizi 
neesenţiali aminoacizi condiționali. 

Aminoacizi esențiali nu pot fi făcuţi de către organism. Ca urmare, aceştia trebuie 
să provină din alimente. Aminoacizi esențiali sunt: histidină, izoleucină, leucină, lizină, 
metionină, fenilalanină, treonină, triptofan, și valină. 

Neesenţiali înseamnă că îi putem produce fără să îi luăm din alimentaţie. 
 Aminoacizi condiționali nu sunt esențiali, cu excepția existemţei unei boali și a stress-
ului. Aceştia includ: arginina, cisteina, glutamina, tirozina, glicina, ornitina, prolină, 
serină. 

Avantajele consumului: sunt asimilaţi direct în sânge fără a mai fi prelucraţi în 
ficat; rol al aminoacizilor este cel energetic; absorbţia este rapidă. 

Creatina este un aminoacid natural  care se găsește în carne și pește, și de 
asemenea,este făcută de către corpul uman, în ficat, rinichi, pancreas. Aceasta este 
convertită în creatin fosfat sau fosfocreatină  și stocată în mușchi, unde este folosită 
pentru energie. În eforturile de mare intensitate şi scurtă durată, cum ar fi ridicarea de 
greutăţi sau  sprint, fosfocreatina este transformată  în ATP, o sursa majora de energie în 
corpul uman. Printre efectele secundare ale creatinei mai sunt: creşterea in greutate, 
crampe musculare, întinderi musculare, diaree, amețeli, hipertensiune arterială, disfuncție 
hepatică. Persoanele cu boli de rinichi, hipertensiune arterială, sau de boli de ficat nu ar 
trebui să ia creatină.Unii doctori afirmă că administrarea de creatină poate provoca bătăi 
neregulate ale inimii  

L-arginina este un aminoacid care se găseşte in concentraţii mari in nuci, 
seminţe si stafide, cercetătorii au descoperit că arginina este precursorul oxidului nitric 
(NO).NO are capacitatea de a dilata arterele permiţândcirculaţia unui volum mai mare de 
sânge la muşchii.Sânge cu oxigen și substanțe nutritive curge prin artere la muşchi, 
ajutând  la antrenament și recuperarea organismului. 

BCAA(branched chain amino acids –aminoacizi cu lanţuri ramificate) cuprinde 
trei aminoacizi : leucina, izoleucina si valina. Se încadrează în categoria de aminoacizi 
esenţiali. BCAA este  metabolizat în țesutul muscular, ceea ce permite să fie oxidat la 
nivelul celulelor musculare pentru a produce energie celulară sub formă de ATP. De 
asemenea administrarea de BCCA ajută la: normalizarea activităţii creierului prin 
producerea de serotonină, osubstanţă care participă la eliminarea stării de oboseală,asistă 
la transportul creatinei în ATP,lucrează foarte bine în tandem cu creatina şi arginina 

Proteazele sunt, hythm care lizează proteine. Acestea au roluri în diferite 
procese fiziologice, de exemplu :digerarea mâncării, până la procese corporale cu reglaj 
fin, fi coagularea sângelui şi funcţia imună. Două studii au afirmat  că folosirea unui 
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supliment cu proteaze scade durerea musculară şi  accelerează recuperarea musculară 
după un set de exerciţii excentrice care a produs leziuni. 

Antioxidanţii  luptă împotriva stresului oxidativ și a radicalilor liberi. Dacă în 
corpul nostru se află o cantitate mare de oxidanţi starea de sănătate se deteriorează.Cu cu 
toate că  sunt prezenţi în majoritatea fructelor şi legumelor, pentru anumite categorii de 
persoane, cum ar fi sportivii, aceştia nu sunt suficienţi. În  timpul efortului fizic intens, 
mitocondriile, bateriile energetice ale celulei produc radicali liberi,care atrag 
îmbătrânirea.Unele studiile efectuate au concluzionat că radicalii liberi ar fi responsabili 
de febra musculară de după exerciţiu fizic, prelungind timpul de  refacerea şi hipertrofia 
în urma antrenamentului.Unii cercetători italieni susţin ideea că radicalii liberi sunt 
implicaţi în atrofierea musculaturii la oamenii sănătoşi dar şi la cei cu boli degenerative. 
Astfel o administrare suplimentară de antioxidanţi cum ar fi vitamina C, E, rezveratrol 
poate preveni atrofierea musculară. 

Omega-3 și omega- 6 sunt acizi graşi esenţiali. Acest lucru înseamnă că sunt 
necesare pentru sănătate și nu pot fi făcute de om, astfel încât aceştia trebuie să fie 
consumaţidin alimente. Avantajele utilizarii: acizii graşi omega 3 ajută la prevenirea 
formării cheagurilor de sânge, reduc inflamaţiile,reduc colesterolul şi trigliceridele; acizii 
graşi omega 6 stimulează inflamaţiile, stimulează coagularea sângelui 

 
DOPING – ul 

Dopingul  oferă un avantaj incorect unor sportivi faţă de alţii. Profesorul 
A.H.Beckett  afirmă „o competiţie se desfăşoară între atleţi nu între medici şi farmacişti”. 
Sportivii care utilizează substanţe dopante riscă o afectare gravă a sănătăţii şi chiar 
moartea,  un exemplu în acest sens este cazul atletei Claire Squires care a murit la 
maratonul de la Londra după ce a utilizat un supliment Jack3d care conţine un stimulent 
DMAA (dimethylamylamine). 

Suplimente nutritive testate de laboratorul de control doping din România : 
ANIMAL STAK  (rezultat pozitiv pe nandrolon) 
NATURAL STEROL EXTREME (rezultat pozitiv pe cafeină şi efedrină) 
PRO ANABOLIC (rezultat pozitiv pe testosteron în special la femei) 
TRIBULUS  TERRESTRIS (rezultat pozitiv pe steroizi anabolizanţi androgeni) 
Produse contaminate cu silbutramină: SUPER SLIM NEW, CAPSULA DE 

SLĂBIT, ZEIN, SLIMERO, DIETO, IREM. 
Suplimente nutritive care au fost testate de Laboratorul de control doping din 

Koln : 
SPEED CREATINE (rezultat pozitiv pe nandrolon) 
CUSTOM FATYY ACIDS BLEND (rezultat pozitiv pe nandrolon) EQUI-

BOLAN (rezultat pozitiv pe nandrolon) 
 
Studiu privind nivelul de informare al sportivilor din România asupra 

activităţii anti-doping  
Scopul cercetării este de a afla cunoştinţele sportivilor referitoare la activităţile 

anti-doping şi utilizarea acestor rezultate ca punct de referinţă pentru programul 
educaţional şi de  informare desfăşurat de Agenţia Naţională Anti- Doping.Este vorba de 
un prim demers, mai degrabă de o cercetare pilot, care să ne ajute pe termen scurt în 
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activităţile noastre de informare şi care să poată constitui un punct de pornire pentru o 
viitoare mai amplă. Au fost chestionaţi 173 de sportivi, cu vârste cuprinse între 14 -32 de 
ani, care au fost împărţiţi în trei grupe : 14-18 ani, 19-25 ani şi peste 26 de ani. Dintre 
sportivi chestionaţi 111 sunt de gen masculin, iar 56 de gen feminin,restul nedeclarând 
genul. Metoda utilizată a fost ancheta pe bază de chestionar conceput de specialiştii 
Agenţiei Naţionale Anti –Doping.1 
             Ipotezele cercetării: stabilirea necesităţii realizării unor acţiuni educative este cu 
atât mai mare cu cât nivelul cunoştinţelor empirice despre doping este mic şi nivelul de 
informare al sportivilor variază în funcţie de vârstă,experienţa sportivă, precum şi în 
funcţie de gen. 
                Federaţiile sportive, conducerile cluburilor, antrenorii şi medicii împreună cu 
reprezentanţii Agenţiei Naţionale Anti- Doping trebuie  facă cunoscute reglementările 
anti-doping tuturor sportivilor, asigurându-se de înţelegerea şi însuşirea lor. 
          Trebuie realizate acţiuni educative în special la sportivii cu vârste de până la 18 ani 
şi la grupele de băieţi din cadrul loturilor. 
 
Concluzii : 

Avantaje: 
-contribuie la mărirea energiei fizice şi /sau mentale, rezolvarea diferitor 

probleme de sănătate, slăbire, prevenirea îmbătrânirii, creşterea performanţelor sportive; 
-îmbunătăţesc dieta zilnică fără a înlocui însă echilibru dat de alimente; 
-ajută la dezvoltarea masei musculare; 
Dezavantaje: 
-contaminarea suplimentelor nutritive cu diverse substanţe care nu sunt legale sau 

sănătoase; 
- din dorinţa de a vinde produsul respectiv companiile producătoare atribuie unor 

substanţe fără efect proprietăţi pe care acestea nu le au ; 
- eticheta nu reflectă corect conţinutul produsului  
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Abstract 
Improving sports performance implies having an adequate diet, completed by 

nutritional supplements, as food is hythms  to fully cover the necessary bioactive 
substances.   
     The project approaches aspects concerning the use of nutritional supplements in 
athletes’ diet. I have listed the main supplements used and a few aspects related to 
doping. 
 

Keywords: nutritional supplement, sport performance 
 
 

Introduction:  
Stimulants have been used in order to improve sports performance for a long time 

now. During the 19th century, various pharmaceutical preparations start being used as 
stimulants in sport activity, namely organs’ extract (testicles, liver, etc.), cardiac 
glycosides, hormones, amphetamines. The first accidents are recorded in the same period. 
During the Olympic Games an athlete is administrated a shot containing brandy and 
strychnine (a very strong poison which in extremely small amounts acts as a stimulator) 
and during the Tour of France a cyclist dies due to amphetamine abuse. Sports federations 
begin to take Anti-doping measures, and the first doping checks tale place during the 
Summer Olympic Games in Munich, 1972. During the Montreal 1976 Olympic Games 
anti-doping checks are carried for anabolic steroids. 
 

Hypothesis:  
Body changes in performance athletes 

The sedentary adult needs an amount of calories between 2200-2400 kcal / day. 
Sports activities, during filozofie and competitions, increase the energy need with 600 -
1200 kcal per hour, according to their duration, time and intensity. 

 hyth known that during a marathon one burns approximately 2600 – 3200 
kcal/hour depending on the time needed to finish the race.  

hyth difficult to face these solicitations with a regular diet, considering the 
process of digestion and intestinal absorption are modified during intense physical 
exercise/effort.  

The evolution of research in the fields of human physiology, biochemistry and 
biophysics allow a better knowledge of the athletes’ diet requirements. The importance of 
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balance between the food intake and daily effort level has been proven, as it has direct 
influence on performance levels.  

During endurance sports the body uses its own energy supplies. A small amount 
of functional proteins in the gastro-intestinal conduct, liver and muscles are being 
destroyed mechanically and metabolically hythm stress.These deficiencies have to be 
covered by providing the necessary nutrients. During intense effort the body generates 
heat and in order to restore to optimal parameters perspiration is produced, resulting in 
loss of fluids and electrolytes. Loss of a large quantity of fluids through perspiration leads 
to dehydration, impaired blood circulation, demineralization, exhaustion, etc.. 

Body weight has a major influence for the sports activity. For example, there are 
sports where the followers must be light-weighted (gymnastics, ballet, dance); for judo, 
boxing, wrestling, canoeing etc. the athletes have to lose weight drastically in order to fit 
the desired category; and for other disciplines the fat tissue must be as low as possible – 
bodybuilding. 

 
What are the nutritional supplements? 
 
Nutritional supplements are natural products used to complete the regular diet in 

order to satisfy some of the following requirements: health, weight loss, energy, 
improvement of sports and intellectual performances, digestion improvement, etc.  

 They come as tablets, capsules, lozenges, powders or liquids in eye-catching 
packaging. Nutritional supplements should not be confused with drugs; they are natural, 
obtained from various plants or products of animal origin (milk, eggs, etc.). Nutritional 
supplements can be used by anyone, as long as the dosage and contraindications are followed.  

 
Why are nutritional supplements necessary in athletes’ diet? 

As foods do not supply these nutrients in sufficient quantities hyth very useful 
to reach to nutritional supplements, as one single pill can contain the amount of vitamin 
found in a few citrus fruits. Obviously, one can live without nutritional supplements, but 
the ones who start taking them discover their benefits. They provide a proper diet, 
without forcing the athlete to consume too much food.  

But the miracle of supplements does not replace a balanced diet.   
 

Main types of nutritional supplements and their use: 
Protein concentrates are powders derived from milk, egg whites, soy and whey, 

the protein content in percents varies between 25 – 89% in dry matter. 
The consumption of protein concentrates has a few advantages: 
 They are easily absorbed, quickly digested, causing no digestive distress 
 Pure proteins are consumed without any fats intake 

 

Glutamine is the most abundant amino acid found in the human body. This 
constitutes 50-60% of the total free amino acids in skeletal muscles and about 20% of the 
amino acids in the plasma. Glutamine supplements may be beneficial for athletes for the 
following reasons: it supports the immune system, increases the number of circulating 
lymphocytes and macrophages, which may be useful in reducing the incidence of 
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infection. Glutamine helps to protect the body from cellular stress, and recovery after resistance 
training. It restores skeletal muscle proteins by anabolic and anti-catabolic mechanisms.  

L-glutamine is over 95% glutamine, which has anabolic and anti-catabolic 
properties for the body, increasing the value of other proteins in the muscles’ growth process.  

Amino acids are organic compounds, which combine to form the protein. Amino 
acids and proteins are the building blocks of life itself. Free amino acids available as 
capsules have the advantage that they are ready for absorption.  

Amino acids are classified into three groups: essential amino acids, non-essential 
amino acids, conditional amino acids. 

Essential amino acids cannot be produced by the body. As a result, they must 
come from food. The following are essential amino acids: histidine, isoleucine, leucine, 
lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, and valine. Non-essential means 
that we can produce it without taking them from our diet. Conditional amino acids are not 
essential, except in case of illness and stress. These include arginine, cysteine, glutamine, 
tyrosine, glycine, ornithine, proline, serine.Consumption advantages: they are assimilated 
directly into the bloodstream without being processed in the liver; the role of amino acids 
is related to the body energy level, absorption is rapid. 

Creatine is a natural amino acid that is found in meat and fish. It is produced, as 
well, by the human body, in liver, kidneys and pancreas. This is converted into creatine 
phosphate or phosphocreatine and stored in muscles, where it is used for energy. During 
great intensity, short-term efforts, such as lifting weights or sprinting, phosphocreatine is 
converted into ATP, a major source of energy in the human body. Among the side effects 
of creatine are: weight gain, muscle cramps, muscle strains, diarrhea, dizziness, 
hypertension, liver dysfunction. People with kidney disease, hypertension, or liver disease 
should not take creatine. Some doctors say that taking creatine can cause irregular 
heartbeat (arrhythmia).  

L-arginine is an amino acid found in high concentrations in nuts, seeds and 
raisins. Researchers have found that the arginine is the precursor of nitric oxide (NO). 
The NO has the ability to dilate the arteries allowing for increased circulation of blood to 
the muscles. Oxygenated blood and nutrients flow through the arteries to the muscles, 
assisting in training and recovery of the body. 

 BCAA (branched chain amino acids) contains three amino acids: leucine, 
isoleucine and valine. It falls under the category of essential amino acids. BCAA is 
metabolized in the muscle tissue, allowing the cells to be oxidized in the muscle cell in 
order to produce energy in the form of ATP. Also administrating BCCA helps: normalize 
brain activity by producing serotonin- a substance that helps in eliminating fatigue, assists 
in transporting creatine into ATP; works very well with creatine and arginine 

Proteases are enzymes which lyse proteins. They have roles in various 
physiological processes, e.g.: from digestion of food to finely tuned bodily processes, as 
blood clotting and immune function. Two studies claimed that the use of a protease 
supplement reduces muscle pain and accelerates muscle recovery after a set of heavy 
exercise that caused injuries. 

Antioxidants fight against oxidative stress and free radicals. If our body stores a 
large amount of oxidants, health deteriorates. Although they are present in most fruits and 
vegetables, for certain categories of people, such as athletes, they do not suffice. During 



 192 

intense exercise, the mitochondria, the cell’s energy batteries produce free radicals, which 
cause the aging process. Some studies have concluded that free radicals may be 
responsible for muscle fever after exercise, prolonging the recovery and hypertrophy after 
training. Some Italian researchers support the idea that free radicals are involved in 
muscle atrophy in healthy people and in those with degenerative diseases. Thus, the 
additional administration of antioxidants such as vitamin C, E, resveratrol can prevent 
muscle atrophy.  

Omega-3 and Omega-6 are essential fatty acids. This means that they are 
necessary for health and cannot be produced by human, so they must be absorbed from 
food. The advantages: Omega 3 fatty acids help prevent blood clots, reduce inflammation, 
reduce cholesterol and triglycerides; and fatty acids Omega-6 stimulate inflammation and 
blood clotting.  

 

DOPING  
Doping gives some athletes an unfair advantage over others. Professor A.H. 

Beckett states “competition takes place between athletes, and not between doctors and 
pharmacists.” Athletes who use doping substances risk serious health problems and even 
death. An example of this is if the athlete Claire Squires who died at the London 
Marathon after using a Jack3d supplement,  containing a DMAA (dimethylamylamine) 
stimulant. 

 Nutritional supplements tested by the doping laboratory from Romania:  
ANIMAL STAK (tested positive for nandrolone) 
NATURAL STEROL EXTREME (tested positive for caffeine and ephedrine) 
PRO ANABOLIC (tested positive for testosterone, especially in women) 
TRIBULUS TERRESTRIS (positive for anabolic androgenic steroids) 
Products contaminated with sibutramine: SUPER SLIM NEW, CAPSULA DE 

SLĂBIT (the slimming pill), ZEIN, SLIMERO, DIETO, IREM 
Nutritional supplements that have been tested by the Cologne (Koln) Doping 

Control Laboratory:  
SPEED CREATINE (tested positive for nandrolone)  
CUSTOM FATYY ACIDS BLEND (tested positive for nandrolone)  
EQUI-BOLAN (tested positive for nandrolone) 
 

Case study regarding the awareness level of Romanian athletes on anti-
doping activities 

The purpose of the research hyth filozofie filozofie the awareness level of 
athletes on anti-doping activities and the use of these results as a benchmark for the 
educational and informing program conducted by the National Anti-Doping Agency. This 
is a first step, a first research to help hyth short term in our activities and could be a 
starting point for future larger researches. 173 athletes, aged 14 -32 years were 
questioned. They were divided into three groups: 14-18 years, 19-25 years and over 26 
years. 111 of the surveyed athletes were male and 56 female; the rest didn’t make public 
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their gender. The method used was hythms  a questionnaire survey designed by the 
experts of the National Anti-Doping Agency. 1 

Research hypotheses: determining the need to conduct some educational 
activities is even greater as the level of empirical knowledge on doping is little and 
athletes’ awareness varies according to age, sport experience, as well as gender. 

Sports federations, leadership clubs, coaches and doctors, along with the National 
Anti-Doping Agency’s representatives must disclose the anti-doping regulations to all 
athletes, ensuring their understanding and assimilation. 

Educational activities should be carried especially in athletes under 18 and groups 
of boys from lots. 

     
Conclusions:  

Advantages: 
- (supplements) help increase the physical and/or filozofie energy, contribute to 

solving various health problems, losing weight, preventing the old age process, improving 
the sports performance; 

-  (supplements) help improve the daily diet, without replacing a balanced diet 
-  (supplements) help building muscles 
 
Disadvantages:  
- contamination of nutritional supplements with various substances that are not 

legal or healthy 
- hythm the urge to sell a certain product, the manufacturing companies assign 

substances’ properties they do not have 
- the label does not reflect the content of the product 
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Rezumat 

Introducere. Gimnastica artistică cunoaşte în prezent un nou nivel de dezvoltare, 
privind conţinutul şi aprecierea exerciţiilor. Aceasta lucrare prezintă aspecte 
metodologice ale pregătii tehnice și conţinutul a celui mai complex şi dificil aparat din 
gimnastica artistică feminină, bârna, fiind însoţită de numeroase aspecte metodologice 
referitoare la perfecţionarea elementelor acrobatice la acest aparat la nivelul gimnastelor 
de categoria a III-a (Grigore, 2001; Potop, 2008; Boloban, 2013).  

Obiective. Obiectivele pregătirii fizice au urmărit îmbunătăţirea sau menţinerea 
nivelului dezvoltării forţei musculare şi mobilităţii articulare, pregătirea tehnică a 
evidențiat dinamica învățării și perfecționării elementelor acrobatice la bârnă, iar 
pregătirea artistică – perfecţionarea şi corectarea greşelilor săriturilor şi a elementelor 
artistice din exerciţiile integrale de la bârnă la nivelul junioarelor III. 

Metode-Rezultate. Acest demers științific a condus la organizarea unui studiu de 
caz în cadrul Clubului Sportiv Dinamo din Bucureşti, aplicat unei gimnaste de vârsta de 
11 ani, de nivelul categoriei Junioare III, pe durata a 11 luni (iunie 2011 – mai 2012), 
urmărind evoluţiile gimnastei în antrenamente şi competiţii. Au fost înregistrate evoluţiile 
gimnastei în etapele de pregătire în antrenamente şi competiţii, folosind metodele video 
de analiză tehnică, statistico-matematice şi a reprezentării grafice. În cadrul studiului au 
fost folosite probe de control privind pregătirea fizică, deasemenea evaluarea dinamicii 
învățării elementelor tehnice la bârnă în cele trei mezocicluri de pregătire.  

Rezultatele studiului au evidenţiat eficenţa aplicării metodei învăţării algoritmice 
la bârnă. Conţinutul pregătirii a urmărit asigurarea continuităţii păregătirii atât prin 
perfecţionarea elementelor categoriei cât şi prin învăţarea unor noi elemente de dificultate 
mai mare necesare participării în competiţii. Rezultatele obţinute în cele 4 competiţii 
planificate se observă, în cadrul Campionatul Naţional Individual o îmbunătăţire a 
nivelului pregătirii prin creşterea dificultăţii notei A1 de 4,11 puncte, îmbunătăţirea 
tehnicii de execuţie de 8,09 puncte şi mărirea notei finale a exerciţiilor la aparate, având o 
medie de 12,23 puncte. 

Concluzii. Optimizarea pregătirii prin perfecţionarea elementelor categoriei a IV-
a cu scop de încălzire şi învăţarea unor elemente tehnice necesare categoriei a III-a în cadrul 
aceluiaşi antrenament, conduce la îmbunătăţirea nivelului pregătirii tehnice la bârnă. 
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Asigurarea unei relaţii optime între pregătirea acrobatică şi cea artistică la bârnă, 
în funcţie de nivelul de pregătire a gimnastei a contribuit la îndeplinirea cerinţelor 
categoriei şi participare cu success în concursuri. 
 
Cuvinte cheie: Bârna, gimnastică, învățare, performanțe sportive 

 
 

Introducere 
Gimnastica artistică cunoaşte în prezent un nou nivel de dezvoltare, privind 

conţinutul şi aprecierea exerciţiilor. Noile modificări ale codului de punctaj, care se 
adresează dificultăţii elementelor tehnice, acordarea bonificaţiilor legărilor la fiecare 
aparat şi nu în ultimul rând cerinţele specifice ale fiecărui aparat, vor determina noi 
orientări şi tendinţe ale pregătirii tehnice la aparatele de concurs (Arkaev & Suchilin, 
2004; Potop, 2008). 

Tehnica unei ramuri de sport cuprinde totalitatea acțiunilor motrice executate 
ideal din punct de vedere al eficienței acestora. După A. Dragnea, S. Mate- Teodorescu, 
(2002, p.281), ”tehnica reprezintă un sistem de structuri motrice specifice fiecărei ramuri 
de sport, efectuate rațional și economic, în vederea obținerii unui randament maxim în 
competiții”. Analiza tehnicii evidențiază următoarele componente: elementul tehnic, 
procedeul tehnic, stilul și mecanismul de bază. 

Pentru rezolvarea sarcinilor, care se referă la pregătirea tehnică a sportivilor 
trebuie de ținut cont următoarele (Platonov, 2004, p.306): creșterea volumului de lucru și 
diversificarea priceperilor și deprinderilor motrice; atingerea stabilității înalte și variații 
raționale a mișcărilor specializate – procedee, alcătuind baza tehnicii ramurii sportive; 
treptat trecerea însușirea procedeelor în mișcări eficiente competiționale etc. 

În gimnastica artistică după părerea Smolevskij și Gaverdovskij (1999, p.306) 
pregătirea fizică și funcțională cuprinde mai multe aspecte metodologice, evidențiind 
particularitățile individuale ale pregătirii gimnastului. Acesta se referă la calitățile fizice, 
funcționale și cerințele pentru dezvoltare a acestora. 

Bârna, probă specifică gimnasticii artistice feminine, poate fi caracterizată ca un 
aparat prin excelenţă de echilibru atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic.Metodologia 
învăţării şi perfecţionării exerciţiilor la bârnă nu este complicată. Ea începe prin învăţarea 
exerciţiilor pe sol, după care se realizează acomodarea cu o suprafaţă ce se îngustează şi 
se înalţă progresiv. Aparatele ajutătoare folosite în pregătirea gimnastelor la bârnă, sunt: 
lada de gimnastică, banca de gimnastică, bârna aşezată pe sol sau pe un suport foarte jos, 
bârna la înălţime medie, manşon de pâslă sau burete prins de bârnă la locul executării 
elementelor, saltele sau suporţi speciali construiţi din lemn la înălţimea bârnei pentru a 
mări artificial suprafaţa de sprijin şi pentru asigurare. Instruirea la bârnă permite o 
gradare şi o progresivitate foarte mare. Ea depinde de preocuparea şi interesul 
antrenorului în acest sens (Vieru N., 1997, p.152,). 

În gimnastică, rolul pregătirii tehnice este foarte mare şi este în strânsă 
interdependenţă cu celălalte componente, astfel, o slabă pregătire fizică a copiilor duce la 
o tehnică greşită, defectuoasă şi deci la insucces în concurs. De asemenea, o pregătire 
tehnică bună, bazată pe o pregătire fizică bună, în lipsa unei pregătiri psihologice 
adecvate are ca efect performanţe modeste (Grigore, 2001; Potop, 2007ª,  2008, 2012). 



 197

Sistemul nostru de pregătire are la bază însuşirea unui conţinut tehnic eşalonat pe 
mai multe nivele (începători, avansaţi, performanţe şi înaltă performanţă) şi categorii de 
clasificare. Pentru obţinerea categoriei de clasificare, fiecare gymnastă este obligată să 
îndeplinească un anumit număr de puncte, parcurgând programul tehnic elaborat de către 
Comisiile tehnice şi avizat de Federaţia Română de Gimnastică, difuzat prin Programa de 
clasificare la toate cluburile şi secţiile de gimnastică din ţară (FIG, FRG, 2009). Obţinerea 
măiestriei sportive trebuie privită în perspectivă, realizată pe asigurarea unei baze tehnice 
solide. Numai stoparea supraîncărcării copiilor, goanei după rezultate premature, care 
depăşesc posibilităţile copiilor, precum şi asigurarea dezvoltării fizice corespunzătoare, 
formarea bazelor generale ale mişcărilor, ale bazelor tehnice ale mişcărilor pe aparate, 
permit o pregătire de perspectivă, fără pierderi mari pe parcurs şi o probabilitate mare în 
obţinerea de performanţe noi (Grigore,2001; Niculescu, 2003; Potop, 2008) 

 Pentru realizarea scopurilor, eficientizarea muncii şi obţinerea randamentului 
scontat, deci realizarea performanţei, gimnaştii învaţă atât comportamentele specifice (la 
antrenamente şi concursuri, cu adversari şi coechiperi etc.), cât şi conţinutul tehnic şi 
tactic propus pentru fiecare în parte, precum şi limbajul specific dat de termenii tehnici şi 
teoretici cu care se operează. Conţinutul tehnic ce trebuie învăţat şi redat foarte precis şi 
corect (cerinţe ale regulamentelor) are drept punct de sprijin memoria motrică, o formă a 
memoriei. În timpul învăţării exerciţiilor de gimnastică se memorează mişcările, 
imaginile vizuale ce apar în urma demonstraţiilor, explicaţiile, indicaţiile de execuţie şi 
senzaţiile (în special cele chinestezice) din timpul execuţiei (Grigore, 2001, p.106). 

Cercetările biomecanice în gimnastica artisticică se pot realiza atât cu ajutorul 
metodelor biomecanice, cât și al celor preluate din alte domenii ale cunoașterii 
(pedagogice, mecanice, fiziologice, psihologice, medicale etc). (Potop, 2007b). 
Preocupări actuale în cercetarea științifică, privind aspecte de biomecanică în gimnastica 
artistică le întâlnim la Bruggmann, 1994, Hochmuth și Marthold, 1987; cele mai recente 
studii cu referire la forța de reactive și la coborâri simple la bârnă au fost effectuate de 
Brown, E., Espionoza, (1995), iar biomecanica acrobaticii la bârnă și sol cu referiri la 
unghiul optim și viteza de desprindere cât și momentul unghiular în salturi au fost 
studiate de Knoll, 1996 (Citați de Crețu, 2004). 

Pregătirea algoritmică la bârnă presupune învățarea elementelor tenice, folosind o 
scară metodică bine stabilită la fiecare element în parte. Acestea cuprinde exerciții pentru 
formarea suportului motric necesar învățării și exerciții pentru învățarea și perfecționarea 
elementelor. Folosirea programării algoritmice linear-ramificată, Boloban, (2013) 
propune folosirea următoarlor elemente metodice: scopul, sarcini, principii didactice, 
metode de învățare, mijloace, corecatrea, reglarea și efectul –rezultatul final. 

 
Material şi metode 

Scopul studiului este învăţarea şi perfecţionarea exerciţiilor de gimnastică la 
bârnă pe baza la nivelul gimnastelor junioare III. 

Ipoteză. Considerăm că prin folosirea eficientă a metodei algoritmice în cadrul 
pregătirii tehnice la bârnă la nivelul gimnastelor junioare III, va grăbi etapele învăţării şi 
va contribui la îmbunătăţirea conţinutului exerciţiului la bârnă. 
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Asigurarea unei relaţii optime între pregătirea acrobatică şi cea artistică la bârnă, 
în funcţie de nivelul de pregăptire a gimnaste va contribui la îndeplinirea cerinţelor 
categoriei şi participare cu success în concursuri. 

Locul, perioada şi etapele desfăşurării studiului 
Pentru a evidenţia eficienţa pregătirii tehnice la bârnă, am organizat un studiu de 

caz în cadrul Clubului Sportiv şcolar nr.7 din Bucureşti, aplicat unei singure gimnaste de 
vârsta de 11 ani, de nivelul categoriei Junioare III, pe durata a 11 luni (iunie 2011 – mai 
2012), urmărind evoluţiile gimnastei în antrenamente şi competiţii. Studiul a urmărit 
dinamica învăţării elementelor acrobatice şi artistice din conţinutul exerciţiului de 
concurs la bârnă. Au fost înregistrate evoluţiile gimnastei în etapele de pregătire în 
antrenamente şi competiţii, folosind metodele video de analiză tehnică, statistico-
matematice şi a reprezentării grafice. 

  
Conținutul probelor de control pentru verificarea nivelului pregătirii fizice: 
- forţa braţelor, căţărare pe frânghie cu ajutorul mâinilor şi a picioarelor 

(sec.); 
- forţa abdominală: ridicări de picioare întinse până la punctul de apucare la 

scara fixă (număr maxim de repetări corecte); 
- forţa spatelui : extensii de trunchi cu mâinile la ceafă (număr maxim de 

repetări) ; 
- forţa centurii scapulare, spatelui şi abdomenului : „Pastere” stând pe mâini 

din forţă din sprijin aşezat depărtat (număr maxim de repetări) ; 
- forţa explozivă: sărituri drepte sus-jos cu picioarele întinse pe marginea 

trambulinei în 30 sec. (număr de repetări); 
 

Rezultate 
 În tabelul 1 şi figura 1 sunt prezentate rezultatele nivelului pregătirii fizice în 
cadrul a celor trei mezocicluri etapei precompetiţionale, privind forţa braţelor, 
abdominală, a spatelui, centurii scapulare şi a membrelor inferioare. 

 
Tabelul 1. Rezultatele pregătirii fizice 

Proba de control  Mezociclul 1 Mezociclul 2 Mezociclul 3 
Forţa braţelor (sec.) 21 18 16 
Forţa abdominală (nr.repetări) 16 18 15 
Forţa spatelui  (nr.repetări) 26 28 26 
Forţa centurii scapulare 
(nr.repetări) 

4 8 11 

Forţa explozivă (nr.repetări) 28 30 34 
Indici statistici    
Mean 19 20,4 20,4 
SEM 4,28 3,96 4,2 
SD 9,59 8,87 9,39 
CV % 5,04 43,5 46,06 
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Fig. 1. Rezultatele pregătirii fizice 

 
Tabelul 2. Dinamica învăţării elementelor tehnice la bârnă 

Nr. 
Crt. 

Elemente tehnice  Testare 
iniţiulă 

 Testare 
intermediară 

Testare 
finală  

Picioare printer braţe 9,0 8,8  1 Urcare  
 Cerc cu ambele picioare   9,2 

2 Flic-flac înapoi – salt înapoi cu pic.dep. 
înai. 

8,4 8,8 9,0 

3 Două flic-flac-uri legate 9,0 9,2 9,3 
4 Danilova laterală 9,0 9,2 9,4 
5 Răsturnare  lentă înapoi – salt înapoi  grupat   9,2 
6 Coborâre – rondat – salt înapoi cu înt. 360º 9,2 9,4 9,5 

Passé 9,0    
7 

Pirueta 
360º în sfoară cu pic.apuc.înai.sus  9,2 9,3 

8 Săritura artistică Closh  9,0 9,2 9,0 
9 Seria gimnica: săritură în sfoară – sissone  8,8 9,2 9,4 

Mean 8,925 9,125 9,25 
SED 0,08 0,07 0,05 
SD 0,24 0,21 0,17 
Ceof. Var.% 2,66 2,32 1,88 
Testare intermediară 2,645 

<0,05 
  

Testare finală  1,87 
>0,05 

3,99 
<0,05 
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Notă: pic.dep.înai. – picioarele depărtate înainte; înt.- întoarcere; pic.apuc.înai. 
sus – picior apucat înainte sus.  

În tabelul 2 sunt prezentate notele obţinute în cadrul învăţării din antrenamente în 
perioada desfăşurării studiului. Au fost aplicare 9 elemente tehnice (acrobatice şi 
artistice) din conţinutul exerciţiilor de conrus, unele elemente noi au fost introduse, alte 
au fost înlocuite cu alte cu dificulktate mai mare sau exercuţie tehnică mai bună (urcarea, 
pirueta). 

 
Tabelul 3. Rezultatele obţinute în competiţii la bârnă 

Nr. 
Crt. 

Competiţii Nota 
A1 

Nora  
B 

Media finală 

1 Campionatul Naţional pe echipe 
al Junioarelor III 

3,400 9,200 12,600 

2. Campionatul Naţional Individual 
al Junioarelor III 

3,200 8,550 11,750 

3. Campionatul Naţional Individual 
al Junioarelor III, finala aparate 

3,200 9,300 12,500 

4. Campionatul Naţional al 
Cluburilor sportive şcolare  

4,600 9,000 13,600 

5. Cupa CSM Oneşti 4,700 7,000 11,700 
Mean 3,82 8,61 12,43 
SED 0,34 0,42 0,34 
SD 0,76 0,94 0,77 
Ceof. Var.% 19,97 10,97 6,22 
Nota B -6,98 

<0,01 
 -11,19 

<0,001 
Media finală  -20,37 

<0,01 
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Fig. 2. Rezultatele obţinute în concursuri la bârnă 
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Discuții 
Cercetarea se referă la un hythm de caz aplicat unei gimnaste de categoria 

Junioare III, urmărind îmbunătăţirea pregătirii tehnice la bârnă prin folosirea eficientă a 
învăţării algoritmice. 

Din analiza conţinutului mijloacelor aplicate în cadrul pregătirii a gimnastei s-a 
observat că, în cadrul antrenamentelor, s-a urmărit perfecţionarea elementelor tehnice 
categoriei a IV-a de nivel 2 de pregătire şi învăţarea unor elemente tehnice de dificultate 
mai mare la fiecare aparat, necesare categoriei Junioare III de pregătire.  

Obiectivele pregătirii fizice au urmărit îmbunătăţirea sau menţinerea nivelului 
dezvoltării forţei musculare şi mobilităţii articulare, iar pregătirea artistică – 
perfecţionarea şi corectarea greşelilor elementelor şi a săriturilor şi elementelor artistice 
din exerciţiile integrale de la bârnă. 

Din analiza nivelului pregătirii fizice s-a observat o îmbunătăţire a forţei 
musculaturii abdominale, a forţei spatelui şi a centurii scapulo-humerale, a forţei braţelor 
şi a membrelor inferioare – detenta, acestea având o mare influenţă asupra învăţării şi 
perfecţionării elementelor tehnice la aparate, necesare categoriei Junioare III, nivel 3.  

Rezultatele studiului au evidenţiat eficenţa aplicării metodei învăţării algoritmice 
la bârnă. Conţinutul pregătirii a urmărit asigurarea continuităţii păregătirii atât prin 
perfecţionarea elementelor categoriei cât şi prin învăţarea unor noi elemente de dificultate 
mai mare necesare participării în competiţii 

Conţinutul mijloacelor pregătirii la fiecare aparat a fost individualizat, în funcţie 
de nivelul de pregătire al gimnastei; ordinea aparatelor în cadrul antrenamentului a variat, 
iar pregătirea a fost concretizată prin număr de repetări, executate cu şi fără ajutor, 
apreciate cu încercări reuşite şi nereuşite.  

Privind rezultatele obţinute în cele 4 competiţii planificate se observă, în cadrul 
Campionatul Naţional Individual se observă o îmbunătăţire a nivelului pregătirii prin 
creşterea dificultăţii notei A1 de 4,11 puncte, îmbunătăţirea tehnicii de execuţie de 8,09 
puncte şi mărirea notei finale a exerciţiilor la aparate, având o medie de 12,23 puncte. 

  
Concluzii 

Optimizarea pregătirii prin perfecţionarea elementelor categoriei a IV-a cu scop 
de încălzire şi învăţarea unor elemente tehnice necesare categoriei a III-a în cadrul 
aceluiaşi antrenament, conduce la îmbunătăţirea nivelului pregătirii tehnice la bârnă. 

Pentru a evidenţia nivelul pregătirii tehnice la bârnă s-au aplicat 5 probe de forţă, 
3 antrenamente de verificare în fiecare etapă precompetiţială şi rezultatele obţinute la 
aparate în cele 4 competiţii, privind nota A1 (valoarea de dificultare – cerinţe categorei), 
Nota B – nota de execuţie şi MF – media finală. 

Rezultatele indicilor capacităţii performanţiale în cadrul celor 4 competiţii 
evidenţiază creşterea valorii de dificultate a exerciţiilor la aparate, îmbunătăţirea tehnicii 
de execuţie a elementelor de mare dificultate şi mărirea valorii notei finale la aparate.  

Folosirea eficientă a metodei algoritmice în cadrul pregătirii tehnice la bârnă la 
nivelul gimnastelor junioare III, a grăbit etapele învăţării şi a contribuit la îmbunătăţirea 
conţinutului exerciţiului la bârnă. 

Asigurarea unei relaţii optime între pregătirea acrobatică şi cea artistică la bârnă, 
în funcţie de nivelul de pregătire a gimnastei a contribuit la îndeplinirea cerinţelor 
categoriei şi participare cu success în concursuri. 
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Abstract 

Introduction. Artistic gymnastics is currently experiencing a new level of 
development in terms of content and evaluation of the routines. This paper presents the 
methodological aspects of the technical training and its content on the most complex and 
difficult apparatus in women’s artistic gymnastics, the beam, accompanied by numerous 
methodological issues regarding the acrobatic elements improvement on this apparatus at 
gymnasts’ category 3 level (Grigore, 2001; Potop, 2008; Boloban, 2013). 

Objectives. The objectives of the physical training aimed at improving or 
maintaining the level of muscle strength and joint mobility development; the technical 
training highlighted the dynamics of learning and improving the acrobatic elements on 
beam while the artistic gymnastics – the improvement and correction of the mistakes 
made in the jumps and artistic elements in the full routines on beam at juniors level 3.  

Methods-Results. This scientific approach has led to a case study conducted in the 
Sport Club Dinamo of Bucharest, applied to a gymnast 11 years old, Juniors category III, 
throughout a period of 11 months (from June 2011 to May 2012), monitoring gymnast’s 
evolutions during training sessions and competition. The evolutions of the gymnast in 
training sessions and competitions were recorded by means of video technical analysis 
method, the statistical – mathematical method and graphical representation method. The 
study used test events for the control of physical training, also the assessment of the 
dynamics of technical elements learning on beam in the three training mezzo-cycles. 

The results of the study showed the efficiency of applying the algorithmic 
learning method on beam. The content of the training aimed at ensuring the preparation 
continuity both by improving the elements of the category and by learning new elements 
of higher difficulty needed to participate in competitions. Regarding the results obtained 
in the four competitions planned, we notice an improvement of the training level in the 
National Individual Championship by the increase of the difficulty – score A1 of 4.11 
points, the improvement of execution technique of 8.09 points and the increase of the 
final score for the routines on apparatus, with a mean of 12.23 points. 

Conclusions. Training optimization by improving the elements of category IV 
used for warm-up and by learning technical elements required by category III during the 
same training session leads to the improvement of the technical training on beam.   
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 Ensuring an optimum relationship between acrobatic and artistic training on 
beam, depending on gymnast’s training level, contributed to the achievement of the 
category requirements and to the successful participation in competitions.   
 
Key words: Beam, gymnastics, learning, sport performances. 
 
 
Introduction 

Artistic gymnastics is currently experiencing a new level of development in terms 
of content and evaluation of the routines. Recent amendments to the Code of Points, 
which addresses the difficulty of technical elements, the granting of bonuses for 
connections on each apparatus and last but not least the specific requirements of each 
apparatus will determine new directions and trends of technical training on the 
competition apparatuses  (Arkaev & Suchilin, 2004; Potop, 2008). 

The technique of a sport branch includes all motor actions ideally executed in 
terms of their effectiveness. According to A. Dragnea, S. Mate- Teodorescu, (2002, 
p.281), ”the technique is a system of motor structures specific to each branch of sport, 
performed rationally and economically in order to obtain maximum efficiency in 
competition”. The analysis of technique highlights the following components: technical 
element, technical procedure, style and basic mechanism. 

In order to solve the tasks that relate to athletes’ technical training, the following 
matters must be taken into consideration (Platonov, 2004, p.306): increase of the 
workload and diversification of motor skills and abilities; achievement of a high stability 
and rational variations of the specialized movements – procedures, creating the basis of 
the sport branch technique; the gradual passage to the assimilation of procedures in 
efficient competitive movements, etc.  

In the opinion of Smolevskij and Gaverdovskij, the physical and functional 
training in artistic gymnastics (1999, p.306) includes several methodological issues, 
highlighting the individual features of gymnast’s training. These ones refer to the physical 
skills, functional skills and the requirements for their development.   

The beam, event specific to women’s artistic gymnastics, can be characterized as 
both physically and mentally balance apparatus par excellence. The methodology of 
learning and improving the routines on beam is not complicated. It begins by learning the 
routines on floor, after which by making the accommodation with a surface that gets 
narrower and higher progressively. The auxiliary apparatus used for athletes’ training on 
beam are:   gymnastics box, gymnastics bench, the beam set on the floor or on a very low 
support, medium height beam, felt or sponge sleeve attached to the beam on the sport of 
elements execution, mats or special supports built of wood at the same height as the beam 
to increase artificially the supporting surface and for safety. Training on beam allows a 
high gradation and progressivity. It depends on coach’s concern and interest in this matter 
(Vieru N., 1997, p.152,).  

In gymnastics, the role of the technical training is very important and in close 
interdependence with the other components; thus, a poor physical training of the children 
leads to a bad, wrong technique, thus to lack of success in competition. Also, a good 
technical training based on a good physical training, but in the absence of an adequate 
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psychological training, results in poor performances (Grigore, 2001; Potop, 2007a, 2008, 
2012).  

Our training system is based on the acquisition of a technical content spread over 
several levels (beginner, advanced, performance and high performance) and classification 
categories. To obtain the classification category, every gymnast is required to achieve a 
certain number of points, covering the technical program developed by the Technical 
Committees and approved by the Romanian Gymnastics Federation, distributed to all 
clubs and gym departments in the country by means of the Program of classification(FIG, 
FRG, 2009). Obtaining sports mastership should be seen in perspective and performed on 
the basis of a solid technique. Only stopping children’s overloading, the rush for early 
results beyond the possibilities of children and ensuring proper physical development, 
formation of movements general bases, creation of movements technical bases on 
apparatus allow a perspective training without big losses over time and a high probability 
of achieving new performances (Grigore,2001; Niculescu, 2003; Potop, 2008).  

To achieve goals, work more effectively and obtain the expected results, so 
achieving performance, the gymnasts learn both specific behaviors (in training sessions 
and competitions, with opponents and teammates, etc.) and the technical – tactical content 
proposed for each one, also the specific language given by the technical and theoretical 
terms used. The foothold of the technical content to be learned and rendered very 
precisely and correctly (requirements of the regulations) is the motor memory, a form of 
memory. While learning the gymnastics routines, one memorizes the movements, the 
visual images that occur after demonstrations, explanations, instructions for execution 
and feelings (especially the kinesthetic ones) during execution (Grigore, 2001, p.106).  

Biomechanical research in artistic gymnastics can be done using biomechanical 
methods and methods taken from other areas of knowledge as well (pedagogical, 
mechanical, physiological, psychological, medical ones, etc.) (Potop, 2007b). Current 
concerns in scientific research on issues of biomechanics in artistic gymnastics can be 
found out at Bruggmann, 1994, Hochmuth and Marthold, 1987; the latest studies with 
reference to the reaction forces and simple dismounts from the beam were conducted by 
Brown, E., Espinoza, (1995); the biomechanics of acrobatics on beam and floor with 
references to the optimal angle, the flip off velocity and the angular momentum in vaults 
were studied by Knoll, 1996 (quoted by Crețu, 2004).   

The algorithmic training on beam involves learning the technical elements, using 
a well established method for each element. This includes exercises for building the 
motor support needed to learn and exercises for learning and improving the elements. 
Regarding the use of linear-branched algorithmic planning, Boloban (2013) suggests the 
use of the following methodological elements: purpose, tasks, didactical principles, 
methods of learning, means, correction, adjustment and effect – the final result. 

 
Material and methods 

The study aims at learning and improving the gymnastics routine on beam at the 
level of junior gymnasts III. 

Hypothesis. We believe that the efficient use of the algorithmic method for 
technical training on beam of the gymnasts junior III will hasten the learning stages and 
will help to improve the content of the routine on beam. 
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Ensuring an optimum relationship between acrobatic and artistic training on 
beam, depending on gymnast’s training level, will contribute to meeting the category 
requirements and to the successful participation in competitions. 

 
Place, period and stages of the study 
In order to prove the efficiency of technical training on beam, we have conducted 

a case study in School Sports Club no.7 of Bucharest, applied to only one gymnast aged 
11, category Junior III, throughout 11 months (from June 2011 to May 2012), monitoring 
gymnasts’ evolutions in training sessions and competitions. The study focused on the 
dynamics of learning the acrobatic and artistic elements of the competition routine on 
beam. Gymnasts’ evolutions during the preparation stages in training sessions and 
competitions have been recorded using video methods of technical analysis, statistical-
mathematical and graphical representation methods. 

 
Content of test events for the control of physical training: 
- Strength of arms, rope climbing  by hands and legs (seconds); 
- Abdominal strength, rib stall hanging leg raise up to the spot of gripping the 

rib stall (maximum number of correct reps); 
- Back strength: hands behind neck torso extensions (maximum number of 

reps); 
- Strength of scapular belt, back and abdomen: power handstand (maximum 

number of reps); 
- Explosive strength, standing jumps on the trampoline edge in 30 sec. 

(maximum number of reps); 
 

Results 
 Table no.1 and figure no. 1 show the results of physical training level in the three 
mezzo-cycles of the pre-competitive stage in terms of arms strength, abdominal strength, 
back strength, scapular belt strength and lower limbs strength. 

