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STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL MOTRIC AL 

STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII POLITEHNICE 

BUCUREŞTI 
                                                                           

  Asist.univ.drd.CRISTEA DAN, U.P.B. 

 

CUVINTE CHEIE: evaluare; potential motric; studenti. 

 

ABSTRACT 

Studiul nostru se înscrie în sfera lucrărilor care urmăresc optimizarea procesului de 

educaţie fizică şi sport din mediul universitar. Prin investigarea potenţialului motric al 

studenţilor s-a realizat o aprofundare a cunoştinţelor de specialitate legate de motricitatea 

acestui segment de populaţie mai puţin analizat, în vedrea adoptării strategiilor ameliorative 

necesare optimizării procesului de educaţie fizică şi sport în mediul academic. 

 

INTRODUCERE 

Abordarea problemei evaluării nivelului de dezvoltare motrică a studenţilor nu 

constituie o temă nouă in sfera cercetării domeniului, tema în esenţa ei, reprezintă de fapt un 

obiectiv important în activitatea cadrului de specialitate, transformându-se în timp, într-un 

veritabil cod profesional. 

Cunoaşterea cât mai aprofundată a potenţialului motric al studenţilor, dinamica 

acestuia ca bază a evidenţierii tendinţelor de evoluţie precum şi înţelegerea principalilor 

factori specifici ce influenţează sfera motrică în această etapă de vârsta, constituie şi va 

constitui o preocupare permanentă şi mereu de actualitate a specialiştilor din domeniul nostru 

de activitate 

Analiza sistematică a potenţialului motric al studenţilor precum şi dinamica acestuia în 

timp constituie repere importante cu implicaţii majore în elaborarea strategiilor de acţionare 

specifice cursurilor de educţie fizică  la facultaţile de neprofil. 

Optimizarea poteţialului motric se impune a fi o preocupare permanentă atât pentru 

specialişti cât şi pentru indivizi, indiferent de vârsta acestora. De asemeni, prin investigarea 

potenţialului motric al studenţilor se realizează o aprofundare a cunoştinţelor de specialitate, 

legate de motricitatea acestui segment de populaţie. 

 

DOMENIUL DE REFERINŢĂ 

Evaluarea în educaţie fizică şi sport constituie un instrument prin care se realizează 

măsurarea şi aprecierea calităţii procesului de educaţie fizică şi reprezintă în principal, 

acţiunea de recoltare, prelucrare şi interpretare a rezultatelor obţinute la un test (probă) în 

scopul de a lua cele mai bune decizii ( V.Tudor; 2005) 

Actul evaluativ vizează ameliorarea stării fenomenului evaluat, fiind realizat din 

perspectiva luării unor decizii.  In acest sens, in cadrul oricărui demers evaluativ, este necesar 

să fie precizat : 

-ce urmează să fie evaluat ( obiectivul evaluării ) ; 

-tipul de date ce trebuie obţinute; 
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-natura şi obiectul deciziei avute în vedere. 

In sens larg, evaluarea este activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi analizate 

informaţiile privind funcţionarea unui sistem, rezultatele pe care sistemul respectiv le obţine, 

activitate ce conduce la aprecierea acestora pe baza unor criterii, standarde şi prin care este 

influenţată evoluţia sistemului. 

Procesul evaluării reprezintă o parte integrantă a oricărei situaţii de predare, învăţare, 

îndeplinind un rol major în determinarea eficienţei procesului instructiv-educativ. 

Pe lângă rezultatele propriu-zise obţinute de studenţi la probele de evaluare  ce au avut 

ca obiectiv cunoaşterea comportamentului motric al acestora ( testarea forţei la nivelul 

musculaturii abdominale, a musculaturii spatelui, a forţei musculaturii membrelor superioare 

şi inferioare, precum şi a vitezei de deplasare şi a rezistenţei aerobe), au rezultat o serie de 

date concrete şi utile cu privire la punctele forte precum şi cele slabe ale studenţilor la diferite 

probe de motricitate susţinute de aceştia, ce vor orienta activitatea curentă şi de viitor în 

vederea remedierii situaţiilor nesatisfăcătoare. 

 

SCOPUL CERCETĂRII 

 Realizarea unei imagini obiective şi complete, referitor la nivelul actual al 

parametrilor motricităţii studenţilor politehnişti. 

 Semnalarea deficienţelor cât şi a rezultatelor pozitive în dinamica parametrilor motrici, 

ce rezultă din cercetare, precum şi analiza eficienţei procesului de educaţie fizică şi 

sport universitar. 

 Iniţierea unor strategii şi politici realiste de dezvoltare a activităţii de educaţie fizică şi 

sport a studenţilor, de la facultăţile de neprofil, în vederea asigurării unui echilibru 

optim între activitatea intelectuală şi cea fizică, in vederea optimizării calitaţii vieţii 

tinerilor. 

 

OBIECTIVELE CERCETĂRII 

Investigarea şi analiza nivelului de dezvoltare motrică a studenţilor din anul I ai 

Universităţii Politehnice din Bucureşti în anul univ.2011/2012 

 

 Analiza datelor obţinute în urma cercetării, atât prin prisma mediilor rezultatelor  cât şi a 

distribuţiei valorilor individuale care au generat aceste medii. 