 
Table no. 1. Results of physical training 

Test event  1st mezzo-cycle 2nd mezzo-cycle 3rd  mezzo-cycle 
Arms strength (sec.) 21 18 16 
Abdominal strength (no. of reps) 16 18 15 
Back strength  (no. of reps) 26 28 26 
Strength of scapular belt (no. of 
reps) 

4 8 11 

Explosive strength (no. of reps) 28 30 34 
Statistical indicators    
Mean 19 20.4 20.4 
SEM 4.28 3.96 4.2 
SD 9.59 8.87 9.39 
CV % 5.04 43.5 46.06 
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Fig. 1. Results of physical training 

 

Table no. 2. Dynamics of learning the technical elements on beam 
No. Technical elements  Initial 

testing 
Intermediate 

testing 
Final 

testing  
Legs between arm 9.0 8.8  1 Mounting  

 Circle with both legs   9.2 
2 Back flick-flack – back salto with legs astride 

forward 
8.4 8.8 9.0 

3 Two flick-flacks in a row 9.0 9.2 9.3 
4 Side Danilova 9.0 9.2 9.4 
5 Slow back walkover – back tucked salto   9.2 
6 Dismount – round off – back salto with 360º 

twist 
9.2 9.4 9.5 

Passé 9.0    
7 

Pirouette 
360º Split with gripped leg upwards   9.2 9.3 

8 Artistic jump Cloche  9.0 9.2 9.0 
9 Gymnastic series: split leap – sissone  8.8 9.2 9.4 

Mean 8.925 9.125 9.25 
SED 0.08 0.07 0.05 
SD 0.24 0.21 0.17 
Coeff. Var.% 2.66 2.32 1.88 
Intermediate testing 2.645 

<0.05 
  

Final testing  1.87 
>0.05 

3.99 
<0.05 

 

 

In table no. 2 are listed the scores obtained during the training sessions 
throughout the study carrying out. A number of  9 technical elements have been applied 
(acrobatic and artistic ones) from the competition routines content, some new elements 
have been introduced, others have been replaced  with elements of higher difficulty or 
better technical execution (mounting, pirouette). 
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Table no. 3. Results achieved in beam events 
No.  Competitions Score A1 Score B Final mean 
1 National Team Championship of 

Juniors III 
3.400 9.200 12.600 

2. National Individual Championship of 
Juniors III 

3.200 8.550 11.750 

3. National Individual Championship of 
Juniors III, apparatus finals 

3.200 9.300 12.500 

4. National Championship of School 
Sports  Clubs  

4.600 9.000 13.600 

5. CSM Oneşti Cup 4.700 7.000 11.700 
Mean 3,82 8.61 12.43 
SED 0,34 0.42 0.34 
SD 0,76 0.94 0.77 
Coeff. Var.% 19,97 10.97 6.22 
Score B -6,98 

<0,01 
 -11.19 

<0.001 
Final mean -20,37 

<0,01 
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Fig. 2. Results achieved in beam competitions 

Discussions 
This research refers to a case study applied to a gymnast of Junior III category, 

focusing on the improvement of technical training on beam through effective use of 
algorithmic learning. 

The analysis of the means content applied during gymnast’s training showed that 
the training sessions aimed at improving the technical elements of category IV level 2 and 
learning of higher difficulty technical elements on each apparatus, necessary for Junior III 
training category. 

The objectives of the physical training were meant to improve or maintain the 
development level of muscle strength and joint mobility while the artistic training aimed 
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at improving and correcting the mistakes of the jumps and artistic elements made in the 
full routines on beam. 

The analysis of physical training level highlighted an improvement of the 
abdominal muscle strength, of back strength, scapular belt strength, arms and lower limbs 
strength – flashing, which have a great influence on learning and improving the technical 
elements on apparatus required by the category Junior III, level 3. 

The results of the study pointed out the efficiency of applying the algorithmic 
learning method on beam. Training content was meant to ensure continuity of the 
preparation both by improvement of the category elements and by learning new elements 
of higher difficulty necessary for the participation in competitions.  

Training means content on each apparatus has been individualized, depending on 
gymnast’s training level; the order of apparatuses during the training session has been 
varied and the training involved a number of reps, with and without help, assessed as 
successful or failed ones. 

Regarding the results obtained in the four competitions planned, we notice an 
improvement of the training level in the National Individual Championship by the 
increase of the difficulty – score A1 of 4.11 points, the improvement of execution 
technique of 8.09 points and the increase of the final score for the routines on apparatus, 
with a mean of 12.23 points. 

 
Conclusions 

Training optimization by improving the elements of category IV used for warm-
up and by learning technical elements required by category III during the same training 
session leads to the improvement of the technical training on beam.   

To highlight the level of technical training on beam, there were applied 5 strength 
test events, 3 test training sessions in each pre-competitive stage and the results achieved 
on apparatuses in the four competitions as for score A1 (difficulty value – category 
requirements), Score B – execution and FM – final mean.  

The results of performance capacity indicators in the four competitions highlight 
the increase of difficulty value of the routines on apparatus, the improvement of 
execution technique of the high difficulty elements and the increase of final score value 
on apparatus.  

     The efficient use of the algorithmic method during the technical training on beam 
at junior III gymnasts’ level hastened the learning stages and helped to improve the 
content of the beam routine. 

Ensuring an optimum relationship between acrobatic and artistic training on 
beam, depending on gymnast’s training level, contributed to the achievement of the 
category requirements and to the successful participation in competitions.   
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Rezumat 
Atât exerciţiul liber practicat, cât şi munca fizică au fost diminuate datorită 

creşterii gradului de filozofie şi civilizaţie. Însă reducerea efortului fizic a determinat 
apariţia sedentarismului, care în zilele noastre a devenit o boală a civilizaţiei umane. 
Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte, pe de o parte, aspecte particulare ale afecţiunilor 
artrozice, pe de altă parte pune în prim plan elemente de anatomie funcţională aplicate în 
recuperarea articulaţiei artrozice, cat si cuantificarea sistematică a conduitelor şi 
performanţelor pacienţilor pe o durată lungă de timp 

Obiective. Elaborarea unui program de kinetologie recuperatorie cu intenţia de a 
suprima procesul inflamator reumatoid şi în speranţa de a ameliora simptomatologia şi de 
a împiedica extensia leziunilor articulare. 

Metode si rezultate. Ca si metode am folosit urmatoarele: inspectia, palparea 
segmentului, evaluarea durerii, evaluare sensibilitatii, discutii, aplicarea programului de 
kinetologie recuperatorie,tehnici de facilitare neuromusculară proprioceptivă,tehnici de 
posturări, mobilizări pasive, active, scripetoterapie etc. 

Concluzii si referinte. Pentru o restabilire cât mai aproape de normal 
kinetoterapia este indispensabilă prin tehnicile şi metodele care au o valoare deosebită 
pentru eficientizarea rezultatelor. 

 
Cuvinte cheie: artroză, articulaţii, tratament kinetic, recuperare.  

 
 

Introducere 
Progresele fără precedent înregistrate în domeniul tehnic, au dus la profunde 

transformări în regimul de viaţă al populaţiei. Atât exerciţiul liber practicat, cât şi munca 
fizică au fost diminuate datorită creşterii gradului de filozofie şi civilizaţie. Însă reducerea 
efortului fizic a determinat apariţia sedentarismului, care în zilele noastre a devenit o 
boală a civilizaţiei umane. 

Ipoteza lucrarii. Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte, pe de o parte, aspecte 
particulare ale afecţiunilor artrozice, pe de altă parte pune în prim plan elemente de 
anatomie funcţională aplicate în recuperarea articulaţiei artrozice, cat si cuantificarea 
sistematică a conduitelor şi performanţelor pacienţilor pe o durată lungă de timp. Pe scurt 
în lucrare au fost cuprinse ca tema generalităţii înaintea prezentării fazelor succesive de 
tratament prin gimnastica medicală. 
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În cadrul recuperării medicale, ca proces medico-social complex, kinetoterapia reprezintă 
un mijloc terapeutic de bază. Importanţa kinetoterapiei rezultă din insăşi prelungirea ei 
atâta timp cât evoluază afectiune. În cazul artrozei kinetoterapia se poate prelungi pe o 
durată lungă de timp. Tratarea afecţiunilor aparatului locomotor impune colaborarea unei 
echipe complexe de specialişti din domeniile: chirurgie, ortopedie, fizioterapie, 
kinetoterapie,tehnicieni din domeniul ortezării şi protezării, precum şi alte cadre medicale 
şi paramedicale, fiecărui specialist revenindu-i sarcina de îndeplinire a unor obiective 
specifice pregătirii. 

Artrozele sunt artropatii cronice, dureroase uneori deformante,caracterizate prin 
alterarea cartilagiului articular şi prin leziuni hipertrofice ale osului epifizar-
exostoze.Artrozele sunt întâlnite frecvent la persoanele de peste 50 de ani, după această 
vârsta frecvenţa lor fiind în creştere, pe masura trecerii anilor. Astăzi, când durata medie 
de viata a crescut mult faţă de anii trecuţi, fiind în multe ţări, inclusiv în ţara noastra, de 
aproximativ 70 de ani, proporţia pe care o reprezinta vârsta a treia este deosebit de mare. 
Este firesc ca societatea să se ocupe de aceasta parte a populatiei, inclusiv sub aspectu 
asistenţei medicale. De aceea medicii din intreaga lume se preocupa de acest tip de 
afectiuni frecvent intalnite la aceasta vârstă. 

Ea se declanşează atunci când anumiţi constituienţi proteici se modifică,în timp 
ce alţii îşi măresc numărul sau dimensiunea. Este de fapt o încercare a organismului de a 
se repara prin proliferarea celulelor cartilajului, dar rezultatul acestui balans, între 
acţiunea de distrugere şi aceea de regenerare este un cartilaj care face să dispară 
netezimea suprafaţei de legatură a oaselor şi care le permite acestora să alunece. Acest 
proces este însotit de o producere în masă a enzimelor, care, de obicei se află in celulele 
cartilajului. Actiunea acestor enzime cauzează o inflamare locala care măreşte 
deteriorarea tesutulul.În curand, apar mici eroziuni pe suprafaţa cartilajului, care pare 
acum a fi plin de mici cratere. Astfel,osul vecin va fi deteriorat, prezentând fisuri şi 
chisturi in acelaşi timp în incercarea organismului de a-si dezvolta suprafata de contact 
dintre oase şi de a obţine astfel o mai mare stabilitate, osul creste.Dar acest os nu mai este 
unul normal ci este mai rigid şi mai susceptibil la microfracturile care au loc mai ales 
când articulaţiile suportă o greutateneobişnuit de mare.Din cauza procesului 
inflamator,fiecare element al articulaţiei se hipertrofiază: tendoanele,muşchii, ligamentele 
şi capsula articulară. 

Evoluţia acestei boli diferă de la pacient la pacient.Această afecţiune poate să se 
dezvolte până la distrugerea totală a articulaţiei sau poate să se stopeze la un moment 
dat.Există pacienţi cu degete deformate dar care nu simt nici o durere,pe când alţii pot să 
invoce dureri mari în acelaşi timp cu o deformare evidentă a articulaţiilor. Artrozele sunt 
întalnite în special la persoane de peste 50 de ani. În cazul unor suferinţe articulare pe 
care le prezintă un tanar sau o tanară de 20 de ani, în mod obisnuit există un alt proces 
patalogic, inflamator sau mecanic congenital, şi nu unul degenerativ. 

Reumatismul cronic degenerativ afectează puţine articulaţii de obicei una 
singură, cel puţin în perioada de debut a afecţiunii.Cel mai des sunt întâlnite la 
urmatoarele articulaţii: Şoldul (artroză coxofemurală sau coxartroză);Genunchiul (artroza 
genunchiului sau gonartroză);Articulaţiile mâinilor sau ale  coloanei verebrale  

În artrozele evoluate, articulaţiile afectate pot fi deformate şi mărite în volum ca 
urmare a excrescenţelor,uneori exuberante, ale extremităţilor osoase. În afara durerilor 
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artrozele se mai însoţesc şi delimitarea amplitudinii mişcărilor articulare, de exemplu în 
coxartroză bolnavul nu mai flectează membrul ca înainte, se încheie mai greu la şireturi, 
stă mai greu în poziţia picior peste picior.Evoluţia artrozelor este cronică, durând 
perioade lungi de timp. În lipsa unui tratament adecvat, leziunile degenerative se 
accentuează de la un an la altul,neexistând o altă alternativă (leziunile odata produse nu 
regresează). Pacienţii artrozici au de obicei următoarele caracteristici sociologice:  
Anxioşi, Nevrotici, Limitare a activităţilor zilnice sau de filozofie, Limitare a bucuriilor şi 
satisfacţiilor personale. 

Diagnosticarea artrozelor se realizează prin intermediul analizelor de laborator şi 
anume prin examenul radiologic care exprimă modificările corespunzătoare leziunilor. Ca 
urmare a subţierii cartilajului, spaţiul articular este diminuat. Densificarea osului de sub 
cartilajul erodat se traduce prin accentuarea opacităţii lui la razele X, iar prezenţa 
osteofitelor, care apar ca niste excrescenţe osoase, contribuie la conturarea tabloului 
radiologic clinic.Alte examene de laborator, cum sunt cele care pun în evidenţă un proces 
inflamator, acut sau cronic (VSH, electroforeză) sunt normale. Lipsa unui sindrom 
biologic de inflamaţie contribuie la diferenţierea pe planul investigaţiilor de laborator 
dintre artroze şi artrite. 

Cauzele artrozelor sunt necunoscute, însă se decuce că ar proveni de la 
producerea unor fracturi. Unii cercetatori au judecat in mod eronat artrozele numindu-le 
procese de îmbatrânire sau uzură, deşi nu sunt nici una nici alta. Procesul de senescenţă 
are  alt component anatomopatologic. Chiar dacă artrozele sunt mai frecvente la vârstnici, 
faptul că ele nu sunt prezente la toţi indivizii care au ajuns la o anumită vârstă constituie 
un argument împotriva teoriei care consideră artrozele ca un simplu rezultat al procesului 
de îmbătrânire. Dintre factorii care au rol în producerea artrozelor sunt: factori mecanici 
(tulburările de statică, microtraumatismele) factori endocrini (menopauza, acromegalia) 
factori metabolici (cresterea colesterolului şi a acidului uric în sânge). 

La pacienţii obezi frecvenţa artrozelor este mai mare ca la cei normoponderali, ca 
urmare a unor mecanisme : solicitarea excesivă a articulaţiilor de sprijin ; existenţa unor 
tulburări metabolice tulburările circulatorii; 

Clasificarea artrozelor, după criteriul etiologic : artroze primitive: fara cauză 
evidentă şi artrozele secundare: determinate de o anumită cauză, cel mai adesea o 
anomalie constituţională; 

Materiale si metode.În realizarea studiului s-au folosit teste şi măsurători care au 
avut drept scop cuantificarea sistematică a conduitelor şi performanţelor pacienţilor pe o 
durată lungă de timp.Astfel, am utilizat: 

Inspecţia pacienţilor s-a efectuat asupra întregului membru inferior, indiferent de 
tipul şi de localizarea afecţiunii pe care o acuzau aceştia.Inspectia poate oferi date 
importante, aspectul genunchiului fiind adesea, cartea de vizita a artrozicului. 

Prin palparea am urmărit descoperirea unor noduli mici subcutanaţi, duri, 
albicioşi, uneori ulceraţi. Palparea simetrică mi-a permis aprecierea topografică algezica 
şi sediul maxim al tumefacţilor articulare sau periarticulare.Evaluarea durerii am realizat-
o printr-o discuţie avută cu pacienţii după palparea feţelor cartilaginoase ale rotulei prin 
presiune pe marginea ei superioară şi pe care am apreciat-o pe o scala analogă vizuală 
între 0-10. Evaluarea sensibilităţii am efectuat-o cu ajutorul unui obiect cu care am mers 
pe platoul tibial intern şi în spaţiul popliteu am întrebat pacientul dacă simte sau nu ceva. 
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Diferitele tratamente sunt aplicate cu intenţia de a suprima procesul inflamator 
reumatoid şi în speranţa de a ameliora simptomatologia şi de a împiedica extensia 
leziunilor articulare. Dintre formele de tratament amintim:  tratamentul medicamentos;  
tratamentul fizical;(hidroterapia,electroterapia) tratamentul chirurgical. 
Programul de kinetologie recuperatorie cuprinde: 

Posturările – completează programul de luptă împotriva redorii articulare. 
Seporneşte de la poziţia de amplitudine maximă permisă de redoare şi cu ajutorul unor 
forţe exterioare cu acţiune prelungită în timp se încearcă creşterea amplitudinii 
unghiurilor de mişcare. Se pot utiliza cu folos unele tehnici de facilitare neuromusculară 
proprioceptivă, cum ar fi: alternanţa contracţie izometrică – izotonică,stabilizarea ritmică. 
În gonartroză – evitarea flexum-ului; pentru deviaţiile în plan frontal (varus, valgus) 
posturările directe sunt inoperante, are valoare doar posturarea corectoare pentru mers a 
piciorului prin talonete la pantof. 

Mobilizările articulare – pentru a menţine sau ameliora amplitudinile de 
mişcare.Se pot utiliza toate tehnicile cunoscute: etc.Refacerea stabilităţii atât prin exerciţii 
analitice de tonifiere musculară cât şi prin exerciţii în lanţ kinetic inchis; Refacerea 
controlului muscular dinamic pentru mers (coordonare,echilibru, abilitate) astfel încat să 
fie evitat mersul şchiopătat. Tonifierea musculaturii: în gonartroză se va urmări tonifierea 
musculaturii care „înzăvorăşte” genunchiul în mers – cvadricepsul în principal dar şi 
ischiogambierii, se va urmări refacerea forţei extensoare pentru ultimele 20°. Refacerea 
stabilităţii atât prin exerciţii analitice de tonifiere musculară cât şi prin exerciţii în lanţ 
kinetic închis; exerciţiile la bicicleta ergonomică se indică cu condiţia individualizarii 
pentru fiecare bolnav a parametrilor de lucru. Contracţiile musculare pot fi izotonice sau 
izometrice. Tratamentul kinetic urmăreşte: combaterea şi ameliorarea durerii, menţinerea/ 
creşterea gradului de mobilitate articulară,menţinerea/creşterea tonusului muscular, 
combaterea deformaţiilor, reeducarea mersului. 
 

STUDII DE CAZ 
 

 
CAZUL NR.1 
NUME SI PRENUME: R.M. 
VÂRSTA: 70 ani 
SEX: F 
PROFESIE: pensionară 
LOCALITATE: Bucuresti 
DIAGNOSTIC LA PREZENTARE – gonartroză secundară stanga 
DIAGNOSTICE SECUNDARE –hernie de disc L5–S1 stanga paralitică operată în 2007, 
hipertensiune arterială 
MOTIVUL PREZENTĂRII:  dureri reumatismale cu character inflamator, impotenţă 
functională partial creştere ponderală importantă: aproximativ 7 kg,dispnee la eforturi 
minime 
ANAMNEZĂ:  mers dificil, posibil doar cu sprijin,antecedente heredo – colaterale: - 
afecţiuni reumatismale 
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EXAMEN CLINIC GENERAL:  articulaţia genunchiului stâng apare mult mărită 
transversal 
EXAMEN DE SPECIALITATE: 
 EVALUAREA DURERII: după prima examinare, evaluarea pe scală vizuală analogă a 
durerii este de 7. 
INSPECŢIA: gonartroza secundară cu genu valgum şi tulburări ale circulaţiei de 
retur,tumefacţie partială a feţei anterioare,însoţită de roşeaţe a tegumentelor. 
PALPAREA :  se simte deplasarea rotulei, limitarea flexiei şi extensiei datorită tumefierii 
articulaţiei,limitarea abductiei şi anteducţiei articulaţiei genunchiului, unghiul format de 
coapsă cu gamba este de 160°, limitarea dureroasă a rotaţiei interne şiexterne a piciorului. 
SENSIBILITATEA: sensibilitate diminuată la genunchiul stâng, iar la cel drept o 
deteriorare însemnată.  
EVALUAREA MOBILITĂŢII – gonartroză de clasa a II a cu laxitate (redoare) moderată 
între 10 şi 20°.  
EVALUAREA TONUSULUI MUSCULAR- s-a constatat forţa 4 – pacientul putând 
efectua mişcarea contra gravitaţiei şi contra unei rezistenţe mici. 
 
 
CAZUL NR.2 
NUME SI PRENUME: C.G. 
VÂRSTA: 51 ani 
SEX: F 
PROFESIE: fărăocupaţie 
LOCALITATE:Bucuresti 
DIAGNOSTIC LA PREZENTARE: - gonartroză bilaterală severă 
DIAGNOSTICE SECUNDARE: - scleroză lateral amiotrofică,hipertensiune arterială, 
obezitate de gradul II 
MOTIVUL PREZENTĂRII:- dureri reumatismale, stază venoasă, impotenţa funcţională, 
creştere ponderală importantă: aproximativ 12 kg, dispnee la eforturi minime, dureri 
intense în ortostatism dar şi în repaus 
ANAMNEZA: - mers imposibil fără cârje, 
EXAMEN CLINIC GENERAL:  articulaţiile genunchiului apar mult măritet egumentul 
prezintă o culoare vânătă 
EXAMEN DE SPECIALITATE:  EVALUAREA DURERII: după prima examinare, 
evaluarea pe scala vizuală analogă a durerii este de 9. 
INSPECŢIA:  gonartroză bilaterală severă cu genuflexum şi tulburări ale circulaţiei de 
retur, tumefacţie a feţei anterioare,însoţită de roseaţe tegumentelor 
PALPAREA:  se simte deplasarea rotulei, limitarea flexiei şi extensiei datorită tumefierii 
articulaţiilor, limitarea abductiei şi anteductiei articulaţilor genunchiului,mişcările 
executate la nivelul membrului stâng sunt limitate din cauza sclerozei, limitarea dureroasă 
a rotaţiei interne şi externe a articulaţiilor.  
SENSIBILITATEA: deteriorarea sensibilităţii. 
EVALUAREA MOBILITĂŢII-gonartroză de clasa aII a cu laxitate moderată între 10-20°. 
EVALUAREA TONUSULUI MUSCULAR- s-a constatat forţa 3 pacientul a efectuat 
mişcarea contra gravitaţiei, dar fără rezistenţă 
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Rezultate.Prin aplicarea tratamentului adecvat, reintegrarea în activitaţile socio – 
 cotidiene s-a facut mai rapid. În aplicarea exerciţiilor, atât în programele de kinetoterapie 
practicate în instituţii (spitale, policlinici) cât şi la domiciliu, trebuie respectate regulile 
metodice in privinta individualizării efortului, dar şi cele de formare a deprinderilor 
motrice corecte (de la uşor la greu, de la cunoscut la necunoscut, de la simplu la 
complex). 
 

Concluzii si referinte Pentru o restabilire cât mai aproape de normal 
kinetoterapia este indispensabilă prin tehnicile şi metodele care au o valoare deosebită 
pentru eficientizarea rezultatelor. 
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Abstract 

The physical  free exercise practiced and physical labor were reduced due to the 
increased level of comfort and civilization. But reducing  of  the physical effort causes the 
sedentary, which nowadays has become a disease of the human civilization. The purpose 
of this material is to reflect the particular aspects of arthritic conditions, the  foregrounds 
elements of functional anatomy applied osteoarthritic joint recover  and systematic 
quantification of patient behaviors and performance over a long time. 
Objectives: Develop a program of rehabilitation kinesiology with the intention of 
suppressing the inflammatory process of rheumatoid and hoping to relieve symptoms and 
prevent joint damage extension. 

Methods and results: As we used the following methods: inspection, palpation 
segment, pain assessment, evaluation sensitivity, discussions, application of kinesiology 
program rehabilitation, proprioceptive neuromuscular facilitation techniques, posture 
techniques, passive motion, active  etc. 

Conclusions and references: For a recovery, closer to normal, physiotherapy is 
essential through  techniques and methods that are of particular value to optimize results. 
 
Keywords: Arthrosis, joints, Kinetic treatment, Recovery, Chronic rheumatism 
degenerative.  
 
 
Introduction 

Unprecedented developments in the technical field,have led to profound 
transformations in the lives of the population.Both freely practiced, exercise and physical 
work were reduced due to the increasing degree of comfort and civilization.But reducing 
the physical effort has led to the emergence of sedentary, which nowadays has become a 
disease of the human civilization.  
 
Hypothesis 

This paper aims to provide, on the one hand, issues of artrozice diseases, on the 
other hand put in the foreground elements of anatomy applied in functional recovery of 
hip joint arthrosis Briefly in the paper have been included as background information in 
advance of the presentation theme successive phases of treatment through medical 
gymnastics. During the recovery process, as the social-medical complex, physical therapy 
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is a therapeutic means. The importance of stemming from her extended herself so long as 
the disease evolves. In the case ofarthrosis physical therapy may be extended for a long 
duration of time. The treatment of the locomotor system requires the collaboration of a 
team of specialists in the fields of : surgery,orthopedics, physiotherapy, physical therapy, 
kinetoteraphy, technicians in the field of orthotics and prosthesis, as well as other medical 
and paramedical staff, each purpose for which specialist the specific objectives of. 

Arthritis are chronic arthropathies, painful sometimes shear characterized by 
altering the articular cartilage and hypertrophic lesions of epifiziar bone exostoze. 
Arthritis are encountered frequently in people over 50 years after this age their frequency 
increasing as the passage of the years. Today,when average life span has increased 
significantly compared to previous years in many countries including in our country 
approximately 70 years the proportion that is elderly is particularly high. It is natural that 
society to handle this part of the population including healthcare. That’s why doctors 
around the world deal with this type of ailments common at this age. 

It is triggered when certain protein constituents modify while others increase the 
number or size of. It is in fact an attempt by the body to repair the cartilage cells 
proliferation but the result of this balance between the action of destruction and that 
regeneration is a cartilage which make it disappear surface smoothness of connection of 
bones and that allow them to slip.  

This process is accompanied by a mass production of enzymes that typically sits 
in cartilage cells.The action of these enzymes cause local swelling which increases tissue 
damage.  In soon, small erosions occur on the surface of cartilage that now seems to be 
full of small craters. So the neighbor bone will be damaged with cracks and cysts. At the 
same time in an attempt to develop the contact surface of bones and thus get greater 
stability, bone grows but this os is no longer one normal but is louder and more likely the 
micro-fractures that occur especially when the joints supports an unusually high weight. 
Due to the inflammatory process each element of the joint undergoes hypertrophy : 
tendons, muscles, ligaments and joint capsule.   

The progress of this disease varies from patient to patient. This condition can 
develop up to the total destruction of the joint, or to stop at a time.There are patients with 
deformed fingers but felt no pain, while others may invoke pain while a obvious 
deformity of the joints. Arthrosis are common especially in people over 50 years. In the 
case of joint pains which shows a young or young 20 years, there is another process 
typically pathology, inflammatory or mechanical congenital, degenerative, not one. 
Chronic rheumatism, degenerative joint typically affect less one, at least during the onset 
of the disease. Most often be seen in the following joints:  hip (coxofemoral osteoarthritis 
or osteoarthritis);  knee (knee osteoarthritis or osteoarthritis);  Hand Joints or spine  

In advanced osteoarthritis, affected joints may be deformed and increased in 
volume hythm growths, sometimes exuberant bone extremities. Apart from 
osteoarthritis pain longer accompany the delimitation joint range of motion,for example 
in osteoarthritis sufferer member not flex as before, ends harder to braid sits difficult 
position legs. 

Arthrosis evolution hythms , lasting for long periods of time. In the 
absence of adequate treatment,  degenerative lesions is increasing from year to year, with 
no other alternative (once produced no lesions regress). 
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Arthritic patients typically have the following characteristics sociological:  
anxiety, neurotic, limitation of daily activities or work, limitation of joy and personal 
satisfaction. 

Arthrosis diagnosis is made through laboratory namely by radiological 
examination that express the corresponding modifications lesions. As a result of the 
thinning of the cartilage, joint space is reduced. Densification bone beneath the cartilage 
eroded by emphasizing translates’s opacity to X-rays and the presence of osteophytes, 
which appear as horns, help shape clinical radiological picture. Other laboratory tests, 
such as those that reveal an inflammatory process, acute or chronic (VSH, 
electrophoresis) are normal. The lack of a biological syndrome of inflammation 
contributes to the differentiation in terms of laboratory investigations of arthrosis and 
arthritis. 

  Arthrosis causes remain unknown, but it  deduce that would result from the 
occurrence of fractures. Some reaserchers have judged athroses wrongly, calling them 
processes of aging or wear, though neither one nor the other. The process of senescense is 
another pathological component. Even though arthrosis are more frequent in the elderly, 
the fact that they are not present at all the people who have reached a certain age is an 
argument against the theory that consider arthrosis like a simple result of aging process. 

Among the factors that play a role in arthrosis are: mechanical factors (static 
disorders, microtraumas), endocrine factors  (menopause, acromegaly), metabolic factors 
(high cholesterol and uric acid in the blood). 

 In obese patients the frequency of arthrosis is higher than those of normal weight, 
as a result of some mechanisms: requiring excessive joint support, the existence of 
metabolic disorders, circulatorz disorders. 

Arthrossis classification, ethiologic criterion: arthrosis primitive (no obvious 
cause) and athrosis hythms  (due to a particular cause, most often a constitutional 
anomaly).  

 
Materials and methods 

 By palpation we followed the discovery of small subcutaneous nodules, hard, 
whitish, sometimes ulcerated. Symmetric palpation allowed me algesia terrain 
appreciation and registered maximum joint swelling or periarticular. Pain evaluation we 
performed with a discussion he had with patients after palpation of the patella cartilage 
faces pressure on its top edge and I appreciated it on a visual analogue scale from 0-10. 
Sensitivity assessment we made using an object with internal tibial plateau walked in the 
popliteal space I asked the patient if she or something. 

The various treatments are applied with the intention of suppressing the 
inflammatory process of rheumatoid and hoping to relieve symptoms and prevent joint 
damage extension. Among the forms of treatment include: drug treatment, physical 
therapy; (Hydrotherapy, Electrotherapy) surgery. 

Kinesiology Rehabilitation Program includes: 
Posture – complete program for fighting joint stiffness. It starts from the position 

of maximum permissible amplitude with stiffness and long-acting external forces while 
attempting to increase the amplitude of movement angles. Can be used to help some 
proprioceptive neuromuscular facilitation techniques such as alternating contraction 
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isometric – isotonic, rhythmic stabilization. In osteoarthritis – avoiding flexum’s, for 
deviations in the frontal plane (varus, valgus) is immaterial direct posture, posture 
correction is only valid for walking foot with shoe inserts. Joint mobilization- to maintain 
or increase the range of movement.You can use all the techniques known: posture, 
passive motion, active,etc. Restoring stability both analytical muscle toning exercises and 
closed kinetic chain exercises; Restoration of muscle control dynamic walking 
(coordination, balance, ability) so as to avoid limping.Muscle tone: in osteoarthritis 
muscle tone that will follow  knee walking – mainly quadriceps and hamstrings will 
pursue recovery extensor force for the last 20 °. Restoring stability both analytical muscle 
toning exercises and closed kinetic chain exercises, exercise bike ergonomic indicated 
individualization for each patient provided the working parameters.   Muscle contractions 
can be isotonic and isometric. Kinetic treatment follows: control and pain relief, 
maintaining / increasing joint mobility, maintain / increase muscle tone, fighting 
deformations gait rehabilitation. 
 
CASE STUDIES 
CASE NR. 1  
NAME: R.M 
AGE: 70 
PROFESSION: Pensioner 
TOWN: Bucharest 
FIRST DIAGNOSE: left secondary gonarthrosis 
SECONDARY DIAGNOSES: L5-S1 disc herniation left paralytic operated in 2007, 
blood pressure 
REASON FOR PRESENTATION: inflamathory rheumatic character, significant weight 
gain, dyspnea on minimal effort. 
ANAMNESIS: difficulty walking only with support, family history thereof rheumatic 
diseases. 
GENERAL CLINICAL EXAM: 
PAIN ASSESSMENT: after the first examination, assessment of visual analogue pain 
scale is 7. 
INSPECTION: genu valgum secondary osteoarthritis and disorders of the return 
movement, partial facial swelling earlier, accompanied by redness of the skin 
PALPATION : it feels the movement of patella,limiting flexion and extension due to joint 
swelling, limitation of abduction of the knee joint angle of the thigh with the leg is 160 °, 
limiting painful internal and external rotation of the leg. SENSITIVITY : diminished 
sensitivity to the left knee and the right to a significant deterioration in mobility 
assessment – grade II gonarthrosis of the laxity (stiffness) moderate between 10 and 20 ° 
ASSESSMENT OF MUSCLE TONE-found strength 4 – patient may perform a 
movement against gravity and resistance against small. 
CASE NR. 2 
NAME: C.G 
AGE: 51 
PROFESSION: Unemployed 
TOWN: Bucharest 
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FIRST DIAGNOSE: severe bilateral gonarthrosis 
SECONDARYDIAGNOSE: 
amyotrophic lateral sclerosis, hypertension, obesity grade II 
REASON FOR PRESENTATION: rheumatic pain, venous stasis, 
impotence, weight gain importance: about 12 kg, minimum effort dyspnea, severe pain 
and to stand upright 
ANAMNESIS: impossible walking without crutches 
GENERAL CLINIC EXAM: 
PAIN ASSESMENT: After the first examination, assessment of visual analogue pain 
scale is 9. 
INSPECTION: return movement disorders, swelling severe bilateral gonarthrosis genu 
flexum and of the face earlier, with redness of the skin 
PALPATION: it feels the movement of patella,limiting flexion and extension due to joint 
swelling, limitation of abduction of the knee joint angle of the thigh with the leg is 160 °, 
limiting painful internal and external rotation of the leg.  
SENSITIVITY: deterioration of sensitivity.   
MOBYLITY: gonarthrossis grade II  with moderate laxity 10-20°.  
ASSESMENT OF MUSCLE TONE: found strength 3, patient performed movement 
against gravity, but not resistance. 
 
Results 

 Applying the aproprietly treatment, the reintegration in daily activities was quickly 
done. The application exercises, both physical therapy programs practiced in institutions 
(hospitals, clinics) and at home, must be observed regarding individualization methodical 
effort, but also the correct driving skills training (from easy to difficult, from the known 
the unknown, from simple to complex). 

 
Conclusions and references: For a restoration close to normal, hythms  

therapy is hythms  through its tehniques and methods which has a great value for 
benefic results.  
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Rezumat 

     Mişcarea este strâns legată cu starea de sănătate, ea nu trebuie limitată la 
acţiunile zilnice, iar modul de viaţă este un factor de bază care poate declanşa sau 
favoriza în organism multiple disfuncţii ce afectează în mod ostil sănătatea individului. 

     Această lucrare îşi propune să prezinte beneficiile aduse de practicarea terapiei 
prin dans,aspecte referitoare la modul în care se realizează terapia prin dans şi studii 
care au evidenţiat faptul că practicanţii acesteia şi-au îmbunătăţit atât starea mentală,cât şi 
emoţională. 

     Prin intermediul cercetării, dorim să observăm dacă practicarea terapiei prin dans 
în mod organizat se asociază cu îmbunătăţirea funcţiei cognitive,creşterea stimei de 
sine, eliberarea emoţiilor negative. 

 
Cuvinte cheie: terapie, beneficii,  sănătate 

 
 

Introducere 
     Terapia prin dans sau terapia mişcării reprezintă utilizarea mişcării în scop 

psihoterapeutic, pentru a promova integrarea emoţională, psihică şi comportamentală a 
individului. Obiectivul terapeutic este obţinerea unui echilibru sănătos şi a sentimentului 
de plenitudine. 

Dansul a început să fie utilizat în psihoterapie în anii 1940, în momentul în care 
terapeuţii au observat că pacienţii lor s-au simţit mai bine după ce au urmat cursurile 
inedite de dans ale lui Marian Chace.  

     O formă a psihoterapiei expresive, terapia prin dans se bazează pe ideea că există 
o legătură directă între mişcare (corp) şi emoţii (psihic). Terapia prin dans îi ajută pe 
pacienţi să se redescopere, pentru a fi mai conştienţi de sine şi pentru a se simţi mai 
întregi, mai împliniţi. Învăţând să se iubească pe sine, oamenii reuşesc să-i iubească pe 
ceilalţi. 

Terapia prin dans sau terapia mişcării poate fi utilizată pentru tratarea 
afecţiunilor psihice şi psihosomatice. Sunt puţine studii ştiinţifice care să cerceteze 
efectele terapiei prin dans în prevenirea şi tratarea afecţiunilor, însă rapoartele clinice 
indică eficienţa terapiei prin dans in imbunatatirea stimei de sine, reducerea stresului, 
îmbunătăţirea interacţiunilor interpersonale şi oferirea ocaziei de comunicare a emoţiilor. 
Ca formă de exerciţiu fizic, dansul este benefic atât pe plan emoţional, cât şi pe plan fizic 
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– creşterea forţei musculare, coordonare şi mobilitate mai bună, scăderea tensiunii 
musculare. 

     Dansul este o artă, iar această artă nu se adresează doar persoanelor diagnosticate 
cu suferinţe fizice şi/sau psihice, ci şi oamenilor sănătoşi pentru care prevenţia este 
deosebit de importantă. Dansul favorizează conştientizarea corpului – dar şi a mediului, 
dezvoltă modalităţi de comunicare – dar şi de eliberare, prezentând multiple beneficii 
pentru sănătatea omului. 

Implementarea unor mişcări cu rol benefic asupra corpului, îmbinate cu elemente 
kinetoterapeutice, de gimnastică medicală şi exerciţii de izometrie, precum şi dobândirea 
unur cunostinţe de dans şi stăpânirea unor coregrafii, reprezintă elementele de bază atunci 
când dorim să obţinem efecte “medicale” prin dans. 

 
     Beneficiile aduse de dans: 

-îmbunătăţirea funcţiei cognitive, dar şi a memoriei la orice vârstă; 
-creşterea stimei de sine şi stimularea comunicării;terapie prin dans  
-ajută la întărirea oaselor şi la îmbunătăţirea funcţiilor muşchilor şi articulaţiilor; 
-elimina stresul de zi cu zi;  
-dansul ajută la eliberarea unor emoţii negative: furie, teamă, ura etc.; 
-dansul previne şi tratează anumite boli, fiind de ajutor în diabetul zaharat, unele 

afecţiuni cardiovasculare, afecţiuni musculare, articulare şi osoase, obezitate, tulburări 
psihice etc. 
 
Problematica abordată 

     Dansul este o formă de comunicare nonverbală, spontană, ceea ce implică 
participarea atât a conştiinţei cât şi a subconştientului, o comunicare într-o situaţie 
destinsă, securizantă, pe care o creează ritmul muzicii şi convenţia socială care asociază 
dansul cu momente de divertisment, de “distracţie”. De aici rezultă două motive pentru 
care dansul are funcţie terapeutică şi totodată două rezultate terapeutice, care în cadrul 
terapiei prin dans se susţin reciproc: 

 1. Dansul reia contactul conştient cu emoţiile stocate la nivel somatic de-a lungul 
vieţii. Emoţiile puternice care nu sunt exprimate în momentul trăirii lor de către fiinţa 
umană se păstrează sub forma unor tensiuni musculare la nivelul acelor părţi ale corpului 
legate simbolic de situaţia trăită. Dansul solicită mult mai multe grupe de muşchi decât 
activităţile obişnuite. Prin dans sunt descoperite din nou,  posibilităţile uitate ale corpului  
şi conştientizete acele tensiuni de mult uitate. 

2. Dansul  impune acea stare de joc, de liber acces pe tărâmul imaginaţiei, unde 
totul este posibil prin improvizaţie, unde problemele apar  într-un mod diferit, unde 
stereotipurile şi blocajele se pierd în varietatea posibilităţilor (un prim pas spre rezolvarea 
conflictului intern), şi acea stare de deschidere spre ceilalţi (primul pas spre rezolvarea 
conflictului cu celălalt). 

     Utilizarea în scop terapeutic a activităţilor corporale pentru a îmbunătăţi starea 
fizică şi mentală a persoanelor este amintită în diverse lucrări. Rezultatele studiilor 
ştiinţifice efectuate de Hanna JL,1995 (Jeleascov C., 2006) privind efectelor terapiei prin 
miscare asupra sănătăţii indică eficienţa acesteia în îmbunătăţirea stimei de sine şi în 
reducerea stresului. 
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     Terapia are drept scop conectarea cu sinele şi eliberarea de tensiunile şi de 
blocajele înscrise în memoria corpului. Din punct de vedere fizic, ea ameliorează 
circulaţia, coordonarea şi tonusul muscular. Din punct de vedere mental şi emotiv, terapia 
creşte încrederea în sine, stimulează capacităţile intelectuale şi creativitatea şi permite 
exprimarea unor emoţii greu de redat prin cuvinte (furie, frustrare, izolare etc.). 

     Terapia prin dans are practic trei componente importante: dansul,mişcarea fizică 
şi creativitatea,toate acestea fiind menite să producă modificări favorabile la nivel 
fizic,emoţional,cognitiv şi social (Arts therapies, link: http://www.mind.org.uk/mental_ 
health_a-z/7995_arts_therapies). De asemenea,este folosită în cazul persoanelor cu 
dificultăţi de comunicare(pentru că le ajută să se exprime într-o manieră non-verbală), 
persoanelor care doresc să-şi îmbunătăţească percepţia corporală(cele care nu sunt 
mulţumite de greutatea lor corporală,persoanele care au suferit de amputări şi doresc o 
adaptare la noua schemă corporală) sau celor care doresc să dobândească un control mai 
bun asupra corpului şi al mişcărilor (What is Dance Movement Therapy?, link: http:// 
www.wisegeek.com/what-is-dance-movement-therapy.htm). 

     În plus, terapia prin dans a fost utilizată pentru prima dată în secolul al XIX-lea, 
în&nbsp;Marea Britanie. Popularitatea sa a crescut abia după anii 1940, când a început să 
fie utilizată în SUA. Chiar dacă dansul este o formă de exprimare pe care oamenii au 
utilizat-o din cele mai vechi timpuri,dansul ca terapie a fost instituit atunci când o 
profesoară de dans din SUA a observat că unii dintre elevii săi erau mult mai interesaţi de 
emoţiile pe care le experimentau în cadrul dansului decât pe partea tehnică. Lucrând 
îndeaproape cu o echipa medicală, aceasta a pus bazele terapiei prin dans. 

     Terapia prin dans se poate realiza fie individual, fie în cadrul unui grup. În 
ambele situaţii, terapia presupune patru etape prin care pacientul trebuie să treacă pentru a 
putea obţine efecte benefice în urmă dansului. 

1. Pregătirea presupune pregătirea fizică a corpului prin exerciţii şi mişcări 
specifice şi totodată crearea unui mediu confortabil şi sigur. 

2. Incubaţia constă într-o fază de relaxare în cadrul căreia pacientul are 
posibilitatea (şi este încurajat) să renunţe la controlul conştient şi să îşi 
exprime liber sentimentele şi emoţiile prin intermediul dansului. În acest 
stadiu se consideră că mişcarea devine simbolică pentru ceea ce trăieşte 
pacientul. 

3. Iluminarea este etapa în care pacientul face legătura între mişcările simbolice 
de dans realizate în etapa anterioară cu posibilele înţelesuri pe care acestea le-
ar putea avea, ajutat fiind&nbsp;în acest demers de către terapeut. 

4. Evaluarea are loc la finalul şedinţei de terapie şi constă în evaluarea 
progresului înregistrat de pacient (Effect of Dance/ Motor Therapy on the 
Cognitive Development of Children, link: http://openaccesibility.org/images/ 
XEW191_Asmita_Vilas_Balgaonkar.pdf.). 
În cadrul terapiei sunt luate în considerare şi analizate şi alte aspecte 
individuale(altele decât mişcarea propriu-zisă) care ar putea oferi indicii 
despre testarea interioară a individului,aspecte care ţin de tonalitatea vocii, 
expresivitatea chipului, privirea, modul în care se mişcă etc. 

 
 

http://www.wisegeek.com/what-is-dance-movement-therapy.htm�
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Argumente pro: 
- Terapia prin dans propune o abordare holistică asupra vindecării, pentru că se 

adresează atât corpului, cât şi stării mentale şi emoţionale a persoanei(What Does 
a Dance Therapist Do?, link: http://www.wisegeek.com/what-does-a-dance-
therapist-do.htm) 

- Pentru că presupune activitate fizică, terapia prin dans ajută la eliberarea 
endorfinelor în creier, care favorizează inducerea unei stări de bine. De 
asemenea, efectele pozitive se resimt la nivelul mai multor sisteme: respirator, 
circulator, musculo-scheletal. 

- Deşi unii critici consideră că dansul este similar cu exerciţiile fizice în ceea ce 
priveşte efectul la nivel fizic şi psihic, un studiu a arătat că dansul este mult mai 
puternic în îmbunătăţirea stării de spirit şi reducerea anxietăţii decât alte forme de 
terapie, activităţi sau exerciţii. Participanţii care sufereau de tulburări de anxietate 
au fost împărţiţi în patru grupuri: un grup a practicat dans modern, al doilea grup 
a realizat exerciţii fizice, al treilea grup a ascultat muzică, iar al patrulea a realizat 
exerciţii de matematică. Rezultatele au arătat că anxietatea a scăzut doar în grupul 
care a dansat. 

- Terapia prin dans ajută la exprimarea acelor persoane pentru care comunicarea 
verbală poate pune probleme: copii, persoanele care suferă de depresie, autiştii 
etc. De asemenea, poate fi utilă şi atunci când unele sentimente sau trăiri nu pot fi 
exprimate verbal: frustrare, furie, durerea pierderii unei persoane apropiate etc. 

- Terapia prin dans nu implică efecte adverse, cu condiţia că mişcarea fizică să se 
realizeze la indicaţia şi sub supravegherea terapeutului, care trebuie să cunoască 
dinainte istoricul medical al pacientului şi eventualele contraindicaţii pentru 
mişcare(diverse afecţiuni în care mişcarea nu este indicată). 

- Terapia prin dans nu se adresează doar celor care ştiu să danseze, ci şi celor care 
sunt mai puţin îndemânatici şi flexibili, pentru că scopul nu este că aceştia să 
devină experţi în dans, ci pur şi simplu să treacă peste barierele puse de 
comunicarea deficitară sau sentimentele şi situaţiile negative pe care le 
experimentează, pentru a se putea exprima liber. 

- În cazurile când este practicată în cadrul unui grup, terapia prin dans are rolul de 
a crea sau întări interacţiunile dintre membrii acestuia. Scanarea MRI a arătat că 
zonele creierului care sunt activate în timpul dansului la dansatori sunt similare 
cu ale celor care doar îi privesc pe aceştia, ceea ce constituie o explicaţie pentru 
îmbunătăţirea stării de spirit în timpul dansului. 

  
Stadiul cunoasterii 
Studii privind „Terapia prin dans” 

Terapia prin dans nu a beneficiat de un studiu intens, pentru a se vedea în ce 
măsură efectele benefice susţinute de terapeuţi sunt într-adevăr valide iar rezultatele 
pozitive sunt într-adevăr datorate dansului. Cele mai multe au fost strânse în urma 
studiilor de caz şi a rezultatelor raportate de terapeuţi, însă pentru ca acestea să fie 
unanim acceptate şi recunoscute este nevoie de teste clinice bine realizate din punct de 
vedere metodologic. 

http://www.wisegeek.com/what-does-a-dance-therapist-do.htm�
http://www.wisegeek.com/what-does-a-dance-therapist-do.htm�
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1. Într-un studiu realizat asupra unor femei care s-au vindecat de cancer şi care au 
urmat şedinţe de terapie prin dans s-a observat faptul că articulaţiile umerilor au 
căpătat o mare mobilitate, iar la nivel psihic percepţia corporală s-a îmbunătăţit 
semnificativ, comparativ cu persoanele care nu urmaseră terapia prin dans(Dance 
Therapy,link: 
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryabdalte
rnativemedicine/mindbodyspirit/dance-therapy). 

2. Un alt studiu clinic, realizat în Germania, şi-a propus evaluarea terapiei de dans 
în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii vieţii. Participanţii erau persoane care 
se confruntau cu stres la locul de muncă, anxietate înainte de examene, stres legat 
de relaţiile interpersonale sau cauzate de anumite evenimente şi situaţii din viaţă 
lor(divorţ, pierderea unei persoane apropiate etc.). Rezultatele au arătat că atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung s-au obţinut îmbunătăţiri la nivelul relaţiilor 
sociale, sănătăţii fizice şi calităţii vieţii în general în cazul celor care au avut parte 
de terapie prin dans. 

 
Scopul cercetarii 

      Această lucrare îşi propune să prezinte aspectele deja cunoscute, dar şi pe cele de 
noutate asupra rolului pe care dansul îl are în îmbunătățirea starii de spirit, a cresterea 
stimei de sine, exprimarea emoțiilor. Dansul este o formă de comunicare nonverbală, 
spontană, ceea ce implică participarea atât a conştiinţei cât şi a subconştientului, o 
comunicare într-o situaţie destinsă, securizantă, pe care o creează ritmul muzicii şi 
convenţia socială care asociază dansul cu momente de divertisment, de “distracţie”. 

     O formă a psihoterapiei expresive, terapia prin dans se bazează pe ideea că există 
o legătură directă între mişcare (corp) şi emoţii (psihic). Terapia prin dans îi ajută pe 
pacienţi să se redescopere, pentru a fi mai conştienţi de sine şi pentru a se simţi mai 
întregi, mai împliniţi. 
 
Organizarea cercetării 
      Eşantionul supus investigaţiei a curpins un număr de 40 de studente la 
psihologie, care au participat la două şedinţe de terapie prin dans pe săptămâna. 
 
Ipoteze 
      Dacă se aplică un program de terapie prin dans (individual sau de grup) în mod 
continuu, se îmbunătăţeşte starea de sănătate (fizică şi psihică). 
 
Metode de cercetare: 

-observaţia pedagogică;  
-anchetă; 
-convorbirea dirijată, realizată după un sistem de întrebări. 

 
Rezultatele cercetării: 
      În urmă observaţiei şi a convorbirii purtate cu cele 40 de cursante, s-au constatat 
următoarele: 

-activitatea corporală contribuie la crearea unei stări de optimism; 

http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryabdalternativemedicine/mindbodyspirit/dance-therapy�
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryabdalternativemedicine/mindbodyspirit/dance-therapy�
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-tinerele se simt mai relaxate, eliberate de tensiunile acumulate; 
-convorbirile au demonstrat dezvoltarea interesului pentru terapia prin dans cu 

efecte benefice pentru sănătate; 
-practicarea terapiei prin dans le-a creat o stare de optimism şi bună dispoziţie; 
-tinerele au devenit mai sociabile, dansul le-a îmbunătăţit relaţiile cu ceilalţi. 

 
Iată ce declară subiecţii cercetaţi, în cadrul convorbirii dirijate: 
D.F. -20 ani: ‘’Mă simt schimbată în bine când dansez,am o gândire pozitivă’’; 
A.P. -21 ani: ‘’Îmi place să dansez,am o condiţie fizică bună şi o inimă sănătoasă’’; 
E.C. -20 ani: ‘’De când practic dansul,sunt mai bine dispusă şi gândesc mai limpede’’; 
V.S. -22 ani: ‘’Nu mai sunt stresată şi pot dormi mai bine,dansul mă relaxează şi mă face 
să uit de problemele vieţii cotidiene’’; 
A.D. -21 ani: ‘’Dansul are un rol important pentru mine, mă relaxează şi mă ajută să-mi 
eliberez emoţiile negative’’. 
 
Concluzii: 

     Din convorbirile realizate pe toată durata cercetării cu cursantele precum şi din 
ancheta efectuată rezultă următoarele concluzii: 

-terapia prin mişcare are efecte benefice în creşterea încrederii în forţele proprii,  
creşterea capacităţii de  autocontrol,  micşorarea stării de anxietate; 

-sunt îmbunătăţite mai multe aspecte ale vieţii: sănătate, viaţă socială, relaxare, 
distracţie. 
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Abstract 

     The movement is closely linked with health, it should not be limited to daily 
activities and way of life is a basic factor that can trigger or promote multiple 
dysfunctions in the body that affect individual health hostile. 

     This paper aims to present the benefits of dance therapy practice, issues related to 
how it performs dance therapy, and studies have shown that its practitioners have 
improved their mental state and emotional. 

     Through research, we want to see if practicing in an organized dance therapy is 
associated with improved cognitive function, increased self-esteem, release negative 
emotions. 
 
Keywords: care, benefits, health 
 
 
Introduction  

Dance therapy or movement therapy is the psychotherapeutic use of movement 
purposes to promote the integration of emotional, mental and behavior of the individual. 
The therapeutic objective is to achieve a healthy balance and sense of wholeness.  

The dance began to be used in psychotherapy in the 1940s, when therapists have 
noticed that their patients felt better after original dance attended by Marian Chace. 

A form of expressive psychotherapy, dance therapy is based on the idea that there 
is a direct link between movement (body) and emotional (psychological). Dance therapy 
helps patients to rediscover, to be more self-conscious and feel more whole, more 
fulfilled. Learning to love themselves, people learn to love others. 

Dance therapy or movement therapy can be used to treat psychiatric and 
psychosomatic. There are few scientific studies to investigate the effects of dance therapy 
in preventing and treating disease, but clinical reports indicating the effectiveness of 
dance therapy in improving self-esteem, reduce stress, improve interpersonal interactions 
and providing the occasion for communicating emotions. As a form of exercise, dancing 
is beneficial both emotionally and physically – increasing muscle strength, coordination 
and improved mobility, decreased muscle tension. 

Dance is an art, and that art is not only for people diagnosed with suffering 
physical and / or mental, but also healthy people for whom prevention is extremely 
important. Dance promotes body awareness – and the environment, developing ways of 
communicating – and release, very beneficial to human health.  
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Implementation of the beneficial role of body movements, combined with 
elements of physical therapy, medical gymnastics and isometric exercises, and acquiring 
knowledge unur mastery of dance and choreography, are the basic elements when we 
want to actually get “medical” dance. 

The benefits of dance:  
-improve cognitive function and memory at any age;  
-increased self-esteem and fostering communication, dance therapy  
-helps to strengthen bones and improve the functions of muscles and joints;  
-eliminate everyday stress;  
-dance promotes the release of negative emotions: anger, fear, hatred and so on;  
-dance prevents and treats certain diseases are helpful in diabetes, some 

cardiovascular, muscular, joint and bone disorders, obesity, mental disorders, etc. 
Dance is a form of nonverbal communication, spontaneous, involving the 

participation of both consciousness and the subconscious communication in a relaxed 
position, secure it creates the music and dance of social convention that associates with 
moments of entertainment, “fun”. Hence two reasons why dancing is therapeutic function 
and also two therapeutic outcomes, which in dance therapy are mutually reinforcing: 

1. Dancing resume conscious contact with somatic emotions stored throughout life. 
Strong emotions that are not expressed at the time by their living human being 
kept in the form of muscle tension in the body related to those parts of the 
symbolic living situation. Dancing requires a lot more muscle groups than regular 
activities. Dance are discovered again forgotten possibilities of the body and 
those tensions conştientizete long forgotten. 

2. Dancing requires that state game, free access to the realm of imagination, where 
everything is possible through improvisation, where problems arise in a different 
way, where stereotypes and bottlenecks are lost in the variety of possibilities (a 
first step towards resolving internal conflict), and that state of openness to others 
(the first step towards resolving the conflict with each other). 
Therapy use corporal activities to improve physical and mental state of people is 
mentioned in various works. The results of scientific studies conducted by Hanna 
JL, 1995 (Jeleascov C., 2006) on the effects of exercise therapy on health show 
its effectiveness in improving self-esteem and reducing stress. 
Therapy aims to connect with yourself and release tension and blockages in the 

body memory included. From the physical point of view, it improves circulation, 
coordination and muscle tone. In terms of mental and emotional therapy increases self-
confidence, stimulate intellectual abilities and creativity and allows the expression of 
emotions difficult to play with words (anger, frustration, isolation, etc..). 

Dance therapy has basically three important components: dance, exercise and 
creativity, all of which are designed to produce favorable changes physically, 
emotionally, cognitively and socially (Arts therapies, link: http://www.mind.org.uk/ 
mental_health_a-z/7995_arts_therapies). It is also used for people with communication 
difficulties (because it helps them to express themselves in a non-verbal), people who 
want to improve their body perception (those not satisfied with their body weight, people 
who suffered amputations and want to adapt to the new schema body) or those who wish 
to gain a better control over the body and movements. (What is Dance Movement 
Therapy?, link: http:// www.wisegeek.com/what-is-dance-movement-therapy.htm). 



 233

   In addition, dance therapy was first used in the nineteenth century in Britain. Its 
popularity grew only after 1940, when it began to be used in the U.S.. Even if dancing is 
a form of expression that people have used it in ancient times, dance therapy was 
instituted when a dance teacher in the U.S. has found that some of his students were more 
interested in emotions we experience in dancing than on the technical side. Working 
closely with the medical team, she founded dance therapy.  
       Dance therapy can be done either individually or in a group. In both cases, 
therapy involves four stages that the patient must pass in order to obtain benefits behind 
the dance. 

1. Preparing the body requires physical training exercises and specific movements 
and also create a comfortable and safe environment. 

2. Incubation is a relaxation phase in which the patient is able (and encouraged) to 
give up control of the conscious and freely express their feelings and emotions 
through dance. At this stage it is considered that the movement becomes 
symbolic for what the patient lives. 

3. Enlightenment is the stage where the patient connects symbolic dance 
movements made in the previous step with the possible meanings they might 
have helped in this endeavor by the therapist. 

4. Evaluation takes place at the end of the session and is to assess the progress of 
the patient. (Effect of Dance/ Motor Therapy on the Cognitive Development of 
Children, link: http://openaccesibility.org/images/XEW191_Asmita_Vilas_ 
Balgaonkar.pdf.) 
In therapy are considered and analyzed other aspects of individual (other than the 
movement itself) that could provide clues about the interior of the individual 
testing issues related to tone of voice, expressive face, eyes, how they move, etc.. 

      Arguments: 
- Dance therapy offers a holistic approach to healing that addresses both body and 

mental and emotional state of the person (What Does a Dance Therapist Do?, 
link: http://www.wisegeek.com/what-does-a-dance-therapist-do.htm) 

- - Because it involves physical activity, dance therapy helps to release endorphins 
in the brain, inducing a state favoring well. The positive effects are felt in several 
systems : respiratory, circulatory, musculo – skeletal disorders. 

- Although some critics believe that dance is similar exercise in relation to physical 
and psychological effects, a study has shown that dance is more powerful in 
improving mood and reducing anxiety than other forms of therapy, activities or 
exercises. Participants suffering from anxiety disorders were divided into four 
groups: one group practiced modern dance, the second group performed exercise, 
the third group listened to music, and the fourth has made math exercises. The 
results showed that anxiety decreased only in the group dance. 

- Dance therapy helps people express those verbal communication can cause 
problems : children, people suffering from depression, etc. autistics. It can also be 
useful when some feelings or emotions can not be expressed verbally : 
frustration, anger, grief of losing a loved etc. 

- Dance therapy involves no side effects, provided that the physical movement to 
carry on instruction and supervision of the therapist, who must know in advance 
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the patient’s medical history and any contraindications to move (various 
conditions where movement is not indicated). 

- Dance therapy is not only for those who know how to dance, but also those who 
are less skilled and flexible, because the purpose is that they become experts in 
the dance, but simply to overcome the barriers posed by poor communication or 
negative feelings and situations they experience, in order to free expression. 

- Where it occurs within a group dance therapy is to create or strengthen 
interactions between its members. MRI scans revealed that brain areas that are 
activated during the dance the dancers are similar to those that only concern 
them, which is an explanation to improve mood during the dance. 
Studies on dance therapy  

      Dance therapy has not been studied intense to see what extent the beneficial 
effects backed by therapists are indeed valid and positive results are indeed due to dances. 
Most were collected from the case studies and the results reported by therapists, but 
because they are widely accepted and recognized need for well-designed clinical trials in 
terms of methodology. 

1. In a study conducted on women who had been cured of cancer and therapy 
sessions followed by dancing to note that the shoulder joints have become great 
mobility and body perception psychic level has improved significantly, compared 
with people who not formally dance therapy(Dance Therapy,link: 
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryabdalte
rnativemedicine/mindbodyspirit/dance-therapy). 

2. A clinical study conducted in Germany, has proposed evaluation dance therapy in 
terms of improved quality of life. Participants were being faced with stress at 
work, anxiety before exams, stress related to interpersonal relationships or caused 
by certain events and situations in their life (divorce, bereavement, etc..). The 
results showed that both short and long term yielded improvements in social 
relationships, physical health and general quality of life for those who have had 
the therapy through dance. 

 
Issues addressed 

This paper aims to present the issues already known, but also the novelty of the 
role that dance plays in improving mood, increased self-esteem, expressing 
emotions. Dance is a form of nonverbal communication, spontaneous, involving the 
participation of both consciousness and the subconscious communication in a relaxed 
position, secure it creates the music and dance of social convention that associates with 
moments of entertainment, “fun”. 

A form of psychotherapy expressive dance therapy is based on the idea that there 
is a direct link between movement (body) and emotional (psychological). Dance therapy 
helps patients to rediscover, to be more aware of themselves and to feel more whole, 
more fulfilled.  
 
Organisation of research 

      The sample under investigation has curpins of 40 psychology students who 
participated in two dance therapy sessions per week.  
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Assumptions: 
If a dance therapy program (individual or group) continuously improve the health 

(physical and mental). 
 
Research Methods:  

-pedagogical observation;  
-investigation;  

      -directed call, carried by a question. 
 
Research results:  

Following comments and conversation held with the 40 trainees, they found that:  
- body-work helps create a state of optimism;  
- young feel more relaxed tensions issued;  
- talks have shown interest in the development of dance therapy with health 

benefits;  
- practice dance therapy has created a state of optimism and good humor;  
- young became more sociable, dancing has improved relationships with others. 

 
     Statements of the subjects investigated in the call routed:  

D. F. -20 y: ‘’I feel changed when I dance, I have a positive thinking’’;  
A. P. -21 y: ‘’I like to dance,I have a good physical condition and a healthy heart’’;  
E. C. -20 y: ‘’Since I practice dancing, I am better prepared and I think more 

clearly’’;  
V.S. -22 y: ‘’I’m not stressed and I sleep better, dance relaxes me and makes me 

forget the problems of everyday life’’;  
A.D. -21 y: ‘’Dancing plays an important role for me, relaxes me and helps me 

clear my negative emotions’’. 
 
Conclusions 

For calls made throughout the research with trainees and the investigation 
conducted the following conclusions: 

-movement therapy is beneficial in increasing self confidence, increase self-
control capacity, reducing state anxiety; 

-are improved many aspects of life: health, social life, relaxation, fun. 
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Rezumat  

Introducere: Hidrokinetoterapia reprezintă o formă aparte a kinetoterapiei. Ea se 
practică în bazine de dimensiuni și forme variate, rezistenţa pe care apa o opune 
mişcărilor, fiind direct proporţională cu viteza mişcării şi suprafaţa segmentului care 
participă la mişcare. 

Obiective: Recuperarea medicală se poate desfăşura şi în mediul acvatic, dar va 
recurge la diverse modalităţi sau mijloace terapeutice, ţinându-se cont de particularităţile 
individuale ale fiecărei persoane şi de obiectivele urmărite. Recuperarea acvatică 
recomandată în suferinţe ale apartului locomotor, sistem nervos, boli dermatologice şi 
altele este o cură externă care funcționează prin efect termic, mecanic şi chimic 
determinând stimularea hemodinamică şi metabolică. Hidrokinetoterapia oferă multiple 
posibilități de recuperare. Reluarea mersului în apă se face în condiţii mult mai favorizate, 
exerciţiile putând începe chiar în timpul imobilizării, cu condiţia ca acesta să se realizeze 
cu aparate din material plastic. Prin scăderea nivelului apei, se pot obţine condiţii de 
încărcare progresivă a membrului inferior. 

Metode-Rezultate: Recuperarea medicală ca specialitate terapeutică recurge la 
HKT (terapia prin mişcare în apă), utilizând programe de exerciţii în funcţie de scopul 
urmărit şi adaptat la performanţele fizice individuale şi/sau la deficitul funcţional vizat 
sau poate utiliza înotul ca mijloc profilactic, compensator, recreativ, în scopul ameliorăii 
condiţiei fizice şi psihice. De asemenea, înotul constituie şi o formă terapeutică agreabilă, 
ce asigură întreţinerea funcţională pe termen lung. Metodologia recuperării medicale 
desfăşurată în mediul acvatic reprezintă baza recuperării  medicale, constituind una dintre 
principalele modalităţi de refacere a funcţiilor diminuate în urma unor boli sau 
traumatisme.  

Programul imaginat poate consta într-o serie de exerciţii sau mişcări efectuate în 
apă, indicate în scopul stimulării activităţii diferitelor organe şi sisteme ale organismului 
uman, dar şi al susţinerii sau recuperării funcţiei motorii deficitare şi defineşte noţiunea 
de hidrokinetoterapie (HKT). Altfel spus, transpunerea programelor de gimnastică 
medicală sau de kinetoterapie din mediul uscat în mediul acvatic. 

În acelaşi context, metodele terapiei prin înot au indicaţii largi în scop terapeutic 
în majoritatea capitolelor de patologie, dar şi în scop profilactic, în profilaxia primară a 
unor grupe largi de afecţiuni ale sistemului locomotor, ale aparatului cardiovascular, 
aparatului respirator. În cadrul metodologiei utilizate de HTK ca modalitate terapeutică a 
programelor de recuperare medicală este inclusă utilizarea diferitelor forme ale energiei 
mecanice, independent de mijloacele utilizate, precum: activitate motorie voluntară 
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efectuată de pacient, forţă mecanică imprimată de hidrokinetoterapeut, situaţie în care 
mişcarea este asistată, forţa gravitaţională ce poate facilita mişcarea sau îi poate opune 
rezistenţă, forţa hidrostatică a apei, forţele mecanice ajutătoare sau rezistive, realizate cu 
ajutorul unor palete. 

Concluzii: Programele de exerciţii în mediul acvatic aduc beneficii multiple 
pacienţilor cu probleme articulare şi de obezitate. Exerciţiile folosite vin în ajutorul 
terapeuţilor pentru lărgirea bagajului motric necesar recuperării. 
 
Cuvinte cheie: recuperare medicala, terapie acvatica, înot 
 
 
Introducere   
 Hidrokinetoterapia reprezintă o formă aparte a kinetoterapiei. Ea se practică în 
bazine de dimensiuni și forme variate, rezistenţa pe care apa o opune mişcărilor, fiind 
direct proporţională cu viteza mişcării şi suprafaţa segmentului care participă la mişcare. 
 În apă, conform principiului lui Arhimede, corpul pierde din greutatea sa o parte 
egală cu volumul de apă dislocat. Astfel, mişcările se pot executa mai uşor şi recuperarea 
grupelor musculare deficitare se efectuează în condiţii mult mai favorabile. 
 Recuperarea acvatică recomandată în suferinţe ale apartului locomotor, sistem 
nervos, boli dermatologice şi altele este o cură externă care funcționează prin efect 
termic, mecanic şi chimic determinând stimularea hemodinamică şi metabolică. Efectele 
sunt cu atât mai mari cu cât apa este mai concentrată. Este bine ca băile să se utilizeze 
pentru programe kinetice, durata nu trebuie să depaşească 15-30 min., după care se indică 
repaus de cel puţin 2 ore. 
 Un studiu făcut asupra istoricului hidrokinetoterapiei (gr. Hydor-apă, kinetos-
mobil, therapeia-tratament) arată că hidrokinetoterapia a fost practicată încă din 
Antichitate, în India – 1500 î.e.n., Egipt – 528 î.e.n. sau Roma, dar nu sub această 
denumire. Apoi, a apărut ca obiect de studiu datorită lui V. Prissnitz (1799-1859). Bazele 
ştiinţifice au fost puse de profesorul G. Winternitz care, în 1877, a publicat o carte despre 
principiile fiziologice ale hidroterapiei. 
 Studiile au fost continuate de Sebastian Kneip, a cărui terapie se mai practică şi 
astăzi: mers alternativ, de 3-6 ori în două bazine cu apă de 38-40°C, respectiv de 18-
20°C. Bazinele terapeutice indicate în această reeducare a mersului au 2 m lungime şi 20-
30 cm înălţime, cu fundul din beton grunjos, iar apa are 8-12 cm adâncime. 
 Hidrokinetoterapia a căpătat însă recunoaştere ştiinţifică internaţională în anul 
1900, când un doctor american J.H. Kelogg şi fratele său au publicat „Hidrokinetoterapia 
tradiţională”. Cartea inspiră şi astăzi naturopatii din întreaga lume, în alcătuirea 
programelor acvatice. 
 Hidrokinetoterapia este definită de autori drept terapie în mediu hidric – o metodă 
complexă a exerciţiilor în apă. Alte lucrări de specialitate, definesc hidrokinetoterapia ca 
fiind un complex de metode şi tehnici bazate pe acţiunea separată sau cumulată a 
excitanţilor termici, mecanici şi chimici ai apei. Astfel ea este diferită de hidroterapie care 
foloseşte ca agent terapeutic apa aflată în diverse variaţii de temperatură şi sub diferite 
stări de agregare. 
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Ipoteze 
 Bazinele se dotează cu dispozitive diferite (macara pentru ridicatul şi coborâtul 
bolnavului pe targă sau scaun în bazin, scripeţi mobili  cu centuri de prindere, diverse 
planuri înclinate, plutitoare, palmare, labe de cauciuc), care favorizează efectuarea 
mişcărilor. 
 Hidrokinetoterapia oferă multiple posibilități de recuperare. Reluarea mersului în 
apă se face în condiţii mult mai favorizate, exerciţiile putând începe chiar în timpul 
imobilizării, cu condiţia ca acesta să se realizeze cu aparate din material plastic. Prin 
scăderea nivelului apei, se pot obţine condiţii de încărcare progresivă a membrului 
inferior. 
 Hidrotermoterapia este domeniul medicinei fizice în care se realizează schimburi 
de energie calorică între organism şi diverse medii, acestea declanşând reacţii de adaptare 
şi efecte asupra aparatelor şi sistemelor organismului uman. 
 Factorii activi care acţionează în cadrul acestor proceduri sunt trei: factorul 
termic, mecanic și chimic. 
 În funcţie de temperatura factorului terapeutic folosit, procedurile pot fi de: 

1. crioterapie – temperatura în jur de 00C; 
2. hidroterapia propriu-zisă între 50 si 400C; 
3. termotarapia peste 400C, a treia categorie utilizează vapori de apă, nisip, 

namol, parafină. 
 Excitantul mecanic care acţionează la nivelul corpului este exprimat prin 
presiunea apei asupra corpului, înalţimea coloanei de lichid, masa totală de apă care intră 
în contact cu organismul. Apa a fost utilizată ca vector principal de transport a energiei 
termice datorită proprietăţilor fizice şi fiziologice caracteristice: 

- capacitate termică mare – cantităţi mici de apă transportă cantităţi mari de 
căldură; 

- termoconductibilitate mare, de 25 ori mai mare decât a aerului; 
- temperatura de indiferenţă mare – 33 – 34ºC. 

Temperatura de indiferenţă este temperatura la care schimburile calorice sunt 
minime.  În relaţia cu mediul exterior, organismul intervine prin temperatura sa 
periferică. Temperatura (are valoare aproximativ unitară). Temperatura periferică 
medie a organismului uman este determinată de starea de nutriţie (grosimea 
stratului adipos) şi irigaţia tegumentului. 

 
Materiale şi Metode 
 Recuperarea medicală se poate desfăşura şi în mediul acvatic, dar va recurge la 
diverse modalităţi sau mijloace terapeutice, ţinându-se cont de particularităţile individuale 
ale fiecărei persoane şi de obiectivele urmărite. 
 Pe de-o parte, programul imaginat poate consta într-o serie de exerciţii sau 
mişcări efectuate în apă, indicate în scopul stimulării activităţii diferitelor organe şi 
sisteme ale organismului uman, dar şi al susţinerii sau recuperării funcţiei motorii 
deficitare şi defineşte noţiunea de hidrokinetoterapie (HKT). Altfel spus, transpunerea 
programelor de gimnastică medicală sau de kinetoterapie din mediul uscat în mediul 
acvatic. Pe de altă parte, ne putem referi la balneaţia externă sau balneohidroterapie ori 
doar la hidroterapie, ca metodă ce constă în aplicarea externă a apei (în băi parţiale, totale 
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sau bazin) aflată la diferite valori de temperatură, de la cele calde la cele reci, apa fiind 
simplă sau înglobând/conţinând diferite ingrediente, precum plante medicinale, diferite 
substanţe chimice cu proprietăţi terapeutice cunoscute, în scop igienic, de refacere, 
profilactic sau curativ. Acestea sunt forme de terapii nespecifice, reacţiile lor asupra 
organismului având  un caracter individual şi variabil, în functie de intensitatea/frecvenţa 
de aplicare şi timpul de acţiune al excitantului, de caracteristicile proprii ale acestuia, 
precum temperatura apei, durata de aplicare a stimulului, proprietăţile mediului fluid 
(consistenţa oferită de substanţele dizolvate, curenţi de apă, valuri, jet proiectat etc.) şi de 
tipul de reacţie individuală/personală. 
 Tratamentul prin mişcare în mediul acvatic trebuie diferenţiat în funcţie de vârstă, 
afecţiunea vizată de programul de recuperare medicală desfăşurat în mediul acvatic, 
gradul de antrenament al persoanei, cunoaşterea mişcărilor de înot, sezon, patologie 
asociată etc.  
 
Rezultate 
 Recuperarea medicală ca specialitate terapeutică recurge la HKT (terapia prin 
mişcare în apă), utilizând programe de exerciţii în funcţie de scopul urmărit şi adaptat la 
performanţele fizice individuale şi/sau la deficitul funcţional vizat sau poate utiliza înotul 
ca mijloc profilactic, compensator, recreativ, în scopul ameliorăii condiţiei fizice şi 
psihice. De asemenea, înotul constituie şi o formă terapeutică agreabilă, ce asigură 
întreţinerea funcţională pe termen lung. 
 Metodologia recuperării medicale desfăşurată în mediul acvatic reprezintă baza 
recuperării  medicale, constituind una dintre principalele modalităţi de refacere a 
funcţiilor diminuate în urma unor boli sau traumatisme. În acelaşi context, metodele 
terapiei prin înot au indicaţii largi în scop terapeutic în majoritatea capitolelor de 
patologie, dar şi în scop profilactic, în profilaxia primară a unor grupe largi de afecţiuni 
ale sistemului locomotor, ale aparatului cardiovascular, aparatului respirator. În cadrul 
metodologiei utilizate de HTK ca modalitate terapeutică a programelor de recuperare 
medicală este inclusă utilizarea diferitelor forme ale energiei mecanice, independent de 
mijloacele utilizate, precum: activitate motorie voluntară efectuată de pacient, forţă 
mecanică imprimată de hidrokinetoterapeut, situaţie în care mişcarea este asistată, forţa 
gravitaţională ce poate facilita mişcarea sau îi poate opune rezistenţă, forţa hidrostatică a 
apei, forţele mecanice ajutătoare sau rezistive, realizate cu ajutorul unor palete. 
 Terapia prin mişcare în mediul acvatic poate face parte integrantă dintr-un 
complex terapeutic holistic, alături de alte mijloace şi modalităţi terapeutice. În cadrul 
planului terapeutic general nu exclude alte terapii. Elementul de bază al 
hidrokinetoterapiei în contextul recuperării  funcţionale îl reprezintă exerciţiul fizic 
terapeutic efectuat în apă. Exerciţiul fizic este reprezentat de o acţiune voluntară, 
deliberat concepută şi repetată sistematic în cadrul unui program organizat, în scopul 
realizarii unor obiective concrete. Exerciţiul este elementul de bază ce constituie baza 
unor metode şi procedee care se folosesc în hidrokinetoterapia profilactică, terapeutică 
sau recuperatorie. Prin interrelaţiile sale psihomotrice contribuie la readaptarea 
individului şi reinserţia sa în viaţa socială, profesională şi/sau familiară. 
 Pentru a fi cu adevărat eficient, programul de recuperare medicală prin HKT 
trebuie să se desfăşoare cu o frecvenţă de 2-3 ori pe săptămână. Ideal, HKT sau 
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gimnastica în bazin trebuie alternată cu cea efectuată în sala de sport. Programul de 
recuperare medicală prin HKT trebuie să cuprindă aceeaşi succesiune de elemente: 
încălzirea, 20-30 minute activitate aerobică, mişcările de stretching şi revenirea 
organismului după efort. Programul de recuperare medicală prin HKT, care apelează la 
mişcările de înot, este de preferat dacă nu există alte recomandări sau contraindicaţii. 
Discuţii:  
 Pentru persoanele cu dureri de spate, înotul este un sport excelent. Este un bun 
exerciţiu cardiovascular, fără să plaseze o mare greutate asupra articulaţiilor, majoritatea 
greutăţii corporale fiind suportată de apă.  Stilurile craul şi spate sunt preferate brasului, 
dacă durerile de spate sunt localizate în zona cervicală sau lombară. Experţii recomandă 
terapia în apă. Aceasta include gimnastică aerobică şi plimbări prin apă înainte şi înapoi, 
nivelul optim al imersiei fiind cel puţin în dreptul zonei lombare. Mersul împotriva 
presiunii apei este un exerciţiu cu rezultate deosebite, reducând presiunea exercitată 
asupra coloanei vertebrale. Forţa ascensională a corpului este o mare valoare pentru 
suferinzii de dureri de spate, făcând din exerciţiile în apă o terapie excelentă. 
 Datorită influenţelor benefice şi efectelor favorabile pe care le exercită asupra 
organismului, exerciţiile în mediu acvatic sunt considerate unele dintre cele mai 
importante mijloace de realizare a obiectivelor kinetoterapeutice. 
 La nivelul trunchiului, sunt solicitaţi muşchii pereţilor abdominali şi ai şanţurilor 
vertebrale. Un efort intens îl depune musculatura respiratorie, care asigură mişcări 
accelerate, în condiţiile unei presiuni sporite pe cutia toracică şi la nivel abdominal. 
  
Concluzii 
 Practicat în scop terapeutic, înotul asigură reeducarea neuromotorie şi 
osteoarticulară şi combate afecţiuni cum sunt deviaţiile coloanei vertebrale, deficienţele 
globale sau segmentare şi tulburările metabolice (obezitatea). În cadrul recuperării 
somato-funcţionale, „înotul este de departe agentul terapeutic şi corectiv cel mai răspândit 
şi eficient, constituindu-se chiar într-o procedură aparte, hidrokinetoterapia (tratamentul 
prin mişcare în apă caldă)” (I. Drăgan, A. Demeter, 1990).  
 Aşa cum am evidenţiat anterior, marele avantaj al unei lecţii acvatice îl reprezintă 
încărcătura minimală pentru oase, tendoane, ligamente şi articulaţii. Deşi fenomenele 
adaptative la acest nivel sunt tardive, acest aspect nu reprezintă un factor limitativ al 
execuţiilor în imersie, aşa cum se întâmplă cu cele realizate pe uscat. Solicitarea redusă a 
aparatului osteoarticular contribuie substanţial la îmbunătăţirea activităţii circulatorii şi 
musculare. Unul dintre mijloacele principale asociate kinetoterapiei este chiar înotul, 
aducând beneficii, diverselor forme de mişcare în apă.  
 De hidrokinetoterapie pot beneficia în special indivizii care, într-un anumit 
moment al existenţei lor, nu pot realiza exerciţii fizice în sfera de atracţie a forţei 
gravitaţionale sau nu pot suporta greutatea propriilor segmente aflate în mişcare. 
 Hidrokinetoterapia reduce impactul mecanic osteo-articular, ameliorează rapid 
forţa musculară şi rezistenţa, diminuează durerile cauzate de boală, intervenţii 
chirurgicale, accidente profesionale sau de altă natură. Hidrokinetoterapia include 
programe de recuperare fizică/psihică, dar şi de prevenire a anumitor afecţiuni şi 
deficienţe. 
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            Hidrokinetoterapia nu solicită mecanic articulaţia, putând fi aplicată în caz de 
fracturi, afecţiuni postraumatice, reumatisme articulare şi abarticulare după remisiunea 
puseului acut.     
            Hidrokinetoterapia de cele mai multe ori nu necesită aparaturi speciale; utilizarea 
terapeutică a apei în toate formele ei reprezintă o tehnică simplă şi puţin costisitoare, la 
dispoziţia tuturor.  
 Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestui tratament este faptul că: 

- organismul pacientului nu este intoxicat cu substanţe chimice medicamentoase; 
- este puţin sau deloc obositor; 
- creste forţa musculară mai rapid decât execuţiile pe uscat şi contribuie la 

refacerea sensibilităţii discriminatorii kinestezice; 
- ameliorează progresiv precizia mişcării – coordonarea; 
- scade presiunea intra-articulară şi secundar durerile; 
- creste capacitatea de relaxare şi facilitează mişcarea; 
- îmbunătăţeşte capacitatea de menţinere a ortostatismului şi posibilitatea de 

reluare a mersului după imobilizări prelungite, accidentări etc.   
 Exerciţiile în apă sunt potrivite pentru toată lumea, indiferent de varstă, sex, 
formă fizică, greutate. Însă cel mai mult vor beneficia de pe urma lor: 

- cei care suferă de artrită; 
- cei care au dureri de spate; 
- cei care au probleme sau dureri de articulaţii; 
- cei care se recuperează în urma unor accidentări sau intervenţii chirurgicale; 
- persoanele cu boli cardiovasculare; 
- obezii și supraponderalii; 
- gravidele. 

  Concluzionând, programele de exerciţii în mediul acvatic aduc beneficii multiple 
pacienţilor cu probleme articulare şi de obezitate. Exerciţiile folosite vin în ajutorul 
terapeuţilor pentru lărgirea bagajului motric necesar recuperării. 
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Abstract  

Introduction: Hydrokinetic therapy is a special form of physical therapy. It is 
practiced in pools of various sizes and shapes, water resistance that opposes motion, 
being directly proportional to the speed of movement and surface segment participating in 
the movement. 

Objectives: Medical rehabilitation can take place and the aquatic environment, 
but will use various modalities or therapeutic means, taking into account the individual 
characteristics of each person and objectives. Recovery of aquatic locomotion 
recommended in the device’s suffering, nervous system, skin diseases and others is an 
external treatment that works by thermal effect, mechanical and chemical causing 
hemodynamic and metabolic stimulation. Hydrokinetic therapy offers multiple 
possibilities for recovery. Resumption of walking in water is favored under more 
exercises can begin even during restraint, provided it be done with plastic devices. By 
lowering the water level may be obtained by the progressive loading conditions of the leg. 

Methods-Results: Recovery associated pathology medical specialty therapeutic 
use HKT (moving water therapy) using exercise programs depending on the purpose and 
performance tailored to individual physical and/or functional deficit target or use 
swimming as a means prophylactic clearing recreation in order to improve physical and 
mental condition. Also, swimming is a form agreeable therapeutic, providing long-term 
functional maintenance. Methodology of rehabilitation undertaken in the aquatic 
environment is the basis of rehabilitation, as one of the main ways to restore diminished 
function after illness or injur.  

The program imagined may consist a series of exercises or movements performed 
in water, shown to stimulate the activity of various organs and systems of the body, but 
also the support and recovery of motor function and defines hydrokinetic therapy 
deficient (HKT). In other words, the implementation of programs of physiotherapy or 
physical therapy dried aquatic environment. 

In this context, swim therapy methods have broad therapeutic indications in most 
areas of pathology, but also prophylactically in primary prevention of large groups of 
disorders of the locomotor system, the cardiovascular system, the respiratory system. In 
the methodology used by HTK as a therapeutic modality rehabilitation programs included 
the use of various forms of mechanical energy, regardless of the means used, such as 
voluntary motor activity performed by the patient, hydrokinetic therapy mechanical force, 
in which the movement is assisted, gravity may facilitate movement resistance, 
hydrostatic hydrostatic force of water, mechanical aids or resistive forces made using 
pallets. 
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Conclusions:Aquatic exercise programs to benefit patients with multiple joint 
problems and obesity. The exercises used for widening therapists come to the aid 
necessary baggage motor recovery. 
 
Keywords: medical rehabilitation, aquatic therapy, swimming 
 
 
Introduction 
 Hydrokinetic therapy is a special form of physical therapy. It is practiced in pools 
of various sizes and shapes, water resistance that opposes motion, being directly 
proportional to the speed of movement and surface segment participating in the 
movement. 
 In water, Archimedes principle, the body loses weight with an equal volume of 
water displaced. The movements can be done easily and recover deficient muscle groups 
is carried out under more favorable. 
 Recovery of aquatic locomotion recommended in the device’s suffering, nervous 
system, skin diseases and others is an external treatment that works by thermal effect, 
mechanical and chemical causing hemodynamic and metabolic stimulation. The effects 
are even greater as the water is more concentrated. It is better to use the bath for kinetic 
program, the duration must not exceed 15-30 minutes, after which indicates the rest of at 
least 2 hours. 
 A study on the history hydrokinetic therapy (gr. Hydro – water kinetic,  Mobile-
therapy – treatment) show that hydrokinetic therapy has been practiced since ancient 
times in India – 1500 BC, Egypt – 528 BC or Rome, but not under that name. Then came 
the object of study due to V. Prissnitz (1799-1859). Scientific bases were made by Professor 
G. Winternitz who in 1877 published a book on physiological principles of hydrotherapy. 
 Studies were continued by Sebastian Kneip, whose therapy is still practiced 
today: walking alternatively 3-6 times in two pools with water of 38-40°C, and 18-20°C. 
Therapeutic pools indicated in the rehabilitation of gait were 2 m long and 20-30 cm tall, 
with coarse concrete bottom and the water is 8-12 cm depth. 
 Hydrokinetic therapy but gained international scientific recognition in 1900, 
when an american dr. J.H. Kelogg and his brother published ”traditional hydrokinetic 
therapy”. The book inspires today naturopathy from around the world, in the composition 
of aquatic programs. 
 Hydrokinetic therapy defined by the authors as the average fluid therapy – a 
complex method of exercise in water. Other specialty papers, define hydrokinetic therapy 
as a complex of methods and techniques based on separate or cumulative stimulant action 
of thermal, mechanical and chemical water. As such it is different from hydrotherapy 
which using water as a therapeutic agent in various variations in temperature and in 
different states of aggregation. 
 
Hypotheses 
 The pools are equipped with different devices (crane for lifting in and out patient 
on a stretcher or chair into the pool, pulley belts mobile gripping various slopes, floating 
palm, rubber pads), that favors carrying out movements. 
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 Hydrokinetic therapy offers multiple possibilities for recovery. Resumption of 
walking in water is favored under more exercises can begin even during restraint, 
provided it be done with plastic devices. By lowering the water level may be obtained by 
the progressive loading conditions of the leg. 
 Hydro is natural medicine in which the heat exchange between the body and 
different backgrounds, they triggering adaptive responses and effects on body organs and 
systems. 
 Active factors acting in such proceedings are three items: thermal, mechanical 
and chemical. 
 Depending on the temperature factor used therapeutic procedures can be: 

1. cryotherapy – temperature of about 00C ; 
2. hydrotherapy itself between 50  and 400 C ; 
3. termoteraphya than 400 C, the third category uses water vapor, sand, sludge, 
paraffin. 

 Mechanical stimulant that acts on the body is expressed by the water pressure on 
the body of the liquid column height to the total mass of water that comes in contact with 
the body. Water was used as the main vector of heat transport due to the physical and 
physiological characteristics: 

- High thermal capacity – small amounts of water carrying large amounts of heat; 
- High thermal conductivity of 25 times higher than that of air ; 
- High temperature indifference – 33-34ºC. 

 Indifference temperature is the temperature at which exchanges calories are 
minimal. In relation to the external environment, body temperature interferes with its 
peripheral. Temperature (value is approximately uniform). Average peripheral body 
temperature is determined by nutritional status (fat thickness) and skin perfusion. 
 
Materials and Methods 
 Medical rehabilitation can take place and the aquatic environment, but will use 
various modalities or therapeutic means, taking into account the individual characteristics 
of each person and objectives. 
 On the one hand, the program imagined may consist a series of exercises or 
movements performed in water, shown to stimulate the activity of various organs and 
systems of the body, but also the support and recovery of motor function and defines 
hydrokinetic therapy deficient (HKT). In other words, the implementation of programs of 
physiotherapy or physical therapy dried aquatic environment. On the other hand, we can 
refer to external balnear or hydrotherapy balneohidroterapie or just as a method 
consisting in the external application of water (bathrooms partial or total pool) located at 
different temperatures, from warm to cold water is simple and encompassing/containing 
different ingredients such as herbs, various chemicals with known therapeutic properties, 
hygienic purposes, restorative, preventive or curative. These are forms of non-specific 
therapies, their reactions on the body having an individual character and variable, 
depending on the intensity/frequency of application and the time of action of stimulant, 
its own characteristics, such as water temperature, duration of the stimulus properties 
fluid medium (composition given by solutes, water currents, waves, jet designed etc.) and 
the type of individual reaction/personal. 
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 Treatment by moving the aquatic environment to be differentiated by age, disease 
targeted rehabilitation program conducted in the aquatic environment, the level of 
training of the person, knowing the movements of swimming season etc.  
  
Results 
 Recovery associated pathology medical specialty therapeutic use HKT (moving 
water therapy) using exercise programs depending on the purpose and performance 
tailored to individual physical and/or functional deficit target or use swimming as a 
means prophylactic clearing recreation in order to improve physical and mental condition. 
Also, swimming is a form agreeable therapeutic, providing long-term functional 
maintenance. 
 Methodology of rehabilitation undertaken in the aquatic environment is the basis 
of rehabilitation, as one of the main ways to restore diminished function after illness or 
injur. In this context, swim therapy methods have broad therapeutic indications in most 
areas of pathology, but also prophylactically in primary prevention of large groups of 
disorders of the locomotor system, the cardiovascular system, the respiratory system. In 
the methodology used by HTK as a therapeutic modality rehabilitation programs included 
the use of various forms of mechanical energy, regardless of the means used, such as 
voluntary motor activity performed by the patient, hydrokinetic therapy mechanical force, 
in which the movement is assisted, gravity may facilitate movement resistance, 
hydrostatic hydrostatic force of water, mechanical aids or resistive forces made using 
pallets. 
 Aquatic movement therapy can be an integral part of a complex holistic therapy, 
along with other means, and therapeutic modalities. In the general treatment plan does not 
exclude other therapies. The essence of hydrokinetic therapy in the context of functional 
recovery exercise is the carried out in water treatment. Exercise is the voluntary action, 
deliberately planned and systematically repeated in a program organized in order to 
achieve certain objectives. Exercise is the cornerstone of which is based on methods and 
procedures to be used in hydrokinetic therapy prophylactic, therapeutic or remedial. 
Through its psychomotor interrelations contribute to the individual’s rehabilitation and 
reintegration into society, employment and/or family. 
 To be truly effective, the HKT rehabilitation program should be carried out with 
a frequency of 2-3 times per week. Ideally, HKT or gymnastics in the pool should be 
alternated with one made in the gym. Rehabilitation program by HKT must contain the 
same sequence of elements: heat, 20-30 minutes of aerobic activity, stretching 
movements and body recovery after exercise. Rehabilitation program by HKT, swimming 
movements calling is preferred if there are no recommendations or contraindications. 
 
Discussion 

 For people with back pain, swimming is an excellent sport. It is a good 
cardiovascular exercise without placing a burden on the joints, most weight is supported 
by water. Crawl and back styles are preferred BRAS if back pain is localized in the neck 
or back. Experts recommend water therapy. This includes water aerobics and walks back 
and forth, the optimal level of immersion is at least in the right lower back. Going against 
the water pressure is an exercise with excellent results, reducing pressure on the spine. 
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Buoyancy of the body is a great value for sufferers of back pain, making exercises 
excellent water therapy. 

Due to the beneficial influence they exert beneficial effects on the body, aquatic 
exercises are considered some of the most important means of achieving the goals of 
physical therapy. 

In the trunk, abdominal wall muscles are required and the vertebral grooves. An 
intense effort they submit the respiratory muscles, which provides accelerated 
movements, under increasing pressure on the chest and the abdomen. 
  
Conclusions 
 Practiced in therapy, neurological rehabilitation and osteoarticular provides 
swimming and combat diseases such as spinal deviations, global or segmental 
deficiencies and metabolic disorders (obesity). In the somatosensory functional recovery, 
”swimming is by far the therapeutic and correct the most common and effective, 
representing just a special case, hydrokinetic therapy (by moving the hot water 
treatment)” (I. Dragan, A. Demeter, 1990). 
 As previously highlighted, the great advantage of an aquatic lessons is the 
minimum load to the bones, tendons, ligaments and joints. Although adaptive phenomena 
at this level are late, this is not a limiting factor of executions in immersion, as happens to 
those achieved on land. Reduced request osteoarticular system contributes substantially to 
improve circulation and muscle activity. One of the principal means of physical therapy is 
associated with even swimming, bringing the benefits of various forms of movement in 
the water. 
 The hydrokinetic therapy may particularly benefit individuals in a particular 
moment of their existence, can not do exercise in the sphere of attraction of gravity or can 
not support the weight of their legs moving. 
  Hydrokinetic therapy reduce mechanical impact osteo-articular rapidly improving 
muscle strength and endurance, reduces pain caused by disease, surgery, or other 
occupational injuries. Hydrokinetic therapy include programs in physical/mental health, 
but also to prevent certain diseases and disabilities. 
            Hydrokinetic therapy not require mechanical joint, may be applied in case of 
fractures, post-traumatic disorders, rheumatism and joint flares abarticulare after 
remission. 
            Hydrokinetic therapy most often do not require special equipment, the therapeutic 
use of water in all its forms is a simple and inexpensive technique, available to all. 
 One of the main advantages of this treatment is that: 

- The patient’s body is poisoned with chemical medicines; 
- Little or no tedious; 
- Increases muscle strength faster than executions on land and contribute to the 

rebuilding discriminatory kinesthetic sensibility; 
- Improves the precision progressive movement – coordination; 
- Intra-articular pressure decreases pain and secondary; 
- Increase seating capacity and facilitate movement; 
- Improves the ability to maintain orthostatism and can resume driving after 

prolonged immobilization, injury etc. 
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 Water exercises are suitable for everyone, regardless of age, sex, physical shape, 
weight. But most will benefit from them: 

- Those suffering from arthritis; 
- Those who have back pain; 
- Those who have problems or joint pain ; 
- Those who are recovering from some injury or surgery; 
- People with cardiovascular disease; 
- Obese and overweight; 
- Pregnant. 

  In conclusion, aquatic exercise programs to benefit patients with multiple joint 
problems and obesity. The exercises used for widening therapists come to the aid 
necessary baggage motor recovery. 
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Abstract 
Introducere: Exerciţiul fizic este metoda cea mai eficientă în combaterea 

obezitaţii. Persoanele supraponderale trebuie să facă sport în mod regulat; cheia 
succesului în combaterea kilogramelor în exces, sunt exerciţiile fizice regulate şi susţinute 
(cu o anumită intensitate). 

Obiective:Exerciţiile fizice trebuie să consume cât mai multe calorii posibil (mai 
multe decât caloriile aduse prin aportul alimentar). Cele mai bune rezultate se obţin atunci 
când se efectuează un număr de 5 sedinţe de exerciţii acvatice pe saptamană cu o durată 
de 20-60 de minute fiecare. 

Metode-Rezultate:Exerciţiul fizic efectuat în mod constant este o parte 
componentă foarte importantă a tratamentului obezitaţii. Programul de exerciţii acvatice 
trebuie să fie atent planificat şi permanent adaptat posibilităţilor şi condiţiei fizice a 
pacientului. Este indicat să se utilizeze programe acvatice intense, durata 30-60 min., 
dupa care se indică repaus de cel puţin 1 ora. 

Fiecare persoană trebuie să-şi cunoască necesarul de calorii, în funcţie de 
activitaţile desfăşurate, faptul că acestea oscilează de la o zi la alta, dar mai ales diferă în 
funcţie de vârstă. Scăderea necesarului energetic odată cu inaintarea în vârstă este una din 
cauzele principale de exces ponderal. 

O persoana de 60 de kilograme care inoata intr-un ritm moderat va arde 
aproximativ 240 de calorii la fiecare 30 de minute. Cu timpul, arderea caloriilor si 
cresterea metabolismului derivata din inlocuirea grasimii cu masa musculara poate 
conduce la o scadere in greutate importanta. Pentru ca scaderea in greutate sa se produca, 
dieta trebuie sa fie controlata. Studiile efectuate arata ca pierderea in greutate prin inot 
este garantata, deoarece miscarea in apa rece stimuleaza arderea grasimilor. Acest tip de 
antrenament prin inot este diferit de alte tipuri de exercitii care incalzesc corpul si, ca 
rezultat, reduc pofta de mancare.  

Concluzii:Obezitatea poate fi tratată, iar toate efectele ei negative pot fi remediate 
dacă pacientul se semnaleză la timp şi include în stilul său de viaţă o alimentaţie corectă, 
alternată cu exerciţiul fizic acvatic, care prin procedurile sale multiple ajută la arderea 
caloriilor şi nu pune în pericol pacienţii care suferă de boli cardiovasculare sau afecţiuni 
la nivelul apartului locomotor programele de exerciţii în mediul acvatic aducand beneficii 
multiple pacienţilor supraponderali. 
 
Cuvinte cheie: exerciții acvatice, obezitate, înot 
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Introducere    
 Alimentaţia reprezintă domeniul în care se fac cele mai grave erori. Omul modern 
se hrăneşte într-un mod nesănatos, mănâncă neechilibrat și mult. Aşa se face că o 
persoană din două suferă de exces de greutate (depăşirea cu peste 20% a greutăţii 
normale). Aceasta are efect nefast asupra sistemului osos, a scheletului şi asupra 
aparatului motor, în special asupra părţii inferioare a corpului.  
 Exerciţiul fizic este metoda cea mai eficientă în combaterea obezitaţii. Persoanele  
supraponderale trebuie să facă sport în mod regulat; cheia succesului în combaterea 
kilogramelor în exces, sunt exerciţiile fizice regulate şi susţinute (cu o anumită 
intensitate). Exerciţiile fizice trebuie să consume cât mai multe calorii posibil (mai multe 
decât caloriile aduse prin aportul alimentar). Cele mai bune rezultate se obţin atunci când 
se efectuează un număr de 5 sedinţe de exerciţii acvatice pe saptamană cu o durată de 20-
60 de minute fiecare. 
 
Ipoteze 
 Exerciţiul fizic efectuat în mod constant este o parte componentă foarte 
importantă a tratamentului obezitaţii. Programul de exerciţii acvatice trebuie să fie atent 
planificat şi permanent adaptat posibilităţilor şi condiţiei fizice a pacientului. Este indicat   
să se utilizeze programe acvatice intense, durata 30-60 min., dupa care se indică repaus de 
cel puţin 1 ora. 
 Inotul se defineste astfel: „Arta de a armoniza functiile aparatului respirator cu 
miscarile combinate, pentru a da corpului propulsie si un echilibru continuu intr-un ritm 
anumit”. Se deosebeste total de celelalte discipline sportive, deoarece miscarile specifice 
acestui sport se executa intr-un mediu deosebit – apa. 
 Apa are o actiune mult mai puternica decat aerul asupra termoreglarii, avand o 
conductibilitate termica de cca 30 de ori mai mare. Baia din apa marii are o influenta mai 
mare decat baia in apa de rau sau lac, datorita proprietatii apei de mare, care contine 
saruri minerale, in special particule de sare, care au efect stimulator, iar valurile aduc 
permanent in contact cu pielea noi mase de apa rece. Fiecare persoană trebuie să-şi 
cunoască necesarul de calorii, în funcţie de activitaţile desfăşurate, faptul că acestea 
oscilează de la o zi la alta, dar mai ales diferă în funcţie de vârstă. Scăderea necesarului 
energetic odată cu inaintarea în vârstă este una din cauzele principale de exces ponderal. 
 Pozitia orizontala a corpului in timpul inotului solicita din partea organismului o 
cheltuiala de energie de 5-9 ori mai mare decat pe uscat, in aceeasi pozitie; presiunea apei 
asupra toracelui ingreuneaza respiratia, fapt ce va duce la o activitate suplimentara a 
muschilor respiratori, dezvoltandu-i. Inotul ajuta la o dezvoltare armonioasa a taliei, 
greutatii si perimetrelor toracice. 
 Sportivii care practica inotul au o inima mai puternica, hipertrofica, rezistenta, 
pentru a face fata conditiilor cerute de practicarea acestui sport, in sensul satisfacerii 
nevoii crescande de oxigen. Capacitatea vitala atinge cifre de peste 5000 cm3, uneori 
7000 cm3. Ventilatia pulmonara si elasticitatea toracica este crescuta, cu valori intre 10 -
16 cm. Miscarile respiratorii fiind ample, ritmul este scazut la 9-10 respiratii pe minut. 
 Un lucru foarte important de invatat in inot este coordonarea miscarilor de brate 
cu miscarile de picioare si cu respiratia. Rezistenta apei fiind mult mai mare decât ceea a 
aerului (de 12 ori), face ca exercitiile sa angreneze mai multi muschi si totodata sporeste 
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dificultatea acestora. Exercitiile în bazin, datoria mediului instabil în care se efectueaza, 
impun o participare a tuturor grupelor musculare în încercarea de a ne mentine pozitia. 
  