 Semnalarea eventualelor aspecte deficitare ce rezultă în urma analizei datelor şi necesitatea 

găsirii de soluţii practice pentru remedierea acestora. 

 

PROBELE  FOLOSITE 

1. Testarea vitezei de deplasare prin: 

Alergarea de viteză pe distanţa de 50 m plat, cu start din picioare. 

2. Testarea fortei explozive a musculaturii membrelor inferioare prin: 

Saritura in lungime  fara elan. 

3. Testrea fortei musculaturii bratelor prin: 

Tracţiuni in braţe la bara fixă din atârnat şi flotări în braţe din culcat facial. 

4. Testarea forţei musculaturii abdominale prin: 

Ridicări ale trunchiului la verticală din culcat dorsal. 

5. Testarea forţei musculaturii spatelui  prin : 

Extensii ale trunchiului din culcat facial 

6. Testarea rezistentei aerobe prin: 

Alergare în tempo moderat,  timp de 9 minute.  

 

Indicatorii statistici folosiţi: media aritmetică, mediana, modul, abatere standard, 
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dispersia, amplitudinea, coeficientul de variaţie, procentul valorilor pe şi sub medie 

 

Subiecţi:  subiecţii studiului nostru, în număr de 300, sunt studenţi în anul întâi ai 

Universitaţii Politehnice Bucureşti cu vârsta de 19 – 20 ani; testările s-au desfăşurat în baza 

sportivă a U.P.B. care a oferit condiţii optime pentru desfăşurarea testărilor. 

 

Rezultate : 

                                                                    ALERGAREA DE VITEZĂ  50 m. 

                                                                 

Media rezultatelor obţinute de subiecţi în perioada 2011-2012 la proba ALERGARE 

DE VITEZĂ 50 m este egală cu 7.28 sec, 54.3% dintre acestea sunt situate peste medie. 

Valoarea cea mai frecventă este 6.90 sec, ea repetându-se în 12.00% din cazuri. Rezultatele 

obținute de subiecți variază între 6.50 şi 8.20, amplitudinea fiind egală cu 1.70 sec. Dispersia 

prezintă o structură omogenă, cu o abatere standard de la medie de 0.38 sec. 

 

 

SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC 

 

 La SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC media rezultatelor este egală cu 2.10 m, 

41.3% dintre acestea sunt situate peste medie. Cea mai frecventă valoare este 2.00 m, aceasta 

reprezintǎ 19.33% dintre rezultatele obținute de subiecți, rezultate care variază între 1.60 și 

2.50, amplitudinea fiind egală cu 0.90 m. Dispersia prezintă o structură omogenă, cu o abatere 

standard de la medie de 0.16 m. 

 

 

 

 

 

Perioada 

INDICATORI STATISTICI 

Media Mediana Modul 
Ab. 

standard 
Maxim Minim 

Amplitu-

dinea 

Coef. 

variaţie 

Peste 

/ sub 

medie 

2011-

2012 

7.28   

sec 

7.30   

sec 

6.90   

sec 
0.38 

8.20  

sec 

6.50  

sec 

1.70   

sec 
5.24% 

54.3% 

45.7% 

Perioada 

INDICATORI STATISTICI 

Media Mediana Modul 
Ab. 

standard 
Maxim Minim 

Amplitu-

dinea 

Coef. 

variaţie 

Peste / 

sub 

medie 

2011-

2012 

2.10   

m 

2.10        

m 

2.00      

m 
0.16 

2.50     

m 

1.60     

m       

0.90         

m 
7.80% 

41.3% 

58.7% 

Perioada 

INDICATORI STATISTICI 

Media Mediana Modul 
Ab. 

standard 
Maxim Minim 

Amplitu-

dinea 

Coef. 

variaţie 

Peste / 

sub 

medie 

2011- 4.86     4.00     4.00    3.50 23.00   0.00  23.00     72.0% 45.0% 
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TRACŢIUNI ÎN BRAŢE DIN ATÂRNAT 

 

   

Valoarea medie a rezultatelor la proba TRACŢIUNI ÎN BRAŢE DIN ATÂRNAT este 

egală cu 4.86 repetări, 45.0% dintre acestea sunt situate peste medie. Valoarea cea mai 

frecventă este de 4 repetări, ceea ce reprezintă 14.33% dintre rezultatele obţinute de subiecţi. 

Acestea variază între 0 şi 23, amplitudinea fiind egală cu 23 repetări. Dispersia prezintă o 

structură neomogenă datorită variaţiei mari dintre rezultate. Abaterea standard de la medie 

este de 3.50 repetări. 

 

FLOTĂRI ÎN BRAŢE 

 

Numărul mediu de flotări la proba FLOTĂRI ÎN BRAŢE este egal cu 19, 49.7% 

dintre rezultatele obţinute de subiecţi sunt situate peste medie. Valoarea cea mai frecventă 

este de 20 repetări, procentual reprezentând 12.67% dintre rezultatele obţinute de subiecţi. 