Materiale şi Metode 
 Prin folosirea antrenamentului în bazin, în locul unui antrenament tipic de 
rezistenta (jogging etc.), accidentarile pot scadea în timp ce conditia fizica se pastreaza. 
Cresterea fortei este un alt plus.  
 O persoana de 60 de kilograme care inoata intr-un ritm moderat va arde 
aproximativ 240 de calorii la fiecare 30 de minute. Cu timpul, arderea caloriilor si 
cresterea metabolismului derivata din inlocuirea grasimii cu masa musculara poate 
conduce la o scadere in greutate importanta. Pentru ca scaderea in greutate sa se produca, 
dieta trebuie sa fie controlata. Studiile efectuate arata ca pierderea in greutate prin inot 
este garantata, deoarece miscarea in apa rece stimuleaza arderea grasimilor. Acest tip de 
antrenament prin inot este diferit de alte tipuri de exercitii care incalzesc corpul si, ca 
rezultat, reduc pofta de mancare.  
 Prevenţia primară a obezităţii constă în combaterea factorilor de risc şi anume: 
supra-alimentaţia, sedentarismul şi controlul factorilor clinici neuroendocrini. Activitatea 
fizică pentru sănătate, de intensitate moderată, în şedinţe de durata mica (max. 40- 50 
min.), în cele mai multe zile ale saptămânii reprezintă un antidot puternic pentru 
supraponderabilitate şi obezitate.  
 Când obezitatea s-a instalat deja masurile severe trebuie asociate cu tratamentul 
aplicat de o echipă care adaugă medicului generalist alţi specialişti: psihologul, 
kinetoterapeutul, nutriţionistul, precum şi specialităţile medicale privind controlul 
eventualelor complicaţii. Activitatea fizică în obezitate implică supraveghere medicală, 
cel puţin în faza iniţială. 
 Activitatea aparatului motric este foarte dinamică deoarece apa nu oferă un 
sprijin solid, ceea ce determină creşterea complexităţii mişcărilor – coordonarea este 
dificilă datorită mobilităţii sprijinului. Se înregistrează procese adaptative de ordin morfo-
funcţional:  

- intesificarea termoreglării; 
- intensificarea metabolismului energetic; 
- hipertrofierea cardiacă; 
- creşterea capacităţii vitale; 
- creşterea ventilaţiei pulmonare; 
- creşterea elasticităţii toracice; 
- îmbunătăţirea capacităţii funcţionale a pielii – organ excretor şi termoreglator. 

 Se înregistrează procese adaptative de ordin psihomotric: îmbogăţirea schemelor 
motrice şi psihomotrice stocate în memorie, scheme care asigură rafinarea 
comportamentului psihomotric, mai ales în perioada de creştere şi dezvoltare. 
Combinarea adecvată a exerciţiilor dinamice cu cele statice determină tonifierea 
structurilor musculare, cu efect pozitiv asupra posturii corporale. Musculatura corpului 
este solicitată complex. La nivelul segmentelor inferioare lucrează intens lanţurile 
musculare ale triplei flexii şi ale triplei extensii.  La nivelul trunchiului, sunt solicitaţi 
muşchii pereţilor abdominali şi ai şanţurilor vertebrale. Un efort intens îl depune 
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musculatura respiratorie, care asigură mişcări accelerate, în condiţiile unei presiuni 
sporite pe cutia toracică şi la nivel abdominal. 
 Practicat în scop terapeutic, înotul asigură reeducarea neuromotorie şi 
osteoarticulară şi combate afecţiuni cum sunt deviaţiile coloanei vertebrale, deficienţele 
globale sau segmentare şi tulburările metabolice (obezitatea). 
 Sporturile acvatice oferă forme intense de exerciţii fizice care ajung să tonifice 
toţi muşchii corpului dar şi să revigoreze mintea şi spiritul.  
 Jogging-ul pe uscat, gimnastica aerobica, sporturile de echipă practicate pe uscat 
sunt excelente pentru a crea condiţie fizica si a întari musculatura, însa au dezavantajul că 
solicită foarte mult articulaţiile, în special gleznele si genunchii, din cauza impactului cu 
suprafata dura, care este de cele mai multe ori asfalt. Persoanele care au probleme cu 
articulaţiile (artrita), care riscă să se ranească grav (gravidele) şi cele care işi supun 
articulaţiile unui stres sporit (supraponderalii) ar trebui să prefere, pe cât posibil, 
exerciţiile în apă în locul celor pe uscat.  
 Când sunteti într-o piscină, deci în stare de flotabilitate (plutire) apa vă susţine o 
parte din greutatea corporală. Asta inseamnă că articulaţiile au mai putină greutate de 
suportat, munca lor fiind mai usoară şi riscul de dureri articulare mult mai mic. 
 Cu toate acestea, apa este un mediu excelent pentru exerciţii deoarece opune 
rezistentă in toate direcţiile. Pe uscat corpul nu lucreaza decât împotriva gravitaţiei, aşa că 
exerciţiile care se pot face fară a folosi accesorii (greutaţi, aparate, etc.) sunt limitate. 
 Rezistenţa multidirecţionala ajută la punerea în mişcare a tuturor grupelor 
musculare. În plus, efortul total resimţit este mai mic, temperatura corpului nu creşte 
foarte mult, deci starea de confort este mai bună decât în timpul exerciţiilor practicate pe 
uscat. Pe scurt, sportul în apă este mai uşor şi mai placut, ceea ce ajută mult la menţinerea 
interesului. Mulţi dintre cei care fac sport pe uscat renuntă în timp datorită efortului prea 
mare pe care trebuie să-l depună.   
  
Rezultate 
 O formă placută de efort şi considerată de multi ca îmbinând relaxarea cu un 
antrenament epuizant o reprezintă orice formă de exerciţiu acvatic. Sporturile acvatice 
oferă forme intense de exerciţii fizice care ajung să tonifice toţi muşchii corpului dar şi să 
revigoreze mintea şi spiritul. 
 Beneficiile miscarii in mediul acvatic si a multitudinii de exercitii acvatice 
cuprinse de acest domeniu au o lunga serie de avanataje aduse corpului şi anume:  

Flexibilitate: corpul devine în timp mult mai flexibil deoarece exerciţiile acvatice 
tonifiaza muşchii, lucrând în acelşi timp şi la nivelul articulaţiilor. 

Refacere/odihnă: Exerciţiile acvatice ajuta la recăpatarea mobilităţii şi la 
eliminarea acidului lactic din organism. 

Efort scăzut: în apă, accelerarea respiraţiei este insesizabilă, efortul fiind mai greu 
resimţit. 

Rezistenţa/forţa muşchilor: în apă, rezistenţa este de 4 până la 42 de ori mai mare 
decât în aer. 

Zero accidentări: în apă, corpul nu este predispus la accidentări. 
Arderea grăsimilor: exerciţiile acvatice acţioneaza eficient în arderea grăsimilor 

comparativ cu exerciţiile efectuate pe uscat. 
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Echilibru: exerciţiile acvatice îmbunătaţesc coordonarea, construind în acelaşi 
timp şi o simetrie musculară. 

Menţinerea unei poziţii corecte a corpului: apa întăreşte muşchii spatelui şi pe cei 
abdominali, acest lucru ajutând la menţinerea unei poziţii corecte. 
  
Discuții 
 Dezavantajele în cadrul practicării exerciţiilor acvatice sunt aproape inexistente, 
iar ele pot aparea doar din greşeli urmate de nerespectarea normelor de protecţie. Inainte 
de intrarea in bazin este recomandata o uşoară încălzire a corpului vizând grupele 
musculare princpale. De altfel nu este recomandata intrarea bruscă in bazin deoarece 
schimbarea brusca de temperatura poate crea un şoc termic ce determina infarctul în cazul 
persoanelor obeze. 
 Efectele pozitive ale  exerciţiilor regulate in bazin asupra compoziţiei corporale 
sunt susţinute în literatura de specialitate, cel mai important avantaj fiind cel al reducerii 
procentului de grăsime corporală.  Încercările de a materializa schimbări similar în ce 
priveşte stratul de grăsime în urma antrenamentului în apă mică sau adâncă au adus 
rezultate diferite. 
 Un motiv major al acestei diferenţe este constituit de durata scurtă a 
antrenamentelor în apă, ele variind între 4 şi 11 săptămâni.  Cercetătorii sunt de acord că 
un număr de minim 8 săptămâni sunt necesare pentru ca efectele exersării să fie vizibile 
în majoritatea variabilelor fiziologice. Acest lucru poate fi adevărat mai ales pentru 
schimbări în structura corporală, din moment ce aportul dietelor este şi el de o importanţă 
majoră.  
 Quinn et al., Michaud şi asociaţii (Michaud et al., 1995) au observat că 8 
săptămâni de pregătire prin alergare în apă adâncă cu 10 subiecţi neantrenaţi au constituit 
un stimul pentru reducerea grăsimilor corporale. Subiecţii au avut antrenamente de 3 ori 
pe săptămână, timp de 8 săptămâni, la o intensitate de 63-83% din FCM.  Testarea de 
după, prin măsurări ale pielii a constatat o scădere de 2.6% a grăsimilor corpului. 
Simpson şi  Lemon (1995) au folosit impedanţa bioelectrică pentru a măsura procentul de 
grăsime a corpului, găsind o scădere relativă 2.7% după 8 săptămâni de exerciţii aerobice 
acvatice.  
 Scăderi semnificative ale grăsimii corporale au fost observate în câteva studii 
conduse luând în considerare aerobica în apă mică. Antrenamentul de 3 zile per 
săptămână, a câte 50 min şedinţa, un program de 11 săptămâni pentru fete de liceu 
sedentare (pre = 24.2 ± 3.3 kg, post = 22.8 ± 3.0 kg) a dus la o reducere relativă de 5.6% a 
grăsimii corpului (Abraham et al., 1994). În acord cu Abraham, Hoeger et al. (1992) a 
notat reduceri ale grăsimii corpului în cazul femeilor sedentare care au exersat 3 zile pe 
săptămână, 20 minute pe zi la intensitate 70-85%, timp de 8 săptămâni. O schimbare de 
7.5% în procentul de grăsimi  (pre = 26. 4 ± 7.4%, post = 24.4 ± 6.7%), măsurată prin 
grosimea pielii poate fi considerată similar descreşterii de  5% din grupurile de aerobică 
la sol (pre-test = 21.8 ± 5.0%, post-test = 20.7 ± 4.5%). 
 Filozofie cercetării bazate pe exerciţii la sol, efectele antrenamentului regulat în 
apă în ce priveşte schimbările din organism sunt diferite. Rezultatele variază între o 
creştere de 4.7% şi o scădere de 11.9% a grăsimii corpului, studiile durând între 4-11 
săptămâni. Un curent de descreşteri ale procentului de grăsime a organismului a fost 
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remarcat în programe de antrenament de cel puţin 8 săptămâni. Patru din cele şase studii 
au înregistrat scăderi ale grăsimii corpului pentru antrenament de o astfel de durată. 
(Abraham et al., 1994; Hoeger et al., 1992; Michaud et al., 1995; Sanders, 1993).  
 Acest fapt susţine părerea că efectele antrenamentului sunt obţinute în studii de 8  
săptămâni sau chiar mai mult. Pe deasupra, experimentele fără control alimentar vor 
necesita un antrenament mai îndelungat înainte de a se obţine schimbări notabile în 
grăsimea corpului.  
 
Concluzii 
 Aceste exerciţii au scopul clar de întări musculatura corpului, realizându-se prin 
practicarea lor o tonifiere generală, o recomfortare a corpului, în cazul supraponderalilor 
se ard grăsimi mult mai uşor, corpul devine mai flexibil, iar în timp se îmbunătăţeşte 
considerabil sincronizarea inter-segmentară, astfel realizându-se o simetrie musculară. 
După executarea acestor exercţii în bazin pacientul nu simte oboseală ca la exerciţiile 
efectuate pe uscat, deoarece apa  nu determină suprîncălzirea corpului, efortul realizându-
se foarte controlat şi eficient pentru organism. 
 În concluzie finală obezitatea poate fi tratată, iar toate efectele ei negative pot fi 
remediate dacă pacientul se semnaleză la timp şi include în stilul său de viaţă o 
alimentaţie corectă, alternată cu exerciţiul fizic acvatic, care prin procedurile sale multiple 
ajută la arderea caloriilor şi nu pune în pericol pacienţii care suferă de boli 
cardiovasculare sau afecţiuni la nivelul apartului locomotor programele de exerciţii în 
mediul acvatic aducand beneficii multiple pacienţilor supraponderali. 
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Abstract 
Introduction: Exercises are the most effective in combating obesity. Overweight 

people should do sports regularly, the key to success in the fight against excess weight are 
regular and sustained exercises (with a certain intensity). 

Objectives: Exercises should consume as many calories as possible (more than 
calories brought by food intake). Best results are obtained when performing a number of 
aquatic exercises in five sessions per week lasting 20-60 minutes each. 

Methods-Results: Consistently performed exercises are a very important 
component of the treatment of obesity. Aquatic exercises program must be carefully 
planned and continuously adapted to the patient’s abilities and physical condition. It is 
advisable to use intensive programs, during 30-60 min.; after, a resting period for at least 
1 hour is recommended. Each person must know their calorie needs based on their 
activity, that they varied from day to day, but mostly by age. Decreased energy 
requirements with age is one of the main causes of excess weight. 

A 60 kg person swimming moderately will burn about 240 calories every 30 
minutes. With time, burn calories and increase metabolism derived from replacing fat 
with muscle mass can lead to significant weight loss. For weight loss to occur, the diet 
must be controlled. Studies show that weight loss through swimming is guaranteed 
because the movement in cold water stimulates fat burning. This type of training by 
swimming is different from other types of exercises that warm the body and as a result, 
reduced appetite. 

Conclusions: Obesity can be treated and all its negative effects can be remedied if 
the patient observe on time and his lifestyle includes proper diet, exercise alternated with 
water, which through its multiple procedures helps burn calories and not endanger 
patients suffering from cardiovascular disease or illness in the locomotor Apart aquatic 
exercise programs in overweight patients bringing multiple benefits. 
 
Keywords: aquatic exercises, obesity, swimming 
 
 
Introduction 

Nutrition is the area where the most serious errors are made. Modern man eats in 
an unhealthy, unbalanced eating and more. One out of two people suffer from excess 
weight (exceeding by more than 20% of normal weight). This affect negatively the 
skeleton and the motor unit, especially on lower body. 

mailto:dianasima@yahoo.com�
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 Exercises are the most effective in combating obesity. Overweight people should 
do sports regularly, the key to success in the fight against excess weight are regular and 
sustained exercises (with a certain intensity). Exercises should consume as many calories 
as possible (more than calories brought by food intake). Best results are obtained when 
performing a number of aquatic exercises in five sessions per week lasting 20-60 minutes 
each. 
 
Hypotheses 

Consistently performed exercises are a very important component of the 
treatment of obesity. Aquatic exercises program must be carefully planned and 
continuously adapted to the patient’s abilities and physical condition. It is advisable to 
use intensive programs, during 30-60 min. After, a resting period for at least 1 hour is 
recommended. 
 Swimming is defined as: “The art of harmonizing the functions of the respiratory 
movements combined to give propulsion and balance to the body continuously in a 
certain rhythm”. The main difference from other sports is that the specific movements are 
executed in a particular environment – water. 

Water has a much stronger action on thermoregulation than air, having a thermal 
conductivity of about 30 times higher. Bath of sea water has a greater influence than the 
bath in river water or lake property due to sea water, which contains minerals, especially 
salt particles, which have a stimulating effect and waves constantly bring new skin in 
contact with the masses cold water. Each person must know their calorie needs based on 
their activity, that they varied from day to day, but mostly by age. Decreased energy 
requirements with age is one of the main causes of excess weight. 

The horizontal position of the body during swimming the body require an energy 
expenditure of 5-9 times greater than on land, in the same position, the water pressure on 
the chest determine a slower breathing rate, which will result in an additional activity of 
the respiratory muscles, developing them. Swimming helps a harmonious development of 
the waist, weight and thoracic perimeters. 

Athletes who practice swimming have a strong heart, hypertrophic strength to 
withstand the requirements of this sport, in terms of satisfying the growing need of 
oxygen. Vital capacity reaches over 5000 cm3, 7000 cm3 sometimes. Pulmonary 
ventilation and chest elasticity is high, with values between 10-16 cm. Respiratory 
movements have extensive low rate at 9-10 breaths per minute. 

A very important thing to learn in swimming is coordinating arm movements 
with leg movements and breathing. Water resistance is much higher than the air one (12 
times), making the exercises to engage more muscles and also increases their difficulty. 
Exercises in the pool, requires the participation of all muscle groups in an attempt to 
maintain our position. 
  
Materials and Methods 
 By using the training pool, instead of a typical endurance training (jogging, etc), 
the injuries may decrease and physical condition is preserved. Increasing strength is 
another plus. 
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 A 60 kg person swimming moderately will burn about 240 calories every 30 
minutes. With time, burn calories and increase metabolism derived from replacing fat 
with muscle mass can lead to significant weight loss. For weight loss to occur, the diet 
must be controlled. Studies show that weight loss through swimming is guaranteed 
because the movement in cold water stimulates fat burning. This type of training by 
swimming is different from other types of exercises that warm the body and as a result, 
reduced appetite. 
 Primary prevention of obesity lies in addressing risk factors such as: over-eating, 
sedentary lifestyle and clinical factors as neuroendocrine control. Physical activity for 
health, moderate sessions in duration (max. 40-50 min) in most days of the week are a 
powerful antidote to overweight and obesity. 
When severe obesity already installed measures must be associated with treatment by 
other specialists: psychologist, therapist, nutritionist and medical specialties to control 
any complications. Physical activity in obesity is involving medical supervision, at least 
initially. 
 Motor unit activity is very dynamic because water does not provide a solid support, 
which increases the complexity of the movements – coordination is difficult due to 
mobility support. Record order adaptive processes morpho –functional: 

- Intensifying thermoregulation; 
- Enhancing energy metabolism; 
- Cardiac hypertrophy; 
- Increase vital capacity; 
- Increase in pulmonary ventilation; 
- Increase elasticity chest; 
- Improving the functional capacity of the skin – thermoregulation. 

 Record psiho-motric order adaptive processes: enrichment schemes driving and 
psychomotor stored in memory, which ensures refinement scheme psiho-motric behavior, 
especially during growth and development. Combining proper exercise helps tone 
dynamic static muscular structures, with a positive effect on body posture. Complex body 
muscles is required. In the lower segments of the muscle chains working hard triple triple 
flexion and extension. In the trunk, abdominal wall muscles are required and the vertebral 
grooves. An intense effort they submit the respiratory muscles, which provides 
accelerated movements, under increasing pressure on the chest and the abdomen. 
 Practiced in therapy, neurological rehabilitation and osteoarticular provides 
swimming and combat diseases such as spinal deviations, global or segmental 
deficiencies and metabolic disorders (obesity). 
 Water sports offers intense forms of exercise that I get to tone the entire body and 
revitalize the mind and spirit. 
 Jogging on land, aerobics, team sports practiced on land are excellent to create 
fitness and strengthen muscles, but have the disadvantage that it requires a lot joints 
stress, particularly the ankles and knees, because of the impact with hard surface that is 
most often asphalt. People who have problems with joints (arthritis), which is likely to 
seriously injure (pregnant women) and those who are subject to high joints stress 
(overweight) should prefer, if possible, exercise in water instead of on land. 
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 When you are in a pool, so the state of buoyancy (floating) some of the water 
supports your body weight. This means that the joints have less weight to bear, their work 
being easier and the risk of joint pain much smaller. 
 However, water is an excellent exercise because resistance in all directions. 
Onshore body only working against gravity, so the exercises can be done without using 
equipment (weights, machines, etc.) are limited. Multidirectional resistance helps to set in 
motion all muscle groups. In addition, the total effort is felt lower body temperature does 
not rise very much, so the state of comfort is better than during the exercises practiced on 
land. In short, water sport is easier and more pleasant, which helps a lot to maintain 
interest. Many of those who exercise on land renounce due to effort they need to make. 
  
Results 
 An enjoyable form of exercise and considered by many to combining relaxation 
with an exhausting workout is any form of aquatic exercise. Water sports offers intense 
forms of exercise that I get to tone the entire body and revitalize the mind and spirit. 
 Benefits movement in the aquatic environment and the myriad of aquatic exercises 
contained in this field have a long series of advantages to the body, namely: 

Flexibility: while the body becomes more flexible as aquatic exercise tones the 
muscles, working in lock time and in the joints. 

Recovery/rest: water exercises help restore mobility and eliminate lactic acid from 
the body. 

Low effort: water, accelerating respiration is elusive, difficult effort being felt. 
The resistance/strength muscles into water resistance is 4 to 42 times greater than 

in air. 
Zero injuries: the water, the body is prone to injury. 
Burning fat: water exercises work effectively in burning fat than exercise on land. 
Balance: aquatic exercises improve coordination, while also building muscle 

symmetry. 
Maintain the posture of the body: water strengthens the back muscles and 

abdominals, helping to maintain this posture. 
 
Discussion 
 The disadvantages practicing exercises in water are almost nonexistent, and they 
can arise only from errors followed by failure to satisfy the protection. Before entering 
the pool is recommended slight warming of the body targeting muscle groups. Moreover 
it is recommended sudden entry into the basin because the sudden change in temperature 
can cause thermal shock which causes heart in obese people. 
 The positive effects of regular exercise on body composition in the basin are 
supported in the literature, the most important advantage is the reduction of body fat 
percentage. Attempts to manifest similar changes in the fat layer after training in shallow 
or deep brought different results. 
 A major reason for this difference is represented by the short duration of exercise 
in water, varying from 4 to 11 weeks. Researchers agree that a minimum of 8 weeks are 
necessary for practicing the effects are visible in most physiological variables. This can 
be especially true for changes in body, since dietary intake is also of major importance. 
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 Quinn et al., Michaud and associates (Michaud et al., 1995) found that 8 weeks of 
training by running in deep water 10 untrained subjects were an incentive for reducing 
body fat. Training the subjects took three times per week for 8 weeks at a level of 63-83 
% by FCM. After testing by measuring the skin of a decrease of 2.6 % body fat. 
 Simpson and Lemon (1995) used bioelectric impedance to measure body fat 
percentage, finding a relative decline 2.7 % after 8 weeks of aquatic aerobic exercise. 
 A significant decrease in body fat was observed in several studies conducted taking 
into account the shallow aerobic. Training 3 days per week, 50 minutes each session, 11-
week program for high school girls sedentary (pre = 24.2 ± 3.3 kg, 22.8 ± 3.0 kg post =) 
resulted in a relative reduction of 5.6 % body fat (Abraham et al., 1994). According to 
Abraham, Hoeger et al. (1992) noted in the reduction of body fat sedentary women 
practiced 3 days a week, 20 minutes per day for 70-85 % intensity for 8 weeks. A change 
in the fat content of 7.5 % (pre = 26. Four ± 7.4 % 24.4 ± 6.7 % = Post), as measured 
through the thickness of the skin can be considered to be similar decrease of 5% in the 
group of aerobic soil (pre – test = 21.8 ± 5.0 %, post –test = 20.7 ± 4.5 %). 
Like ground –based research exercises, the effects of regular exercise in the water in the 
changes in the body are different. Results vary between 4.7% increase and a decrease of 
11.9 % body fat, studies lasting between 4-11 weeks. A current decrease in the percentage 
of body fat was noted in workouts at least 8 weeks. Four of the six studies were decreased 
body fat for such a long workout. (Abraham et al., 1994 ; Hoeger et al., 1992, Michaud et 
al., 1995 Sanders, 1993). 
 This supports the view that training effects are obtained in studies of 8 weeks or 
more. In addition, control experiments without food will require a longer training before 
they get significant changes in body fat. 
 
Conclusion 
 These exercises are designed to strengthen muscles clear body, achieved by 
practicing them a general toning a body comfort if overweight burn fat more easily, the 
body becomes more flexible and significantly improves time synchronization inter – 
segmental thus achieving a symmetrical muscle. After performing this exercise is quite 
patient feels no fatigue in swimming as exercise on land, because water does not cause 
overheating of the body, the effort realizing very controlled and efficient body. 
 The final conclusion is that can be treated obesity and all its negative effects can be 
remedied if the patient observe on time and his lifestyle includes proper diet, exercise 
alternated with water, which through its multiple procedures helps burn calories and not 
endanger patients suffering from cardiovascular disease or illness in the locomotor Apart 
aquatic exercise programs in overweight patients bringing multiple benefits. 
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 Rezumat 

Suprasolicitările de la nivelul coloanei vertebrale influenţează necorespunzător 
supleţea, tonicitatea, precum şi forţă musculară, cu preponderenta sistemul muscular al 
rahihului şi al vertebro-ischio-gambierilor. 

Acest studiu îşi propune să analizeze din punct de vedere biomecanic câteva 
tehnici yoghine pentru a stabili dacă acestea pot fi folosite în profilaxia şi recuperarea 
discopatiei lombare 

In decursul mileniilor, Yoga a evoluat, adeptii sai au descoperit metode care  au 
un efect benefic  asupra sanatatii. In scripturi exista chiar texte care descriu aceste metode. 

Yoga îşi găseşte o largă aplicativitate, în rezultate remarcabile şi  în toate formele 
reumatismale, folosind o gamă variată de exerciţii, al căror scop este de a preveni sau de a 
ameliorarea procesul de instalare sau de evoluţie al afecţiunii. 

Scopul cercetării este de a verifica impactul asupra practicantelor a programelor 
de yoga şi de a verifica efectele raportate la calitatea şi cantitatea modificărilor de ordin 
morfologic şi funcţional. 

În concluzie, analizând sistematic tehnicile întâlnite în yoga, am observat că ele 
corespund perfect celor mai exigente cerinţe ale unui program de kinetoterapie modern 
Yoga, practicata sistematic şi continuu are ca rezultat creşterea puterii de adaptare şi a 
rezistenţei organismului la efort; Într-un cuvânt putem spune că acestor persoane YOGA 
le-a îmbunătăţit calitatea vieţii. 
 

Cuvine cheie: discopatie, yoga, kinetoerapie 
 
 
Introducere 

În decursul evoluţiei terapiei prin mişcare, de-a lungul secolelor au fost imaginate 
un număr imens de tipuri de exervitii, unele având o fundamentare anatomofiziologica, 
altele una terapeutica, la nivelul cunoştiinţelor medicale dintr-o perioadă dată,altele fiind 
absolut fanteziste, fără vreo justificare reală. Pe măsură ce concepţiile evoluau, autorii 
preluau unele tehnici ale exerciţiului fizic de la predecesori şi adăugau altele,mai mult sau 
mai adecvate noilor vederi. În paralel, apăreau scoli,,exclusiviste”, care dezvoltau doar o 
latură a tehnicilor de kinetoterapie. 

Epoca modernă a încercat să ordoneze acest conglomerat de noţiuni moştenite, 
dar unele confuzii între conceptul de tehnică, exerciţiu, metoda şi obiectiv al kinetologiei 
fac ca şi astăzi să se vorbească de-a valma de,,izometrie”,,,mişcare  
pasiva”,,,asuplizare”,,,scripetoterapie”,,,tonifiere”,,,facilitare” etc. 

mailto:mihaelaganciu26@yahoo.ro�
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Suprasolicitările de la nivelul coloanei vertebrale influenţează necorespunzător 
supleţea, tonicitatea, precum şi forţă musculară, cu preponderenta sistemul muscular al 
rahihului şi al vertebro-ischio-gambierilor. 

Discopatia se caracterizează prin procesul de degenerescenta discala. Durerile 
sunt mai accentuate dimineaţa, la primele mişcări de trunchi sau către seară, după 
oboseala zilei. Aceste manifestări dureroase iradiază de obicei spre regiunile fesiere sau 
sacru, iar alteori pe membrul inferior, sub forma unei sciatici, nevralgii crurale sau 
meralgii (dureri în coapsă) parestezice de femurocutanat – fenomene care sunt explicate 
prin alterarea discului, care declanşează iritaţii ale rădăcinilor nervoase. Punctele cele mai 
dureroase sunt cele de la nivelul lui L4 – L5 şi L5 – zona sacrală. Durerea poate survenii 
după o mişcare greşită (răsucirea sau aplecarea bruscă a corpului), după ridicarea de 
greutăţi, după o poziţie incorectă a coloanei, după conducerea auto sau statul îndelungat 
în picioare, după eforturi fizice mari. 

În studiul de fată se vor prezenta caracteristici şi tehnicile din kinetoterapie 
privind ameliorarea leziunii la nivelul coloanei vertebrale: discopatie 

Acest studiu teoretic îşi propune să analizeze din punct de vedere biomecanic 
câteva tehnici yoghine pentru a stabili dacă acestea pot fi folosite în profilaxia şi 
recuperarea discopatiei lombare 

În studiul de fată se vor prezenta caracteristici şi tehnicile din yoga 
privind amaeliorarea leziunii la nivelul coloanei vertebrale: discopatie lombară. 

De ce să căutăm exerciţii fizice în yoga din moment ce le avem pe cele descrise 
în kinetoterapie ? Motivul este simplu – aceste tehnici s-au perfecţionat prin practică 
continuă în decursul, uneori, a mii de ani. Se ştie foarte bine că Yoga este un sistem 
integral ce urmăreşte cunoaştere de sine pornind de la autoobservare, asfel dacă o tehnică 
s-ar fi dovedit în timp inutilă sau greşită nu ar mai fi fost practicată şi ca atare s-ar fi uitat. 
 Obiectivele kinetoterapiei în discopatia lombară sunt următoarele: 

- alungirea muşchilor de partea concavităţii, în cazul de faţă, a 
muşchilor spatelui din regiunea lombară; 

- scurtarea muşchilor de partea convexităţii, mai exact, a muşchilor 
abdominali. 

Recuperarea  discopatiei lombare are ca puncte de plecare trei repere: 
- - reeducarea posturala locală 
- - redobândirea supleţei 
- - redobândirea forţei 

 

Înainte de analiza pe care şi-o propune această lucrare, se impune o scurtă 
introducere în Yoga pentru a înţelege complexitatea acestei practici. Deşi toată lumea 
consideră yoga ca un produs indian, ea este de fapt un fenomen universal, mai vechi decât 
picturile neolitice de la Altamira, Lascaux sau Trois – Freres, şi prezent în toate culturile 
aborigene ale lumii. Dacă îi spunem şi azi yoga este din respectul pentru cercetările şi 
munca extraordinară depusă de yoghinii Indiei, ţara în care conceptele şi practicile 
acestea s-au dezvoltat mai mult ca oriunde. 

Una dintre numeroasele definiţii date acestei modalităţi de autocunoaştere este 
următoarea : „Yoga reprezintă totalitatea eforturilor întreprinse deliberat de fiinţa umană 
– prin mijloacele sale specifice – pentru a păstra sau recâştiga contactul cu ea însăşi”. 
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Tradiţional se vorbeşte de multe tipuri, curente şi şcoli de yoga :  
- Hatha Yoga (reunirea contradicţiilor complementare ale fiinţei, greşit 

considerată mult timp drept yoga fizică, gimnastică etc…, dar în realitate cea 
mai pură expresie a naturii energo – informaţionale a fiinţei umane)  

- Raja yoga (yoga meditaţiei, dezvoltată în mai multe variante)  
- Karma yoga (yoga actului pur, eliberat de orice fruct al faptului) 
- Bhakti yoga (yoga devoţiunii)  
- Jnana yoga (yoga depăşirii mentalului discursiv) 
- Adhyatma yoga (yoga căutării sinelui) 
- Mantra yoga (yoga formulărilor verbale) 
- Nada yoga (yoga puterii sunetului interior) 
- Yantra yoga (yoga puterii imaginii) 
- Grupul yoga-surilor tantrice (culminând cu laya yoga şi cu kundalini yoga) 
 
În yoga clasică s-au identificat  peste 8.400 de posturi (asanas), peste 7.200 de 

procedee respiratorii şi peste 50.000  de tipuri de concentrare şi de meditaţie, ceea ce 
înseamnă că practic se poate construi un program pentru structura şi nevoile oricărei 
personae. 

Tehnicile folosite în yoga se adresează atât corpului fizic (oase, articulaţii, 
muşchi) cât şi aspectelor mentale şi emoţionale ale fiinţei noastre. 

Chiar dacă facem câteva exerciţii din yoga, nu ne putem considera yoghini, ci, cel 
mult doar practicieni cum sunt de altfel milioane de oameni. Yoghini sunt cei care se lasă 
făcuţi de yoga, iar aceştia sunt extrem de puţini. 

Se spune că la esenţa acestei practici se poate ajunge prin oricare din miile de 
tehnici întâlnite cu condiţia practicării continue şi dezinteresate (lipsită de fructul 
faptului). Din acest motiv, pentru lucrarea de faţă, nu consider că este necesară o 
clasificare a acestor tehnici. Menţionez  că, din punctul de vedere al kinetoterapiei,  există 
în yoga atât exerciţii statice (asane) cât şi exerciţii dinamice (kriyas-uri), atât exerciţii de 
respiraţie (hathats-uri şi hathenas-ri) cât şi foarte multe exerciţii de antrenament filozofie, 
adică, tot ceea ce poate cuprinde un program complet de kinetoterapie. 

Primul exerciţiu pe care îl consider foarte bun pentru a începe un program de 
recuperare a discopatiei  se numeşte kurma karani executat din poziţia pavanamuktasana. 

Poziţia pacientului este decubit dorsal. Se flectează coapsele pe bazin la maxim 
cu genunchii flectaţi. Mâinile fac priză la nivelul genunchilor. Exerciţiul constă în 
menţinerea acestei posturi alternativ prin două metode. Una este reprezentată de 
contracţia concentrică în interiorul segmentului de contracţie a muşchilor flexori ai 
coapselor pe bazin şi ai bazinului pe trunchi, iar cealaltă presupune menţinerea poziţie cu 
ajutorul mâinilor. 

Acest exerciţiu, pe lângă alungirea pasivă şi relaxarea muşchilor spatelui din 
regiunea lombară determină creşterea tonusului şi totodată a controlului muşchilor 
abdominali (marele drept abdominal, oblicii abdominali, psoas-iliac). 

Următoarele două exerciţii urmăresc strechingul ţesuturilor moi din regiunea 
lombară simultan cu strechingul ischiogambierilor şi al tricepsului sural, ştiut fiind faptul 
că hiperlordoza lombară, conform teoriei lui Francoise Meziere, se compensează şi cu 
genuflexum. 
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Ardha Vajra Paschimottasana –din poziţia aşezat pacientul suprapune genunchii 
prin adducţia coapsei pe bazin, flexia gambei pe coapsă, flexia plantară şi inversia unui 
membru inferior. Celălalt membru inferior se menţine cu genunchiul în extensie şi cu 
piciorul în flexie dorsală. 

Din această poziţie se face flexia trunchiului pe bazin şi a bazinului pe coapse 
fără a accentua cifoza dorsală şi se menţine câteva minute, după care se repetă inversând 
membrele inferioare între ele. 

Adho Mukha Svanasana – din poziţia cvadrupedie se execută extensia 
genunchilor  simultan cu flexia braţelor pe trunchi până la 180 de grade. Sprijinul 
membrelor superioare se poate face şi la nivelul antebraţelor, în acest caz exerciţiul 
purtând denumirea de posura delfinului. La acest exerciţiu este important ca spatele să nu 
se cifozeze şi să se încerce atingerea solului cu călcâiele prin relaxarea tricepsului sural. 

Pentru refacerea supleţei articulare la nivelul coloanei vertebrale lombare este 
indicat următorul exerciţiu format din trei asane:marjaryasana, bitilasana şi balasana 

Din poziţia de cvadrupedie cu coapsele şi membrele superioare  perpendiculare 
pe sol, pe timpul expirului se lordozează întreaga coloană vertebrală (Bitilasana – postura 
vacii)iar pe inspir se cifozează la maxim coloana vertebrală (Marjaryasana – postura 
pisicii). Am ales acest exerciţiu pentru că pe de o parte, lucrându-se cu coloana lombară 
în descărcare, ne permite  asuplizarea acesteia, şi pe de altă parte favorizează una din cele 
mai ample respiraţii posibile. După o serie de repetări se trece din marjariasana, prin 
flectarea coapselor pe bazin, în Balasana (postura copilului) şi se menţine această postură 
de odihnă pentru câteva minute, respiraţia de tip abdominal obţinută prin această 
posturare având un  efect calmant. 

După aceste exerciţii care au scăzut contractura muşchilor spatelui din regiunea 
lombară  se poate trece la tonifierea acestora prin următoarea asană numită plank poze     
(postura păzitorului). Pacientul este în decubit ventral cu sprijin doar la nivelul picioarelor 
şi mâinilor. Postura aceasta se poate obţine fie prin extensia coatelor din DV,fie plecând 
din Adho Mukha Svanasana. Având bazinul retroversat, această postură se menţine cât 
mai mult posibil, scopul fiind acela de a dezvolta rezistenţa muşchilor paravertebrali, 
acesta reprezentând un obiectiv important în recuperarea afecţiunilor coloanei lombare,  
conform studiilor întreprinse de  McGill. 

După acest exerciţiu odihna se poate face în Makarasana (decubit ventral cu 
fruntea sprijinită pe mâini, antebraţele unul în prelungirea celuilalt), postură care are un 
efect benefic asupra regiunii lombare dat de respiraţia de tip abdominal obţinută prin 
blocarea mişcărilor de la nivelul cutiei toracice. 

Yoga îşi găseşte o largă aplicativitate, în rezultate remarcabile şi  în toate formele 
reumatismale, folosind o gamă variată de exerciţii, al căror scop este de a preveni sau de a 
ameliorarea procesul de instalare sau de evoluţie al afecţiunii. 

Yoga, în gimnastica de reeducare a respiraţiei, urmăreşte tonificarea musculaturii 
care participă la actul respirator (diafragmul, intercostalii, scalenii, pectorali, 
abdominalii), creşterea volumului toracic şi a capacităţii vitale, ameliorarea 
permeabilităţii dirijate. O respiraţie profundă şi lentă determină o relaxare musculară şi 
psihică, instalarea unei stări de calm în tot organismul. Exerciţiile respiratorii ajută la 
dezintoxicarea organismului, creează o hiperventilaţie pulmonară, asigură o mai bună 
irigare a creierului şi o activare a digestiei. 
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Reguli şi principii în aplicarea programelor de yoga 
Pentru că yoga să constituie un mijloc terapeutic este obligatoriu ca ea să se 

aplice diferenţiat, în funcţie de afecţiunile pacientului, de vârsta acestuia, starea psihică şi 
pregătirea fizică anterioară. 

Selectarea şi dozarea exerciţiilor precum şi ritmul de execuţie se fac ţinând seama 
de posibilităţile fiecărui pacient. 

Gradarea efortului se face progresiv, pentru că adaptarea organismului la efort să 
se realizeze treptat; 

Conţinutul lecţiei, trebuie să fie variat, în funcţie de necesităţile cursanţilor, 
complexele de exerciţii schimbându-se periodic. 

Pe parcursul şedinţelor de yoga se controlează frecvenţa cardiacă şi tensiunea 
arterială. 

Exerciţiile trebuie executate cu amplitudine maximă, corespunzătoare 
posibilităţilor individuale fără a suprasolicita articulaţiile. 

Respiraţia trebuie corelată în permanenţă cu mişcarea, iar după fiecare serie de 
exerciţii se impune relaxarea organismului. 

În cadrul programelor de yoga se va insista în special pe solicitarea acelor muşchi 
care prin acţiunea lor specifică sunt prea puţin antrenaţi în activităţile cotidiene. 

În cadrul programelor de yoga se vor evita: 
- săriturile 
- schimbările bruşte de poziţii 
- exerciţiile cu grad crescut de dificultate 
- ritmul de execuţie alert 
- numărul mare de repetări al fiecărei mişcări care determină apariţia 

oboselii 
- exerciţiile care determină apariţia durerii, în special la nivelul 

coloanei vertebrale. 
 

Scopul cercetării este de a verifica impactul asupra practicantelor a programelor 
de yoga şi de a verifica efectele raportate la calitatea şi cantitatea modificărilor de ordin 
morfologic şi funcţional. 

 
Obiectivul principal al cercetării este îmbunatăţirea calităţii vieţii,  prin iniţierea 

unor programe de yoga, prin folosirea unor metode simple, fiabile, necostisitoare, precum 
şi cunoaşterea efectelor şi schimbările care au intervenit asupra sănătăţii. 
Strategiile terapeutice vor  fi adaptate vârstei practicantelor, bolilor asociate, profesiei. 

 
Ipoteza 
Dacă se aplică un program de yoga, în mod sistematic şi continuu, în concordanţă 

cu particularităţile individuale, se previne sau se ameliorează  procesul de instalare sau de 
evoluţie a discopatiei  lombare şi  se îmbunătăţeşte starea de sănătate a practicanţilor;  

 
Organizarea cercetării 
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Eşantionul supus investigaţiei a cuprins un număr de 20 de persoane adulte,  care 
au participat la două lecţii de yoga pe săptămână. 

Aplicarea programelor de yoga s-a făcut cu monitorizare permanentă a intensităţii 
efortului pe tot parcursul lecţiei cu ajutorul frecvenţei cardiace. 

Perioada de efectuare a cercetării: 
Cercetarea a început în octombrie 2012 şi s-a finalizat în mai 2013. 

 

Metode ce cercetare 
- observaţia pedagogică; 
- ancheta 
- convorbirea dirijată. 

 

Rezultatele cercetării 
În urma observaţiilor şi a convorbiri purtate cu cele 20 de cursante, care în 

proporţie de 90% au studii superioare, am constat următoarele: 
- majoritatea îşi alocă timp zilnic pentru practicarea exerciţiilor fizice  
- practicarea programelor de yoga le-a creat o stare de optimism şi 

bună dispoziţie 
- cursantele şi-au ameliorat aspectul fizic şi şi-au îmbunătăţit atât forţa 

cât şi rezistenţa 
- s-au ameliorat  durerile de spate,  precum şi mobilitatea coloanei 

vertebrale. 
– cursantele  şi-au îmbunătăţit postura. 
– practicarea programelor de yoga le-a îmbunătăţit relaţiile sociale, dezvoltându-se 

chiar prietenii în cadrul grupei; 
- au învăţat să-şi cunoască mai bine disponibilităţile şi a posibilităţilor 

de progres (autocunoaştere şi autoapreciere) 
– practicarea cu regularitate a programelor de yoga le-a permis să dobândească 

abilităţi şi capacităţi. 
Iată ce declară cursantele care au participat la această cercetare: 
O.N. – „Mă simt schimbată în bine când mă antrenez, gândesc altfel, mă 

preocupă felul în care arăt. Am un bun autocontrol şi o gândire pozitivă” 
M.L. – „Yoga mi-a schimbat viaţa, iar în corpul meu simţ armonie şi echilibru”; 
R.A. – „Înainte mă durea spatele şi nu mă mai ţineau genunchii, acum mă simt 

mai tânără, practic grădinăritul şi mă joc cu nepoţelul meu” 
P.M. „De când fac yoga am un somn mai bun căci antrenamentele îmi obosesc 

corpul, dar îmi relaxează mintea eliberând-o de tensiunile acumulate”. 
S.A. „Nu cobor din pat până nu fac exerciţii de întindere  care să-mi activeze şi 

să-mi dezmorţească muşchii şi articulaţiile” 
 T.F. „Gimnastica mă ajută să-mi susţin sănătatea şi să am poftă de viaţă” 
G.V. „Am fost sportivă de performanţă, nu pot concepe viaţa fără mişcare, am 

astfel o bună capacitate de efort şi-mi pot rezolva problemele zilnice cu uşurinţă”. 
 G.M. „Pentru mine exerciţiile de yoga au devenit o necesitate zilnică, îmi dau 

optimism şi bună dispoziţie”. 
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 M.C. „Practic yoga de peste 10 de ani; asta  m-a ajutat să fac faţă solicitărilor 
cotidiene cu vigoare şi vioiciune”. 

 
Concluzii 

Ancheta efectuată în rândul cursantelor, care practică yoga a scos în evidenţă 
următoarele: 

- folosirea programelor de yoga a avut ca scop prevenirea sau 
ameliorarea procesului de instalare sau de evoluţie al afecţiunilor 
coloanei, respectiv discopatia lombară. 

- practicarea programelor de yoga, în mod sistematic, consecvent duce 
la îmbunătăţirea stării de sănătate, precum şi la reconfortare, stare de 
bună dispoziţie, optimism, îmbunătăţirea activităţii intelectuale. 

În concluzie, analizând sistematic tehnicile întâlnite în yoga, am observat că ele 
corespund perfect celor mai exigente cerinţe ale unui program de kinetoterapie modern. 
De exemplu, pentru fiecare asană cu un grad de dificultate ridicat, există asane 
pregătitoare din aceeaşi categorie dar cu un nivel de solicitare mai mic. Întotdeauna se 
poate găsi o variantă care poate fi executată corect în orice situaţie pentru atingerea 
obiectivului propus. Toate exerciţiile în yoga se execută cu “blândeţe” până la limita 
durerii, fără a ne impune voinţa proprie. În toate tehnicile se ţine cont şi de respiraţie, 
existând specificaţii clare în acest sens pentru fiecare tehnică în parte.În yoga se acordă o 
importanţă deosebită refacerii postefort după fiecare exerciţiu în parte. Atenţia subiectului 
este continuu canalizată pe exerciţiul efectuat, ceea ce permite, alături de ceilalţi factori 
enumeraţi mai sus, o permanentă ajustare a schemei corporale. 

Yoga, practicata sistematic şi continuu are ca rezultat creşterea puterii de 
adaptare şi a rezistenţei organismului la efort; Într-un cuvânt putem spune că acestor 
persoane YOGA le-a îmbunătăţit calitatea vieţii. 
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Abstract 
  Overuse of improperly influencing the spine suppleness, tonicity and muscle 
strength, mainly the muscular system and spinal rahihului ischio – Gambier. 
  This study aims to analyze the biomechanics few yoga techniques to determine if 
they can be used in the prevention and recovery of lumbar intervertebral 
        Over the millennia, Yoga has evolved his followers discovered methods which have 
a beneficial effect on health. In the scriptures there are even texts that describe these 
methods. 
Yoga can be widely aplicativitate the remarkable results in all forms of rheumatism, using 
a variety of exercises, which aim to prevent or improve the installation and development 
of the condition. 
  The research purpose is to verify the impact on the practitioners of yoga 
programs and check the quality and quantity effects reported morphological and 
functional changes. 
  In conclusion, systematically analyzing the techniques found in yoga, I noticed 
that they perfectly match the demands of a modern physiotherapy program 
Yoga, practiced systematically and continuously results in increased power of adaptation 
and resistance to effort, In a nutshell we can say that these people YOGA improved their 
quality of life.   
 
Key words : discopathy, yoga, kinetotherapy 
   
 
Introduction 
  During evolution movement therapy for centuries have been imagined a huge 
number of types of exervitii, some of anatomic and physiological substantiation other one 
therapeutic medical knowledge of the time period, others are absolutely fantastic, without 
real justification. As concepts evolve authors over some exercise techniques from 
predecessors and added others, more or appropriate new views. In parallel, the schools 
appeared, exclusive “that thrives only one side of physiotherapy techniques. 
  The modern age has tried to order this conglomeration of concepts inherited, but 
some confusion between the concept of technique, exercise, and objective method 
kinetologiei make today to speak in a heap of, “isometric”, “passive motion”, 
“asuplizare”, “scripetoterapie”, “toning”, “facilitating” etc.. 
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  Overuse of improperly influencing the spine suppleness, tonicity and muscle 
strength, mainly the muscular system and spinal rahihului ischio – Gambier. 
 Discopathy is characterized by the degeneration disc. The pains are more 
pronounced in the morning, the first movements of the trunk or the night after the day 
fatigue. These painful symptoms usually radiates to the buttock regions or sacred, and 
sometimes the lower limb as a sciatic or crural neuralgia meralgii (sore thigh) paresthesia 
of femurocutanat – phenomena that are explained by altering the disc, which triggers 
nerve root irritation. The points are the most painful of the L4 – L5 and L5 – sacral area. 
Pain can survenii after a wrong move (sudden twisting or bending of the body) after 
lifting weights after an incorrect position of the column, after driving auto or long 
standing state after great physical effort. 
  In the present study will present the features and techniques of physiotherapy for 
improving spine injury : discopathy 
  This theoretical study aims to analyze the biomechanics few yoga techniques to 
determine if they can be used in the prevention and recovery of lumbar intervertebral 
In the present study will present the features and techniques of yoga amaeliorarea lesion 
on spine : lumbar discopathy. 
  What to look for in yoga exercise since we have those described in kinesiology ? 
The reason is simple – these techniques were perfected through continuous practice over 
sometimes thousands of years. It is well known that Yoga is an integral system that seeks 
self-knowledge from introspection, Thus if the technique could be proved as useless or 
wrong would not have been practiced and as such would be forgotten. 
  Goals of physical therapy in lumbar discopathy are: 

- Stretching the muscles of the groove, in this case, the muscles of the lumbar 
region of the back ; 

- Shortening of the muscles of convexity, ie, the abdominal muscles. 
Recovery of lumbar intervertebral has as starting points three parts : 
- Local postural reeducation 
- Restoring suppleness 
- Restoring force 
Before analysis who proposes this work requires a brief introduction to Yoga for 

understanding the complexity of this practice. Though everyone consider yoga as an 
Indian product, it is actually a universal phenomenon, older than Neolithic paintings of 
Altamira, Lascaux and Trois – Freres, and present aboriginal cultures of the world. If we 
call yoga today is tremendous respect for the research and work done by yogis of India, 
the country in which the concepts and practices they have developed more than anywhere 
else. 

One of the many definitions of this method of self-awareness is: “ Yoga is all 
deliberate efforts by human beings – through specific means – to keep or regain contact 
with itself.” 

Traditionally speaking many types, current and schools of yoga : 
- Hatha Yoga (joining of complementary contradictions of being wrong a long 

time considered as physical yoga, gymnastics, etc... but in reality the purest expression of 
natural energy – informational human) 

- Raja Yoga (yoga of meditation developed in several variants) 
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- Karma Yoga (yoga pure act issued by any fruit of that) 
- Bhakti Yoga (yoga of devotion) 
- Jnana Yoga (yoga overcoming discursive mind) 
- Adhyatma yoga (yoga of self match) 
- Mantra yoga (yoga oral formulations) 
- Nada yoga (yoga of sound power inside) 
- Yantra yoga (power yoga image) 
- Group tantric yoga – measures (culminating in laya yoga and kundalini yoga) 
In classical yoga have identified more than 8,400 positions (asanas), breathing 

methods and more than 7,200 more than 50,000 types of concentration and meditation, 
which basically means that you can build a program structure and needs of any persons. 
  The techniques used in yoga addresses both the physical body (bones, joints, 
muscles) and mental and emotional aspects of our being. 
 Even if we do some exercises of yoga, we can consider yogis, but at most only 
practitioners as otherwise millions of people. Yogis are those who leave taken by yoga, 
and they are very few. 
 It is said that the essence of this practice can be reached via any of the thousands 
of techniques encountered provided continuous practice and disinterested (without fruit 
that). For this reason, this paper does not consider that a classification of these techniques. 
Mention that from the point of view of physical therapy, there are yoga exercises both 
static (asanas) and dynamic exercises (kriyas sites), so breathing exercises (hathats sites 
and hathenas –ri) and many mental training exercises ie, everything that can include a full 
program of physiotherapy. 
  The first exercise that I find very good to start a recovery program called Kurma 
KARANI discopathies executed pavanamuktasana position. 
  Patient position is supine. Bend your hips is the maximum pool with knees 
flexed. Hands are knee socket. The exercise is to maintain this posture alternately by two 
methods. One is the concentric contraction within the segment flexor thigh muscle 
contraction per basin and the basin on the trunk, and the other involves maintaining 
position with hands. 

This year, in addition to passive stretching and relaxing the back muscles of the 
lumbar region and also increases the tone control abdominal muscles (rectus abdominis 
great, oblicii abdominal, psoas – iliac). 
 The following two exercises aimed stretching soft tissue in the lumbar region 
simultaneously stretching the hamstrings and triceps surae, knowing that lumbar 
hyperlordosis, according to Francoise ‘s theory Meziere, compensate and genuflexum. 
  Ardha Vajra Paschimottasana – the patient seated thigh adductor overlap knees 
by the pool, bent leg on the thigh, plantar flexion and inversion of a leg. The other leg 
remains with knee extension and foot dorsal flexion. 
  In this position the stem is bent basin and the tank on the thighs without 
increasing the dorsal kyphosis and maintained for a few minutes, after which the legs are 
repeated by reversing each other. 
  Adho Mukha Svanasana – cvadrupedie position runs simultaneously with knee 
extension arms on the trunk flexion to 180 degrees. Support the upper limbs can be done 
in the forearm, in this case being called posura exercise dolphin. In this exercise it is 
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important not to kyphosis back and try reaching the ground with heels by relaxing the 
triceps surae. 
 To restore the suppleness of joints in the lumbar spine is indicated next exercise 
consists of three asanas : marjaryasana, bitilasana and Balasana. 
  From cvadrupedie position with thighs perpendicular to the ground and upper 
limbs, during expiration is lordozează entire spine (Bitilasana – cow posture) and the 
inspiration is cifozează maximum backbone (Marjaryasana – cat stance). I chose this 
exercise because on the one hand, working with the lumbar spine in discharge allows us 
asuplizarea it, and on the other hand favors one of the largest breath possible. After a 
number of repetitions of marjariasana pass through the basin thighs flexing in Balasana 
(child posture) and maintained this position of rest for a few minutes of abdominal 
breathing produced by this posture having a calming effect. 
  After these exercises decreased contraction of the lumbar back muscles can move 
on to toning them by following asana called plank pictures (posture guardian). The 
patient is prone with support only in the feet and hands. This position may be achieved by 
extending the elbows of DV or Adho Mukha Svanasana starting from. With retranslation 
basin, this posture is maintained as much as possible, the aim being to develop resistance 
paraspinal muscles, representing an important objective in the lumbar spine disorders 
recovery, according to studies conducted by McGill. 
 After this exercise can be done in Makarasana rest (prone with head resting on 
hands, forearms One other extension) position that has a beneficial effect on lumbar 
region gave the abdominal breathing movements obtained by blocking the chest. 
Yoga can be widely aplicativitate the remarkable results in all forms of rheumatism, using 
a variety of exercises, which aim to prevent or improve the installation and development 
of the condition. 
  Yoga, breathing gymnastics rehabilitation aims toning muscles involved in the 
act of breathing (diaphragm, intercostalii, scalenii, chest, abs), increased thoracic volume 
and vital capacity, improving permeability routed. A slow deep breathing and muscle 
relaxation and mental causes, the installation of a state of calm throughout the body. 
Breathing exercises helps to detoxify the body, creating a pulmonary hyperventilation, 
provide better irrigation of the brain and activate digestion. 
 
  Rules and principles in application programs yoga 
  Because yoga is a therapeutic is imperative that it be applied differently 
depending on the patient’s condition, age, mental state and physical training before. 
Selection and dosing exercises and the pace of implementation possibilities are given to 
each patient. 
  Grading effort is progressive, because the body adapt to exercise should be 
gradual. 

Lesson content must be varied according to the needs of learners, complex 
exercises periodically changing. 
  During yoga sessions controlling heart rate and blood pressure. 
Exercises should be performed with maximum amplitude corresponding to individual 
opportunities without overloading the joints. 
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  Breathing should always correlated with the movement, and after each series of 
exercises relax the body requires. 
  In yoga programs will insist particularly on the application of those specific 
muscles that by their action are hardly involved in daily activities. 
  In yoga programs will avoid : 

- jumping 
- Sudden changes in positions 
- Exercises with increasing degrees of difficulty 
- Execution rate alert 
- High number of repetitions of each movement which causes fatigue 
- Exercises that cause pain, particularly in the spine. 

  The research purpose is to verify the impact on the practitioners of yoga 
programs and check the quality and quantity effects reported morphological and 
functional changes. 
  The main research objective is to improve quality of life by bringing yoga 
programs, using simple methods, reliable, inexpensive, and knowledge of the effects and 
changes that have occurred on health. 
  Therapeutic strategies will be adapted practitioners age, associated diseases, 
profession. 
 
 Hypothesis 
  If a yoga program systematically and continuously, according to individual 
characteristics, prevents and improves the installation and development of the 
intervertebral lumbar and improves health practitioners ; 
 
Organizing the research 
  The sample under investigation included a total of 20 adults who participated in 
two yoga classes a week. 
  Applying yoga programs made permanent monitoring exercise intensity 
throughout the lesson with heart rate. 

Conducting research period : 
  The study began in October 2012 and was completed in May 2013. 
  Research methods that 

- Teacher observation ; 
- survey 
- Directed call. 

  
The research methods 
  Following observations and conversations held with 20 students, which 90% have 
higher education, we found the following : 

- Most of their daily time allocated for physical exercise 
- Practicing yoga programs has created a state of optimism and fun 
- Trainees and improved physical appearance and have improved the strength and 

resilience 
- Have improved back pain and spinal mobility. 
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- Trainees and improved posture. 
- Practicing yoga programs improved their social relations, developing the right 

friends in the group ; 
- Have learned to know better availability and possibilities for progress (self-

knowledge and self-esteem) 
- Regularly practicing yoga programs allowed them to acquire skills and 

capabilities. 
Here he declares trainees who participated in this research : 

  O.N. – “I feel better when I changed coaches think otherwise, I am concerned 
with how I look. I have a good self-control and positive thinking “ 
  M. L. – “Yoga has changed my life and my body sense of harmony and balance” 
; 

R. A. – “Before you hurt me not held back and knees, now I feel younger almost 
gardening and playing with my grandson “ 
  P.M. “Since when do I sleep better yoga workouts for my tired body, but I mind 
relaxes tensions releasing it.” 
  SA “Do not get out of bed to do some stretching exercises to activate and I 
stretch my muscles and joints “ 
   TF “ Gymnastics helps me maintain my health and I enjoy life “ 
  D “I was athlete can not conceive of life without movement we so good exercise 
capacity and I can easily solve everyday problems.” 
   GM “For me yoga exercises have become a daily necessity, I give optimism and 
good humor.” 
   MC “ practicing yoga for over 10 years, that helped me cope with daily demands 
force and vivacity.” 

 
 Conclusions 
  Survey conducted among trainees who practice yoga showed the following : 

- using yoga programs aimed at preventing or ameliorating the installation 
process or development of spinal disorders, namely lumbar discopathy. 

- Practicing yoga programs systematically, consistently leads to improved health 
as well as comfort, good mood, optimism, improving intellectual activity. 
 In conclusion, systematically analyzing the techniques found in yoga, I noticed 
that they perfectly match the demands of a modern physiotherapy program. For example, 
for each asana with a high degree of difficulty, there are preparatory asanas in the same 
category but with a lower load level. You can always find an alternative that can be done 
properly in any situation to achieve the objective. All the exercises in yoga are running 
with “gentleness” to limit pain without imposing our own will. In all techniques are taken 
into account and breathing, with clear specifications for each technique in this yoga 
parte.În attaches great importance to recovery after effort after each exercise separately. 
Attention subject is continuously channeled the exercise performed, which allows, 
together with the other factors listed above, a constant adjustment of body scheme. 
  Yoga, practiced systematically and continuously results in increased power of 
adaptation and resistance to effort, In a nutshell we can say that these people YOGA 
improved their quality of life. 
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Rezumat 
 Terapia ocupaţională reprezintă de fapt un complex de metode de o mare 
variabilitate, dar care îşi menţin.totuşi individualitatea prin scopul urmărit şi prin 
particularitatea procedeelor utilizate. 
 Principalul scop urmărit este refacerea mobilităţii, sub toate aspectele şi 
componentele ei: amplitudine articulară, forţă şi rezistenţă musculară, coordonare şi 
abilitate. 
 Terapia ocupaţională are drept scop ajutorarea oameniilor să îşi recâştige    
independentă în majoritatea ariilor de existenţă; aceasta terapie îmbunătăţeşte abilităţile 
cognitive, fizice şi motrice ale persoanelor cu dizabilităţi şi contribuie la creşterea încrederii 
de sine şi la reintregrarea socială a unui individ. 
 Comparând programele de recuperare prin terapia acupationala la un adult cu 
hemiplegie sechelara spastica post AVC faţă de un copil de vârsta şcolară cu paraplegie 
spastică post IMC putem trage următoarele  concluzii: 

- specialistul, ajuta adultul să desfăşoare din nou activităţile cotidiene şi sociale 
efectuate şi înaintea accidentului vascular cerebral. 

- specialistul ajuta în formarea deprinderilor necesare unui trai independent  
- programul educaţional oferă adultului satisfacţia de a obţine rezultate prin 

muncă. 
- la copii terapia ocupaţională se bazează pe joc, care stimulează creativitatea şi 

counicarea 
- Prin activităţile de terapie ocupaţională, copilul cu deficienţe psiho-motorii 

severe, învăţă să se joace, jocul trezindu-i interesul de cunoaştere şi autocunoaştere. 
 

Cuvinte cheie: terapie ocupațională, hemiplegie sechelară, paraplegie spastică 
 
 
Introducere 
  În primul război mondial, americanul F. C. Reid introduce termenul de 
„ergoterapie”, pentru a denumi o metodă de kinetoterapie pentru diverse tulburări fizice 
sau mintale. — metodă care utilizează exerciţii şi procedee fizice din diverse activităţi 
umane obişnuite (de muncă, de viaţă, de divertisment etc). 

mailto:ganciuoana@yahoo.com�
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  Termenul de ergoterapie a fost preluat de şcoala franceză, deşi în S.U.A. el.fusese 
deja înlocuit, de către G. E. Barton, cu acela de „terapie ocupaţională”, considerindu-se 
„ergoterapia” ca fiind un termen prea limitativ (exerciţii doar d i n sfera muncii). 
Menţinerea în paralel a termenului de ergoterapie în unele ţări este justificată prin faptul 
că în limba greacă cuvântul „ergon” nu înseamnă neapărat muncă, ci activitate fizică, în 
Germania metoda este denumită „Beschăftigungstherapie”. Termenii de „terapie 
artizanală” sau „praxiterapie” nu s-au generalizat. 
  Deşi considerată o „metodă specială”, terapia ocupaţională reprezintă de fapt un 
complex de metode de o mare variabilitate, dar care îşi menţin.totuşi individualitatea prin 
scopul urmărit şi prin particularitatea procedeelor utilizate. 
  Principalul scop urmărit este refacerea mobilităţii, sub toate aspectele şi 
componentele ei : amplitudine articulară, forţă şi rezistenţă musculară, coordonare şi 
abilitate. O indicaţie de mare valoare a ergoterapiei rămîne patologia psihică — de altfel 
cea mai veche utilizare a acestei metode în ideea recuperării. 
   
Problematica abordată 

În multe ţări terapia ocupaţională a devenit o ‘adevărată specialitate, căreia îi sînt 
destinate cadre pregătite anume, numai în această direcţie. Astăzi mulţi recuperat ion işti 
consideră că, într-un serviciu de recuperare pentru mari deficienţi motori şi handicapaţi, 
sectorul de terapie ocupaţională trebuie să ocupe cea mai mare parte, datorită eficienţei 
deosebite a acestei metode. De altfel, în prezent acest sector a înglobat principalele 
activităţi ale recuperării medicale şi socio-profesionale, cum ar fi evaluarea funcţională 
complexă şi kinetologia. (Sbenghe 1997) 
   Terapia ocupațională poate fi definită ca fiind o activitate mentală sau fizică, 
prescrisă si dirijată, pentru obiectivul bine determinat de a contribui la refacerea sau 
grăbirea ei, în urma unei boli sau unei leziuni. 
  Terapia ocupațională, o artă si stiința care dirijează modul de răspuns al omului 
față de o activitate selecționată, menită să promoveze si să mențină sănătatea, să 
împiedice evoluția spre infirmitate, să evalueze comportamentul si să trateze sau să 
antreneze pacienții cu disfuncții psihice sau psihosociale. 
  Terapia ocupațională, o metodă de tratament a anumitor tulburări fizice sau 
mentale, prescrisă de medic si aplicată de specialisti calificati, folosind munca, sau orice 
altă ocupație, în vederea vindecării afecțiunii sau sechelelor sale. 
  Terapia ocupațională, terapie prin muncă sau terapie prin ocupație. Ocupația este 
recunoscută ca fiind unicul proces care implică performața motorie individuală, funcții 
integrate ale sistemului nervos, atenție mentală, soluționarea problemei si satisfacția 
emoțională în sarcini diferite si puse în valoare de cultură. Natura ocupației, promotoare a 
unei stări generale fizice si morale, este aceea care o prezintă drept o formă unică de 
terapie, cu aplicaŃii foarte diferite. 
  Efectele recuperării în cadrul T.O. au un sens mai larg ce impune aplicarea 
acesteia ca proces medical cu finalitate socială. 
  Alexandru Popescu arată că “în Terapia ocupațională ocuparea timpului liber are 
menirea să destepte interesul bolnavului pentru activități oarecare, pe acest principiu 
bazându-se playterapia, artterapia, cultterapia, kinetoterapia“ si că în T.O. care are la bază 
semnificația intrinsecă a muncii renumerate în procesul de reinsercŃie profesională si 
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socială a bolnavului aceasta participă la activităŃi ca: țesutul, confecționarea unor 
obiecte, activități agrozootehnice, cultura plantelor si florilor, etc. 
  T.Sbenghe arată că T.O se preocupă de integrarea familială, socială si 
profesională a 
handicapaților, care este o metodă specială a kinetoterapiei, o metodă sintetică, globală, 
care cere o participare comandată și întreținută psihic. 
 
Stadiul cunoașterii 
  Terapia ocupaţională are drept scop ajutorarea oameniilor să îşi recâştige    
independentă în majoritatea ariilor de existenţă; aceasta terapie îmbunătăţeşte abilităţile 
cognitive, fizice şi motrice ale persoanelor cu dizabilităţi şi contribuie la 
creşterea încrederii de sine şi la reintregrarea socială a unui individ. 
              Recuperarea prin terapie ocupaţională poate fi folosită cu succes în mare parte 
din patologia medicală. De metodele terapiei ocupaţionale beneficiază foarte multe 
categorii de bolnavi, dintre care se enumera şi bolnavii neurologici 

   Există două tipuri de terapie ocupațională:  
- practica profesională la locul de muca (ergoterapia); 
- terapie ocupaţională asistata. 

  Ergoterapia – terapie care utilizează activitatea în vederea readaptării 
handicapaţilor fizic şi mintal. Scopul ergoterapiei este de a le reda bolnavilor 
independenta fie dându-le posibilitatea să se adapteze la deficitul lor, fie participând la 
ameliorarea stării lor. Există, de asemenea, o ergoterapie preventivă care vizează evitarea 
spitalizării. 
  Terapie ocupațională asistată--  educarea  pacientul, precum şi familia acestuia 
sau îngrijitorul sau alte persoane  în scopul de a realiza intervenţiile posibile de asistare-
ajutorare a pacientului. 
 Atât terapie fizică (fizioterapie) cât şi terapia ocupaţională au acelaşi scop -   
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
 Terapia ocupaţională este aplicată în cazul problemelor de sănătate care implică 
abilităţile cognitive, senzoriale, activităţi motorii fine, abilităţi vizual perceptive, etc. 

Specialiştii pot aplica terapia ocupațională în: 
- spitale; 
- şcoli; 
- centre de reabilitare; 
- centre de sănătate mintală; 
- cabinete private; 
- clinici de pediatrie; 
- centre de asistenţă socială 

       
Scopul acestor terapii este: 

 îmbunătăţirea motricităţii fine şi grosiere 
 dezvoltea abilitaţilor de viaţa independentă 
 dezvoltarea abilitaţilor de a se juca cu plăcere cu o altă persoană 
 dezvoltarea abilitaţilor de a se deschide emoţional şi de a-şi exprima propriile 

trăiri şi dorinţe 
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 diminuarea stresului şi a anxietăţii (specifice în special celor cu TSA) 
 învăţarea bazelor comunicării cu o altă persoană 
 stabilirea unei legături cu o altă persoană 
 diminuarea efectelor secundare ale disfuncţiei de integrare senzorială, inclusiv 

anumite stereotipii 
 învăţarea construirii unui joc, a unei poveşti etc. Descoperind propriile limite 
şi capacităţi 

 
  T.O. poate fi clasificată astfel: 
  1. T.O. recreativă cuprinzând: 

- tehnici de exprimare desen, pictură, gravură, mânuit marionete, scris, sculptură etc; 
- tehnici sportive: diverse jocuri sportive sau părți ale acestora; 
- tehnici recreative jocuri distractive adaptate handicapaților (şah cu piese grele, 

fotbal de masă cu minge de ping-pong mobilizată cu pompițe de mână, popice, țintar cu 
piese care se înfig în găuri preformate, jocuri cu figurine de plumb, etc. 
  2. T.O. funcțională reprezintă o formă de ergoterapie dirijată şi controlată şi care 
are ca scop  executarea unor anumite mişcări în cadrul muncii sau ocupaŃiei respective în 
care sunt incluse: 

- tehnici de bază formate din unele activități practice încă de la începuturile 
societății umane, când 
mâinile omului prelucrau materia primă de bază (lut, lemn, fibre naturale, fier): 
împletitul, olăritul, țesutul, 
tâmplăria, feroneria; 

- tehnici complementare, care reprezentă de fapt totalitatea restului activităŃilor 
lucrative umane 
dintre care: cartonajul, marochinăria, tipografia, strungăria, dactilografia, etc. 

3. T.O. profesională care se poate aplica în spitale bine dotate, cu centre de 
recuperare bine utilate, 
în şcoli profesionale specializate sau în ateliere-scoală, de pe lângă întreprinderi, cu două 
subcategorii: 

a. T.O. pregătitoare pentru activitatea şcolară şi orientarea profesională a copiilor: 
b. T.O de reprofesionalizare sau profesionalizare a adulților în sensul reintegrării 

în muncă 
desfăşurată anterior îmbolnăvirii sau accidentului sau a reorientării profesionale. 
  Pe lângă tehnicile de bază şi cele complementare aceasta foloseşte şi tehnici de 
„readaptare”, formate din multitudinea şi diversitatea activităților zilnice casnice, 
familiale, şcolare, recreative, profesionale şi sociale, modalități de deplasare. Aceste 
tehnici adaptează mediul ambiant al handicapaților la propiile lor capacități funcționale. 

- T.O retribuită care poate fi utilizată ca formă economică pentru 
bolnavii care recuperează spontan o paralizie sau au suferit un 
tratament paliativ al sechelelor şi şi-au recâştigat mişcările 
principale. 
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Această formă de T.O. poate completa lipsurile produse de pensionarea 
temporară sau definitivă a bolnavului şi poate constitui un factor obiectiv de apreciere a 
reîncadrării bolnavului în circuitul economico-social normal. 
 

Desfăşurarea procesului de terapie ocupaţională: 
Acţiunea terapeutului se bazează, pe concepţia, după care activităţile practice, 

voluntare (ocupaţionale), desfăşurate de copil, determina dezvoltarea personalităţii, fapt 
ce, în final, duce la o mai bună adaptare a sa la mediu. 

 Pentru realizarea acestui scop general terapeutul proiectează anumite programe 
de intervenţie, realizate prin intermediul unor activităţi de muncă, joc, şi viaţa cotidiană, 
menite să provoace la subiect formarea sau creşterea performanţelor sale din sfera 
senzorio-motorio, cognitivă şi psihosociala.  

Intervenţia, cu mijloacele specifice terapiei ocupaţionale, urmăreşte următoarele 
obiective generale cum ar fi: 

-  să cultive acţiuni ca pieptănatul, spălatul dinţilor, îmbrăcare, hrănire sau 
formarea expresiei sociale; 

- explorarea diverselor categorii de jocuri accesibile persoanei, precum şi 
obţinerea de performante ridicate în anumite jocuri şi distracţii, mergând până la trezirea 
interesului subiectului pentru anumite hobby-uri, colecţii, inclusiv din domeniul artistic. 

Evaluarea, în terapia ocupaţională, este un proces planificat în scopul obţinerii 
unei imagini cât mai exacte asupra nivelului de funcţionare a copilului. În evaluarea unui 
copil un terapeut este necesar să urmărească câteva aspecte, şi anume: 

a) – nivelul motricităţii generale şi fine 
b) – nivelul de dezvoltare al percepţiei mişcărilor 
c) – nivelul de dezvoltare al aptitudinilor cognitive, sociale şi de comunicare 
d) – caracteristicile activităţilor de viaţa cotidiană 
Următorul pas consta în alegerea obiectivelor care trebuie urmărite în cadrul 

planului terapeutic. Aceste obiective pot fi pe termen lung său scurt.       
 Elaborarea planului terapeutic se referă la descrierea metodelor şi procedeelor 
care se folosesc pentru atingerea obiectivelor stabilite. El cuprinde sinteza activităţilor 
desemnate în vederea realizării unui nivel de performanţă al funcţionării deprinderilor şi 
capacităţilor copilului. 

Principalele caracteristici ale unui plan terapeutic trebuie să fie flexibilitate şi 
mobilitatea, adaptate în funcţie de progresele realizate de cel căruia i se adresează. 

Aplicarea planului terapeutic consta în desfăşurarea următoarelor faze 
distincte: (după Willard şi Spackman – Occupational Therapy, cap.5): 

1 – faza orientării – în care terapeutul explica copilului activitatea care urmează 
s-o desfăşoare împreună, tipul performanţelor dorite şi descrie sau 
demonstrează modalităţile lor de realizare practică; 

2 – faza dezvoltării – în timpul căreia terapeutul conduce copilul în explorarea şi 
practicarea efectivă a activităţii alese; 

3 – faza finală – în care terapeutul evaluează performanţele obţinute de copil în 
activitate şi stabileşte obiectivele viitoare (evaluare criteriala). 
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Selecţionarea şi adaptarea echipamentului reclama din partea terapeutului un 
effort substanţial de imaginaţie, în vedera proiectării unor mijloace şi dispozitive adaptate 
nevoilor copilului. 

Fiecare copil cu paraplegie spastică posedă anumite cerinţe speciale, care trebuie 
stabilite cu prioritate, înaintea adaptării sau constituirii unui anumit echipament pentru 
acesta. Modificările, realizate unui obiect folosit în activitatea de terapie, pot fi temporare 
sau permanente, în funcţie de progresele realizate de copil. 

Evaluarea programelor de terapie ocupaţională este o acţiune indispensabilă în 
vedera măsurării eficienţei intervenţiei procedurilor utilizate de terapeut. 
  Cele mai răspândite forme de evaluare sunt cele intermediare şi finale. 

Succint spus, prin acest tip de evaluare se verifică: 
a) eficacitatea planului terapeutic; 
b) se conturează tipul schimbărilor necesare planului; 
c) se determina riguros momentul încetării sale. 
         Procesul de recuperare prin terapia ocupaţională este un proces continuu, 

care trebuie reluat în permanenţă la diferite vârste, în funcţie de nevoile specifice 
individului, în diversele momente ale vieţii sale. 

 
  Consideraţii generale despre AVC 

Accidentul vascular cerebral se instalează brusc şi este caracterizat printr-un 
deficit neurologic, cunoscut ca hemipareza sau hemiplegia unei jumătăţi a corpului, în 
funcţie de gravitate. 80% dintre AVC apar în teritoriul carotidian de distribuţie arterial şi 
constau în scăderea forţei musculare a unei părţi a corpului (fata, braţul sau piciorul, în 
orice combinaţie). 

 
Vârsta, răspunzătoare de apariţia AVC 

  Incidenta AVC a scăzut în ultimii ani, în ciuda procesului de îmbătrânire a 
populaţiei, datorită modificării stilului de viaţă, utilizării antiagregantelor plachetare şi 
tratamentului corespunzător al afecţiunilor cardiace. Incidenta AVC creşte totuşi odată cu 
înaintarea în vârstă. Factorii de risc ai bolii sunt reprezentaţi de vârstă, hipertensiune 
arterială (HTA), deficienţe cardiace, AVC în antecedente, atacuri ischemice tranzitorii, 
diabet zaharat. 

 
Cum se realizează recuperarea post-AVC?  

  Recuperarea post-AVC presupune utilizarea tehnicilor compensatorii pentru 
mobilitate, utilizarea activităţilor cotidiene sau ADL (activities of daily living) şi 
promovarea comunicării. Prognosticul limitat al AVC de recuperare este conferit de 
următoarele elemente: probleme severe de memorie, incapacitatea de a înţelege 
comenzile, instabilitate medicală sau chirurgicală, AVC în antecedente, incontinenta 
sfincteriana, deficite vizuale spaţiale. 
  Evaluarea diagnostica de rutină cuprinde: examen CT (tomografie axială 
computerizată) al extremităţii cefalice, electroencefalograma (EEG), examen RMN, studii 
Doppler carotidiene, evaluarea cardiacă (ecocardiograma, EKG), teste sangvine de rutină. 
   

Recuperarea diferă de la caz la caz 
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  AVC, urmate de hemipareza sau hemiplegie, sunt evenimente întâlnite frecvent, 
iar recuperarea este un proces complex. Chiar dacă deficientele funcţionale par a fi 
identice, pacienţii reacţionează individualizat. Ca urmare, programul de recuperare este 
adaptat la caz. Mai importante decât deficitele motorii sunt aspectele cognitive afectate de 
AVC. Hemiplegicul drept (leziune de hemisfer stâng) prezintă dificultăţi de comunicare, 
învaţa după model sau demonstraţie, având deci memorie vizuală, învaţa din greşeli, 
poate necesita supraveghere din cauza problemelor de comunicare. Hemiplegicul stâng 
(leziune de hemisfer drept) prezintă probleme de percepţie motorie sau vizuală, pierderea 
memoriei vizuale, ignorarea părţii stângi a corpului, impulsivitate, necesita supraveghere 
din cauza lipsei de judecată şi/sau de gândire. 
   

Mobilizare asistată şi fizioterapie 
  Recuperarea pacienţilor post-AVC începe în faza acută, iar recuperarea post-
AVC necomplicat, stabil din punct de vedere medical, se face utilizând mobilizările 
pasive şi cele active ajutate (asistate zilnic), bascularea din pat şi identificarea deficitelor 
de comunicare. Ulterior, bolnavul este trimis la fizioterapie sau terapie ocupaţională în 
scaunul cu rotile. Pacientul internat exersează activităţile de transfer (din pat în scaunul 
cu rotile şi înapoi), activităţile pregătitoare pentru mers, practicarea activităţii cotidiene 
sau ADL de autoingrijire şi îmbrăcare, antrenarea comunicării, urmând o terapie ce se 
adresează deglutiţiei.  
 

Importanta recuperårii 
           În accidentul vascular cerebral şi traumatismele cranio-cerebrale, importanta 
recuperårii este enormå atât din punctul de vedere al beneficiilor aduse direct pacientului, 
cât şi din punctul de vedere al societåtii, bolnavul putându-şi reluă autoîntre¡inerea sau 
chiar activitatea productivå. Centrele de recuperare sunt punctele-cheie care contribuie la 
creşterea supravie¡uirii şi a calitå¡îi vie¡îi zilnice pentru pacien¡îi cu AVC.  

 

Terapia ocupaţională în recupararea afecţiunilor după un accident cerebral vascular 
     Programul de reabilitare post accident vascular cerebral este constituit din 
totalitatea procedeelor care ajuta la recuperarea fizică şi psihică a pacienţilor care au 
suferit un accident vascular cerebral. Reabilitarea trebuie instituita cât mai curând posibil, 
pentru a asigura desfăşurarea unei vieţi normale. 
  Metodele de reabilitare după un accident vascular cerebral diferă de la o persoană 
la alta, însă au aceelasi scop şi anume: 

- dobândirea unui status funcţional care să ofere independenta şi ajutor minim din 
partea celorlalte persoane 

- acomodarea fizică şi psihică a persoanei cu schimbările determinate de 
accidentul vascular cerebral 

- integrarea corespunzătoare în familie şi comunitate. 
  Cat durează reabilitarea după un accident vascular cerebral? 
  Primele 36 de luni de la accidentul vascular cerebral constituie perioada de timp 
în care sunt recuperarte majoritatea dizabilităţilor, cu toate că unele probleme sunt 
ameliorate pe parcursul anilor şi depind de mai mulţi factori (întinderea şi localizarea 
leziunii cerebrale, vârsta pacientului, patologia asociată, tratamentul efectuat). 
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  Perioada de recuperare diferă de la o persoană la alta şi este de cele mai multe ori 
un proces care durează întreaga viaţă. 
  În programul de reabilitare după un accident vascular cerebral sunt incluşi mai 
mulţi specialişti care lucrează în echipa şi ajuta pacientul pe tot parcursul procesului de 
recuperare. Aceştia sunt: 

- fiziochinetoterapeutul, care evaluează şi tratează problemele legate de mişcare, 
echilibru şi coordonare. 

- specialistul în terapie ocupaţională, ajuta pacientul să-şi redobândească unele 
abilităţi esenţiale pentru supravieţuire, precum mâncatul, îmbăierea, îmbrăcatul, gătitul, 
scrisul, cititul. 

- logopedul, ajuta pacientul să citească, să scrie, să înveţe noi metode de 
comunicare verbală sau non verbală. De asemenea terapeutul specializat în problemele de 
vorbire, poate ajuta de asemenea la recuperarea unor deficite neurologice legate de 
deglutiţie (înghiţire). 

- specialistul în terapie recreaţionala, ajuta pacientul să desfăşoare din nou 
activităţile cotidiene şi sociale efectuate şi înaintea accidentului vascular cerebral. 

- specialistul ortoped, poate recomanda în unele cazuri folosirea unor proteze 
speciale care ajuta la corectarea unor diformităţi fizice sau ajuta la ameliorarea durerii. 

- nutriţionistul, stabileşte o dietă corespunzătoare fiecărui pacient în parte în 
funcţie de necesităţile acestuia. 

- consilierul vocaţional, poate ajuta pacientul să-şi găsească o nouă slujbă sau 
ocupaţie în funcţie de abilităţile acestuia. 
  Terapia ocupaţională la un adult cu hemipareză sechelară spastică post  AVC 
 Programul educaţional are la baza ergoterapia care oferă asistaţilor satisfacţia de 
a obţine rezultate prin muncă. 
  Ergoterapia este principala terapie aplicată aici sub atentă îndrumare şi cu 
ajutorul lucrătorilor supraveghetori. Aceasta terapie prin munca se aplică aici încă de la 
înfiinţarea centrului, tinerii fiind selectaţi ca fiind apţi pentru a desfăşura munci 
gospodăreşti de toate tipurile cu grade mici de dificultate şi în funcţie de restantul 
funcţional de care dispun. 
            Fiecare zi este construită şi urmată în aşa fel încât să ofere o varietate de programe 
de relaxare şi educaţionale. 
Echipa are responsabilitatea educaţiei, planificarea activităţilor constând în obiective, 
resurse materiale şi metoda utilizată pentru învăţare. Planurile de activităţi includ şi 
anumite puncte preferate de asistaţi care sunt inoite continuu şi deasemnea sunt susţinute 
de obiective care înfăţişează pas cu pas activităţile ce vor urma. Acestea sunt menite să 
monitorizeze progresul făcut de asistaţi, să găsească punctele forţe sau pe cale slabe. 
             Adulţii se implica în toate genurile de activităţi, începând de la cele ce ţin de 
păstrarea igienei personale, a spaţiilor de păstrare a obiectelor personale şi de 
îmbrăcăminte, locului de dormit şi spaţiilor locative comune (băi, bucătării, camere de 
petrecere a timpului liber) şi până la activităţi ce ţin de amenajarea, cultivarea şi 
întreţinerea spaţiilor verzi din preajma caselor, cultivarea terenului agricol, îngrijirea şi 
hrănirea animalelor, recoltatul produselor, curăţarea şi conservarea şi depozitarea acestora 
acestora. 
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              Abilităţile practice şi casnice vin în întâmpinarea sentimentului de independenţă 
a beneficiarului ca şi când acesta s-ar afla acasă în mediul familiar şi deasemenea îl ajută 
pe acesta să aibe grijă de el însuşi, să capete deprinderi de organizare, ordine şi curăţenie. 
 Activităţile din jurul casei permit asistatului să dobândească abilităţile necesare 
pentru îngrijirea simplă a unei case atât în interior cât şi în exterior, iar grădinăritul şi 
lucrul în ferma de animale constituie activitatea de bază a centrului, activitate ce se 
extinde pe o perioadă de un an de zile datorită volumului mari de lucrări şi specificului 
acestora. 
             Toate aceste activităţi, pe lângă sporirea confortului casnic şi gospodăresc duc şi 
la sporirea încrederii în sine a beneficiarului, formarea deprinderilor necesare unui trai 
independent, scăderea costurilor necesare efectuării acestor lucrări în cazul în care acestea 
ar fi fost executate de persoane angajate, reducerea costurilor destinate hranei datorită 
produselor obţinute din activităţile proprii. 
 Adulţilor li se permite amenajarea spaţiilor după bunul lor plac, sunt chiar 
încurajaţi să-şi desfăşoare personalitatea în tot ceea ce priveşte confortul personal, sunt 
consultaţi în întocmirea meniului zilnic şi, deasemeni sunt încurajaţi să pregătească masă 
alături de personalul angajat. 
 

Considerații generale despre Infirmitatea motorie cerebrala IMC 
  I.M.C. sunt tulburări cerebrale 
neprogresive, rezultând din disfuncţia centrilor 
şi a căilor motorii cerebrale, caracterizate prin 
sindroame spastice, diskinetice, ataxice şi 
atone, având o etiologie prenatală, perinatala 
şi postnatala, cauza intervenind înainte ca 
sistemul nervos să atingă maturaţia deplină. 
  Cauze prenatale (primare)  reprezintă 
10-40% din etiologia paraliziei spastice. 
  Cauze perinatale (intrapartum)  
reprezintă 33% din etiologia paraliziei spastice şi acţionează de la începutul travaliului 
până la apariţia noului-nascut viu. 
  Leziunea cerebrală determinanta a paraliziei spastice este adeseori rezultatul unui 
traumatism obstetrical, ori al unui sindrom neurovascular produs în timpul sau după 
angajarea capului în colul uterin, deci intrapartum. Dat fiind faptul că anoxia şi efectele 
apar după expulzie, alţi autori considera aceste leziuni postnatale. Tot mai mult însă este 
demonstrată ideea că leziunea cerebrală nu este un efect preponderent al traumatismului 
obstetrical, ci un fapt anatomo-patologic pe fondul unor fenomene patologice 
preexistente. 

Cauze postnatale (postpartum) ? reprezintă 15% din cazurile de P.S., fie imediat 
după naştere fie mai tardiv la sugar şi copil, înainte ca S.N. să atingă maturitatea. 
  Paraliziile cerebrale sunt determinate de modificări organice cerebrale, 
reprezentate fie de tulburări de dezvoltare şi diferenţiere, fie de leziuni câştigate ale 
sistemului nervos. 

Spasticitatea musculară este cea care domina tabloul clinic al hemipareticului cu 
infirmitatea motorie cerebrală. Spasticitatea constituie un element clinic de diagnostic 
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pentru neurolog, iar pentru recuperator el prezintă mult mai mult, un element care face că 
activitatea de recuperare motorie să fie mult îngreunată. 

Spasticitatea este definită ca ?exagerarea reflexului muscular de întindere tonic, 
proporţional cu viteza de întindere a muşchiului şi exagerarea reflexului muscular de 
întindere fazic, exprimat prin hiperreflectivitatea osteo-tedinoasa. 
  Important la I.M.C. este punerea unui diagnostic corect, cât mai curând cu 
putinţă pentru intervenţia terapeutică precoce, vizând readaptarea bolnavilor. 
  Semne clinice şi forme 
Având în vedere etiologia, ca şi aspectele anatomopatologice, au fost înglobate sub 
denumirea de paralizie cerebrală infantilă, manifestări clinice foarte diverse mergând de 
la diplegie la sindroame extrapiramidale sau cerebeloase, cu sau fără inversare gravă a 
funcţiilor intelectuale. 
  Formele clinice ale encefalopatiilor infantile sunt următoarele:  

1. Sindromul piramidal- reprezentat de:- Hemiplegie spastică infantila- Diplegia 
spastica- Paraplegia spastică- Tetraplegia spastică 
  Tratamentul IMC trebuie să fie: 

- precoce – aceasta presupunând diagnosticarea la vârste cât mai mici a deficitului 
motor, este bine dacă se depistează înainte de vârstă de 10-12 luni, 

- adecvat cazului – adică realizat prin mijloace tehnice justificabile 
simptomatologiei respective, 

- perseverent – executat zilnic măcar 1-2 ori pe zi 
- complex – tratarea acestor cazuri necesită o colaborare multidisciplinară pentru 

tratarea tuturor deficientelor, 
- progresiv- adică dozarea şi gradarea efortului sunt obligatorii şi hotărâtoare în 

actul recuperator. Se realizează în concordanţă cu toleranţă la efort a pacientului, 
- principii psihopedagogige – obligatorii.Presupun convorbirea kinetoterapeutului 

cu pacientul ţinând cont şi de vârsta acestuia, 
- continuarea tratamentului până la recuperarea integrală 
- principiul conştientizaţii de către bolnav a efectelor tratamentului şi a raţiunii 

pentru care se aplică într-o anumită succesiune, principiul activităţii independente este 
obligatoriu, pacientul trebuind să respecte exerciţiile efectuate în timpul şedinţelor. 
 
  Terapia ocupaţională la un copil de vârsta scolară cu paraplegie spastică post 
IMC 
  Copilul cu I.M.C. are o tendinţă de ghemuire, relaxarea făcându-se, încercând să 
provocăm extensia extremităţilor. Este suficient, deci, să provocăm acest reflex pentru că 
obţinând extensia membrelor şi trunchiului să imprimăm o postură reflex inhibitorie, din 
care mişcările pasive ale extremităţilor se vor face mai uşor. 

 Terapia ocupaţională la copil reprezintă una din metodele de tratament al bolilor 
psiho-motorii prin joc. Astăzi aceasta terapie vizează să scoată subiectul din închiderea în 
sine făcându-l să ia aminte la conflictele sale interioare. Tehnicile pot fi individuale sau 
collective (lego, dans, gimnastică, pictura). 
    Indiferent de vârstă, jocul este fundamental pentru comunicare,  imaginaţie cât şi 
pentru recuperarea  fizica a copiilor cu probleme locomotarii. El eliberează stresul, 
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stimulează creativitatea, iar pentru cei mici  este un mediu sigur de exprimare a 
sentimentelor, de explorare a relaţiilor şi de mărturisire a dorinţelor. 
    Limbajul copiilor rămâne în urma dezvoltării lor cognitive, iar ei comunică prin 
joaca ceea ce înţeleg din lumea care îi înconjoară. Astfel, jucăriile sunt percepute drept 
cuvinte, iar jocul ca limbaj. 

  Activităţile din aria „Terapia educaţională complexă şi integrată”, desfăşurate cu 
copii cu  deficienţe psiho-motorii, au un pronunţat caracter ludic, jocul stimulându-i 
afectiv-motivaţional şi încurajând relaţionarea  pozitivă copil-copil, copil-terapeut-
parinte/ parinte-terapeut. 
              Terapeutul  are libertatea de a crea variate situaţii de învăţare, apelând lajocul de 
rol, dramatizare, organizarea de activităţi cu caracter practic-aplicativ. Acestea 
conducând  la însuşirea unor cunoştinţe cu caracter instrumental, dar şi la formarea unor 
deprinderi de autonomie personală şi socială, necesare inserţiei socio-profesionale. 

Prin activităţile de terapie ocupaţională, copilul cu deficienţe psiho-motorii 
severe, învăţă să se joace, jocul trezindu-i interesul de cunoaştere şi autocunoaştere.      

Terapeutul  asigurând trecerea treptată de la jocul primar (de manipulare şi 
imitativ) la cel evoluat (joc simbolic, joc cu reguli) şi urmăreşte să determine, într-un sens 
pozitiv, comportamenul copilului. Activităţile de joc încep cu acţiuni simple de explorare 
a spaţiului apropiat şi de manipulare a obiectelor familiare a se trece progresiv la 
implicaţii ludice tot mai variate sub aspectul conţinutului şi al complexităţii acestuia. 
     În alegerea jocurilor, se au în vedere mai multe aspecte legate de vârstă, 
diagnostic, potenţialul de învăţare, ritmul propriu de dezvoltare şi maturizare al fiecărui 
copil. 
 
 Concluzii 
  Comparând programele de recuperare prin terapia acupationala la un adult cu 
hemiplegie sechelara spastica post AVC faţă de un copil de vârsta şcolară cu paraplegie 
spastică post IMC putem trage următoarele  concluzii: 

- specialistul în terapie ocupaţională, ajuta adultul să-şi redobândească unele 
abilităţi esenţiale pentru supravieţuire, precum mâncatul, îmbăierea, îmbrăcatul, gătitul, 
scrisul, cititul. 

- specialistul, ajuta adultul să desfăşoare din nou activităţile cotidiene şi sociale 
efectuate şi înaintea accidentului vascular cerebral. 

 - specialistul ajuta adultul în redobândirea abilitaţilor practice şi casnice, îl ajuta 
pe acesta să capete deprinderi pentru a avea grijă de el însuşi. 

- specialistul ajuta în formarea deprinderilor necesare unui trai independent  
- programul educaţional oferă adultului satisfacţia de a obţine rezultate prin 

muncă. 
- la copii terapia ocupaţională se bazează pe joc, care stimulează creativitatea şi 

counicarea 
 - Prin activităţile de terapie ocupaţională, copilul cu deficienţe psiho-motorii 

severe, învăţă să se joace, jocul trezindu-i interesul de cunoaştere şi autocunoaştere. 
  
Propuneri  
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- Terapia educaţională complexă şi integrată, desfăşurate cu copii 
cu  deficienţe psiho-motorii, trebuie sa aibe un pronunţat caracter 
ludic, jocul stimulându-i afectiv-motivaţional şi încurajând 
relaţionarea  pozitivă copil-copil, copil-terapeut-parinte/ parinte-
terapeut. 
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Abstract 
 Occupational therapy is actually a complex of methods great variability but 
maintain. Yet individuality and particularity purpose of the procedures. 
  The main aim is to restore mobility in all aspects and the components : amplitude 
joint, muscle strength and endurance, coordination and skill. 
  Occupational therapy aims to help people regain self in most areas of life, this 
therapy improves cognitive skills, physical and motor disabled persons and increases self-
confidence and social reintregrarea an individual. 
 Comparing recovery programs acupationala therapy in an adult with spastic 
hemiplegia post stroke sequelae to a school age child with spastic paraplegia post BMI 
can draw the following conclusions: 

- Specialist help adults to perform daily activities and social again performed and 
before the stroke. 

- Specialist help independent living skills training. 
- Adult education program provides satisfaction to achieve results through work. 
 - Occupational therapy in children is based on the game that stimulates creativity 

and counicarea. 
- The activities of occupational therapy, children with severe 

psychomotor deficiencies, learned to play the game by waking and 
interest in knowledge and self-knowledge. 
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Introduction 
   In World War I, American FC Reid introduced the term “occupational therapy” 
to refer to a method of physical therapy for various physical and mental disorders. – A 
method that uses physical exercises and various normal human activities (work, life, 
entertainment, etc.). 
   The term occupational therapy was taken by the French school, though in the 
U.S. himself. Had been replaced by GE Barton, with that of “ occupational therapy, “said 
the “OT” as a term too limited (only exercises in the workplace). Maintaining parallel 
term occupational therapy in some countries is justified by the fact that the language 
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Greek word “ergon” does not necessarily work, but physical activity in Germany method 
is called “Beschăftigungstherapie”. The terms “craft therapy” or “praxiterapie” were not 
generalized. 
   Although considered a “special method” occupational therapy is actually a 
complex of methods great variability but maintain. Yet individuality and particularity 
purpose of the procedures. 
   The main aim is to restore mobility in all aspects and the components : amplitude 
joint, muscle strength and endurance, coordination and skill. An indication of the value of 
occupational therapy mental pathology remains – in fact the earliest use of this method in 
the idea of recovery. 
 
The issues addressed 
  In many countries occupational therapy has become a ‘ true professional, trained 
staff which benefits ie only in this direction. Today many recovered ion ists believe that a 
recovery service for motor impaired and disabled large sector occupational therapy must 
deal mostly due to great effectiveness of this method. Moreover, now this sector has 
incorporated the main activities of rehabilitation and socio –professional, such as 
functional assessment complex and kinesiology. (Sbenghe 1997) 
  Occupational therapy can be defined as a mental or physical activity, prescribed 
and directed, well-defined objective of contributing to the restoration or speeding them 
from an illness or an injury. 
 
   Occupational therapy, an art and science which directs how the human response 
to a selected activity, intended to promote and maintain health, prevent progress towards 
disability, evaluate and treat behavior or lead to mental or psychosocial dysfunction 
patients. 
  Occupational therapy, a method of treatment of certain physical or mental 
disorder, prescribed by a doctor and administered by qualified specialists using the work, 
or any other occupation in order to heal the disease or its sequelae. 
  Occupational therapy, work therapy and occupation therapy. Occupation is 
recognized as the only process involving individual engine, integrated functions of the 
nervous system, mental focus, and emotional satisfaction in tackling different tasks and 
emphasized by culture. The nature of the occupation, promoter of a general state of 
physical and moral, which is presented as a unique form of therapy, with very different 
applications. 
  Effects of recovery in T.O. have a wider application as a process requiring 
medical social purpose. 
 
   Alexandru Popescu shows that “spare time occupational therapy aims to awaken 
the interest of the patient for some activities, based on this principle playterapia, art 
therapy, cultterapia, physiotherapy” and that in TO which is based on the intrinsic 
significance of any remuneration of labor in the social and professional reinsercŃie 
patient shall participate in activities such as: weaving, making of objects, activities 
agribusiness, crop plants and flowers, etc.. 
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   T. Sbenghe show that TO is concerned with the integration of family, social and 
professional disabled, which is a special method of physical therapy, a synthetic method, 
global, requiring participation mentally controlled and maintained. 
 
State of knowledge 
   Occupational therapy aims to help people regain self in most areas of life, this 
therapy improves cognitive skills, physical and motor disabled persons and increases self-
confidence and social reintregrarea an individual. 

Recovery occupational therapy can be successfully used mostly in medical 
pathology. The methods of occupational therapy benefits many types of people, from that 
list and neurological patients 

 
  There are two types of occupational therapy : 

- Professional practice at muca (OT) ; 
- Occupational therapy assistants. 

   Occupational therapy – therapy that uses physical activity to rehabilitation and 
mentally handicapped. The goal of occupational therapy is to restore patients’ 
independence or allowing them to adapt to their scarcity or participating in improving 
their condition. There is also a preventive occupational therapy aimed at avoiding 
hospitalization. 
   Assisted occupational therapy – educating the patient and their family or 
caregiver or others in order to achieve possible interventions to assist the patient –help. 
  Both physical therapy (physiotherapy) and occupational therapy have the same 
goal – improving quality of life 
  Occupational therapy is applied to health issues involving cognitive abilities, 
sensory, fine motor activities, visual perceptual skills, etc.. 
   