Acestea variază între 5 şi 42, amplitudinea fiind egală cu 37 de  repetări. Dispersia prezintă o 

structură neomogenă datoritǎ variaţiei mari dintre rezultate, cu o abatere standard de la medie 

de 7.08 repetări. 

 

RIDICĂRI ALE TRUNCHIULUI LA VERTICALĂ DIN CULCAT DORSAL 

Media rezultatelor la proba RIDICARI ALE TRUNCHIULUI LA VERTICALA DIN 

CULCAT DORSAL este egală cu 21.88 repetări, 55.3% dintre acestea sunt situate peste 

medie. Valoarea cea mai frecventă este de 23 repetări, procentual aceasta reprezintǎ 16.00% 

dintre rezultatele obţinute de subiecţi, rezultate ce variază între 10 şi 30, amplitudinea fiind 

egală cu 20 de repetări. Dispersia prezintă o structură omogenă, cu o abatere standard de la 

medie de 3.22 repetări. 

EXTENSII ALE TRUNCHIULUI DIN CULCAT FACIAL 
 

2012 rep rep rep rep rep rep 55.0% 

Perioada 

INDICATORI STATISTICI 

Media Mediana Modul 
Ab. 

standard 
Maxim Minim 

Amplitu-

dinea 

Coef. 

variaţie 

Peste / 

sub 

medie 

2011-

2012 

19.00    

rep 

19.00      

rep 

20.00   

rep 

7.08      

rep 

42.00   

rep 

5.00    

rep 

37.00    

rep 
37.3% 

49.7% 

50.3% 

Perioada 

INDICATORI STATISTICI 

Media Mediana Modul 
Ab. 

standard 
Maxim Minim 

Amplitu-

dinea 

Coef. 

variaţie 

Peste / 

sub 

medie 

2011-

2012 

21.88      

rep 

22.00    

rep 

23.00    

rep 
3.22 

30.00   

rep 

10.00   

rep 
20.00  rep 14.7% 

55.3% 

44.7% 

Perioada 

INDICATORI STATISTICI 

Media Mediana Modul 
Ab. 

standard 
Maxim Minim 

Amplitu-

dinea 

Coef. 

variaţie 

Peste / 

sub 

medie 

2011-

2012 

20.71   

rep 

21.00    

rep 

21.00    

rep 
2.31      

29.00    

rep 

14.00    

rep 

15.00     

rep 
11.2% 

53.0% 

47.0% 
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La proba de EXTENSII ALE TRUNCHIULUI DIN CULCAT FACIAL media 

rezultatelor este egală cu 20.71 repetări, 53.0% dintre acestea sunt situate peste medie. 

Valoarea cea mai frecventă este de 21 repetări, aceasta reprezintă 28.33% dintre rezultatele 

obţinute de subiecţi. Gama rezultatelor variază între 14 şi 29, amplitudinea fiind egală cu 15 

repetări. Dispersia prezintă o structură omogenă, cu o abatere standard de la medie de 2.31 

repetări. 

 

ALERGARE DE DURATĂ 

 

Valoarea medie a rezultatelor obţinute de subiecţi la proba de ALERGARE DE 

DURATĂ este egală cu 1959.27 m, 43.0% dintre rezultate sunt situate peste medie. Cel mai 

frecvent rezultat este 1900 m, acesta repetându-se în 23.00% din cazuri. Rezultatele obţinute 

de subiecţi variază între 1600 şi 2350, amplitudinea fiind egală cu 750 m. Dispersia prezintă o 

structură omogenă, cu o abatere standard de la medie de 140.54 m. 

 

 

CONCLUZII : 

 

 Cercetarea noastră, prin conţinutul şi modul de abordare, a scos în evidenţă informaţii utile 

privind nivelul precar de motricitate al studenţilor, cu referire în mod special la nivelul scăzut 

al indicilor forţei musculare. 

 

 Având în vedere rezultatele obţinute din cercetare, considerăm imperios necesară elaborarea 

şi implementarea unor programe concrete, adaptate particularităţilor de vârsta, morfo-

funcţionale şi psihice, în vederea ameliorarării /optimizării indicilor de  forţă musculară la 

studenţii politehnişti. Astfel prin implementarea acestor programe, atât în activitatea curentă 

de educaţie fizică şi sport cât şi în activitatea independentă a studenţilor  se vor obţine efecte 

benefice asupra condiţiei fizice cu rezonanţă asupra stării de sănătate a studenţilor. 

 

 

 

Bibliografie: 

Bota C. – Fiziologie generală-Aplicaţii la efort; Edit. Medicală; Buc; 2002. 
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Perioada 

INDICATORI STATISTICI 

Media Mediana Modul 
Ab. 

standard 
Maxim Minim 

Amplitu-

dinea 

Coef. 

variaţie 

Peste / 

sub 

medie 

2011-

2012 

1959.3  

m 

1920       

m 

1900  

m 
140.54 

2350    

m 

1600    

m 

750         

m 
7.2% 

43.0% 

57.0% 
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A STUDY ON THE MOTRIC POTENTIAL OF THE 

STUDENTS AT THE POLYTECHIC UNIVERISTY IN 

BUCHAREST 
Asist.univ.drd.CRISTEA DAN, U.P.B. 