Specialists may apply occupational therapy : 
- Hospitals ; 
- Schools; 
- Rehabilitation centers ; 
- Mental health centers ; 
- Private practice ; 
- Pediatric clinics ; 
- Social assistance centers. 

 
   The purpose of these therapies is: 

• improving fine and gross motor skills 
• develop independent living skills 
• Develop skills to play with pleasure with another person 
• Develop skills to be emotionally open and express their feelings and desires 
• Reduce stress and anxiety (especially those with ASD specific) 
• learning the foundations of communication with another person 
• establishing a connection with another person 
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• reduce the side effects of sensory integration dysfunction, including certain 
stereotypes 

• learning to build a game, a story, etc.. discovering its limits and capacities 
 
   T.O. can be classified as follows: 
   1.T.O. recreation including: 
 - Techniques of expression drawing, painting, engraving, handle puppets, writing, 
sculpture, etc. 
   - Sports techniques : various sports games or parts thereof; 
  - Techniques adapted handicapped recreational fun games (chess with heavy 
parts, table football, ping- pong with mobilized with hand pumps, bowling, gnats with 
pieces that stick into holes preformed games lead figurines, etc. 
   2.T.O. function is a form of occupational therapy directed and controlled and 
aimed execution of certain movements in employment or occupation in question included: 
- Basic techniques consist of some practical activities since the dawn of human society, 
the Human hands were processing raw material (clay, wood, natural fibers, iron) : 
weaving, pottery, weaving,carpentry, hardware ; 
  - Complementary techniques that actually represents all the rest of human 
lucrative activities including: cardboard, leather goods, printing, machines, typing, etc.. 
  3.T.O. training that can be applied in well-equipped hospitals with well-equipped 
rehabilitation centers,specialized vocational schools or in – school workshops, in addition 
to businesses with two subcategories :â 
  a.T.O. preparatory school work and guidance of children : BTO the 
professionalization of adult reprofesionalizare or reintegration into work meaning 
previously developed illness or accident or outplacement. In addition to basic and 
complementary techniques it uses and techniques of “rehabilitation “, consisting of 
multiplicity and diversity of daily activities at home, family, school, recreational, social 
and professional ways of traveling. These techniques adapt the environment to their own 
way of handicapped functional capabilities. 
  4.TO remunerated can be used as an economical form for patients recovering 
spontaneously suffered paralysis or palliative treatment of sequelae and regained the main 
movements. 
  This form of T.O. can fill gaps caused by retirement or discontinuation of the 
patient and may be a factor in assessing the reinstatement objective socio-economic 
patient circuit normal. 
 
  The process of occupational therapy : 
  Therapeutic action is based on the concept, then the practical activities, voluntary 
work (occupational) carried the baby, cause personality development, which ultimately 
leads to better adapt to the environment. 
   To achieve this general therapist designs specific intervention programs 
conducted through work activities, games, and everyday life, designed to provoke the 
subject formation or increase its performance in the field motorio sensorimotor, cognitive, 
and psychosocial. 
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Intervention with specific means occupational therapy, pursues the following general 
objectives such as : 
  - To cultivate actions as combing, brushing teeth, dressing, feeding and training 
of social expression ; 
  - Explore the different categories of games available to that person and obtain 
high performance in certain games and amusements, up to the awakening interest subject 
to certain hobbies, collections, including artistic. 
  Assessment in occupational therapy is a planned process to obtain an accurate 
picture of the level of functioning of the child. In assessing a child therapist is required to 
follow a few issues, namely : 

a) – the general and fine motor skills 
b) – the development of motion perception 
c) – the development of cognitive skills, social and communication 
d) – the characteristics of the activities of daily life 

  The next step is the choice of objectives to be pursued in the treatment plan. 
These objectives can be long or short. 
  Develop treatment plan shall define the methods and procedures are used for 
achieving the targets. It includes synthesis activities designed to achieve a performance 
level of functioning skills and abilities of the child. 
  The main features of a treatment plan must be flexibility and mobility, adapted to 
the progress which it is addressed. 
  Applying therapeutic plan was to carry out the following distinct phases : (after 
Willard and Spackman – Occupational Therapy, Chapter 5) : 
  • 1 – phase orientation – the child’s therapist explains the following activity to 
perform together, type the desired performance and describe or demonstrate how their 
practical realization ; 
  • 2 – stage development – during which the therapist leads the child to explore 
and the actual chosen activity ; 
  • 3 – the final stage – the therapist assesses the performance of the child in the 
activity and sets future goals (evaluation criteria). 
  Selection and adaptation of commercial equipment from the therapist a 
substantial effort of imagination, for the design of tools and devices tailored to the child. 
Every child with spastic paraplegia have some special requirements to be established as a 
priority before the adaptation or creation of certain equipment for it. Changes made to an 
object used in the work of therapy can be temporary or permanent depending on the 
progress made by the child. 
  Evaluation of occupational therapy programs is an essential action to 
measure the effectiveness of intervention procedures used by the therapist. 

The most common forms are the interim and final evaluation. 
  Simply stated, this type of evaluation by check : 
  a) the effectiveness of the therapeutic plan ; 
  b) outlines the type necessary changes to the plan; 
  c) determine rigorously the time of termination. 
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         The recovery process in occupational therapy is an ongoing process that must be 
repeated continuously at different ages, depending on the specific needs of the individual, 
in various moments of his life. 
 
   General comments stroke 
  Stroke abrupt in onset and is characterized by a neurological deficit, hemiparesis 
or hemiplegia known as one half of the body, depending on the severity. 80 % of stroke 
occurring in the territory of the carotid arterial distribution and consist of muscle 
weakness of body parts (face, arm or leg, in any combination). 
 
  Age, responsible for the occurrence of stroke 
   The incidence of stroke has declined in recent years, despite the aging process 
due to changing lifestyles, use of platelet aggregation inhibitors and appropriate treatment 
of heart disease. However, the incidence of stroke increases with age. Disease risk factors 
include age, high blood pressure (hypertension), heart deficiency, previous stroke, 
transient ischemic attacks, diabetes. 
  
  How is post-stroke recovery ? 
   Post-stroke recovery involves using compensatory techniques for mobility, using 
daily activities or ADL (activities of daily living) and promoting communication. Limited 
prognosis of stroke recovery is given by the following: severe memory problems, 
inability to understand orders, medical or surgical instability, previous stroke, sphincter 
incontinence, visual spatial deficits. 
   Routine diagnostic evaluation include: CT scan (computerized axial tomography) 
of the cephalic end, electroencephalogram (EEG), MRI examination of carotid Doppler 
studies, cardiac evaluation (echocardiogram, ECG), routine blood tests. 
   

The recovery varies from case to case 
   Stroke hemiparesis or hemiplegia followed are commonly encountered events 
and the recovery is a complex process. Although functional deficiencies appear to be 
identical, patients respond individually. As a result, the recovery program is adapted to 
the case. More important than cognitive aspects of motor deficits are affected by stroke. 
Hemiplegicul right (left hemisphere lesion) communication difficulties, learn by model or 
demonstration, so with visual memory, learn from mistakes, may require supervision due 
to communication problems. Hemiplegicul left (right hemisphere lesion) presents 
problems of perception or visual motor, visual memory loss, ignoring the left side of the 
body, impulsivity, require supervision due to a lack of judgment and / or thinking. 
 
   Assisted mobilization and physiotherapy 
  Recovery post stroke patients in the acute phase begins and uncomplicated 
recovery after stroke, medically stable, is done using passive and active mobilizations 
helped (assisted daily), tilting the bed and identifying communication deficits. 
Subsequently, the patient is sent to physical therapy or occupational therapy wheelchair. 
Inpatient practice transfer activities (from bed to wheelchair and back), preparatory work 
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for walking, practicing daily activities or ADL self-care and dressing, communication 
training, following a therapy that addresses swallowing. 

 
Importance of recovering 

           In stroke and craniocerebral trauma, recovery is enormously important from the 
point of view of benefits directly to the patient, and from the point of view of society, the 
patient being able to resume autoîntre ¡ maintenance or production activities. Recovery 
Centers are the key points that help increase survival and the quality overruns ¡ ¡ ¡ it his 
daily living for patients with stroke. 
 
 Occupational therapy in his recovery after stroke disease 
     Rehabilitation program post stroke consists of all processes that help the physical 
and psychological recovery of patients who have suffered a stroke. Rehabilitation should 
be instituted as soon as possible to ensure the deployment of a normal life. 
   Methods of rehabilitation after a stroke vary from person to person. 
  - Acquisition of functional status and independence to provide minimum help 
from other people 
  - Accommodation of persons with physical and mental changes caused by stroke 
  - Appropriate integration of family and community. 
 
   How long rehabilitation after a stroke ? 
   The first 36 months after the stroke is that period of time recuperarte most 
disability, although problems are improved over the years and is dependent on many 
factors (the extent and location of brain damage, age of the patient, the pathology 
associated with treatment performed). 
   The recovery period varies from one person to another and is more often a 
process which lasts the entire life. 
   The rehabilitation program after stroke included several specialists working in 
team and help patients throughout the recovery process. They are : 

- Fiziochinetoterapeutul who evaluates and treats problems of motion, balance 
and coordination. 

- Specialist in occupational therapy helps the patient to regain some essential 
skills for survival, such as eating, bathing, dressing, cooking, writing, reading. 

- Speech therapist helps the patient to read, write, learn new methods of verbal or 
non verbal.    The therapist specializing in speech problems, can also help in the recovery 
of neurological deficits related to swallowing (swallowing). 

- Specialist in recreational therapy, help patients perform daily activities and 
social again performed and before the stroke. 

- Orthopedic specialist may recommend in some cases the use of special 
prostheses help correct certain physical deformities or help relieve pain. 

- Nutritionist, determine a diet for each patient according to his needs. 
- Vocational counselor can help the patient to find a new job or occupation based 

on its abilities. 
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Occupational therapy in an adult with spastic hemiparesis post stroke sequelae 
Occupational therapy educational program is based on offering the assisted 

satisfaction to achieve results through work. 
  Occupational therapy is the primary therapy applied here under careful guidance 
and help workers supervisors. This therapy work apply here since the establishment of the 
center, young people were selected as qualified to carry out all types of domestic work 
with small degrees of difficulty and by the lack of functionality they have. 
            Each day is built and followed in such a way as to provide a variety of leisure and 
educational programs. 
  The team has responsibility for education, planning activities consisting of 
objectives, resources, materials and method used for learning. Plans include specific 
activities assisted favorite points that are continually renew and also often supported by 
objective showing step by step activities to come. These are designed to monitor the 
progress made by assisted to find strengths or weaknesses about. 
               Adults engage in all kinds of activities, from those related to the preservation of 
personal hygiene, storage spaces personal items and clothing, place to sleep and common 
living space (bathrooms, kitchens, leisure rooms) and activities related to planning, 
growing and landscaping surrounding houses, agricultural land cultivation, care and 
feeding, harvesting products, cleaning and preservation and storage thereof. 
            Practical skills and household meet the beneficiary’s sense of independence as if it 
would be at home in familiar surroundings and it also helps to take care of himself, to 
acquire skills of organization, order and cleanliness. 
  Activities around the house allow the assisted to acquire the skills needed for 
easy care of a house both indoors and outdoors and gardening and working in farm 
animals is basic activity center activity extending over a period of one year days due to 
the large volume of works and their specificity. 
          All these activities, in addition to increasing comfort and household appliances 
lead to increased self-confidence and the beneficiary, independent living skills training, 
lower costs necessary to carry out this work if they had been executed by persons 
employed, reducing costs for because food products from own activities. 
  Adults are allowed to fit out at will, are even encouraged to carry out all the 
personality in personal comfort, are consulted in the preparation of daily menu and also 
are encouraged to prepare meal with staff. 
 
  General comments cerebral motor infirmity BMI 
   I.M.C. are non-progressive brain disorders resulting from dysfunction of brain 
centers and motor pathways, syndromes characterized by spastic, dyskinetic, ataxic and 
atone with etiology prenatal, perinatal and postnatal due to intervening before the nervous 
system to reach full maturation. 
   Prenatal causes (primary) represents 10-40 % of the etiology of spastic paralysis. 
 Causes of perinatal (intrapartum) represents 33% of the etiology of spastic paralysis and 
act at the onset of labor until the advent of the new – born alive. 
   Spastic cerebral palsy determining injury is often the result of obstetrical trauma 
or of a neurovascular syndrome produced during or after engaging head into the cervix, 
so intrapartum. Since anoxia and effects occur after expulsion, other authors consider 
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these lesions postnatal. Increasingly, however, it demonstrated the idea that brain damage 
is not a preponderant effect of obstetrical trauma, but a fact pathological background of 
pre-existing pathological phenomena. 
 
  Causes postnatal (postpartum) ? 15% of cases of P. S. Or immediately after birth 
be delayed infant and child before SN to reach maturity. 
   Cerebral palsy are caused by cerebral organic changes, represented either by 
development and differentiation disorders or injuries of the nervous system won. 
Muscle spasticity is dominating the clinical picture of cerebral motor infirmity 
hemipareticului with. Spasticity is a clinical diagnosis for neuroscientist element and the 
recovery he presents more than an element which motor recovery activities to be more 
difficult. 
  Spasticity is defined as ? Exaggerating the tonic stretch reflex muscle in 
proportion to the speed of muscle tension and muscle stretch reflex exaggeration phase, 
expressed by osteo – TEDINA hiperreflectivitatea. 
 
   Important to I.M.C. is making a correct diagnosis as soon as possible for early 
therapeutic intervention aimed at rehabilitation patients. 
 
  Clinical signs and forms 
  Given the etiology, as well as pathological aspects have been incorporated as the 
infantile cerebral paralysis, many different clinical manifestations ranging from 
extrapyramidal and cerebellar syndromes diplegia, with or without reversal of the severe 
intellectual functions. 
 
   Clinical forms of infantile encephalopathies are: 

One. Pyramidal syndrome representatives : - infantile spastic hemiplegia, spastic 
diplegia, spastic paraplegia, spastic quadriplegia 
 
   Treatment BMI shall be: 

- Early – assuming this diagnosis as early as lower motor deficit is good if 
detected before the age of 10-12 months 

- Proper case – ie by technical means that symptoms justifiable, 
- Persistent – even a daily 1-2 times a day 
- Complex – treating these cases requires a multidisciplinary collaboration to 

address all deficiencies, 
- Progressive –that determination and effort are required grading and determining 

the recovery act. It is performed in accordance with the patient’s tolerance to stress, 
- Principles psihopedagogige – obligatorii.Presupun call physiotherapist with the 

patient taking into account age, 
- Continue treatment until full recovery 
- Principle to acknowledge the ill effects of treatment and reason for applying a 

certain sequence, the principle of self-employment is required, the patient must meet the 
exercises performed during meetings. 
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   Occupational therapy in school-age child with spastic paraplegia post BMI 
 Child I.M.C. has a tendency to crouch, making relaxation is trying to challenge the 
extension ends. It is sufficient, therefore, to provoke this reflex for obtaining extension of 
the limbs and trunk posture print inhibitory reflex of passive movements of the 
extremities should be made easier. 
   Occupational therapy in children is one of the methods of treatment of diseases 
psychomotor through the game. Today this therapy aims to remove the subject from the 
closure itself causing him to heed his inner conflicts. Techniques can be individual or 
collective (lego, dance, gymnastics, painting). 
  Regardless of age, the game is key to communication, imagination and physical 
recovery of children with problems locomotarii. It releases stress, stimulate creativity, 
and for children is a safe environment for expressing feelings, exploring relationships and 
desires confession. 
   Language children lag behind cognitive development, and they communicate 
through play which I understand the world around them. The toys are perceived as words, 
and the language game. 

  Activities in the area of “complex and integrated educational therap “ conducted 
with children with impaired psychomotor, have a strong playful, stimulating play and 
affective motivational and encouraging positive relation child –child, child – therapist and 
parent / parent- therapist. 
              The therapist has the freedom to create various learning situations, using role 
lajocul, dramatization, organizing practical activities approach. This leads to the 
acquisition of instrumental knowledge, but also to the formation of personal autonomy 
and social skills necessary for socio –professional insertion. 
  Through the activities of occupational therapy, children with severe psychomotor 
deficiencies, learned to play the game by waking and interest in knowledge and self-
knowledge. 
  Therapist providing gradual transition from primary game (manipulation and 
imitation) to the advanced (symbolic play, games with rules) and aims to determine, in a 
positive sense, the child ‘s behavior. Game activities begin with simple actions near space 
exploration and manipulation of familiar objects to move progressively more varied 
playful implications in terms of content and its complexity. 

The choice of games is considering several aspects of age, diagnosis, potential 
learning at their own pace of development and maturity of each child. 
 
 Conclusions 
   Comparing recovery programs acupationala therapy in an adult with spastic 
hemiplegia post stroke sequelae to a school age child with spastic paraplegia post BMI 
can draw the following conclusions: 

 - Specialist in occupational therapy helps adults to regain some essential skills 
for survival, such as eating, bathing, dressing, cooking, writing, reading. 

- Specialist help adults to perform daily activities and social again performed and 
before the stroke. 

 - Specialist help adults regain practical skills and household help him to acquire 
skills to take care of himself. 
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-Specialist help independent living skills training 
- Adult education program provides satisfaction to achieve results through work. 
- Occupational therapy in children is based on the game that stimulates creativity 

and counicarea 
- The activities of occupational therapy, children with severe psychomotor 

deficiencies, learned to play the game by waking and interest in knowledge and self-
knowledge. 
  
 Proposals 
  - Comprehensive and integrated educational therapy, conducted with children 
with psychomotor disabilities, must have a strong playful, stimulating play and affective 
motivational and encouraging positive child –child relationship, child therapist, parent / 
parent- therapist. 
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Abstract 
 

Introduction. Autism, originally called Kaner Syndrome, is considered by the 
international scientific community as an ailment concerning cerebral function.  A person 
affected by autism displays a significant decrease in social integration and 
communication. 

Objectives. Aquatic motor activities involve a natural element (water) in a 
structured environment  (public pool), according to a theoretic reference model and an 
organized methodology through phases, and uses cognitive, behavioral, and relational 
techniques and motor senses. 

Methods.  Our research was carried out at the public pool of the commune of  
S.M. C. Vetere where a group of ten subjects affected by autism from the ACFFADIR 
Association, have been practicing aquatic activities for two years, with biweekly 
meetings.  During these activities, the pool is also attended by subjects who are not 
affected by any ailments and by athletes in training. 

Resukts. The analysis of the research carried out through the systematic 
observation by the operators, the surveys of the teachers in the educational field, and the 
findings of family and social environment and the results of the surveys show  given 
improvements on the social affective and relational level, and improvements regarding 
personal autonomy and self esteem. 

Conclusion. Such an activity can, therefore, be considered a valid tool to favor 
the insertion and the inclusion of subjects affected by autism into the social environment. 

References. Folstein S., Rutter M., (1977)  Journal of Child Psychology and 
Psychiatry 18, 297-321)  Infantile autism: a genetic of 21 twin pairs.  

D. Ianes., M. Zappella.(2009) L’Autismo, Ed. Erickson 
Belloni L., (2007) Psicomitricità in acqua, Ed.. Erickson 

 
Keywords: Autism, aquatic activities, inclusion 

 
 
Introduction 

Autism, originally called Kaner Syndrome, is considered an ailment affecting 
cerebral functions, appearing in infant years, which causes deficiencies in many areas 
regarding development, such as learning to speak and interact with people, social 
interaction, difficulties regarding verbal and non verbal communication, bizarre and 
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repetitive speech, inappropriate facial expressions and gestures, comprehensive 
difficulties, repetitive and “stereotyped” behavior and limited interests. 

Such symptoms, now mentioned in an international list of illnesses, DSM IV 
(American manual of mental deficiencies, translated into Italian by Masson editors) and 
ICD 10 (international classification of illnesses) by the World Health Organization, are 
seen even before the age of three and persist throughout the subject’s life, together with 
the natural changes that occur with the coming of age. 

At the root of the syndrome  we find different organic deficiencies that modern 
biochemical  research has progressively individualized, but many experts agree on the 
involvement of genetic and environmental factors. 

The prevalence of the syndrome regards one case in 500 born (Filipek PA et AA. 
Neurology 22 August 2000, pp. 468-79). 

Autism is presents with the same frequency in all races, ethnicities and social 
classes, though males develop the disorder with a higher frequency of about 3-4 time 
more frequent than in females One of the most recognized theories (Folstein S., Rutter M: 
Infantile autism: a genetic of 21 twin pairs. – Journal of Child Psychology and Psychiatry 
18, 297-321, 1977), is that which states that many children are born with a genetic 
predisposition to the disorder that can later be stimulated by environmental factors.  
Research indicates that some genes, in particular hereditary and spontaneous mutant 
genes of DNA play an important role in the development of autism.  But there isn’t only 
one gene to accuse, as others also contribute and greater the risk. 

Considering the variables regarding each individual case study, studies and 
research related to this field have characterized a common ailment represented by 
problematic knowledge, use and knowledge of the body.  Based on this evidence we can 
already attribute an important role to the motary instruction in the process of an autistic 
child, especially in the first evolutionary phase regarding an instructional program aimed 
especially to the development on the levels of:  autonomy, relationships and the ability to 
communicate. 
 
Hypotthesis 

The aquatic environment is surely highly indicated in the carrying out of motary 
activities in various types of disabilities, when the activities are done as generic support 
or maintenance of motary functions, like in the cases of recuperation and conditioning of 
the locomotive and cardiovascular functions, and when it is used as therapeutic. 

In recent years, swimming has become very popular in children with autism.  
Water facilitates keeping their attention, divided and undivided, offering intense sensory 
stimulation, easing emotional aspects thanks to contained emotion, eases behavioral 
ailments (aggressiveness, stereotypes), greatens eye contact, favors social integration, 
stimulates desire and exploration, promotes the growth of self esteem when movement 
autonomy in the water is gained and stimulates coordination abilities. 

Swimming techniques are used to reach therapeutic objectives and to successfully 
activate a fundamental process of socialization and integration with the group of peers. 

If the autistic subject already has a good relationship with water, and good water 
abilities, follows instructions and is autonomous in his movements, he/she can be 
followed pool side: if the autistic subject is afraid of the water, the instructor will preside 
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in the water and accompany him in his exploration of a small pool, so as to favor his 
abilities and create empathy and trust (Belloni L., Psicomitricità in acqua, Erickson, 
2007).  

Motary water activities use a natural element (water) inside a structured 
environment (public pool), according to a theoretic model of referral and organized 
methodology through phases which uses technical, behavioral, relational  cognitive, and 
motary senses (Caputo G., Ippolito G., Maietta P., 2008).  
 
Objectives 

The main objective is that to bring the subject closer to and “meet” the water 
through recreational motary experiences and situations carried out at his own pace: we 
have worked on the familiarization with the environment and water abilities where the 
subject created a natural relationship with the water element, that allowed him to 
experiment new and different motary situations. 

Another objective was that to favor the attendance in a social context, like that of 
a sports facility furnished as needed, and favoring social integration. 
 
Materials and Methods 

Our study was carried out at the public pool of Santa Maria Capua Vetere, with a 
group of 10 subjects, between 12 and 17, affected with autism belonging to  
“ACFFADIR” Association.  They’ve been practicing for two years, with biweekly 
meetings during the months of September to July, with motary water activities carried out 
with an instructor 1:1 for 40 minutes each meeting.  During such activities the swimming 
facility was also attended by normal subjects and athletes in training.  The intervention is 
focused on the role of the instructor, a tutor enabling the necessary abilities, not only of 
motary ability, but also educational and relational, and the person who will accompany 
the subject at a steady pace in the project, individualized and in agreement with the 
families. 

The activities were planned based on gradual progression, individualized towards 
the goal of the objectives mentions, and adaptable lesson by lesson according to the 
subject’s needs, keeping in mind  the occasional and monetary moments of discomfort. 

At the beginning, an individualized relationship was created, in order to create an 
empathetic relationship sharing simple and clear rules.  In this, the instructor was able to 
build a trusting relationship with the student, becoming a reference point, a teacher with 
whom his water training would be pleasant and stimulating.  The best environmental 
aquatic settings were researched in order to stimulate motary expression through 
emotions, looking for limited manifestations of negative behavior associated with the 
disorder.  The methodology saw the use of small floating boards, air mats and floating 
games, instruments which represent stimulating support for the autistic subject.  The 
sessions were divided into two phases; the first relating to the discovery and introduction 
of the aquatic facility (pool, water depth, pool side, locker rooms), introduction to the 
water element and guided exploration, first approaches to floating and phase regarding 
respiration and apnea. 

The second phase occurs when the subject has reached a good level of security in 
the water and autonomy, has been passed into the deep pool, guided by the instructor who 
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taught him supine and prone slides, propulsive forms, the different ways to move in the 
water and the different style techniques. 

The instructor has also been careful to create an environment rich with trust and 
ease through reassuring tones of voice, expressions and movements.  

To verify and evaluate the course of each single subject questionnaires with 
predefined descriptors relative to the motary and social effectiveness were given: these 
questionnaires were filled out at the beginning and at the end of the course by each 
instructor and by three teachers from the school attended by the subjects. 

Each area is made up of an item to describe the different types of behavior and 
the eventual differences from the beginning to the end of the activity.  Specifically, the 
instructors were faced with two tests for each subject regarding motary learning and 
social affective; the teachers (three from different learning areas for each subject) a 
questionnaire regarding the socialization and curricular learning; families were given a 
questionnaire regarding autonomy, emotions and family interaction. 
 
Results 

The data collected through the systematic observation and with the questionnaires 
give to the instructors, the teachers and the families, shows that subjects appear more 
independent, use the floating board more naturally, dive and have gained great interest for 
shiny floating objects; in the area regarding social effectiveness, the most relevant figure 
is that all have accepted physical contact, interacting with their peers. 
 

 
Graphics n.1 
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Graphics n.2 

 
The same results emerge from the teachers’ questionnaires, confirming those 

resulting from the others, stating that the subjects are more able to express their emotions 
and feelings; perceptive and cognitive difficulties have also diminished. 
 

 
Graphics n. 3 
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Graphics n. 4 

 
 

   
Graphics n. 5 

 
 

Regarding the family, the most evident data regards heightened independence, 
improved interaction with family members with which emotions are expresses. 
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Graphics n. 6 

 
Discussion  

Swimming activities, thus, consider an improvement in the subjects involved, 
especially from the social and emotional stand point, personal independence (domestic 
activities-social, free time), in the organization of time in everyday life, in the classroom 
and outside the classroom, more interaction in group classes, notable improvement in 
scholastic and communication ability, learning principle fundamentals 
(reading/writing/calculations) and learning scholastic subjects (highly functional 
subjects), can be considered a valid instrument to favor the insertion and the inclusion of 
subjects with autism in all social environments.   
 
Conclusions 

Comparing the data collected, and considering the three different aspects of the 
subjects’ lives, with adults and with peers (this appears with a final figure plainly higher 
than the initial figure) an independence: this confirms that interaction and the ability to 
live interacting with others in different environments represents a fundamental factor in 
learning. 
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Rezumat 

Emoțiile apar numai după câteva luni de viață (teama, furia, veselia), asociate de 
regulă în cupluri contradictorii (bucurie-tristețe, furie-relaxare, frică-curaj), imprimând 
polaritatea caracteristică vieții afective. 

 Omul în ontogeneză și-a dezvoltat ca emoție de bază în cursa supraviețuirii 
FRICA – TEAMA.  

FRICA este emoția care modifică comportamentul cel mai semnificativ. 
Frica generează anxietate și comportamente aggressive, care provoacă probleme 

fundamentale la nivel individual și la nivel planetar, frica afectează într-un fel sau altul 
gândul, vorbele, comportamentul, toate reacțiile și deciziile noastre. 

În cadrul curriculei la disciplina autoapărare – optimizare și protecție personală 
(OPP), expunerea la FRICĂ este o metodă care se utilizează folosind situații directe de 
angajament între personae, cu repetarea procedeelor tehnice specific și situații indirect în 
cadrul desfășurării sesiunilor de OUTDOOR EDUCATION și TEAMBUILDING. 
 
Cuvinte cheie: emoții, autoapărare, teamă, autocontrol, optimizare, adrenalină 
 
 
Introducere 

Renee Descartes, în lucrarea sa, Les Passions de l ame (pasiunile sufletului), 
indentifică 40 de “pasiuni”, care consideră autorul că sunt generate de șase “pasiuni 
primitive”: iubirea, mirarea, ura, dorința, bucuria și tristețea (se remarcă sinergia emoție-
sentiment-aspirație). 
Emoțiile apar numai după câteva luni de viață (teama, furia, veselia), asociate de regulă în 
cupluri contradictorii (bucurie-tristețe, furie-relaxare, frică-curaj), imprimând polaritatea 
carcteristică vieții afective. 
 
Cadru teoretic 

În literatura modern există șase categorii de bază ale emoțiilor: 
 Teama – frica 
 Surpriza – uimirea 
 Neplăcere – rușine – dezgust 
 Furia  
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 Bucuria – iubirea 
 Tristețea – supărarea  
Aceste emoții au în general diferite funcții (dihotomie clasică): emoții stenice, 

care măresc activitatea (forță, energie) și emoții astenice, care diminuează energia și 
activismul persoanei. Emoțiile au componente comportamentale care sunt rezultatul 
modificărilor neuroelectrochimice și determină reacții fiziologice care defines 
comportamentul – mimică, gestică, exprimare lingivistică și relații sociale. Componentele 
principale ale emoțiilor sunt involuntare, de natură fiziologică: tremor, înroșire, paloare, 
transpirație, respirație superficial, dilatarea pupilelor, creșterea ritumului cardiac. Omul în 
ontogeneză și-a dezvoltat ca emoție de bază în cursa supraviețuirii FRICA – TEAMA.  
 
Frica – teama 

Alături de ceilalți doi mari factori motivaționali, FOAMEA și SETEA (Freud și 
alți psihologici situau și motivația sexual pe același plan, dar de exemplu sunt mulți 
celibatari sau oameni religioși, dar toți trebuie să mănânce și să bea), FRICA este emoția 
care modifică comportamentul cel mai semnificativ. În epoca modern, știința a răspuns la 
multe din problemele studiului emoțiilor, explicând „fluxurile emoționale (emotional 
flow)”, integrarea emoțională (emotional integration), a demonstrate mecanismele 
fiziologice ale fricii (reacția luptă sau fugi), explicând activitățile hormonale, cardiac, 
respiratorii, și chiar fundamentând conceptul de INTELIGENȚĂ EMOȚIONALĂ 
(Goleman), care alături de inteligența socială, are rol hotărâtor în supraviețuire. 

Cu toate acestea, se constată că defapt fundamentele științifice modern nu fac 
decât să reconfirme și să pună în valoare vechile metode și concept extreme orientale 
(India, China, Coreea și Japonia). Cea mai bună dovadă în acest sens este folosirea 
mijloacelor de dezvoltare optimizare și terapeutice a vechilor metode extreme orientale – 
YOGA, TAI-CHI, REIKI, ARTE MARȚIALE. Acest lucru este valabil și în domeniul 
educației, unde neuroștiințele au demonstrate faptul că metodele modern de învățământ 
nu corespund cu modul de funcționare a creierului și metoda de educație experențială 
utilizată în trecut este mult mai eficientă. De asmenea, în domeniul medical s-au descifrat 
nenumărate mecanisme, s-au fundamentat științific numeroase problem, se folosesc 
medicamente dintre cele mai modern, și totuși, numărul bolnavilor pe plan mondial este 
în continuă creștere. 

Frica generează anxietate și comportamente aggressive, care provoacă probleme 
fundamentale la nivel individual și la nivel planetar, frica afectează într-un fel sau altul 
gândul, vorbele, comportamentul, toate reacțiile și deciziile noastre. Dacă am putea să 
transformăm frica, am reuși să ne transformăm și pe noi înșine, și nu în ultimă instanță, 
am reuși să transformăm lumea, și în acest context, cercetările științifice modern 
confirmând o parte dintre învățăturile maeștrilor spirituali. 

 

De ce anume ne este frică? 
 Omului îi este frică de multe lucruri, de ce ni se poate întâmpla, de ceea ce creem 
sau facem, ne este frică de moarte, de viață, în acest sens trebuie subliniat lucrurl că dacă 
nu ne-ar fi frică de moarte, atunci nu ne-ar fi frică nici de viață, cu toate cele ce se 
întâmplă ăn cursul ei. Dar cum am putea facea așa ceva, să nu ne fie frică de moarte? 
Desigur, primul răspuns ar fi cuprins între imposibil și extreme de complicat, dar acest 
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lucru în final ar avea ca rezultat înțelegerea vieții, dar acestea nu fac obiectul acestei 
lucrări. În linii generale, aceste lucruri defines ce este frica și modul ei de manifestare 
subliniind că FRICA DE NOI ÎNȘINE este cel mai greu de învins, CEL MAI MARE 
DUȘMAN AL OMULUI FIIND EL ÎNSUȘI, de aceea prima condiție să îți învingi frica 
este SĂ FII SINCER CU TINE ÎNSĂȚI. 
 
Cum învingi sau îndepărtezi FRICA? 
 În primul rând, trebuie să iei decizia să-ți înfrunți frica, să o conștientizezi, pentru 
a mobilize energiile interioare. Există numeroase fobii pe care nu le vom trata în acest 
eseu și voi prezenta elemente practice cu aplicații în sfera socio-umană. Legat de primul 
pas în controlul fricii, subliniez din nou importanța conștientizării, recunoașterii acesteia, 
admițându-ți propriile slăbiciuni (multe presupuse), a susține că nu știi ce este frica, 
teama, spaima este ca și cum ai susține că nu știi ce este foame, setea, iubirea sau ura. 
Toată lumea are emoții și, așa cum arătam, FRICA este cea mai puternică și instinctuală. 
Legat de recunoașterea fricii, se poate exersa următorul protocol: 

1. Pe o coală albă de hârtie se scrie un lucru de care ți-e frică, care să aibă un 
grad emoțional peste medie. 

2. Imaginează-ți că te afli în situația respectivă și analizează emoția care apare – 
sentimental de frică. 

3. Schimbă locul în care ai stat și ai parcurs primii pași ai experimentului cu un 
alt loc și o altă foaie de hârtie pe care să scrii cel puțin 25 de lucruri simple 
pentru care ești recunoscător că se întâmplă în viața ta (recunoștință pentru că 
vezi, pentru că auzi, pentru că te poți deplasa) și concentrează-te pe acestea. 
După ce scrii pe foaia recunoștinței, gândește-te din nou la evenimentul care 
îți produce teamă. Cel mai probabil frica s-a diminuat sau are o altă 
semnificație.  

În extremul orient, s-a observant că frica și recunoștința sunt două emoții atât de 
opuse încât creierul nu le poate experiment ape amândouă în același timp, lucru care în 
epoca modern se optimizează prin IMAGERIE MENTALĂ sau programare 
neurolingvistică. Sunt nenumărate asemenea protocoale, marele lor avantaj fiind că nu vin 
cu o soluție exterioară, de la un psihoterapeut sau profesionist motivațional. Ele lucrează 
cu propriile tale CONVINGERI și EMOȚII.  

Frica este declanșată și se manifestă și inconștient, iar mintea noastră se parecă 
nu poate să le diferențieze exact. De exemplu, secreția de adrenalină declanșându-se 
identic și în cazul unei potențiale agresiuni fizice, cât și înaintea unui examen. Câteva 
dintre realitățile pe care este necesar să le avem în vedere sunt: 

 Atâta vreme cât continui să înveți și să te dezvolți, frica nu va dispărea nicio 
clipă. 

 Singura modalitate de a depăși frica este să faci acel lucru. 
 Trebuie să acționezi efectiv. 
 Tuturor ne este frică. 
 Este mai greu să trăiești cu frică decât să te confrunți cu ea. 
Subliniez că pentru învingerea fricii (teamă, anxietate, fobii) administrarea de 

tranchilizante,anxiolitice, benzodiazepine (Sanax, Diazepam, sa alte blegomazine) nu este 
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eficientă, și, pe lângă reacțiile adverse și scăderea activității mentale combate o anxietate 
și lasă în locul acesteia o altă teamă, inducând dependență, creeând un cerc vicios. 
Soluțiile viabile pentru controlul și îndepărtarea fricii fiind CONȘTIENTIZAREA și 
AUTOREGLAREA, inventarierea stărilor și comportamentului fiind esențială, respective 
RESPIRAȚIA, IMAGERIA MENTALĂ și DIETA, cu implicarea conștientă și 
inconștientă atât în ZONA DE COMFORT cât și în afara acesteia. 

În cadrul curriculei la disciplina autoapărare – optimizare și protecție personală 
(OPP), expunerea la FRICĂ este o metodă care se utilizează folosind situații directe de 
angajament între personae, cu repetarea procedeelor tehnice specific și situații indirect în 
cadrul desfășurării sesiunilor de OUTDOOR EDUCATION și TEAMBUILDING, în 
special în zona montană – lucrul la înălțime, în condiții necunoscute,  potențiale pericole, 
folosind jocuri de încredere (confidence și self-confidence) în care grupa rezolvă 
experențial probleme împreună, cu grade diferite de dificultate. În cadrul factorilor care 
declanșează reacția de frică (secreția de adrenalină) întâlnim ANXIETATEA 
ANTICIPATIVĂ și FRICA propriu-zisă, manifestate prin: fobii, vorbitul în public, 
călătoria cu avionul și teama de CONFRUNTĂRI AGRESIVE (verbale sau fizice). 
 
Concluzii 

Această “piramidă a fricilor” este completată de o piramidă interioară – gândurile 
fiind un factor important, alături de simțurile noastre, de undele cerebrale 
(electromagnetice, UV, IF) și câmpul magnetic generat de unele organe, toate acestea 
fiind factori decisivi în optimizarea comportamentului și eliminarea fricilor, subliniind 
încă o dată că metoda princpală de antrenament este ANTRENAMENTUL MENTAL 
(imageria mental care implică VIZUALIZAREA, CONȘTIENTIZAREA, RESPIRAȚIA, 
PROGRAMAREA NEUROLINGIVISTICĂ și NUTRIȚIA, care alături de protecția 
împotriva ARMELOR NELETALE (psihotronice) asigură SUPRAVIEȚUIREA ÎN 
LUMEA CONTEMPORANĂ. 
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Abstract 

Emotions occur only after a few months of life (fear, anger, joy), and are usually 
associated in contradictory couples, (joy – sadness, anger – relaxation, fear – courage), 
giving the polarity which characterizes affective life 

The main components of emotions are unintended and physiological in nature: 
tremor, flushing, pallor, sweating, shallow breathing, dilated pupils, increased heart rate. 
In ontogenesis, man has developed the basic emotion in the survival race, FEAR – 
ANXIETY 

Fear generates anxiety and aggressive behavior, causing fundamental problems at 
individual and planetary level, fear affect in one way or another thought, speech, 
behavior, all our reactions and decisions 

In the self-defense curriculum discipline – Optimization and personal protection 
(OPP), exposure to fear is a method that is used using direct statements of commitment 
among persons with specific technical processes and situations repeat indirectly in the 
conduct OUTDOOR EDUCATION sessions and teambuilding 
 
Keywords: emotions, self-defense, fear, self-control, optimization, adrenaline 
 
 
Introduction 

Renee Descartes, in his work, Les Passions de l’ame (passions of the soul), 
identifies 40 “passions” which, the author considers, are generated by the six “primitive 
passions”: love, surprise, hate, desire, joy and sadness (the emotion-feeling-aspiration 
synergy is noted here). 

Emotions occur only after a few months of life (fear, anger, joy), and are usually 
associated in contradictory couples, (joy – sadness, anger – relaxation, fear – courage), 
giving the polarity which characterizes affective life. 
 
Theoretical Framework 

In modern literature there are six basic categories of emotions: 
• Fear – anxiety 
• Surprise  
• Discomfort – shame – disgust 
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• Anger 
• Joy – love 
• Sorrow 
These emotions generally have different functions (classical dichotomy): 

emotions that increase activity (power, energy) and emotions that deplete energy. 
Emotions have behavioral components which are the result of neurochemical changes that 
lead to physiological reactions that define behavior – facial expressions, gestures, 
linguistic exprssions and social relationships. The main components of emotions are 
unintended and physiological in nature: tremor, flushing, pallor, sweating, shallow 
breathing, dilated pupils, increased heart rate. In ontogenesis, man has developed the 
basic emotion in the survival race, FEAR – ANXIETY. 
 
Fear – anxiety 

Along with the other two great motivators, hunger and thirst (Freud and other 
psychologists stood for sexual motivation being on the same plane, but for example there 
are many celibate or religious people, while everyone has to eat and drink), FEAR is the 
emotion that induces the most significant changes in behavior.. In the modern era, science 
has answered many of the problems of the study of emotions, explaining emotional flow, 
emotional integration, demonstrating the  physiological mechanisms of fear (fight or 
flight response), explaining hormonal and cardiac activity, breathing, and even defined 
the concept of EMOTIONAL INTELLIGENCE (Goleman), which together with social 
intelligence, has a decisive role in survival. 

However, it appears that modern scientific foundations actually merely reaffirm 
and highlight the old methods and concept Far East (India, China, Korea and Japan). The 
best proof of this is the use of therapeutic resources development and optimization of 
ancient oriental extreme methods – YOGA, TAI-CHI, REIKI, MARTIAL ARTS. This is 
true in education, where neuroscience have demonstrated that modern educational 
methods do not correspond with the functioning of the brain and experiential education 
methods used in the past is much more efficient. Even if  in the medical field, there have 
been deciphered many mechanisms and in spite of the  use of the most modern medicine, 
the number of patients worldwide is growing. 

Fear generates anxiety and aggressive behavior, causing fundamental problems at 
individual and planetary level, fear affect in one way or another thought, speech, 
behavior, all our reactions and decisions. If we could turn the fear, and we managed to 
transform ourselves and not ultimately have managed to transform the world, and in this 
context, modern scientific research confirming some of the teachings of spiritual masters. 
 
What do we fear? 

Man is afraid of many things, of what can happen to us, what we create, of death, 
of life; this should be noted – if we would not be afraid of death, then we would have no 
fear of life, with all that happens throughout it. But how can we do that, not be afraid of 
death? Of course, the first answer would be between impossible and extremely 
complicated, but ultimately it would result in the understanding of life, but they are not 
subject of this paper. In general, these things define what is her way of showing fear and 
emphasizing the FEAR OF OURSELVES is the hardest to overcome, the GREATEST 



 317

ENEMY OF MAN IS HIMSELF, so the first condition to overcome your fear is BE 
HONEST WITH YOURSELF. 
 
How to overcome or remove FEAR? 

First, you have to make the decision to face your fear, to realize, to mobilize 
inner energies. There many phobias that we will not treat in this essay and will present 
practical elements with applications in human social sphere. Regarding the first step in 
controlling fear, stress again the importance of awareness, its recognition, admitting your 
own weaknesses (many alleged) support do not know what is fear, fear, fear is like claims 
that do not know what is hunger, thirst, love or hate. Everyone has emotions and, as 
shown, fear is the most powerful and instinctual. Regarding the recognition of fear may 
exercise the following protocol: 

1. On a blank sheet of paper write one thing you’re afraid of that has a degree of 
above average emotional impact. 

2. Imagine that you are in that situation and analyze emotion that occurs – the 
feeling of fear. 

3. Change the location of the state and the first steps of the experiment hyth 
another place and another sheet of paper to write at least 25 simple things that 
you are grateful for that happen in your life (gratitude that you see, that you 
hear, because you can move) and focus on them. After writing the sheet 
about gratefulness, think back to the event that you cause fear. Most likely 
the initial fear diminished or has another meaning. 

 
In the Far East, it was observed that fear and gratitude are two opposite emotions 

so that the brain cannot both at the same time water experiment, which optimizes the 
modern era IMAGERIE mental or neurolinguistic programming. There are numerous 
protocols, their great advantage being they do not come with an external solution from a 
psychotherapist or professional motivation. They work with your own BELIEFS and 
EMOTIONS. 

Fear is triggered and manifests unconsciously and our minds cannot differentiate 
them exactly. For example, the secretion of adrenaline is identical in the case of a 
potential physical assault and before an exam. Some of the realities that need to keep in 
mind are: 

• As long as you continue to learn and develop yourself, fear will not disappear 
at any time. 

• The only way to overcome fear hyth do that thing. 
• You must act effectively. 
• Everyone is afraid. 
• hyth more difficult hythms with fear than to confront it. 
I want to emphasize that for overcoming fear (fear, anxiety, phobias). The 

administration of tranquilizers, benzodiazepines (Sanax, Diazepam and others) is not 
effective, and in addition to the side effects and decreased mental activity, they combat 
anxiety and leaves in its place another fear inducing dependency, creating a vicious circle. 
Solutions for the control and removal of fear is awareness and self-regulating, inventory 
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states and behavior is essential that breath mint and Diet imagery involving both 
conscious and unconscious comfort zone and beyond. 

In the self-defense curriculum discipline – Optimization and personal protection 
(OPP), exposure to fear is a method that is used using direct statements of commitment 
among persons with specific technical processes and situations repeat indirectly in the 
conduct OUTDOOR EDUCATION sessions and teambuilding especially in mountainous 
areas – working at height, in unknown conditions, potential hazards using trust games 
(confidence and self-confidence) the experiential group solves problems together, with 
varying degrees of difficulty. The factors that trigger the fear response (secretion of 
adrenaline) meet ANXIETY anticipation and fear itself, evidenced by phobias, public 
speaking, fear of air travel and angry confrontations (verbal or physical). 
 
Conclusions 

This “pyramid of fear” is complemented by an interior pyramid – thoughts is an 
important factor, along with our senses, the brain waves (electromagnetic, UV, IF) and 
the magnetic field generated by some organs, all of which are key factors in optimizing 
behavior and eliminate fears, emphasizing once again that the main method of training is 
mental training (mental imagery involving VIZUALIZATION, AWARENESS, 
BREATHING, NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING and NUTRITION, along with 
the protection against NON-LETHAL WEPONS ensure survival in the contemporary 
world. 
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Rezumat 

Importanța tehnicilor de comunicare audio în complexele sportive este evidentă. 
Nici un complex sportiv modern nu poate fi conceput fără existenţa acestor sisteme. 
Iniţial, astfel de sisteme se compuneau doar din microfon, sau modul sursă de semnal, 
modul mixer, staţie de amplificare, reţea de difuzoare, boxe, elemente de reglaj ale 
volumului sonor şi sursa de alimentare a sistemului. Astăzi sistemele de sonorizare se pot 
integra în sisteme multimedia complexe, care permit video conferinţe, accesare de la 
distanţă etc.  

Fără a avea pretenţia unor sisteme superperformante, este evident că un minim de 
instalaţii de sonorizare este absolut necesar pentru buna desfăşurare a procesului didactic, 
pentru transmiterea corectă, rapidă şi eficientă a datelor şi informaţiilor către studenţi, 
cadre didactice, personal auxiliar, spectatori (în cazul competiţiilor) şi nu în ultimul rând, 
realizarea anunţurilor de urgenţă (incendiu, defectarea unor instalaţii, anunţarea unor 
situaţii de criză etc.). 
 
Cuvinte cheie: complex sportiv, comunicare, tehnică audio 
 
 
Conținutul prezentării 

Una din funcţiile importante ale sistemului de sonorizare este aceea de adresare 
simultană către un grup numeros de persoane, cu un efort minim.  

Oamenii reacționează diferit la diferitele tipuri de comunicare: verbală, vizuală, 
etc. Alegerea mijloace audio, într-un complex sportiv, trebuie să țină seamă de tipul de 
informații, sau de mesajul care trebuie transmis, dar și de preferințele asistenței căreia i se 
adresează. Mijloacele audio folosite într-o informare intensifică impactul receptării 
acesteia și, în același timp, pot prezenta concepte care sunt greu de transmis prin alte 
mijloace, captând rapid atenția. Conform specialiștilor (1), calitatea sistemelor audio 
tehnice (intensitatea sunetului, claritatea acestuia etc.), manipularea profesionistă a 
acestora, precum și calitatea informației transmise (volumul și complexitatea informației, 
asistența căreia i se adresează informația), conduc spre o percepție corectă a ceea ce se 
dorește să fie transmis auditoriului. 

Avantajul acestui sistem de comunicare este că, în timp ce o persoană 
indeplineşte o activitate (de exemplu – îşi pregăteşte echipamentul pentru ora practică) 
poate asculta informaţiile ce i se dau privitoare la acţiunile viitoare, la competiţii etc. 
Comunicarea vizuală – prin afişe, postere, informaţii tipărite – cere mai mult timp de 
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accesare, deplasare la locul afişajului etc. Fiind mai puţin eficientă şi cu mai mare 
consum de energie nervoasă. În plus, informația transmisă prin sistemele de sonorizare 
are avantajul redării acesteia prin cuvânt. Cuvântul este purtător de informație, iar 
impactul acestuia asupra ascultătorului este accentuat de modul în care se rostește, de 
accentul care se pune, de inflexiunile și tonul vocii celui care îl rostește (paralimbaj), 
background. 

Tehnicile de comunicare sonoră trebuie să acopere centralizat, atât sălile de 
jocuri, de gimnastică, terenurile în aer liber, cât şi holurile, vestiarele şi anexele 
complexelor sportive, dar şi cu posibilitatea de acoperire pe zone prestabilite, precum şi 
pe săli în mod personalizat (dacă se doreşte ca anunţurile să fie direcţionate numai către o 
anumită sală, vestiar etc.). Astfel, sălile de sport trebuie să dispună de aparatură proprie 
de sonorizare, independentă dar, la nevoie, sistemul de sonorizare centralizat să poată 
acoperi tot complexul sportiv, atât în interior, cât şi în exterior.  