 

KEY WORDS: evaluation; potential; motric; students; 

ABSTRACT 

Our study is part of the broader spectrum of works that aim at optimizing physical 

education and sport in academics. By investigating students' motric potential we 

accomplished a deeper expertise about the drivability of this less examined segment of 

population. The aim is to adopt strategies that would optimize physical education and sport in 

academia. 

 



 

STUDIU COMPARATIV PRIVIND EVOLUŢIA INDICILOR 

TALIE, MASEI CORPORALE ŞI  INDICELUI DE MASĂ 

CORPORALĂ, LA STUDENŢII DIN ANUL I, DE LA 

PROFILUL ECONOMIC     

1998-1999 VERSUS 2011-2012 

 
                                                           Asist. univ. dr  MARINICĂ DOREL CUCEU  

                                                               Asist. univ. drd. DOINA AURICA CUCEU                                                

                                                           Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

Centrul Universitar de Nord din Baia Mare                       

 

Cuvinte cheie: talie, masă corporală, indice de masă corporală. 

 

Rezumat 

 În scopul îmbunătăţirii activităţii de educaţie fizică şi sport la nivelul grupelor de 

studenţi din cadrul universităţii noastre, prezentul studiu, realizează o analiză a rezultatelor 

obţinute de studenţii profilului economic (managementul firmei, economia firmei şi 

informatică economică ), la măsurătorile antropometrice legate de talia şi masa corporală, 

indici care determină indicele de masă corporală. S-au luat în calcul datele obţinute de 

studenţi în anii 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012 şi 2012-2013, la parametrii legaţi de talia 

şi masa lor corporală, (separat fete şi băieţi ) pe baza cărora s-a calculat indicele de masă 

corporală (IMC). Toate datele obţinute sunt cuprinse într-un tabel şi apoi sunt analizate 

statistic sub aspectul mediei aritmetice, maximului, şi minimului, şi reflectate în grafice. 

Lucrarea face o analiză statistică a  tuturor rezultatelor, iar în final realizează o interpretare a 

lor urmată de concluzii şi propuneri. 

 

Introducere 

 Schimbarea stilului de viaţă a studenţilor din ultimul deceniu, prin apariţia 

internetului şi a tot ceea ce înseamnă el, coroborat cu reducerea numărului de ore de educaţie 

fizică şi sport atât la nivelul învăţământului liceal cât mai ales la nivelul învăţământului 

universitar, determină o scădere a interesului pentru această activitate, şi implicit o creştere a 

sedentarismului şi implici a indicelui de masă corporală. Toate acestea ne determină să 

căutăm forme şi metode de atragere a studenţilor spre sport, dar mai ales de a-i conştientiza de 

necesitatea practicării în timpul liber a exerciţiului fizic sub orice formă ar fi el, acesta fiind în 

primul rând un mijloc, la îndemâna oricui, de menţinere a sănătăţii.  

 

Scopul şi ipotezele lucrării 

Lucrarea de faţă şi-a propus să scoată în evidenţă posibilele diferenţe apărute sub 

aspectul taliei (înălţimea -H), masei corporale (greutatea -G) şi a indicelui de masă corporală 

(IMC), în ultimul deceniu în rândul studenţilor şi al studentelor, pornind de la ipoteza : 

reducerea orelor de educaţie fizică şi sport în rândul liceenilor şi al studenţilor determină 

creşterea indicelui de masă corporală.   

 

Metode folosite în studiu  

 În conceperea acestei lucrări am folosit mai multe metode de cercetare, folosite între 

anii 1998 şi 2012, cele mai importante fiind: metoda observaţiei (măsurare),  metoda testelor, 

metoda grafică, metoda statistică, metoda logică.  
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Conţinutul studiului 

La începutul anilor universitari 1998-1999 şi 1999-2000, fiind angrenat într-un studiu 

la nivel naţional, am măsurat sub aspectul taliei (H) şi al masei corporale (G), toţii studenţii 

anului I, la care am predat disciplina educaţie fizică şi sport, rezultatele obţinute au fost 

înregistrate în caietul personal şi au constituit baza de la care am plecat în abordarea acestui 

studiu. Aceste măsurători legate de talie (H) şi masă corporală (G) au fost reluate la începutul 

anului universitar 2011-2012 şi 2012-2013, pe eşantionul reprezentat de studenţii anului I de 

la specializările economice. Datele recoltate în cei patru ani de studii au fost analizate statistic 

prin programul SPSS, puse în tabelul nr.2 împreună cu valorile indicelui de masă corporală 

calculat pe baza formulei IMC=G:H², unde IMC este indicele de masă corporală, G este 

greutatea fiecărui student exprimată în kg, iar H este înălţimea fiecărui student exprimată în 

metri (m). odată obţinuţi aceşti  trei indicatori (H, G, IMC), am trecut la analiza lor statistică 

sub aspectul mediei aritmetice , a maximului şi a minimului, primul indicator fiind reprezentat 

şi grafic. Interpretarea rezultatelor obţinute la indicatorul indicele de masă corporală (IMC), s-

a făcut pe baza tabelului nr. 1.  

Tabelul nr. 1   Interpretarea indicelui de masă corporală (IMC) 

Valoare IMC kg/m² CE ÎNSEAMNĂ 

Sub 18,5 Hipoponderal, slab 

Între 18,5 – 24,9  Normal   

Între 25 – 29,9 Exces ponderal 

Între 30 – 34,9 Obezitate moderată 

Între 35 – 39,9 Obezitate severă 

Peste 40 Obezitate morbidă 

 

Analiza şi interpretarea rezultatelor 

Datele statistice privind indicatorii mediei aritmetice (M.A.), maximului şi minimului, 

obţinute în urma măsurătorilor efectuate, sunt centralizate în tabelul nr.2. 

 

Tabel nr.2 Valorile statistice ale taliei (H), masei corporale ( G) şi a indicelui de masă 

corporală (IMC) 
 

Idicatori 

FETE BĂIEŢI 

1998-

1999 

1999-

2000 

2011-

2012 

2012-

2013 

1998-

1999 

1999-

2000 

2011-

2012 

2012-

2013 

H 
 

 

M. A. 163.98 164.41 163.82 163.81 177.02 177.39 176.82 175.29 

Max. 178 180 175 176 189 190 185 189 

Min 151 154 156 148 164 163 170 167 

G 

 

 

M. A. 53.25 57.65 58.82 59.43 67.46 66.50 72.91 71.21 

Max. 68 81 97 104 86 83 98 110 

Min 42 44 43 40 55 54 60 48 

IM

C 

 

M. A. 

 

19.81 

 

21.43 

 

22.19 

 

22.42 

 

21.55 

 

21.24 

 

23.59 

 

23.27 
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Grafic nr.1 Valorile statistice ale taliei la fete (H) 
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Grafic nr.2 Valorile statistice ale taliei la băieţi (H) 

 

Din datele  prezentate în tabelele 1 şi 2 şi a reprezentării grafice din graficul    nr.1 şi 

nr. 2, putem deduce următoarele: 

 Media aritmetică a înălţimii fetelor creşte cu 0,43cm de la primul la al doilea     an aflat 

în studiu, dar scade în ultimii ani aflaţi în studiu cu aproape un cm.  

 Valoarea maximă a înălţimii la fete creşte de la primul la al II-lea an de studiu cu 2 cm, 

pentru ca apoi să scadă cu 5 cm şi respectiv 4 cm faţă de al III-lea şi respectiv al IV-lea 

an aflat în studiu. 

 Valoarea minimă creşte de la primul an la al II-lea şi apoi la al III-lea, pentru ca apoi să 

scadă  sub nivelul primului an . 

 Media aritmetică a înălţimii băieţilor scade nesemnificativ în al II-lea an faţă de primul 

an, pentru ca apoi în ultimii an aflaţi în studiu să scadă cu 0,57cm şi respectiv 1,53cm. 
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 Valorile maxime cresc pe primii doi ani şi pe ultimii doi ani dar scad cu 5cm între anii 2 

şi 3. 

 Valorile minime au o evoluţie inversă celor maxime , adică scad în primii doi ani şi în 

ultimii doi ani, dar cresc între anii doi şi trei.  
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Grafic nr.3 Valorile statistice ale masei corporale la fete (G) 
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Grafic nr.4 Valorile statistice ale masei corporale la băieţi (G) 

Pe baza rezultatele prezentate în tabelele 1şi 2 şi a reprezentărilor grafice nr.3 şi 4 

putem afirma următoarele: 

 Media aritmetică a greutăţii înregistrată de studente creşte sistematic de la un an la 

altul în toţi anii luaţi în studiu în timp ce la băieţi ea scade de la primul la al II-lea an şi 

de la al III-lea la al IV-lea an în timp ce de la al II-lea la al III-lea an se înregistrează o 

creştere semnificativă de 6,41 kg. Pe ansamblu se observă o creştere evidentă a acestui 

parametru din 1998 până în 2012, atât la fete cât şi la băieţi.  
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 Valorile maxime au o creştere spectaculoasă atât la fete ( de la 69 la 81 apoi la 97 şi în 

final la 104 kg ), cât şi la băieţi  (de la 83 la 98 şi apoi la 110 kg ). 

 Valorile minime au o fluctuaţie în limita a 4 kg la fete şi 12 kg la băieţi 
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Graficul nr. 5 Evoluţia  indicelui de masă corporală (IMC) la fete 
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Graficul nr. 6 Evoluţia  indicelui de masă corporală (IMC) la băieţi 

Pe baza tabelelor 1 şi 2 şi din graficele 5şi 6 se desprind următoarele: 

 Indicele de masă corporală (IMC) la studente, deşi conform tabelului nr. 1 se 

încadrează, sub aspectul mediei aritmetice, în „ greutate normală ”, ea înregistrează o 

creştere de la primul la ultimul an aflat în studiu, în timp ce la băieţi ea scade 

nesemnificativ de la primul la al II-lea an aflat în studiu pentru ca apoi să crească 

semnificativ de la al II-lea an la al III-lea an şi să scadă din nou nesemnificativ de la al 

III-lea la al IV-lea an de studiu . 