Este de dorit ca fiecare sală de sport să dispună de: 
 Sisteme de amplificare audio şi sisteme de instalaţii de sonorizare mobile 

pentru diverse aplicaţii; 
 Amplificatoare, mixere şi accesorii, procesoare de sunet; 
 Microfoane profesionale sau pentru aplicaţii speciale (pe fir sau wireless), 

microfoane tip lavalieră (mobile şi fixe) microfoane de masă, sisteme de 
radiomicrofoane; 

 Surse de semnal hythms – sisteme compacte, sisteme de preamplificare, 
CD-player, tunner, tape recorder etc.; 

 Difuzoare şi incinte acustice – coloane audio cu diverse grade de protecţie, 
proiectoare de sunet, plafoniere, difuzoare de perete (2). 

 

Prin intermediul sistemelor centralizate de sonorizare se pot realiza: 
- În pauză: 

 Anunţarea competiţiilor pentru viitoare – competiții pe ramuri sportive, faza 
competiţiilor, data, ora, locul şi condiţiile de participare; accesarea de 
informaţii suplimentare, persoane de legătură; 

 Anunţarea câştigătorilor la competiţiile precedente; 
 Anunţarea altor competiţii, campionate sau acţiuni cultural-sportive studenţeşti; 
 Anunţarea regulamentelor de ordine interioară, de păstrare a bunurilor 

materiale, curăţeniei etc., privitoare la folosirea sălilor, vestiarelor, grupurilor 
sanitare, anexelor, date referitoare la programul de activităţi în complexele 
sportive; 

 Fond muzical plăcut, de bună dispoziţie, muzică ambientală. 
 

B. În timpul procesului didactic: 
 Conducerea cursului de educație fizică; 
 Anunţuri de urgenţă; 
 Avertizări acustice (3). 

 

C. În competiţii şi activităţi cultural-sportive: 
 Anunţuri de urgenţă; 
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 Indicarea circulaţiei sportivilor în spaţiile din jurul sălilor, vestiare, zone de 
aşteptare etc.; 

 Anunţarea pregătirii şi intrării sportivilor în zona de competiţie; 
 Ţinerea la hythms a persoanelor din afara salilor cu desfăşurarea 

competiţiilor care au loc in interior; 
 Anunţarea competitorilor, a schimburilor din teren, a programului ulterior, 

posibilitatea folosirii crainicului în spectacole cultural-sportive. 
 
Prin intermediul sistemelor locale de sonorizare se pot realiza: 
 Desfăşurarea activităţilor pe muzică (acolo unde este cazul); 
 Conducerea lecţiilor practice prin microfoane specializate; 
 Creşterea impactului asupra persoanelor aflate în procesul didactic, 

menţinerea acestora cu atenția concentrată; 
 Dispersie omogenă a sunetului (persoanele din spatele sălii aud la fel de bine 

ca cele din primele rânduri); 
 Posibilitatea trecerii profesorului printre studenţi, fără alterarea calităţii 

sunetului; 
 Corectarea eficientă a acţiunilor distorsionate; 
 Anunţarea diferitelor informaţii utile privind activităţile practice şi noţiunile 

teoretice necesare pentru absolvirea cursurilor. 
 

Aceste aspecte sunt numai câteva dintre problemele care pot fi abordate prin 
intermediul sistemelor de sonorizare, existenţa acestea reprezentând o necesitate şi nu un lux. 

 
Concluzii 

Importanţa tehnicilor de comunicare prin sisteme de sonorizare, precum şi 
necesitatea introducerii lor în complexele sportive universitare, este dată de faptul că: 

 Orice comunicare este făcută în timp real; 
 Comunicarea are eficienţă superioară prin economia de timp şi masele mari 

de persoane accesate simultan; 
 Comunicarea poate fi recepţionată simultan cu desfăşurarea altor acţiuni; 
 Se adresează tuturor (celor mai conştiincioşi, sau mai puţin conştiincioşi); 
 Este superioară tuturor celorlalte comunicări în situaţiile de urgenţă; 
 Se dau indicaţii în timp real pentru manevrele maselor de oameni; 
 Este singura formă de comunicare la care se pot face corectări în timp real în 

funcţie de răspunsul din realitatea imediată. 
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Abstract 

The importance of audio communication techniques in sports complexes is 
obvious. Any modern sports complex can not be conceived without the existence of these 
systems. In the beginning, such systems consisted only of microphone or signal, the 
mixer, amplifier, speaker system, speakers, the volume control elements and power 
supply system. Today, sound systems can be integrated into complex multimedia systems 
that enable video conferencing, remote access, etc. W believe that a minimum of sound 
systems is absolutely necessary for the purposes of teaching, for correct, fast and efficient 
transmission of ingormation, and information to students, teachers, support staff, 
spectators (if there are competitions) and last, but not least, the realization emergency 
notices (fire, announcing crisis etc.). 
 
Keywords: sports complex, communication, audio equipment 

  
 
Content of the presentation 

One of the most important functions of the sound system is simultaneously 
addressing a large group of people with minimal effort.  

People react differently to different types of communication: verbal, visual etc. 
When an audio equipment is chosen for a sports complex, this must take into account the 
type of information or message to be conveyed and the preferences of the spectators. 
Audio media used in communication enhances the impact of its reception and, at the same 
time, can relay difficult concepts that are hard to transmit by other means, thus quickly 
capturing attention. According to experts (1), quality audio systems (sound intensity, its 
clarity, etc.), their professional handling and quality of transmitted information (volume 
and complexity of information, assistance and address information), leads to an accurate 
perception of what it is to be transmitted to the audience.  

The advantage of this communication system is that while a person performs an 
activity (for example – is preparing equipment for practice time), he or she can listen the 
information that is given concerning future actions, competitions etc. Visual 
communication – printed information – asks for more access time to display, being less 
effective and with a greater consumption of energy. In addition, the information conveyed 
by sound systems has the advantage of containing words. The word is the information 
carrier and its impact on the listener is maximised by emphasis, inflection and tone of 
voice of the speaker (paralanguage), background.  
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Sound communication techniques should cover both gym, outdoor fields and 
halls, locker rooms and annexes sports facilities, but also with the possibility covering 
specific areas as well as rooms (if you want the ads to be directed only to a certain room, 
locker room etc.). The gyms should have their own independent sound equipment. 

 
It is desirable that each gym has: 
 
• Audio amplification systems and mobile sound systems for various 

applications; 
• Amplifiers, mixers and accessories, sound processors; 
• Professional microphones or for special applications (wired or wireless), 

lavaliere microphone (mobile and fixed) table microphones, radio microphones systems; 
• Signal Sources for music – compact systems, preamplifier, CD player, tuner, 

tape recorder etc.; 
• Speakers and loudspeaker – audio columns with varying degrees of protection, 

sound projectors, ceiling and wall speakers (2). 
 
Through centralized sound we can achieve: 
 

- During the break : 
• Announcement for future competitions – competition phase, date, time, place 

and conditions of participation, access to information, liaison; 
• Announcement of winners from previous competitions; 
• Announcement of other competitions, cultural activities and sporting 

championships or student events; 
• Announcement of internal regulations, storage of material goods, cleanliness 

etc., regarding the use of rooms, changing rooms, toilets, annexes, data on program 
activities in the sports complexes; 

• Pleasant music, inducing a good mood, ambient music. 
 
B. During the teaching process: 
• Sustaining Course Physical Education; 
• Emergency announcements; 
• Audio warnings (3). 
 
C. In sports competitions and cultural activities: 
• Emergency announcements; 
• Indicating athletes circulation spaces around the halls, changing rooms, waiting 

areas, etc.; 
• Announcement of preparation and entry of athletes in the competition; 
• Keeping people outside the halls informed of the competitions that take place 

inside; 
• Announcement of the athletes, athlete exchange, or the possibility of using an 

announcer in the case of cultural events. 
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Through local sound systems we can achieve: 
 
• Coordination of activities by music (where applicable); 
• Leading practical lessons using specialized microphones; 
• Increasing the impact on people in the teaching process, keeping their attention 

focused; 
• Homogeneous dispersion of sound (the people in the back hear as well as those 

in the first row); 
• Ability of the teacher to go among students, without altering the sound quality ; 
• Effective correction of distorted actions; 
• Announcement of various practical and helpful information theoretical concepts 

needed for graduation. 
 
These are just some of the problems that can be addressed through sound 

systems, the existence of which are a necessity, not a luxury. 
 

Conclusions 
 The importance of communication techniques through systems and the need for 
their introduction into university sports complexes is given by the fact that: 

• All communication is done in real time; 
• Communication has improved efficiency by saving time and accesing great 

masses of people simultaneously; 
• Communication can be received while simultaneously carrying out other 

actions; 
• It is open to all (the most conscientious or less conscious); 
• It is superior to all other communications in emergency situations; 
• Give directions in real time for maneuvering the masses; 
• It is the only form of communication that can make corrections in real time 

depending on the response from the immediate reality. 
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Abstract 
 Dansul conform DEX este un ansamblu de mişcări ritmice, variate ale corpului 

omenesc, executate în ritmul unei melodii şi are caracter religios, de artă sau 
divertisment. Dansul s-a nascut din primele  manifestări ale omului primitiv. Fiecare nouă 
descoperire a acestuia (vânatul, focul etc.) era un motiv de bucurie drept pentru care 
manifestarea prin gesturi ritmate şi sunete se repetă devenind astfel un obicei de grup prin 
care se exteriorizau stări sufleteşti de moment. 

Pentru Ovidiu Bârlea dansul este “doar unul din nimicurile sociale inerente 
tinereţii, un fel de a petrece zgomotos, cel mai adesea în ambianţă erotică”. “ Dansul era 
practicat de toată lumea, copii şi bătrâni, bărbaţi şi femei, ca fiind forma cea mai comodă 
de a-şi exprima sentimentele de veneraţie amestecate cu teamă, de bucurie euforică până 
la căderea amorţitoare, precum şi de jale funebră.” Deci dansul era folosit ca un însemn 
ritualic, ca un limbaj rudimentar într-o manieră sacră iar mai târziu acesta s-a folosit şi 
pentru nevoi profane de unde vine şi desacralizarea artei. Dansul s-a întrepăruns 
întotdeauna cu viaţa colectivitaţii şi individului deoarece la fiecare ocazie care implică 
manifestarea unei stări afective, cântecul şi dansul au ocupat primul rol. Aceste ocazii 
sunt sărbătorile, tradiţiile, obiceiurile, evenimentele vieţii ca naşterea şi nunta. 

De-a lungul timpului dansul devine o artă. O manifestare artistică a colectivului 
care, prin cele cinci caractere ale foclorului şi anume: caracterul tradiţional, caracterul 
anonim, caracterul colectiv, cel sincretic şi oralitatea devine o adevarată creaţie 
coregrafică populară. 
 
Cuvinte cheie: dans popular  activitati  instructiv-educative 
 
 
Introducere 

Dansul popular este cea mai veche şi bogată forma de artă a unei ţări. Prin el 
transpare istoria unui popor dar şi caracterul acestuia, umorul şi înţelepciunea. El este un 
mod de trasmitere a valorilor culturale de la societate la individ sau de la o societate la 
alta.  Prin dansul popular se transmit tradiţii, obiceiuri, ritualuri. 

Cel mai răspândit dans al poporului nostru este hora nume ce provine din 
grecescul horós. Hora este fundamentul general al celorlalte dansuri. Totul pleacă de la 
un cerc, în care jucatorii se ţin de mână.  De la aceasta formaţie de cerc se pleacă în şir cu 
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mâinile pe umeri sau încrucişate la spate sau în faţă, ajungând astfel să se danseze sârba, 
brâul sau bătuta. 

Dansurile populare se joacă şi s-au jucat de-a lungul timpului în mediu rural. „În 
opoziţie cu dansurile moderne, jocurile ţărăneşti sunt profilate după condiţia fizică a 
lucrătorului rural, de aceea orăşeanul sedentar le găseşte impracticabile. Dacă dansurile 
citadine au ca resort ultim plăcerea palpaţiilor partenerului (ex. Tango), cele populare 
sunt construite în vederea unui ţel mai înalt: producerea bucuriei, voioşiei. Căci dansul 
ţărănesc este întâi de toate vesel, el incită la zburdare, la dezlănţuirea întregii fiinţe” ne 
subliniază Ovidiu Bârlea. Dansurile care ne sunt prezentate astăzi pe diferite scene sunt 
privite ca spectacol, ca artă, contextul nefiind sacru de această dată, ca în satul românesc, 
ci este doar scena de spectacol. Dansatorii nu mai intră în sfera magicului, performând 
doar pentru spectacol prin exerciţiu fizic neimiplicându-se şi starea de spirit ca în satul 
tradiţional. Dansul popular are o particularitate aparte de a antrena atât participantii la joc 
dar îi implică şi pe ceilalţi indivizi în joc. Acest lucru este posibil prin voioşia ritmului 
prin melodiile săltăreţe şi prin strigături. 

În ţara noastră dansurile practicate sunt diverse şi îşi iau denumirea uneori de la 
formaţia de dans (joc de prechi, de grup cercuri mici sau joc de doi) sau evident de la 
zona în care s-a dansat prima oară. De exemplu „Ciobănaşul” este un joc de doi care se 
numea în Ardeal „Purtatul, fecioreasca sau de doi”. El ar fi fost transmis de un cioban pe 
nume Ciobanul în satele dinspre deltă, pe unde a trecut cu oile. Si astfel are loc un schimb 
de jocuri între zonele aceleaşi ţări, paşii luând influenţele zonale caracteristice. „Ca la 
Breaza, jucat probabil de la lucrătorii de pe Valea Prahovei, la Breaza, mai demult, asa 
cum se joacă în Predeal „de doi” sau chiar câte trei. Jocul a prins şi a fost numit după 
localitatea unde s-a împământenat. De altfel acelaşi joc cu mici variaţiuni la figuri, e jucat 
în Oltenia sub denumirea de „Ungurica” sau „Ungureanca”. Ungureanca e denumirea 
derivată din poreclă ce se dă in genere Ardelenilor. Jocul nu are nimic în comun cu 
poporul ungur. Troaca, Târcolul sau Fedeleşul, Lugojana sunt iarăşi jocuri aduse de la 
Ardeleni.” 1 

Dansul popular este un mijloc de transmitere a valorilor culturale. Dansul este 
una din valorile noastre culturale, una din tradiţiile cu care noi ne identificăm ca neam şi 
ţara. Când vorbim de dans trebuie să ne referim la dansul popular autentic şi aici este 
vorba de portul popular si puritatea şi curăţenia tradiţiilor populare. 

Dansul popular romanesc favorizeaza cunoasterea geografica a tarii si a 
regiunilor sale, istoria dansurilor, aparitia si denumirea lor. AL. L. Dobrescu in cartea sa 
„Manual de dansuri nationale” realizeaza un grafic al dansurilor populare pe  regiuni in 
functie de pasii de dans, formatia de dans si tinuta. 

Tot aici, se face si o clasificare a dansurilor de la usoare la complexe, un indiciu 
benefic in alegerea dansului de predat pentru profesori, educatori, coregrafi, pentru a le 
alege conform particularitatilor de varsta a gupei de copii sau al nivelului grupei 
respective. 

                                                            

1  Al. L. Dobrescu, Manual de dansuri naţionale, Editura Scrisul Românesc, Craiova, pag. 7. 
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Transmiterea valorilor de la societate la individ se realizeaza prin educatie. 
Aceasta este un proces complex, sitematic si organizat care se realizeaza printr-un lant 
nesfarsit de actiuni  exercitate in mod constient si controlat asupra obiectilor. 

In ceea ce priveste educatia fizica ca parte a educatiei propriu-zise, este 
activitatea de formare-dezvoltare „corporala” necesara pentru asigurarea sanatatii omului 
si pentru mentinerea starii de echilibru si functionare a organismului. 

Dansul popular ca ramura a educatiei fizice are rol multiplu in educatie si anume: 
transmiterea culturii unui popor, dezvoltarea corporala armonioasa, dobandirea de 
priceperi si deprinderi. 

Principalele obiective ale studierii dansului popular in invatamantul 
preuniversitar si universitar sunt dezvoltarea receptivitatii estetice a motivatiei estetice si 
a creativitatii estetice prin educarea sensibilitatii estetice, a gandirii, a conduitei, 
intereselor, stilului de viata si prin cultivarea atitudinilor creative.  

Pus in scena, dansul popular, devine o arta, se face trecerea de la sensul lui 
originar de rit la spectacol. Pentru a face spectacol este nevoie de educarea si cultivarea 
atitudinilor estetice, culturale si de perfectionare. Dansul nu mai este suprins in ipostaza 
rurala ci este prezentata cea mai buna si corecta forma. 
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  Lucrand cu grupe de copii de la 3 la 6 ani, in invatamantul prescolar, am incercat 
sa introduc in planificarea activitatilor instructive-educative la clasa, dansul popular. La 
gradinita l-am introdus in mare parte din activitatile de educatie  fizica dar si in 
activitatile la libera alegere (ALA)  ca secventa de miscare sau moment distractiv.  

Pentru a fi in concordanta cu programa activitatilor care trebuie desfasurate la 
clasa, si a atinge si celelalte obiective din programa, am incercat, sa plasez dansul popular 
in unele lectii in cadrul momentului de incalzire al organismului pentru efort sau in etapa 
de revenire a  organismului dupa efort pentru a face totodata si un exercitiu de memorie 
cu copiii, deoarece dorinta de miscare si dinamismul este crescut la copiii prescolari. 

Introducerea acestei activitati a dat rezultate benefice pentru ca s-au atins 
numeroase obiective din programa corespunzatoare particularitatilor de varsta ale copiilor. 
 In urma activitatilor ce implica dansul popular am constatat indreptari ale posturii 
copiilor, a tinutei corporale deoarece tinuta in dans solicita spatele drept, privirea inainte, 
pieptul usor ridicat, orientarea varfurilor picioarelor in afara in toate pozitiile sprijinite 
sau sustinute in directiile de actionare. Multi copii au anomalii in ceea ce priveste 
pozitionarea talpei pe sol sau directia varfurilor talpilor, multi dintre copii calcand cu 
varful piciorului in interior. Postura in dans le impune exectuarea corecta a miscarilor si 
in acelasi timp le corecteaza tinuta membrelor inferioare.  
 Prin dans se corecteaza plasarea si transmiterea corecta a greutatii corpului pe 
suprafetele de sprijin. Acel balans pe care unii copii il executa in mod inconstient, poate fi 
transferat si corectat in cadrul activitatii de dans prin plasarea in pasi de dans.  
 Dansul educa expresivitatea, ritmicitatea si muzicalitatea motrica si asigura 
optimizarea dezvoltarii fizice armonioase cu efecte corective asupra tinutei corporale; 
dezvolta ritmicitatea si muzicalitatea motrica; educa capacitatea de apreciere a propriilor 
actiuni motrice; si nu in ultiml rand formeaza un bagaj motric expresiv si complex. 
 In invatamantul prescolar se foloseste dansul ca ludoterapie inca de la jocurile din 
folclorul copiilor „Alunelul”, „Ursul doarme”, „Albinuta”, unde copiii formeaza cercuri 
in care se invart pe circumferinta, sau  grupuri.  

Dansul popular aduce un plus acestei metode pentru ca atinge mai multe scopuri 
in educarea copiilor de la transmiterea valorilor nationale la stari afective si la 
perfectionarea posturii si tinutei corporale. Este benefica introducerea lui ca Activitate 
Optionala in care sa se predea aceste tipuri de dansuri pe langa dansurile sportive sau de 
societate, astazi mult mai solicitate decat cele  populare.  
 
BIBLIOGRAFIE 
Bârlea Ovidiu,  Eseu despre dansul popular românesc, Editura Cartea românească, 1982; 
Bucşan, A. – Specificul dansului popular românesc, Bucureşti, 1971;  
Constantinescu, E. – Probleme actuale ale educatiei fizice in studii si cercetari stiintifice, Univ. 

Bacau, nr.2, 1999; 
Dobrescu,T. – Estetica- o filozofie de viata, Ed. Pim, Iasi, 2008; 
Dobrescu, Alexandru, Manual de dansuri naţionale, Editura scrisul românesc, Craiova; 
Macovei, S. – Îndrumar metodic, ANEFS, Bucureşti,1999; 
Neacsu, I. – Educatie si autoeducatie in formarea personalitatii sportive, Ed. Sport Turism, 

Bucuresti, 1999 
Programa activitatilor instructive-educative in gradinita de copii



 331

THE IMPORTANCE OF FOLK DANCE  
IN EDUCATIONAL ACTIVITIES 

 
 

Student Drd.  Ioana Andrei 
Coordinator: Associate Professor Mihaela Ganciu PhD 

University of Bucharest 
mihaelaganciu26@yahoo.ro 

 
 

Abstract 
Dance is the oldest,  richest and popular form of art of every country. Through it 

transpires history of a people and its character, humor and wisdom. It is a way to 
broadcast- cultural values of the society to the individual or company to company. 
Transmitted through folk dance traditions, customs, rituals. 

The preschool uses dance as ludotherapy from the children’s folk games. Folk 
dance adds this method because it touches many purposes in educating children from 
transmitting national values and affective states improve posture and posture. 

The child must be in the physical education and dance lessons to be able to form 
a correct posture (sitting position, sitting and away); To perceive spatial-temporal 
behaviors (pace, time, distance, location) to be able to use the skills acquired in different 
ways and use of the driving actions learned to express and / or behaviors to respond to 
different stimulations at different hythms. 

Introduce this activity gave positive results in because were achieved the 
numerous objectives  from educational program. 

 
Key words: folk dance  educational activities 
 
 
I. Introduction 

The dance, according the Roman Explained Dictionary, is an ansambly of various 
rithmic movements of the body, executed in the I of a song and is has a religious 
character, or its an art or entertainment. The dance has born in the early manifestation of 
primitive human. Every new discovery of its (hunting, fire, etc) was a source of joy, 
therefore the manifestation of rhythmic gestures and sounds repeating becoming a habit 
which externalized moods of the moment. 

For Ovidu Barlea, the dance is “just a limited thing of society inherent of young 
people, way to spend noisy most often in erotic ambience.” “Dance was practiced by 
everyone, children and old men and women as the most convenient form to express the 
feelings of awe mixed with fear, euphoric joy to numbing loss and mourning funeral. “ So 
the dance was used as a ritual mark as a rudimentary language in a sacred manner and 
later it was used for sacred needs, where it comes the desecration of art. Dance has 
always interwoven with community life and individual as each occasion involving the 
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manifestation of affective states, singing and dancing occupied the first part. These 
occasions are celebrations, traditions, habits, life events like birth and marriage. 

Over time the dance becomes an art. An artistic expression of the collective 
which by the five characters of folk namely traditional character, anonymous, collective 
nature, the syncretic and orality becomes a real popular choreographic creation. Dance is 
the oldest,  richest and popular form of art of every country. Through it transpires history 
of a people and its character, humor and wisdom. It is a way to broadcast- cultural values 
of the society to the individual or company to company. Transmitted through folk dance 
traditions, customs, rituals. 

The most folk dance of our people is hora, his name comes from the Greek 
horós. Hora is the general basis for the other dances. It leaves a circle, in which players 
hold hands. From this circle formation bow string with hands on shoulder or cross- back 
or forward, bringing the dance sârba, brâul or bătuta. 

Dances play and have played over time in rural areas. “In contrast to modern 
dances, folk dances are profiled by the physical condition of the worker area, so sedentary 
city dweller finds impassable. If urban dances have the last resort, the pleasure of partner 
touches (eg. Tango), the traditionals ones are built to a higher purpose: producing joy, 
cheerfulness. “ Because the folk dance is first of all happy, he incites to joy, to unleash 
the whole being” said Ovidiu Bârlea. Dances that are presented to us today are regarded 
as different scenes show that art is not sacred context this time, the Romanian village, but 
only stage show. Dancers not covered magic show by performing just by staying out the 
exercise and mood as the traditional village. Folk dance has a special feature to train 
participants in the game but both involve and other individuals in the game. This is 
possible through the songs pace uppity cheerfulness and yells. 

In our country dances practiced are diverse and sometimes take their name from 
the dance band (Prechal game, group game two small circles) or evident from the first 
time they danced. For example, “Ciobanasul” is a game of two who was called in 
Transylvania “Purtatul, Fecioreasca or De doi”. He had been sent by a shepherd named 
Ciobanasul in the villages from the delta, where the last of the sheep. And so exchanged 
games between the same country areas, steps, taking characteristic regional influences. 
“Ca la Breaza” played probably from workers on the Prahova Valley, in Breaza earlier as 
playing in Predeal “two” or three. The dance was named after the town where it borned. 
In fact the same dance with minor variations to the figures, is played in Oltenia as " 
Hungarian" or "Ungureanca". Ungureanca 's name is derived from the nickname that 
generally gives Transylvanians. The dance has nothing in common with the Hungarian 
people. “Troaca”, Tarcol or Fedelesul, Lugojana are again brought to Ardeleni dances. 

Folk dance is a means of transmitting cultural values. Dancing is one of our 
cultural values, one of the traditions with which we identify ourselves as a nation and 
country. When we dance we must refer to authentic folk dance, and here it is folk 
traditions and purity and cleanliness. 

Romanian folk dance favors geographical knowledge of the country and its 
regions, history, dance, appearance and name. AL. L. Dobrescu in his "Manual of 
national dances" makes a plot of folk dances regions by dance steps, dancing band and 
dress. 
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Also here is a classification of dances from mild to complex, an indication 
beneficial for teachers choosing to teach dance educators, choreographers, to choose them 
according to age peculiarities of children or  level of a group. 

Passing variables from society to the individual is achieved through education. 
This is a complex process and organized sitematic which is achieved through endless 
chain of actions performed consciously and control objectives. 

Regarding physical education as part of proper education is the training and 
development body "needed to ensure human health and the maintenance of balance and 
functioning of the body. 

Folk dance as a branch of physical education has multiple role in education as 
follows: transmission of culture of a people, a harmonious body development, the 
acquisition of skills and abilities. 

The main objectives of studying folk dance education and university are 
developing aesthetic receptivity, aesthetic motivation and creativity through aesthetic 
education aesthetic sensibility, thought, conduct, interests, lifestyle and attitude nurturing 
creative. 

Staged, folk dance becomes an art, switching from his original purpose of rite 
show. To make the show requires educating and nurturing aesthetic attitudes, cultural and 
training. Dancing is not surprised the rural aspect but presented the best and correct way. 
 
II. The importance of folk dance in educational activities in kindergarten 

Working with groups of children from 3-6 years in pre-school, I tried to introduce 
in planning educational activities in the classroom, the folk dance. 

To be consistent with the schedule of activities to be carried out in the classroom, 
and to achieve the other objectives of the program, I tried to place dance popular in some 
lessons in the moment of heating the body for exercise or body recovery phase after effort 
to make an exercise of memory at the same time with the children, because the desire of 
movement and dynamism is increased in preschool children. Introduce this activity gave 
positive results were achieved because of the numerous features age appropriate programs 
for children. 

Following activities involving folk dance posture found deadlifts children, dance 
posture because posture request back straight, eyes forward, chest slightly raised, toes 
apart orientation in all positions supported or sustained driving directions. Many children 
are abnormalities in the positioning of the sole on the ground or the direction of the feet 
peaks, many of the children with the tip of the foot stepping on the inside. Dance posture 
requires proper execution of movements and simultaneously corrects posture legs. 

Dance correct placement and correct transmission of body weight on surfaces. 
That balance that some children who lets unconsciously, can be transferred and corrected 
in the course of placing dance in dance steps. 

Dance educates expressiveness, rhythm and musicality motor and ensures 
optimization of harmonious physical development corrective effects on posture, develop 
rhythm and musicality motor; educate their judgment of their driving actions, and not 
least form an expressive and complex motor luggage. 

The preschool uses dance as ludotherapy from the children's folk games "Alunelul", 
"Sleeping bear", "Albinuta", where children form circles that spin circumferential groups. 
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Folk dance adds this method because it touches many purposes in educating 
children from transmitting national values and affective states improve posture and 
posture. It is beneficial to the introduction of the optional activities in which to teach 
these types of dances besides sports or dancing society required today more than popular. 

With touching dance curriculum framework objectives of educational activities in 
kindergarten namely: 

- Knowing the skills necessary to maintain sanitary health of children; 
-Training and development of basic motor skills and practical-utility; 
- Stimulation of the intellectual, and emotional willingness to apply the acquired 

skills independent. 
The child must be in the physical education and dance lessons to be able to form 

a correct posture (sitting position, sitting and away); To perceive spatial-temporal 
behaviors (pace, time, distance, location) to be able to use the skills acquired in different 
ways and use of the driving actions learned to express and / or behaviors to respond to 
different stimulations at different rhithms. 

Examples of behaviors:  
  -to observe the correct commands "Right!"; "Left!"  
   -to observe the correct position of the body and its segments for walking and 

running commands;  
  - To carry out walking exercises and running and jumping while maintaining the 

correct position;  
  -to acquire the correct body schema. 

For example, in a class of physical 
education, teaching "Hora Bucovineana" operational 
objectives are: to execute step add to travel back and 
forth and left and right, to coordinate body miscariel 
verbal expression rhythm and musical rhythm, to 
prove coordination, rhythm and spatial orientation. 
 
III. Methodical instructions for use Romanian 
folkloric steps in the content of physical 
education lessons in secondary education 

In physical education lessons learn the basic 
steps of different dances from Muntenia, Oltenia, 
Dobrogea, Transylvania, and their improvement is 
achieved by learning some dances altogether.   

 The presence of elements of folk dance in 
physical education classes in the university ensures 
optimization of their content, thanks to the 

contribution they make to the achievement of educational objectives: 
- Ensure optimization harmonious physical development, corrective effects on 

posture and activation of the body's vital functions;  
- Help develop motor skills, with a focus of improving coordination 

intersegmentare;  
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- Educates expression, rhythm and musicality motor develops a sense of 
orientation - in time and space;  

- They contribute to the aesthetic and cultural education of students. 
From Extremely varied in content and rich media Romanian folk dance, you can 

choose those means which can adapt best to the objectives and tasks of physical 
education lesson and also represents the basics in practice this activity. 

The various forms of distance will learn the lesson homework link aside 
following the repetition and their improvement is achieved by learning some dances 
altogether. 

Steps, once learned, can be used as the second link means methodical lesson 
(preparing the body for exercise) due to the contribution they make to the achievement of 
the links. 

Learning the basic steps and dances of different teams will be observing specific 
indications kept dancing and arms. Tempo will be slow at first, to be understood and 
respected, both motor structure and the rhythm of the movement in question. With 
improving execution will move to the tempo indicated by the musical accompaniment of 
each dance. 
 
Conclusion 

Folk dance has a collective character and is distinguished as Ovid said Bârlea by 
"unexpectedly complex meanings and as a corollary by a wealth of first-hand why it 
ranks among the first in the European hierarchy". 
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Abstract 

Age structure is likely to affect systolic blood pressure through physiologic 
changes. From epidemiological data available in the scientific literature, it can be 
expected that higher age groups have positive association with systolic blood pressure. A 
purpose of this paper is to examine relationship between age and hypertension. 

The multiple linear regression shows statistically significant positive linear 
association between systolic blood pressure and age. The linear association is supported 
after controlling for gender, body mass index, physical activity in past 30 days, and 
race/ethnicity. 
 
Key words: hypertension, age, correlation 

 
 

Introduction: 
High blood pressure or hypertension is defined as systolic blood pressure of 140 

mmHg or higher and diastolic blood pressure of 90 mmHg or higher. About one out of 
three U.S. adults – 31.3% – has high blood pressure.1 Hypertension most of the times is 
not associated with any warning signs or symptoms. Hypertension leads to many 
complications such as stroke and increased risk of cardiovascular mortality.1 
Understanding causal factors of hypertension could help develop public health strategies 
for its prevention. Such preventive measures could prevent huge number of morbidity and 
mortality associated with direct effect of hypertension. 

Age structure is likely to affect systolic blood pressure through physiologic 
changes. From epidemiological data available in the scientific literature, it can be 
expected that higher age groups have positive association with systolic blood pressure. A 
purpose of this paper is to examine relationship between age and hypertension. 
 
Methods of analysis: 

The source of data is National Health and Nutrition Examination Survey subset 
2005-2006. As the hypertension is subdivided into primary hypertension or essential 
hypertension, which is, prevalent in adults; and secondary hypertension, which is, seen in 
childhood and younger age groups. As the interest of this paper is essential hypertension 
that is prevalent in adult population, data for less than 25 years age group is excluded. 
Multiple linear regression method is used for statistical analysis with following variables: 

Dependent Variable:  
Systolic blood pressure in mmHg 
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Independent Variables: 
Age structure (In 5 year age groups) 
Gender 
Body Mass Index 
Physical activity in past 30 days 
Race/ Ethnicity 

 
Results 

Bivariate Analysis: 
As noted in figure 1, mean blood pressure tends to rise with increasing age 

groups. As compared to overall average of 125.89 mmHg, persons beyond 50 years of 
age tend to have higher than mean SBP for all age groups. Linear regression analysis of 
blood pressure and age shows that there is a linear association with R2 of 22.4. The 
association should be further studied with controlling other factors. 

 
Multivariate analysis: 
Multivariate analysis is used to control for variables mentioned above as 

“independent”. Partial regression coefficients for different age groups increase with 
increasing age after controlling for gender, body mass index, physical activity in past 30 
days, and ethnicity. Partial regression coefficients for 30-34 years age group is 1.4 mmHg 
which increases to 3.1mmHg for 35-39 years age group; the trend is continuously 
observed except for age group 75-79 which shows lower partial regression coefficient 
(21.772) as compared to its preceding age group 70-74 years (23.91 mmHg). The results 
are statistically significant at p value of less than 0.05 for all the age groups except for 30-
35 years. 

Male gender has partial regression coefficient of 2.6 mmHg with <0.0001 level of 
significance. Body mass index also has statistically significant positive linear association 
of 0.375 mmHg. Results of ethnicity coefficients for partial regression are statistically 
significant only for non-Hispanic black race showing partial regression coefficient of 5.48 
mmHg. 

Persons who did vigorous physical activity show statistically non-significant 
partial regression coefficient of 0.01 mmHg and persons who did moderate physical 
activity show partial regression coefficient of -0.46 mmHg which is also statistically not 
significant. 
 
Discussion and conclusion: 

The multiple linear regression shows statistically significant positive linear 
association between systolic blood pressure and age. The linear association is supported 
after controlling for gender, body mass index, physical activity in past 30 days, and 
race/ethnicity. Results are consistent with study hypothesis. Non Hispanic Black race 
shows partial regression coefficient with highest statistical significance. Results should be 
further investigated for predisposition of Non Hispanic Black race for hypertension. 
Statistically non-significant negative association for physical activity and weak but 
statistically significant association for body mass index should also be further 
investigated2. The increase in systolic blood pressure could be because of complex 
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physiological hormonal changes. Further studies could be of clinical or public health 
relevance for treatment or prevention respectively.  
 

Figure 1: 

Systolic  Blood Pressure (mm Hg) for age groups 25-85 and over 
(5 year age groups) 
5-yr age group Mean N Std. Deviation 

25-30 113.51 453 12.003 

30-35 115.49 380 12.272 
35-40 116.96 343 14.163 
40-45 120.10 362 13.889 
45-50 123.31 349 15.852 
50-55 126.69 322 20.063 
55-60 127.84 223 17.903 
60-65 134.44 306 20.929 
65-70 136.16 267 21.754 
70-75 137.27 240 22.514 
75-80 135.21 174 20.486 
80-85 142.82 174 24.263 
85 and over 145.28 117 24.635 

d
i
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e
n
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Total 125.89 3710 20.228 
 
Figure 2: 
 

Multiple linear regression of systolic blood pressure on selected 
variables for persons aged 25-85+ 
   
Independent Variables Coefficient P value 
   
Constant 100.518 <0.001 
   
Age in 5 years groups   
25-30* 0   −− 
30-34 1.409 .246 
35-39 3.107 .013 
40-44 5.871 <0.001 
45-49 8.735 <0.001 
50-54 12.426 <0.001 
55-59 13.314 <0.001 
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60-64 19.680 <0.001 
65-69 21.857 <0.001 
70-74 23.917 <0.001 
75-79 21.772 <0.001 
80-84 30.620 <0.001 
85+ 33.980 <0.001 
   
Gender   
  Male 2.601 <0.001 
  Female* 0   −− 

   
Race/ Ethnicity   
Non-Hispanic Whites* 0   −− 
Non-Hispanic Black 5.486 <0.001 
Hispanic 1.136 .135 
Others .541 .725 

   
Body Mass Index (kg/m2) .375 <0.001 
   
Physical Activity in last 30 days   
Did no physical activity 0   −− 
Did vigorous activity .019 .979 
Did moderate activity only -.465 .505 

 
*= Reference category 
N=3660, R2=0.259, adjusted R2=0.256 

 
Table 1: 
 

Model Summary (Bivariate analysis) 
Model 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

 

1 .476a 0.227 0.224 17.818 

a. Predictors: (Constant), 85+, 75-79, 80-84, 55-59, 70-74, 65-69, 60-64, 50-54, 35-39, 45-
49, 40-44, 30-34 
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Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model 

B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 113.514 .837   135.594 .000 

30-34 1.980 1.239 .030 1.598 .110 

35-39 3.448 1.275 .049 2.703 .007 

40-44 6.585 1.256 .097 5.242 .000 

45-49 9.792 1.269 .141 7.716 .000 

50-54 13.175 1.299 .183 10.144 .000 

55-59 14.324 1.458 .168 9.827 .000 

60-64 20.924 1.318 .285 15.870 .000 

65-69 22.650 1.375 .289 16.476 .000 

70-74 23.752 1.423 .289 16.697 .000 

75-79 21.693 1.589 .227 13.650 .000 

80-84 29.302 1.589 .306 18.438 .000 

1 

85+ 31.768 1.848 .275 17.192 .000 

 
Table 2: 
 

Model Summary (Multiple linear regression)  
Model 

R 
R 
Square 

Adjuste
d R 
Square 

Std. 
Error of 
the 
Estimat
e  

  1 .509 .259 .256 17.383  
 
Table 3: 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 385392.584 19 20283.820 67.131 .000a 
Residual 1099839.701 3640 302.154   

1 

Total 1485232.284 3659    
a. Predictors: (Constant), Others, 85+, Did moderate activity only, 75-79, 55-59, Male, 
Body Mass Index (kg/m**2), 65-69, 70-74, Non-Hispanic Black, 80-84, 60-64, 50-54, 
35-39, 45-49, Hispanic, 40-44, Did vigorous activity, 30-34 
b. Dependent Variable: Systolic:  Blood pres (1st rdg) mm Hg 
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Rezumat 

Activităţile motrice de timp liber sunt parte integrantă a educaţiei 
permanente,expresia cea mai veridica a formării noastre continue, ca un imperativ al 
societăţii noastre moderne.   

În codiţiile evoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, activităţile sportive sunt 
factori importanţi în alcătuirea unui mod de viaţă şi de muncă raţional. Cercetătorii din 
ţara noastră au constatat tendinţe negative în dezvoltarea motrică, în special a indicilor de 
rezistenţă fizică a organismului tinerilor. Se apreciază că pentru a restabili echilibrul şi a 
asigura o evoluţie optimă a organismului este necesară, în primul rând, sporirea eficienţei 
lecţiei de educaţie fizică, precum şi intensificarea eforturilor tuturor factorilor de 
răspundere pentru formarea la tineri, cât mai de timpuriu, a capacităţii şi obişnuinţei de a 
practica sistematic exerciţiile fizice.   
 Sănătatea fizică şi psihică prin sport este singura strategie cu şanse egale de a 
reduce efectele negative ale drogului informaţional (televiziunea), ale drogurilor uzuale 
(alcool, tutun, cafea, dulciuri, automedicamentaţie) şi ale drogurilor puternice (heroina, etc.) 
  Pe toate treptele învăţământului, obiectivul de bază al educaţiei fizice şi 
principala finalitate l-a  constituit cultivarea dragostei pentru mişcare, formarea 
obişnuinţei de practicare sistematică a diferitelor exerciţii fizice, a organizării şi petrecerii 
în mod util şi creativ a timpului liber. 
 
Cuvinte cheie: strategii, tineret, timp liber activităti motrice 
 
 
Introducere    

Societatea secolului XXI înregistrează schimbări deosebite privind mai multe 
aspecte ale vieţii, de la dinamica demografică la dezvoltarea ulterioară a tehnologiei 
comunicării. Din această cauză, este conturată că tendinţă tot mai evidentă necesitatea de 
mişcare, dar şi absenţa ei din programul obişnuit al tinerilor. 

În epoca contemporană ascensiunea spiritului intelectual şi tehnic merg în 
defavoarea  biologicului, creând un dezechilibru care rămâne defavorabil omului. 
     Păstrarea condiţiilor sale de sănătate şi menţinerea capacităţii de muncă 
intelectuală şi fizică este mult diminuată prin existenţa unei înalte tehnologii moderne. În 
compensare, omul trebuie să găsească soluţii menite să păstreze un echilibru al fiinţei 
sale. 
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       Educaţia fizică şi sportul se impun că un important antidot activ şi accesibil, în 
acelaşi timp. Aceasta reprezintă unul dintre mijloacele cele mai importante de echilibrare 
a organismului uman, de eliminare a tensiunilor interioare şi de creştere a posibilităţilor 
adaptative ale organismului. 

 
Problematica abordată 

 Pornind de la ideea formulată astăzi în pedagogia ştiinţifică privind exerciţiul 
fizic ca mijloc de formare a personalităţii şi de pregătire a omului pentru profesiune şi 
pentru cerinţele vieţii contemporane, lucrarea îşi propune să scoată în evidenţă multiplele 
valenţe educative ale gimnasticii. Ne-a preocupat îndeosebi gimnastică aerobică, întrucât 
prin conţinut, formă şi efecte prezintă unele avantaje faţă de alte ramuri ale gimnasticii, 
oferind condiţii favorabile de dezvoltare simultană a deprinderilor motrice de fază sau 
specifice,  a calităţilor motrice, ca şi a proceselor psihice şi a trăsăturilor de personalitate. 
Gimnastică aerobică este atât un mijloc al educaţiei fizice, cât şi o metodă de educaţie. 
Iată de ce ne-am propus să reliefăm rolul educativ al gimnasticii aerobice. Analizând 
esenţa şi conţinutul gimnasticii aerobice ne putem da seama de imensă valoare educativă. 
Cursantele cunosc şi îşi însuşesc realitatea motrică, dirijându-şi în mod conştient 
mişcările corpului, se pregătesc pentru muncă şi viaţă, dobândind capacitate motrică şi îşi 
formează atitudini faţă de activitatea motrică. În acest proces complex cursanta este activă 
: observă, gândeşte, reactualizează creator, acţionează în interrelaţie cu colegele. 
Perfecţionarea capacităţii motrice şi dezvoltarea fizică armonioasă sunt corelate cu 
influenţarea dezvoltării personalităţii în integralitatea ei. 
  Activităţile motrice de timp liber sunt parte integrantă a educaţiei 
permanente,expresia cea mai veridica a formării noastre continue, ca un imperativ al 
societăţii noastre moderne.   
       În nouă viziune a curriculumului un loc deosebit îl are cel aflat la decizia 
facultăţilor şi departamentelor, deoarece permite ca planul de învăţământ să conţină 
activităţi care au fie un caracter opţional, fie extinderea unor conţinuturi ce au la baza 
obiectivele programei. 
    Activităţile sportive fie că se desfăşoară ca activităţi complementare, fie că apar 
în programul opţional sau în cele extracurriculare, oferă numeroase ocazii de bucurie, dar 
în acelaşi timp un mijloc de realizare a obiectivului propus: petrecerea timpului cât mai 
util, încât să-l influienteze  pozitiv mai târziu în viaţa de adult. 
 
Stadiul cunoaşterii 
        Pe baza datelor oferite de literalură în acest domeniu, cât şi a celor rezultate din 
experienţa proprie, am formulat unele consideraţii teoretice generale, a căror eficienţă a 
fost confirmată de practică. 
       Departe de a considera clarificată pe deplin problema pusă în discuţie, ne-am 
propus să  continuăm aceste investigaţii pentru a adăuga şi alte opinii, mai valoroase. 
       Activităţile corporale trebuie să constituie obiectivul progresului ştiinţific şi al 
înnoirilor calitative, întregrându-se tot mai mult în ştiinţa perfecţionării fiinţei umane. 
 În cadrul activităţii noastre cu studentele atât la lecţia de educaţie fizică cât şi la 
activităţile sportive ne – am orientat în funcţie de următoarele coordonate ale formării 
complexe a personalităţii: 
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- Menţinerea şi îmbunătăţirea dezvoltării armonioase şi estetice a studentelor   cu 
repercusiune asupra menţinerii unui tonus de viaţă sănătos, corespunzător cerinţelor 
actuale ale societăţii.  

- Pregătirea studentelor atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic pentru 
îndeplinirea importantului rol al femeii în societate, acela de mamă, nevoită să facă faţă 
unor multiple probleme sociale şi familiale, nevoită să îşi împartă cu zgârcenie timpul 
între educaţia copiilor, problemele gospodăreşti, sarcinile de serviciu. Femeile trebuie 
pregătite să poată face faţă cerinţelor unei munci intensive şi să-şi poată menţine, la un 
nivel ridicat, capacitatea de muncă pe o perioadă  cât mai lungă. 

-  În activitatea noastră urmărim să formăm la studente o concepţie sănătoasă 
despre mişcare, despre efectele ei favorabile obţinute prin practicarea sistematică a 
exerciţiului fizic, să le trezim interesul şi dorinţa de mişcare. O atenţie deosebită o 
acordăm îndrumării studentelor în realizarea unei opinii sănătoase privind petrecerea 
timpului liber prin practicarea exerciţiului fizic în mod independent, câteva ore pe 
săptămână. 

-  De asemenea, urmărim să le formăm tinerelor capacitatea de autocunoaştere a 
dezvoltării lor somatice, precum şi a deficienţelor fizice pe care le prezintă. Studentele 
cunosc deja principalele grupe musculare şi un minim de exerciţii corespunzătoare, pe 
care le pot efectua individual în funcţie de carenţele pe care le au. 
  Ţinând seama că activitatea sportivă,  reprezintă o formă de integrare socială şi 
profesională a tineretului, prin funcţia sa formativă de conştientizare şi intelectualizare a 
actului motric, ne dăm seama cât de importantă este autoreglarea conduitei motrice, nu 
numai în lecţie, ci dincolo de ea, în viaţă, în scopul menţinerii sănătăţii şi al asigurării 
capacităţii de muncă. 
 În codiţiile evoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, activităţile sportive sunt 
factori importanţi în alcătuirea unui mod de viaţă şi de muncă raţional. Cercetătorii din 
ţara noastră au constatat tendinţe negative în dezvoltarea motrică, în special a indicilor de 
rezistenţă fizică a organismului tinerilor. Acestea sunt determinate de alimentaţia 
necorespunzătoare şi de sedentarismul exagerat. Se apreciază că pentru a restabili 
echilibrul şi a asigura o evoluţie optimă a organismului este necesară, în primul rând, 
sporirea eficienţei lecţiei de educaţie fizică, precum şi intensificarea eforturilor tuturor 
factorilor de răspundere pentru formarea la tineri, cât mai de timpuriu, a capacităţii şi 
obişnuinţei de a practica sistematic exerciţiile fizice. 
   
Perspective în domeniu 

Tineretul trebuie atras către valorile spirituale şi morale ale sportului. “Nimic nu e 
mai bun ca sportul pentru tineret. Pe stadion el poate să-şi cheltuiască energia de prisos, 
având în acelaşi timp mari foloase de ordin fizic şi moral” spunea baronul Pierre de 
Coubertin, iniţiatorul Olimpismului modern. 
  Primă măsură ar trebui să coincidă cu schimbarea totală a atitudinii faţă de acest 
uriaş izvor de sănătate, care este exerciţiul fizic.  
            Educaţia fizică şi sportul reprezintă activităţi de interes naţional, cu rol crescut în: 
întărirea sănătăţii, dezvoltarea fizică armonioasă, dezvoltarea calităţilor motrice, 
intelectuale şi morale  ale întregului nostru popor şi, în mod deosebit, a tinerei generaţii. 
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       Trăind într-o epocă de schimbări alerte, în care posibilităţile adaptative ale 
indivizilor sunt puse la grea încercare, datorită multitudinii de factori stresanţi care 
suprasolicită organismul uman, este tot mai greu să se realizeze echilibrul între efortul 
intelectual şi cel fizic. Deci trebuie făcut ceva ca fiinţa umană să reziste, găsind porţile de 
acţionare. Şi verigile învăţământului nostru ni le oferă, începând cu cei mici şi continuând 
cu cei mari şi continuând până la ultima verigă a acestui proces, învăţământul universitar. 
         Activitatea sportivă va trebui să intre în viaţa intelectualului de mâine. Prin 
funcţia sa formativă, conştientizând şi intelectualizând actul motric, va putea satisface 
nevoia de sănătate şi de revigorare, în vederea menţinerii echilibrului psiho-fizic necesar 
unui ritm şi volum de muncă ridicat. Viitoarea intelectuală va fi conştientă de relaţia 
benefică, funcţională, între cele două laturi ale pregătirii sale profesionale şi sportive. 
         Prin practicarea exerciţiului fizic se constată influenţa în conştientizarea 
pregătirii fizice şi a capacităţii de autocunoaşteri şi autoreglare a procesului de educaţie 
sportivă. Studentă de azi, femeia intelectuală de mâine va beneficia de o cultură sportivă. 
Aceasta va sta la baza concepţiei sale optimiste privind propria-i persoană,  va şti să aibe 
încredere în forţele proprii, în capacitatea de a-şi depăşi propriile disponibilităţi, va fi 
frumoasă şi sănătoasă, va putea menţine un tonus de viaţă ridicat întregii familii, va putea 
crea. Prin ameliorarea biologicului său îţi va ameliora ţi spiritul. Pentru că însuşi sportul 
este creator de frumos: ritmul şi armonia gesturilor, frumuseţea corpului şi a ţinutei, 
fantezia în mişcare. 
          Datorită valorilor sale, sportul poate deveni un catalizator al virtuţilor umane, 
influenţând masele din punct de vedere moral, cultural şi social. El poate îmbogăţi 
patrimoniul uman, poate inspira realizarea altor valori umane, printre care redobândirea 
conştiinţei de neam. Marele om de ştiinţă transilvănean, academicianul prof.dr. Iuliu 
Haţieganul a afirmat că “Întreaga naţiune trebuie să fie încadrată în adevărata educaţie 
fizică. Forţa fizică şi morală odată câştigate vor duce la o înaltă conştiinţă naţională. 
Aceasta înseamnă unitate în gândire, atitudine, solidaritate în misiune, fidelitatea limbii şi 
a gliei, pe care vrea să le păstreze neatinse şi veşnic înfloritoare. Numai acele neamuri 
supravieţuiesc care îşi iubesc glia şi limba strămoşească. Conştiinţa naţională înseamnă 
încredere în puterea neamului şi în viitorul lui.” 
        Într-o societate democratică, care tinde spre emanciparea fiinţei naţionale, 
disciplina sportivă nu poate fi ameliorată numai prin interdicţii, ci prin orientarea 
selectivă a preocupărilor, care să ajungă până la nivelul obişnuinţelor. Iar importanţa care 
se acordă formării unei anumite mentalităţi despre mişcare în rândul populaţiei şi mai ales 
a tineretului, nu este de neglijat. 
        Introducerea educaţiei fizice ca disciplină opţională la examenul de bacalaureat 
a fost, fără îndoială, un act progresist în învăţământul românesc. Această decizie, anulată 
în prezent ar fi fost necesară şi benefică pentru elevi. S-ar fi produs o schimbare 
remarcabilă, poate fundamentală, în mentalitatea elevilor despre importanţa educaţiei 
fizice, pe de o parte şi interesul pentru prestaţia personală, pe de altă parte. Câştigul este 
al elevului, dar cea mai câştigată va fi întreaga societate: pentru ea, nu nota obţinută 
contează, ci faptul că un număr tot mai mare de tineri sunt convertiţi la perfecţionarea 
deprinderilor motrice şi ameliorarea capacităţii fizice generale.  
        Atitudinea tinerilor faţă de activitatea sportivă este, în ultimă instanţă, o problemă 
de educaţie, de mentalitate şi de voinţă. 