 Creşterea de la prima fază a studiului (1998-2000), la a II-a fază (2011-2012) este 

semnificativă atât la fete cât şi la băieţi.  

Concluzii şi propuneri 
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În urma analizei rezultatelor obţinute putem concluziona: 

 Deşi sub aspectul mediei aritmetice a înălţimii corporale la fete , diferenţele între cei 

patru ani luaţi în studiu sunt infime, se observă o creştere semnificativă a greutăţii 

corporale a studentelor (sub aspectul mediei aritmetice al acestui parametru) de 6,18 

kg între 1998 şi 2012 ceea ce se reflectă şi in indicele masei corporale (IMC) care în 

aceeaşi perioadă creşte de la 19.81 la 22.42, rămânând totuşi în bariera „ normal ” 

(vezi tabelul nr.1
1
). 

 Cu toate că înălţimea corporală a băieţilor, luată sub aspectul mediei aritmetice, scade 

în perioada 2000-2012, greutatea corporală creşte în această perioadă ceea ce 

determină şi o creştere a indicelui masei corporale, ca şi în cazul fetelor el rămânând 

în limita „ normal ”. 

 Creşterile în greutate la băieţi le putem pune şi pe baza faptului că unii dintre studenţi 

frecventează sălile de fitness. 

 Pe ansamblu putem spune că reducerea nr. de ore de educaţie fizică şi sport în rândul 

liceenilor şi a studenţilor, coroborat cu noile condiţii sociale,  determină o deteriorare a 

indicelui masei corporale şi implicit a stării de sănătate !!! 

 Este nevoie de o nouă abordare a orelor de sport cu studenţii în scopul conştientizării 

lor de necesitatea practicării exerciţiului fizic sub toate formele de manifestare, mai 

ales în timpul lor liber.  
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Résumé 

   Afin d'améliorer l’activité d'éducation physique et du sport dans les groupes 

d'étudiants de notre université, cette étude fait une analyse de la performance des élèves du 

profil économique (gestion, économie d'entreprise et l'informatique économiques), les 

mesures anthropométriques liées à la taille et poids corporel, les indices qui déterminent 

l'indice de masse corporelle. Ils ont pris en compte les données des étudiants en 1998-1999, 

1999-2000, 2011-2012 et 2012-2013, les paramètres liés à leur taille et le poids (filles et 

garçons séparément) sur laquelle a été calculé l'indice de masse corporelle (IMC). Toutes les 

données sont contenues dans une table, puis analysées statistiquement en termes de la 

moyenne arithmétique, maximum et minimum, et reflété dans les graphiques. L’article est une 

analyse statistique de l'ensemble des résultats, et enfin il est réalisé l’interprétation des 

donnes,  suivie par des conclusions et suggestions. 

 



 

STUDIU ASUPRA EVOLUŢIEI DETENTEI ŞI VITEZEI, LA 

STUDENŢII ANULUI I DE LA PROFILUL ECONOMIC ÎN 

PERIOADA 2001-2012 

 
Asist. univ. dr  MARINICĂ DOREL CUCEU  

                                                               Asist. univ. drd. DOINA AURICA CUCEU                                                

                                                           Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

Centrul Universitar de Nord din Baia Mare                       
 

Cuvinte cheie: săritură în lungime, viteză, medie aritmetică ; 

 

Rezumat 

Lucrarea de faţă reprezintă un studiu al evoluţiei capacităţii motrice a studenţilor de la 

profilul economice din cadrul Centrului Universitar de Nord din Baia Mare, pe o perioadă de 

12-13 ani (1998-2012). Evoluţia capacităţii motrice a fost studiată prin prisma rezultatelor 

obţinute de studenţi în perioada ultimilor 13 ani, la probele de control „săritura în lungime de 

pe loc”şi „viteză pe 50m (cu start de sus)”. 

Aceste rezultate au fost analizate statistic – prin programul SPSS – separat pentru cele 

două probe de control la fete şi la băieţi, sub aspectul mediei aritmetice, a valorii maxime şi a 

celei minime. Toate rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul nr.1. Studiul realizează o 

interpretare a datelor, o reprezentare grafică a evoluţiei lor, iar in final prezintă concluziile şi 

propunerile autorilor. 

 

Introducere  

Schimbările survenite în ultimii 15 ani în „stilul de viaţă” (ne trezim şi ne culcăm cu 

telefonul mobil sau cu internetul ), precum şi reducerea numărului de ore de educaţie fizică şi 

sport din programa şcolară (nivel liceal), şi cea universitară (fără bază legală), ne determină să 

găsim noi căi de atragere a tineretului (studenţi ) spre forme organizate de practicare a 

„mişcării”sub orice formă , dar mai ales de a-i determina de a practica în timpul liber orice fel 

de „mişcare” .  În acest context, o analiză obiectivă şi competentă a evoluţiei rezultatelor 

capacităţii motrice a studenţilor în aceşti ultimii 13 ani mi s-a părut o oportunitate care nu 

trebuie ratată.  