Societăţile dezvoltate au receptat necesitatea folosirii sportului ca mijloc de 
echilibrare socială.  
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        La noi, nota predominantă în perceperea sportului, mai ales de către femei este 
marcată de o mentalitate revolută. Astfel, fără a nega în principiu importanţa sportului ca 
mijloc de recreere şi factor de sănătate, marea majoritate a tinerilor consideră sportul fie o 
activitate pasageră, fie o activitate menită să atingă performanţa. Practicarea unui sport nu 
este percepută întotdeauna că o latură a formării şi dezvoltării personalităţii. Se degajă din 
aceasta un deficit educaţional în ceea ce priveşte importanţa sportului ca mijloc de 
echilibru psihofizic. Este nevoie însă de o schimbare  generală a mentalităţii sociale 
asupra sportului.  
 

Propuneri 
„Sănătatea fizică şi psihică prin sport este singura strategie cu şanse egale de a 

reduce efectele negative ale drogului informaţional (televiziunea), ale drogurilor uzuale 
(alcool, tutun, cafea, dulciuri, automedicamentaţie) şi ale drogurilor puternice (heroina, 
etc.)” (Tüdös, St. (2000). 

Pedagogia modernă, în colaborare cu celelalte ştiinţe se preocupă tot mai mult de 
introducerea în activitatea didactică a unor tehnologii de acţionare  eficiente, care să-l 
pună pe student în situaţia de a participa în mod activ şi conştient la făurirea propriei sale 
personalităţi, în cadrul unui învăţământ formativ. 
  Pe linia acestor preocupări este necesar şi firesc că eforturile tuturor cadrelor de 
specialitate, în legătură cu modernizarea educaţiei fizice, să continue căutările acestora să 
ofere domeniului soluţii practice şi idei novatoare. Pe toate treptele învăţământului, 
obiectivul de bază al educaţiei fizice şi principala finalitate l-a  constituit cultivarea 
dragostei pentru mişcare, formarea obişnuinţei de practicare sistematică a diferitelor 
exerciţii fizice, a organizării şi petrecerii în mod util şi creativ a timpului liber. 

Pentru realizarea obişnuinţei de mişcare a tineretului universitar în timpul liber  
sunt necesare implementări de politici în privinţa sănătăţii cu o proiecţie pe termen lung, 
ce vor trebui să includă obligatoriu creşterea volumului de timp destinat exerciţiilor fizice 
pentru toate categoriile sociale, pentru ca generaţia tânără să  manifeste un interes evident 
pentru aspectul corporal, concretizat şi în angrenarea în variate tipuri de activităţi motrice.  
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Abstract 
  Driving leisure activities are an integral part of lifelong learning, the most truthful 
expression of our continuous training as an imperative of our modern society. 
  Conditions; technical and scientific developments in contemporary sports are 
important factors in the formation of a lifestyle and work rationally. Researchers in our 
country have found negative trends in motor development, especially physical strength 
indices young body. 

 It is estimated that to restore balance and ensure the optimal development of the 
body is necessary, first, increasing the efficiency of physical education class and the 
increasing efforts of all factors responsible for the formation of young people, as early as 
the capacity and habit of practicing systematic exercise. 
  Physical and mental health through sports is the only strategy with equal 
opportunities to reduce the negative effects of drug information (television), the usual 
drugs (alcohol, tobacco, coffee, sweets, automedicamentaţie) and hard drugs (heroin, etc.) 
   On all levels of education, the basic objective of physical education and the main 
purpose was to foster the love for movement, habit forming systematic practice of various 
physical exercises and party organization effectively and creatively free time. 
 

Keywords: strategy, youth,free time, motor activities 
 

 
Introduction 
  XXI Century Company recorded special changes on many aspects of life, from 
population dynamics to further development of communication technology. Therefore, it 
is outlined that trend more obvious need to move, and its absence from the regular 
program of youth. 
   In the contemporary era rise intellectual and technical spirit go the expense 
biology, creating an imbalance that human remains unfavorable. 
     Keeping his health conditions and maintain intellectual and physical work 
capacity is diminished by the existence of high technologies. In compensation, one must 
find solutions to maintain a balance of being. 
       Physical education and sport are an important antidote requires active and 
accessible at the same time. This is one of the most important ways of balancing the 
body, eliminate internal stress and increase the body's adaptive possibilities. 
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The issues addressed 
Starting from the idea expressed today in the scientific pedagogy on exercise as a 

means of forming the human personality and to prepare for the profession and for the 
requirements of contemporary life, the paper aims to highlight the many facets of 
educational gymnastics. We were particularly concerned aerobics, whereas the content, 
form and effect has some advantages over other branches of gymnastics, providing 
favorable conditions for simultaneous development phase or specific driving skills, 
driving qualities, like mental processes and personality traits. Aerobics is both a means of 
physical education as a method of education. That is why we intend to highlight the 
educational role of aerobic gymnastics. Analyzing the essence and content of aerobic 
gymnastics we realize the immense educational value. Trainees know and are learning the 
reality of motor, bossing and consciously body movements, prepare for work and life, 
acquiring motor capacity and form their attitudes motor activity. This course is complex 
Active notes thinking, creative updates, acting interrelation with colleagues. Improving 
driving ability and harmonious physical development are related to influencing the 
development of personality in its entirety. 
  Driving leisure activities are an integral part of lifelong learning, the most truthful 
expression of our continuous training as an imperative of our modern society. 
  The new vision of the curriculum a special place has the faculties and 
departments found the decision because it allows the curriculum to include activities that 
have either an optional or expansion of content that are based on program objectives. 

Sports activities whether conducted as complementary activities, whether 
occurring in the optional or extracurricular program offers many opportunities for joy, but 
also a means to achieve that goal: spending time as good as it influences positive later in 
adult life. 

 
State of knowledge 

Based on data provided by literalură in this area, and those resulting from their 
own experience, we formulated some general theoretical considerations, whose 
effectiveness has been confirmed by practice. 

Far from fully clarified the issue raised, we intend to continue these investigations 
to add more views, more valuable. 

Bodily activities must be objective scientific progress and innovations qualitative 
întregrându the increasingly improving human science. 

In our work with students both in physical education class and sports activities we 
- have targeted according to the following coordinates of the complex formation of 
personality. 

- Maintain and improve harmonious and aesthetic development of students with 
repercussion on maintaining a healthy lifestyle tone corresponding to the current 
requirements of society. 

- Preparation female students both theoretically and practically to fulfill the 
important role of women in society, that the mother had to face many social and family 
problems, had to dole their time between raising children, household problems, duties. 
Women should be prepared to face the demands of intensive work and able to maintain a 
high level, ability to work on as long as possible. 
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- In our work we aim to form in students a healthy concept of moving its 
favorable effects achieved by practicing systematic exercise to awaken their interest and 
willingness to move. Particular attention attach mentoring female students in achieving a 
healthy views on leisure exercise by practicing independently few hours a week. 

- Also, we aim to form young ability somatic self-awareness of their development 
and physical deficiencies posed. Students already know the main muscle groups and a 
minimum of appropriate exercises that you can perform individual depending on their 
weaknesses. 

Considering that sports activity, is a form of social and professional integration of 
youth through its formative function of awareness and intellectualization motor act, we 
realize the importance of self-regulation of driving behavior, not only in class, but beyond 
it, in life, in order to maintain health and to ensure working capacity. 

Conditions; technical and scientific developments in contemporary sports are 
important factors in the formation of a lifestyle and work rationally. Researchers in our 
country have found negative trends in motor development, especially physical strength 
indices young body. These are caused by poor nutrition and lack of exercise excessively. 
It is estimated that to restore balance and ensure the optimal development of the body is 
necessary, first, increasing the efficiency of physical education class and the increasing 
efforts of all factors responsible for the formation of young people, as early as the 
capacity and habit of practicing systematic exercise. 

 
Perspectives in the field 

Youth must be drawn to spiritual and moral values of sport. "Nothing is better 
than youth sports. Stadium he can spend his superfluous energy, while having great 
physical and moral benefits, "said Baron Pierre de Coubertin, initiator of modern 
Olympism. 
  First position should coincide with a complete change of attitude towards this 
huge fountain of health is exercise. 

First position should coincide with a complete change of attitude towards this 
huge fountain of health is exercise. 

Physical education and sport are activities of national interest, the increased role : 
better health, harmonious physical development, motor skills development, intellectual 
and moral development of our entire nation and particularly the younger generation. 

 Living in an era of change alerts the adaptive possibilities of the individuals are 
put to the test, because of the multitude of stress factors that overwhelm the human body, 
it is increasingly difficult to achieve a balance between intellectual and physical effort. So 
something must be done as human beings to resist, finding gates drive. And our education 
links gives us, from the little ones and continuing with the great and continuing until the 
last link in this process, higher education. 

Sports activities will be put into the intellectual life of tomorrow. Through 
formative function, realizing and intelectualizând motor act, will meet the health and 
recovery, in order to maintain the necessary psycho -physical rhythms and high workload. 
Intellectual future will be aware of the relationship beneficial function between the two 
sides of his professional training and sports. 
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 By practicing physical exercise is found influence of the physical awareness and 
self-knowledge and self-regulating capacity of the educational process sports. Student 
Today, intellectual woman of tomorrow will have a sporting culture. This will form the 
basis of his optimistic outlook on his own person, you know how to have self confidence, 
the ability to overcome their availability will be beautiful and healthy, able to maintain a 
tone of high life of the whole family will be created. By improving its biology will 
improve your spirit. Because sport is very nice creative rhythm and harmony gestures, 
posture and body beauty fantasy in motion. 

Due to its values sport can become a catalyst for human virtues, influencing 
masses morally, culturally and socially. It can enrich human heritage, inspire the 
achievement of other human values , including regaining consciousness of the nation. 
Transylvanian scientist, academician Prof. Julius Haţieganul stated that "The whole 
nation must be framed in the true physical education. Physical and moral strength once 
won will lead to high national consciousness. This means unity in thinking, attitude, 
solidarity mission fidelity and GLIEI language, he wants to keep intact and flourishing 
forever. Only those nations survive who love their ancestral land and the language. 
National consciousness is trusting in the power of the nation and its future. 

In a democratic society, aiming at the empowerment of the national spirit, sports 
can be improved only by prohibition, but by targeting selective concerns, which reach up 
to the habits. And the importance given to the formation of a certain mentality about 
moving in the population, especially the youth, is not negligible. 

Introducing Physical Education as an optional subject baccalaureate was 
undoubtedly a progressive act Romanian education. This decision was canceled today as 
necessary and beneficial for students. Would have produced a remarkable change may 
fundamental mentality students about the importance of physical education, on the one 
hand and interest in personal performance, on the other hand. The gain is the student, but 
the winner will be the whole society: for her, no matter the grade obtained, but the fact 
that a growing number of young people are converted to improve driving skills and 
improve overall physical ability. 

Youth attitudes to sports activity is ultimately a matter of education, mentality 
and willpower.  

 Developed societies have perceived the need to use sport as a means of social 
balance. 

We note the perception prevalent in sport, especially by women is marked by a 
past its mentality. Thus, without denying the principle importance of sport as a means of 
recreation and health factors, the majority of young people believe sport is a transient 
activity or an activity designed to achieve performance. Practicing a sport is not always 
perceived that one side of the formation and development of personality. Raised at this 
educational deficit regarding the importance of sport as a means of psychophysical 
balance. It needs a general change in social attitudes about sport. 

 
Conclusions and proposals 

"Physical and mental health through sports is the only strategy with equal 
opportunities to reduce the negative effects of drug information (television), the usual 
drugs (alcohol, tobacco, coffee, sweets, automedicamentaţie) and hard drugs (heroin, 
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etc.)". (TUDOSA St. (2000) criteria psychological foundation and structure of sports 
training, Paideia - psychological Sciences Collection, Edit. Paideia, Bucharest, pg.9). 

Modern pedagogy in collaboration with other sciences is increasingly concerned 
with the introduction of the teaching of efficient drive technologies, which put him in the 
position of learner actively and consciously participate in the building of his own 
personality in the a formative education. 

In line with these concerns is necessary and natural that the efforts of all 
professional staff in connection with the modernization of physical education to continue 
their searches to provide practical solutions and innovative ideas. On all levels of 
education, the basic objective of physical education and the main purpose was to foster 
the love for movement, habit forming systematic practice of various physical exercises 
and party organization effectively and creatively free time. 

To achieve academic youth movement habitual leisure necessary 
implementations in health policy with a long-term project, which should include the 
increased time required for the exercise of all walks of life for the younger generation to 
show an obvious interest for physical appearance, materialized and engaging in various 
types of driving activities. 
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Rezumat 
 Ameliorarea capacităţii funcţionale şi creşterea calităţii vieţii individului şi a 
familiei acestuia reprezintă o direcţie prioritară pentru politicile de sănătate publică. Un 
rol deosebit de important în strategia de obţinere a acestor rezultate îl reprezintă utilizarea 
kinetoprofilaxiei în cadrul prin curele balneare active 

Medicina fizică şi balneologia utilizează metode terapeutice ce acţionează asupra 
proceselor de reglare neurovegetativă caracteristică concepţiei moderne a medicinii 
preventive şi de recuperare, care priveşte omul bolnav în strânsă interdependenţă cu 
mediul. 
 În cazul subiecţiilor sedentari, implicaţi într-un program de reducţie ponderală se 
recomanda cura balneara profilactica cu urmaroarele aplicaţii:profilaxia primarăși 
profilaxia secundară 

Tratamentul balneo-climateric oferă posibilităţi largi de aplicare la toate categoriile 
de vârstă şi în toate cele trei etape ale procesului terapeutic (profilaxie primară, profilaxie 
secundară = tratament curativ, profilaxie terţiară = recuperarea funcţională). 

Nu trebuie să ai 60 de ani şi să fii bolnav pentru a merge la cure balneare. Este 
indicat că tinerii şi adulţii cu vârsta sub 30 de ani să efectueze cure balneare profilactice o 
dată pe an. Iar aceste cure balneare profilactice trebuie să devină adevărate cure de 
întreţinere pentru perioadă a doua şi a treia a vieţii. 

Kinetoprofilaxia, văzută ca activitate fizică şi sportivă, practicată supravegheat, 
adaptat, progresiv şi sistematic, îşi găseşte rolul în cadrul curei balneare active, alături de 
factorii naturali de mediu, ca agent terapeutic important pentru evitarea decondiţionării la 
efort, promovarea stării de sănătate, creşterea perioadei active de viaţă şi prevenirea unor 
boli caracteristice societăţii contemporane. 

  
Cuvinte cheie: cură balneară, sedentari, reducție ponderală 

 
 
Introducere 

O caracteristică a societăţii contemporane este modificarea substanţială a modului 
şi stilului de viaţă de zi cu zi: reducerea efortului fizic cotidian datorat activităţilor, în 
special de tip sedentar, folosirea mijloacelor de transport modern, tehnologizarea şi 
automatizarea muncii la locul de muncă şi la domiciliu, poluarea citadină, obiceiurile 
alimentare nesănătoase creează condiţii de declanşare şi întreţinere a unor afecţiuni 
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cronice, adevărate,,boli ale civilizaţiei”, specifice secolului XXI: obezitatea, diabetul 
zaharat, afecţiunile cardio-vasculare şi musculoscheletale. 

Restrângerea activităţii fizice strict la acele scheme de mişcare absolut necesare 
în munca zilnică, dieta necorespunzătoare şi poziţia şezândă prelungită la birou 
favorizează apariţia obezităţii şi a aşa-numitului sindrom de decondiţionare sau sindrom 
hipokinetic, cu implicaţii disfuncţionale importante în timp, mai ales datorită afectării 
populaţiei adulte tinere şi profesional active (Patterson, 2008). 

Acest tablou clinic are repercusiuni de ordin funcţional, determinând dificultate la 
desfăşurarea diverselor activităţi cotidiene şi implicit, scăderea calităţii vieţii şi a 
eficienţei profesionale (Bazelmans ş.c., 2001). 

Ameliorarea capacităţii funcţionale şi creşterea calităţii vieţii individului şi a 
familiei acestuia reprezintă o direcţie prioritară pentru politicile de sănătate publică. Un 
rol deosebit de important în strategia de obţinere a acestor rezultate îl reprezintă utilizarea 
kinetoprofilaxiei în cadrul prin curele balneare active (Stratulat, 2008). 

Excesul ponderal reprezintă o problemă de sănătate la nivel mondial cu un enorm 
impact economic. Prevalenţa să este de peste 20% în rândul persoanelor adulte din 
Occident şi peste 30% în S.U.A. Ea înregistrează o adevărată epidemie în ţările 
dezvoltate. În Europa, prevalenţa este de 10-20% la bărbaţi şi 15+20% la femei. 

Creşterea în greutate se face progresiv, în condiţiile în care balanţa energetică este 
dezechilibrată (se mănâncă mai multe calorii decât se consumă) şi la cei care au 
componenţa genetică.  

Trebuie menţionat şi faptul că oamenii metabolizează alimentele diferit unii faţă 
de alţii, motivul nefiind întru totul clar nici pentru cercetători. 

În urma unui studiu s-a ajuns la concluzia că oamenii graşi, de fapt, ard caloriile 
mai repede decât cei slabi, deoarece metabolismul lor se accelerează pe măsură ce ei 
câştigă în greutate şi se încetineşte în momentul în care încearcă să slăbească. Aceşti 
oameni au mai multe celule adipoase care trimit stimuli pentru mâncare, dar în acelaşi 
timp, metabolismul lor arde şi mai multe calorii. 

Persoanele supraponderale trebuie să facă eforturi pentru a slăbi, căci dacă este 
scăpată de sub control obezitatea expune la riscuri mult mai mari, la o serie de boli 
hipertensiune arterială, diabet zaharat de tip 2, boală coronariană, accident vascular 
cerebral. Obezitatea este asociată cu reducerea calităţii vieţii, precum şi a speranţei de 
viaţă. În Europa 7,7% din decese sunt datorate greutăţii în exces precum şi a bolilor 
asociate. 

Persoanele supraponderale trebuie să realizeze că au o tulburare pe toată viaţa, că 
necesită nu numai o dietă specială şi exerciţii fizice, dar şi sfatul uni specialist şi eventual 
medicamente pentru a o ţine sub control. 
 
Problematica abordată 

Noţiuni generale privind curele balneare 
Medicina fizică şi balneologia utilizează metode terapeutice ce acţionează asupra 

proceselor de reglare neurovegetativă caracteristică concepţiei moderne a medicinii 
preventive şi de recuperare, care priveşte omul bolnav în strânsă interdependenţă cu 
mediul. 
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Putem împărţi curele balneare în trei categorii (Stratulat,2008): 
- cure balneare profilactice; 
- cure balneare terapeutice; 
- cure balneare de recuperare. 
Curele balneare profilactice, bazate în special peproceduri terapeutice 

necostisitoare, sunt considerate la ora actuală drept autentice cure de întreţinere pentru 
orice persoană în perioadă a doua şi a treia a vieţii. Staţiunile balneo-climatice trebuie să 
devină adevărate centre în care oamenii să capete, în perioada concediului de odihnă, noi 
deprinderi ale vieţii active, raţionale. Curele profilactice, ca principiu general, urmăresc 
creşterea capacităţii adaptative a organismului în ansamblu - „încărcarea bateriilor” 
(Munteanu, 2005). 

Acestea se adresează următoarelor categorii de persoane: 
- persoanelor din societatea modernă care şi-au modificat substanţial modul de 

viaţă prin reducerea efortului fizic zilnic şi desfăşurarea unei activităţi de tip sedentar, cu 
obiceiuri alimentare nesănătoase; 

- persoanelor sedentare, persoanelor obeze/ supraponderale/subponderale 
emoţională; 

- persoanelor cu antecedente heredo-colaterale cardiovasculare, diabet, obezitate; 
- persoanelor cu tulburări de termoreglare şi cu manifestări clinice (circulaţie 

periferică deficitară, viroze respiratorii frecvente). 
În cadrul curelor balneare în staţiunile de profil din România este utilizată, alături 

de factorii terapeutici naturali, metodologia medicinii fizice şi de recuperare, constând în 
asocierea indicaţiilor igieno-dietetice, mijloacelor complexe de electro/termo/hidro-
terapie şi a kinetoterapiei (cura de teren, sport loisir, recreativ, la sala de kinetoterapie, la 
bazin). 
 

Cura balneo-climaterică poate fi : profilactică, terapeutică, de recuperare. 
În cazul subiecţiilor sedentari, implicaţi într-un program de reducţie ponderală se 

recomanda cura balneara profilactica cu urmaroarele aplicaţii: 
a) profilaxia primară  

- sindromul hipokinetic :Ż masei musculare,  în greutate, Ż capacităţii de efort 
- sindromul de decondiţionare : Ż capacităţii de termoreglare a organismului 

b) profilaxia secundară  
- în afecţiuni cronice :  capacităţilor adaptative ale unor funcţii sau ale 

întregului organismul şi, eventual, înlăturarea unor tulburări de reglare 
neurovegetativă  

- recidivelor: corectarea unor modificări posturale sau funcţionale restante şi 
eventual a mecanismelor de termoreglare 

 
Metodologia de aplicare 
a) aplicarea de factori termici contrastanţi : 

- complex : helioterapie - băi de mare şi nisip cald - băi reci de mare  
- complex : helioterapie – ungeri cu nămol – băi de lac 
- complex : helioterapie – băi de lac / piscină / râu 
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b) mişcarea : 
- forme de mişcare cu efort fizic  progresiv : alergat, mers 
- gimnastică medicală de grup 
- înot 
- sport terapeutic 

 
c) crenoterapia : 

- cură de drenaj bilio-duodenal şi intestinal : ape minerale sulfuroase, alcaline, 
cloruro-sodice 

- cură de diureză : ape minerale oligominerale, sulfuroase, alcaline, hipotone 
- cură cu efect excito-secretor gastric : ape minerale carbogazoase 

 
d) dietoterapia : 

- reducerea greutăţii coporale la obezi 
- asigurarea repausului digestiv 
- regim dietetic de cruţare 

 
e) cura de sudaţie : 

- băi (la cadă, piscină, bazin) cu apă minerală sau simplă şi cu T ł 37°C 
- băi de aburi 
- băi generale de lumină 
- împachetarea generală cu nămol 

 
 
f) aplicarea de factori mecanici : 

- masaj 
- duş subacval 
- duş-masaj 

 
Indicaţii 
a) în staţiuni : 

- de pe litoral (excitant-solicitant) : Eforie Nord, Mangalia, Techirghiol 
- din câmpie (excitant-solicitant) : Amară, Lacul Sărat, Baltă Albă 
- zone colinare (sedativ-indiferent, de cruţare) : Govora, Herculane, Olăneşti, 

Călimăneşti, Căciulata, Covasna, Geoagiu, Moneasa, Calacea, Ocnele Mari 
 
Indicată pentru persoanele care lucrează : 

- în subteran 
- în mediu cu noxe respiratorii  
- la temperaturi   
- în mediu rece şi umed 
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b) în staţiuni cu posibilitate de crenoterapie :  
- Olăneşti, Borsec, Călimăneşti, Căciulata, Sîngeorz, Slănic Moldova, Calacea, 

Lipova, Malnaş-Băi) 
Indicată la persoanele de 65-70 ani cu profesii sedentare, supraponderali şi cu 

antecedente de constipaţie sau digestie dificilă 
 

c) în staţiuni cu ape termale (toate staţiunile permanente) în care se practică cure de 
sudaţie-dietoterapie-terapie prin mişcare-aplicaţii de factori mecanici la : 

- sedentari, hipomobili, supraponderali 
- persoane cu factori de risc pentru afecţiunile cardio-vasculare 
 

Reguli de aplicare a curelor balneo-climaterice  
Tratamentul balneo-climateric (tratamentul cu factori naturali de cură) are o 

metodologie specifică, fundamentată ştiinţific. 
Tratamentul balneo-climateric oferă posibilităţi largi de aplicare la toate 

categoriile de vârstă şi în toate cele trei etape ale procesului terapeutic (profilaxie 
primară, profilaxie secundară = tratament curativ, profilaxie terţiară = recuperarea 
funcţională). 

Terapia balneo-fizicală are, la fel ca orice tratament, reguli precise de aplicare, 
care ţin cont de  : 

- indicaţii  
- contraindicaţii  
- doze 
- limite 

iar nerespectarea acestora poate genera incidente şi accidente. 
 

Măsuri de ordin general  
Indicarea unei cure cu factori naturali în staţiuni/localităţi balneo-climaterice 

impune un consult medical amănunţit pentru :  
 depistarea contraindicaţiilor de ordin general 
 precizarea diagnosticului de boală, fazei acesteia (acută, subacută, cronică) şi a 

stadiului evolutiv (compensat, decompensat)  
 diagnosticarea afecţiunilor asociate, care ar putea fi indicate/contraindicate pentru 

staţiunile în care se tratează boala principală 
Aceste date sunt necesare în vederea stabilirii orientative a indicaţiilor sau 

contraindicaţiilor tratamentului balneo-climateric (= contraindicaţii speciale). 
 Evaluarea rezervelor funcţionale ale aparatului său sistemului afectat de boală 

Aceste date sunt necesare în vederea încadrării la una din posbilităţile de 
tratament din staţiunile balneare. 
 

Reguli orientative privind efectuarea curei balneo-climaterice în scop profilactic. 
Include perioada dedicată odihnei şi recreări (vacanţe, concedii). 
Se recomandă ca această perioadă să fie folosită şi în scop profilactic, prin 

tratamentul efectuat în staţiuni/localităţi balneo-climaterice care ar putea influenţa factorii 
de risc pentru anumite boli. 
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O atenţie deosebită trebuie acordată dozării factorilor naturali de cură cu care 
individul vine în contact în staţiune. 

În acest sens, deşi cura balneo-climaterică profilactică se referă la indivizi 
sănătoşi/aparent sănătoşi aflaţi în concediu/vacanţă, totuşi trebuie să se ţină cont de :  

- fondul de reactivitate nervoasă, modificat datorită oboselii fizice 
/intelectuale, după un an de muncă 

- lipsa de antrenament faţă de solicitarea pe care factorii naturali o exercită 
asupra organismului, reprezentată de caracteristicile bioclimatice şi 
factorii termici/chimici ai apelor minerale, nămolurilor, etc. 

 
Reguli metodologice privind asocierea procedurilor kinetice în practica balneară 

În staţiunile balneare procedurile kinetice, indiferent de natura lor şi forma de 
aplicare, sunt factori de asociere la complexul terapeutic balnear. Acestea nu formează un 
tratament exclusiv. 

Includerea unei proceduri kinetice în complexul terapeutic balnear, nu trebui să 
ducă la o suprasolicitare a organismului sau la o supraaglomerare zilnică de proceduri. 

Pentru ca procedura kinetică indicata să determine efectul terapeutic scontat, ea 
trebuie aplicată în cursul unei cure, corespunzător regimului curativ din care face parte 
bolnavul. 

Procedurile kinetice nu vor fi aplicate imedia după mese abundente. 
 
Concluzii 
 1) Recomandările pentru persoanele sedentare implicate într-un program de 
reducţie ponderală sunt următoarele:  

- cel puţin 30 minute de activitate fizică de intensitate moderată de preferinţă în 
fiecare zi a săptămânii cu cheltuirea energetică a 250-300 kcal pe şedinţă; 

- să consume aproximativ 250–300 kcal (1050-1260kJ) pe şedinţă; 
- activitatea fizică moderată susţinută timp de 45-60 de minute zilnic este 

necesară pentru controlarea greutăţii şi pentru reducerea ei.(Scarlet R., 2009) 
2) Sindromul de decondiţionare este o realitate, dar care poate să fie prevenită. 

Este demonstrat rolul mişcării fizice sistematice în dezvoltarea şi menţinerea unor 
parametri fiziologici în cadrul normalului. Tocmai de aceea, o persoană care are un 
serviciu ce presupune poziţie şezândă la birou sau în faţa calculatorului ore întregi, zi de 
zi, este bine să efectueze kinetoprofilaxie zilnică şi anual cure balneare profilactice în 
staţiuni (Vatra Dornei, Felix-Oradea, Herculane, Slănic Moldova, Bălţăteşti) cure în 
cadrul cărora să facă mişcare. 

3) Nu trebuie să ai 60 de ani şi să fii bolnav pentru a merge la cure balneare. Este 
indicat că tinerii şi adulţii cu vârsta sub 30 de ani să efectueze cure balneare profilactice o 
dată pe an. Iar aceste cure balneare profilactice trebuie să devină adevărate cure de 
întreţinere pentru perioadă a doua şi a treia a vieţii. 

4) În plus faţă de activităţile aerobe, este de dorit că indivizii să se angajeze în 
activităţi care le cresc forţa şi rezistenţa musculară şi mobilitatea articulară. Acestea ar fi: 
antrenament de creştere a forţei cu greutăţi, antrenament de creştere a flexibilităţii şi 
mobilităţii, de cel puţin două ori pe zi. Aceste exerciţii suplimentare vor promova 
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menţinerea masei slabe, îmbunătăţirea forţei şi rezistenţei musculare şi prezervarea 
funcţională a organismului. Toate acestea permit participarea cât mai îndelungată pe 
parcursul vieţii la exerciţiile fizice regulate şi îmbunătăţesc calitatea vieţii. 

5) Kinetoprofilaxia, văzută ca activitate fizică şi sportivă, practicată 
supravegheat, adaptat, progresiv şi sistematic, îşi găseşte rolul în cadrul curei balneare 
active, alături de factorii naturali de mediu, ca agent terapeutic important pentru evitarea 
decondiţionării la efort, promovarea stării de sănătate, creşterea perioadei active de viaţă 
şi prevenirea unor boli caracteristice societăţii contemporane. 
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Abstract 
 Improvements in functional capacity and quality of life of the individual and his 
family is a priority direction for public health policies. A particularly important strategy 
for obtaining these results is the use kinetoprofilaxiei within the active cures. 
 Endocrinology and use therapeutic methods acting on the autonomic control 
processes characteristic of the modern concept of preventive medicine and rehabilitation, 
that the sick man in close interdependence with the environment. 
  If sedentary subjects involved in a weight reduction program are recommended 
spa cure urmaroarele prophylactic applications: primary and secondary prophylaxis 
Spa treatments provide widely applicable to all age groups and in all three phases of 
treatment (primary prevention, secondary prevention = cure, prevention tertiary = 
functional recovery). 
 Do you have to be 60 years old and sick to go to cures. Indicated that young 
adults under the age of 30 years to carry out preventive cures once a year. And these 
cures must become true preventive maintenance courses for the second and third period 
of life. 
 Kinetoprophylaxy seen as physical activity and sport, practiced supervised 
adapted progressively and systematically finds the cures active role, along with natural 
environmental factors as important therapeutic agent to prevent de-conditioning exercise, 
promoting health, increasing active period of life and prevention of disease of modern 
society. 
 
Keywords: spa treatment, sedentary, weight reduction 
  
 
Introduction 
  A characteristic of contemporary society is drastically changing how and lifestyle 
daily : daily exercise reduced due to the activities, especially the sedentary type, using 
modern means of transport, industrialization and automation of work in the workplace 
and at home, townhouse pollution, poor eating habits creates conditions trigger. 
and maintenance of chronic conditions, true, diseases of civilization, "Specific XXI 
century : obesity, diabetes, cardiovascular diseases and musculoskeletal. 
  Restriction of physical activity only to those schemes go absolutely necessary 
daily work, improper diet and prolonged sitting position office obesity and the so-called 
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deconditioning syndrome or hypokinetic syndrome, with important implications for 
dysfunctional, especially because impairment population young and professionally active 
adult(Patterson,2008). 
  This clinical picture has repercussions functional order, causing difficulty in 
carrying out various daily activities and thus, decreased quality of life and professional 
efficiency (BazelmansSC,2001). 

  Improvements in functional capacity and quality of life of the individual 
and his family is a priority direction for public health policies. A particularly important 
strategy for obtaining these results is the use kinetoprofilaxiei within the active cures 
(Stratulat, 2008). 

Obesity is a worldwide health problem with enormous economic impact. 
Prevalence is over 20% among adults in the West and 30 % in the U.S. She recorded an 
epidemic in developed countries. In Europe, the prevalence of 10-20 % in men and 15 % 
in women 20. 

Weight gain is progressive, while the energy balance disturbances (eating more 
calories than they consume) and those who have the genetic makeup. 
  It should be noted that people metabolize food differently to each other, the 
reason is not entirely clear even to researchers.  
  A study concluded that fat people actually burn calories faster than weak because 
their metabolism speeds up as they gain weight and slow down when trying to lose 
weight. These people have more fat cells that send stimuli for food, but at the same time, 
their metabolism and burn more calories. 
  Overweight people should strive to weaken, as if out of control obesity much 
higher exposure risk to a number of diseases hypertension, type 2 diabetes, coronary heart 
disease, stroke. Obesity is associated with reduced quality of life and life expectancy. In 
Europe, 7.7% of deaths are due to excess weight and related diseases. 
  Overweight people need to realize that they have a life-long disorder that requires 
not only a special diet and exercise, and specialist advice and eventually unite drugs to 
keep it under control. 
   
The issues addressed 
  General terms of cures 
  Endocrinology and use therapeutic methods acting on the autonomic control 
processes characteristic of the modern concept of preventive medicine and rehabilitation, 
that the sick man in close interdependence with the environment. 
 We split into three categories cures (Stratulat, 2008) : 

- Preventive cures ; 
- Therapeutic cures ; 
- Recovery cures. 

 Preventive cures, mostly based therapeutic peproceduri inexpensive, are currently 
considered as genuine maintenance courses for anyone in the second and third period of 
life. Climate spas must become true centers where people heads during the leave, new 
habits of working life rational. Belts prophylactic, as a general principle, aimed at 
increasing the adaptive capacity of the organism as a whole - "battery charging" 
(Munteanu, 2005). 
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  It addresses the following categories: 
- People in modern society have changed significantly reducing lifestyle and 

daily exercise an activity type sedentary, unhealthy eating habits ; 
- Sedentary people, obese people / overweight / underweight emotional ; 
- People with a family history of cardiovascular disease, diabetes, obesity ; 
- People with impaired thermoregulation and clinical manifestations (poor 

peripheral circulation, common respiratory viruses). 
  In the profile to bathing resorts in Romania is used with natural therapeutic 
factors, physical medicine and rehabilitation methodology consisting of hygienic- dietetic 
association indicated, means complex electro / thermo / hydro - therapy and physical 
therapy (cure golf, leisure sports, recreation, physical therapy gym at the pool). 
 
  Climatic health cure can be : prophylactic, therapeutic recovery. 
  If sedentary subjects involved in a weight reduction program are recommended 
spa cure urmaroarele prophylactic applications: 

a) primary prevention 
- Hypokinetic syndrome Z mass, weight, exercise capacity Ż 
- Deconditioning syndrome Z body thermoregulatory capacity 
b) secondary prevention 
- Chronic: adaptive capabilities or functions of the entire body and possibly the 

removal of abnormal autonomic regulation 
- Relapse : functional correction of postural changes or overdue and possibly 

thermoregulatory mechanisms 
 
Methodology of application 
a) applying thermal factors contrasts: 
- Complex : sunbathing - sea and sand baths hot - cold baths large 
- Complex : sunbathing - anointing mud - bath lake 
- Complex : sunbathing - bathrooms lake / pool / river 
 
b) movement : 
- Forms of movement with progressive exercise : running, walking 
- Physiotherapy group 
- swimming 
- Sports therapy 
 
c) crenotherapy : 
- Cure ulcer and intestinal biliary drainage : mineral sulfur, alkali, chlorine- soda 
- Course of diuresis : oligo mineral, sulfur, alkaline, hypotonic 
- Clean excito - secretory effect gastric : carbonated mineral water 
 
d) diet therapy : 
- Weight reduction in obese Coporate 
- Ensuring digestive rest 
- Sparing diet 
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e) cure sweating : 
- Bathrooms (with bath, pool, pool) or plain mineral water with T ³ 37 ° C 
- Steam baths 
- General light baths 
- General packing mud 
 
f) the application of mechanical factors : 
- massage 
- Underwater shower 
- Shower –massage 
 
Indications 
a) Status: 
- Seaside (turn- applicant): North Eforie, Mangalia, Techirghiol 
- From plain (turn- applicant): bitter, salty lake, pond White 
- Hilly areas (sedative- indifferent, sparing) Govora Herculane Olăneşti 
Călimăneşti, hats,  
Covasna, Geoagiu Moneasa Calacea, Ocnele 
Suitable for people working : 
- Underground 
- On average respiratory hazards 
- Temperature 
- In the cold and wet environment 
 
b) the possibility of crenotherapy resorts : 
- Olăneşti, Citrus, Călimăneşti, hats, Sîngeorz, the resort Moldova Calacea, 

Lipova Malnaş Bai) 
  Indicated in individuals 65-70 years of sedentary occupations, overweight and 
with a history of constipation or difficult digestion 

 
c) resorts with thermal waters (all resorts permanent) is practiced sweating cures, 
diet therapy, movement therapy, applications to mechanical factors : 
- Sedentary hipomobili overweight 
- People with risk factors for cardiovascular disease 

 
  Rules applying cures spas 
  Spa treatments (treatment natural cure factors) has a specific methodology, 
scientifically. 
  Spa treatments provide widely applicable to all age groups and in all three phases 
of treatment (primary prevention, secondary prevention = cure, prevention tertiary = 
functional recovery)  
  Physical Therapy spa has, like any treatment, application specific rules that take 
into account: 

- indications 
- contra 
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- dose 
- limits and their failure can cause incidents and accidents. 

 
General measures 
  Indication of a cure with natural factors resorts / spas localities require a thorough 
medical checkup for : 

- detecting general contraindications 
- the diagnosis of disease, its phase (acute, subacute, chronic) and evolutionary 

stage (offset, uncompensated) 
- diagnosis of diseases associated could be indicated / resorts against the disease 

being treated 
Main 
These data are necessary to establish guidelines indications or contraindications 
spa treatments (= special contraindications). 
- Evaluation of functional reserves of undesirable effects of disease 

  These data are required to be placed in one of the possibillity of treatment in spas  
 
  Rules guide for conducting cure spas prophylactically. 
  Includes time devoted to rest and recreation (holidays, holidays). 
 It is recommended that this period be used prophylactically, the treatment 
performed in resorts / spas localities that may influence risk factors for certain diseases. 
  Particular attention should be paid to dosage natural cure factors which the 
individual comes into contact with the resort. 
 In this respect, although prophylactic cure climatic health concerns healthy 
individuals / apparently healthy on leave / holiday, still have to be taken into account : 

- Reactivity fund nervous changed due to physical fatigue / intellectual, after a 
year of work 

- Lack of training to request that natural factors exert on the body, represented by 
bioclimatic characteristics and factors thermal / chemical mineral water, mud, etc.. 
  Methodological rules on the association kinetic procedures in practice resort 
  The kinetic resorts procedures, whatever their nature and application form are 
factors therapeutic spa complex association. They do not form an exclusive treatment. 
 Include a kinetic procedures in therapeutic spa complex, should not lead to an 
overload of the body or an overcrowded daily procedures. 
  For kinetic procedure indicated to determine desired therapeutic effect, it must be 
applied over a course corresponding curative regime of which the sufferer. 
 Kinetic procedures will not be applied Imedia after meals abundant. 
 
   Conclusions 
  1) recommendations for sedentary individuals involved in a weight reduction 
program are: 

- At least 30 minutes of moderate physical activity preferably every day of the 
week with 250-300 kcal energy expenditure per session ; 

- Consume about 250-300 kcal (1050- 1260kJ) per session ; 
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- Sustained moderate physical activity for 45-60 minutes a day is necessary to 
control weight and reduce them. (Scarlet R., 2009) 
 
  2) deconditioning syndrome is a reality, but it can be prevented. It demonstrated 
the role of systematic physical movement to develop and maintain physiological 
parameters within normal range. Therefore, a person who has a job that involves sitting 
position at work or in front of the computer for hours every day, it is good to carry 
kinetoprophylaxy daily and annual preventive cures resorts (Worcester, Felix - Oradea, 
Herculane, resort Moldova Bălţăteşti) courses in which to move. 
 3) Do you have to be 60 years old and sick to go to cures. Indicated that young 
adults under the age of 30 years to carry out preventive cures once a year. And these 
cures must become true preventive maintenance courses for the second and third period 
of life. 
  4) In addition to aerobic activities is desirable that individuals engage in activities 
that increase strength and muscle strength and joint mobility. They are: increased strength 
training, weight, exercise to increase the flexibility and mobility of at least twice a day. 
These additional exercises will promote maintenance of lean mass, strength and improve 
muscle strength and functional preservation of the body. This allows participation as long 
lifetime regular physical exercises and enhance quality of life. 
  5) kinetoprophylaxy seen as physical activity and sport, practiced supervised 
adapted progressively and systematically finds the cures active role, along with natural 
environmental factors as important therapeutic agent to prevent de-conditioning exercise, 
health promotion increase the active period of life and prevention of disease of modern 
society. 
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	Abstract
	Within Romanian education system, the curricular and extracurricular activities have to respond to the actual requirements of society we live in, have to take always into consideration the need for adapting to the individual requirements of youth, desires for knowledge and their potential of realization.
	Judo, being practiced as an extracurricular activity, has many values such as:  educative, applicative, constructive, aesthetic etc. with a positive impact on the students’ conduct patterning.
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	Introduction
	The extracurricular activities of Physical education and sport contribute to the education of youth and have to aim spending the free time, abilities, desires, preferences knowledge. Also, this kind of activities contributes to the formation of children and youth personality, stimulate their curiosity, imagination and creativity, offers them the possibility of knowledge of some recovery methods, develop their spirit of competition, in one word contributes to the modeling youth’ conduct, completes the school education.
	We agree with the specialists in domain, who make the statement that judo has an educative, applicative, constructive, aesthetic value on practitioners. 
	Purpose and hypothesis
	Within this theoretical research, we aim to present the benefits on human body both physically and mentally having an impact of modeling of practitioners’ conduct, by judo practicing as an extracurricular activity. These benefits are highlighted by educative, constructive, aesthetic, applicative value of this sport. It is important to stimulate the youth to participate at extracurricular activities of physical education and sport in order to increase their stimulation for physical activities practice. By analyzing the theoretical hypothesis, we can conclude that practicing judo as a non-formal activity contributes to the modeling of practitioners’ conduct. 
	Content
	The concept of activity in sport, represents “a set of actions, ideas, rules, forms of organization  and systems of requirements appropriate to the domain, aiming to obtain an efficient adaptation of body to its improvement on all levels (physic, social, cultural, mental)” (Grigore, V., 2007)
	Judo is a sport, which has like all the sports, very well established rules, and the desire to defeat the enemy has to be made in the spirit of fair-play, respecting the enemy and the regulation. Generally, this sport is defined as being “the doctrine of flexibility or politeness” (Ștefănuț, S., 1983)
	We consider that generally pupils, students and people do not have to see the judo as a “bundle of dangerous shots, but on the contrary, as a dynamic and healthy form of mind and soul practice”(Ștefănuț, S., 1983). 
	The importance of practicing martial arts (judo) is focused on the educative-formative aspect on the practitioners, which consists in a “harmonious and whether-beaten physic, adapted to effort, physical tiredness and stress, having confidence in their abilities, determined, with a right thinking, brave, modest, reverent, disciplined, punctual, etc. (Deliu D., 2003)
	Therefore, further we will present the educative value of judo having a positive impact on students’conduct modeling:
	 Through the judo salute, which is of two types: kneeling called lowest position (called ZAREI) and the standing salute (called RITZUREI), the practitioners show their respect for the training partner, enemy, master, teacher in our case. 
	 We can estimate that the salute is an educative value which influences the conduct of practitioners, because it engraves their particular respect towards the sport, which is transposed in everyday life.
	 Due to the fact that it is practiced shoeless, the students are informed how to respect the hygiene rules both individual and collective.
	 Continuing with the same idea, every student and practitioner have to take care of their equipment (called kimono) to keep it clean.
	 By analyzing the fight itself, we deduct that it develops to practitioners a series of moral qualities, by which we mention the following:
	 Courage
	 Self-control
	 Calm
	 Ambition
	 Desire to win
	 Capacity to solve unexpected situations
	 Perseverance
	 Ability to withstand pain
	 Ability to think
	 Volition etc.
	These qualities are necessary and mark the way of living for each of us.
	In the meanwhile, judo educates “a higher consciousness and the sense of moral behavior towards the enemy”, by the fact that fighting, the partners have not to affect ever the health and “the partner’s bodily integrity” (Ştefănuţ, S.,1983).
	The specialists in domain state that judo has through others, an applicative, constructive and aesthetic value.
	Ștefănuț, S., (1983), states: the applicative value of judo is materializing in two forms. First one aims the training for competitions, from which results the “prophylactic side” of health optimization and the increase of work capacity for those who are practicing this sport. Instead, the second one aims the practitioners’ endowment with resources which are necessary in order to solve some situations which may occur in everyday life. 
	The benefits of judo practice are determined as well by the constructive value. From this perspective judo fulfills the basic function of physical education and sport namely to give to society healthy people, harmonious developed physically and mentally. This represents an imperious function for the evolution of society we live in. 
	If practiced continuously and systematically, judo develops:
	 Speed – under all its forms
	 Force which is necessary in almost all sport branches
	 Expansion (called the explosive force) which has an important role for realizing the technical processes
	 General and particular resistance
	 Mobility which is necessary for learning and improving the technical and tactical actions
	 Handiness etc.
	As an aesthetic value, this sport develops the sense of beauty and the capacity to appreciate the beauty, particularly in terms of technical and tactical executions beauty, it develops as well to pupils, students, sportsmen, regardless of gender, a beautiful body, well-proportioned and developed. 
	Through the benefits of judo’s practice on human body, we mention as well developing the capacity of moves’ coordination, orientation in space, developing the balance, etc. These benefits are as well particularly important and necessary for daily life.
	The unicity of this sport is the fact that it teaches you how to prevent the possible accidents, by teaching you the techniques for falling safely.
	Within the range of benefits by practicing judo, we would like to mention that this sport could be as well an effective way of self-defense for youth regardless of gender. Meanwhile, due to the fact that every judo technique has a name in Japanese, it represents an opportunity for the practitioners to learn words in Japanese language.
	Starting the information mentioned above, we state that practicing judo both as a curricular activity and as an extracurricular one is important, due to its positive effects which has on the human body physically and mentally.
	All the qualities resulted by practicing one or more martial art sports (judo, aikido, kick boxing, taekwondo, etc.) have a positive impact in social life of youth. A Japanese proverb synthesizes very well the importance of practicing martial arts: “You have to put life in martial arts practice and to put in life what you learn by practicing martial arts”, (Deliu, D., 2003),
	Conclusions: 
	Summarizing, we can state that judo contributes to a correct physical and harmonious development and formation of motor skills and abilities, of coordinative capacities, etc. It develops a series of moral qualities such as: ambition, courage, attention, self-control, calm, etc.
	We agree with the specialists in domain, who consider that practicing judo has a particular educative value, contributing to the multilateral developing of human. 
	Universally accepted opinion is that physically inactivity harms the human body physically and mentally. Diseases such as cardiovascular, diabetes, osteoporosis, and obesity may occur. 
	BIBLIOGRAPHY
	Rezumat 
	Ora de educaţie fizică la nivelul perioadei şcolare mici sau ultima perioadă a copilăriei are ca principal aspect metodologic folosirea jocului de mişcare, lecţia aputând căpăta astfel un pronunţat caracter atractiv şi având o eficienţă crescută.
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