 

Scopul şi ipotezele lucrării 

Lucrarea de faţă urmăreşte să scoată în evidenţă eventualele degradări ale capacităţii 

motrice apărute în ultimii 13 ani ca urmare a schimbărilor apărute în viaţa tinerilor, pornind 

de la ipoteza conform căreia reducerea numărului de ore de educaţie fizică şi sport, duce la o 

scădere a capacităţii motrice şi implicit la o degradare a stării de sănătate a celor tineri, cu 

urmări în timp !!?? 

 

Metode folosite în studiu  

Studiul de faţă, abordând evoluţia unor componente ale capacităţii motrice (detenta şi 

viteza de deplasare), pe o perioadă de 12 şi respectiv 13 ani, are la bază metoda testelor, a 

observaţiei – sub aspectul măsurătorilor efectuate în anii luaţi în studiu – iar în final metoda 

statistică, grafică şi logică. 

 

Conţinutul studiului 
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Studiul are la bază rezultatele obţinute de studenţii de la profilul economic la probele 

de control săritura în lungime de pe loc şi viteză pe 50m cu start de sus , în ultimii 13 ani 

(1999-2012), rezultate înregistrate în caietul personal.  Rezultatele obţinute de studenţi în 

aceşti ani au făcut obiectul unei analize statistice cu ajutorul programului de prelucrare 

statistică SPSS, rezultatele obţinute ( media aritmetică, maximul şi minimul ) reprezentând 

materia primă a acestui studiu, şi sunt prezentate în tabelul nr. 1. Indicatorul cel mai relevant, 

cel al mediei aritmetice, este reprezentat grafic separat pe probe – săritura în lungime de pe 

loc şi viteză pe 50m – atât pentru fete cât şi pentru băieţi. 

 

Analiza şi interpretarea rezultatelor 

Datele care fac obiectul acestei analize sunt centralizate în tabelul nr. 1 . 

 

 Tabel nr. 1 Valorile statistice ale lungimii de pe loc (S.L.L.) şi vitezei pe 50m (V)  

 
INDICATORI FETE BĂIEŢI 

Media 

aritm. 

Max. Min Media 

aritm. 

Max.  Min. 

 

 

 

 

S. 

L. 

L. 

1999-2000 161.9 197 123 217.31 235 195 

2000-2001 171.76 192 155 222.70 265 200 

2001-2002 169.96 195 142 215.46 250 200 

2002-2003 169.20 195 155 217.43 251 200 

2003-2004 170.92 205 150 222.92 250 200 

2004-2005 169.05 200 150 218.62 250 200 

2005-2006 169.63 198 155 219.09 250 200 

2006-2007 162.24 200 150 224.10 255 195 

2007-2008 170.86 215 150 221.95 275 195 

2008-2009 165.98 215 120 220.68 265 190 

2009-2010 163.44 215 145 215.54 250 190 

2010-2011 170.14 200 150 220.29 260 200 

2011-2012 165.48 190 150 222.70 255 195 

 

 

 

 

 

V 

2000-2001 8.82 9.78 7.55 7.06 7.70 6.50 

2001-2002 8.72 10.42 7.96 6.83 7.13 6.42 

2002-2003 8.57 9.20 7.83 6.85 7.10 6.40 

2003-2004 8.63 10.34 7.67 6.86 7.30 6.40 

2004-2005 8.57 9.33 5.52 6.90 7.30 6.32 

2005-2006 8.61 9.00 8.12 6.90 7.30 6.33 

2006-2007 8.54 9.17 7.38 6.74 7.32 6.15 

2007-2008 8.52 9.05 7.62 6.91 7.30 6.06 

2008-2009 8.59 9.30 7.70 6.91 7.34 6.21 

2009-2010 8.64 10.42 7.69 7.08 7.59 6.58 

2010-2011 8.57 9.27 7.40 6.89 7.28 6.30 

2011-2012 8.63 9.16 7.74 6.78 7.24 6.50 

 

 Din datele cuprinse în tabelul nr.1şi din reprezentarea grafică nr. 1 se desprind 

următoarele:  

 Media aritmetică rezultată în urma prelucrării statistice a rezultatelor obţinute de fete 

la săritura în lungime de pe loc în perioada anilor 1999-2012, creşte spectaculos de la 

primul la al doilea an, cu aproape 10cm, pentru ca în următorii 6 ani ea să scadă şi să 

şi crească dar nesemnificativ. În ultimii 6 ani această medie înregistrează o scădere, 

relativ mare, excepţie făcând anii 2008 şi 2011, unde valoarea este foarte apropiată de 

valoarea înregistrată în anii 2000-2005.  
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Graficul nr. 1 Evoluţia valorilor mediei aritmetice la săritura în lungime de pe loc 

Fete 

 

 Tendinţa ultimilor 6 ani este de scădere a acestui parametru, contrar celor doi ani în 

care el se menţine în limitele primilor ani aflaţi în studiu. 
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Graficul nr. 2 Evoluţia valorilor mediei aritmetice la săritura în lungime de pe loc 

Băieţi 

 

 Pe baza reprezentării grafice nr.2, şi din datele prezentate în tabelul nr. 1 putem afirma 

următoarele: 

 La băieţi, săritura în lungime de pe loc, analizată sub aspectul mediei aritmetice 

înregistrată în cei 12 ani de studiu, înregistrează creşteri şi descreşteri, perioada cea 

mai lungă fiind de scădere a ei de la 224.1 la 215.54, între anii 2007 şi 2010.  

 

 



 21 

8.82

8.72

8.57

8.63

8.57
8.61

8.54 8.52

8.59

8.65

8.57

8.63

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

 
 

Graficul nr. 3 Evoluţia valorilor mediei aritmetice la viteză pe 50m 

Fete 

 

Pe baza datelor din tabelul nr.1 şi a reprezentării grafice nr.3 , legat de evoluţia mediei 

aritmetice la proba de control viteză pe 50 m la studente, putem deduce următoarele: 

 Faţă de primii doi ani ai studiului în care viteza de deplasare pe 50 m se situa la 8”8 – 

8”7, în următorii 10 ani, această viteză înregistrează creşteri şi descreşteri între 8”52 şi 

8”65, tendinţa fiind de a fluctua în această marjă.  
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Graficul nr. 4 Evoluţia valorilor mediei aritmetice la viteză pe 50m băieţi 

 

 Analizând rezultatele obţinute de băieţi, prezentate în tabelul nr.1 şi reprezentate, sub 

aspectul mediei aritmetice, în graficul nr.4, putem afirma următoarele: 

 De la primul la al II-lea an aflat în studiu se vede o îmbunătăţire de  două zecimi, după 

care timp de cinci ani viteza are o tendinţă de creştere sub aspectul valorii în limita a 7 

sutimi (nesemnificativă), urmat de un an în care viteza se îmbunătăţeşte cu 16 sutimi. 
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Ultimii cinci ani aflaţi în studiu înregistrează o singură creştere a valorii ei până la 

valoarea primului an aflat în studiu, alţi trei ani reprezentând un „platou”, pentru ca 

ultimul an aflat în studiu să prezinte o uşoară îmbunătăţire a valorii ei.  

 Ultimii trei ani analizaţi în acest studiu au o tendinţă de îmbunătăţire a vitezei în limita 

a trei zecimi.  

 

Concluzii şi propuneri 

În urma analizei rezultatelor obţinut de studenţii şi studentele pe perioada celor 13 an 

aflaţi în studiu putem concluziona : 

 La săritura în lungime de pe loc, atât la fete cât şi la băieţi, pe parcursul anilor aflaţi în 

studiu, nu înregistrează fluctuaţii deosebite, şi ca urmare nu putem afirma că ar exista 

o tendinţă de creştere sau de scădere a valorilor ei, ca urmare a schimbării în ultimii 13 

ani , a condiţiilor sociale ale societăţii noastre.  

 Valorile obţinute la proba de control viteză pe 50 m atât la fete cât şi la băieţi nu 

înregistrează creşteri şi descreşteri semnificative pe parcursul celor 12 ani, variaţiile 

înregistrate de la un an la altul fiind determinate de „materialul biologic testat”. 

 Este necesar, ca în continuare, să se găsească mijlocele specifice educaţiei fizice şi 

sportului prin care capacitatea motrică a studenţilor să nu se deterioreze, ci din contră 

dacă este posibil să se îmbunătăţească, contribuind astfel la atingerea obiectivelor 

educaţiei fizice şi sportului, prioritar fiind acela de menţinere şi îmbunătăţire a stării 

de sănătate.!!! 
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Mots-clés: saut en longueur, vitesse, moyenne arithmétique; 

 

Résumé 

Ce document est une étude de l'évolution de la capacité de conduire des étudiants du 

profil économique du Centre Universitaire du Nord de Baia Mare, sur une période de 12-13 

ans (1998-2012). L’évolution de la capacité de conduire a été étudiée en termes de résultats 

des élèves au cours des 13 dernières années, pour les échantillons de contrôle de "saut en 

longueur" et "vitesse de 50m (au démarrage)". 

Ces résultats ont été analysés statistiquement - par SPSS - séparément pour les deux 

échantillons de contrôle chez les filles et les garçons en termes de la moyenne arithmétique et 

des valeurs maximale et minimale. Tous les résultats sont présentés dans le tableau 1. L'étude 

a procédé à une interprétation des données, une représentation graphique de leur 

développement, et présente enfin les conclusions et les propositions des auteurs. 
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Abstract:  

Lucrarea de faţă îşi propune să clarifice o serie de aspecte referitoare la manifestările 

procesului de comunicarea specific activităţii de educaţie fizică. Fenomenul fiind extrem de 

complex şi de vast, ne vom rezuma să abordăm, din problematica tipurilor de comunicare ce 

se manifestă în interiorul activităţii, doar aspectele referitoare la ce înseamnă comunicarea 

directă şi indirectă. În acest context, scopul studiului este acela de a identifica şi sistematiza 

formele de comunicare directă şi indirectă cât şi modul în care se manifestă acestea pe 

parcursul desfăşurării lecţiei în raport cu structura acesteia. 

 

Stadiul cunoaşterii: 

 Reprezintă un proces complex de transmitere a unor informaţii prin intermediul 

simbolurilor şi de realizare a înţelegerii reciproce. Comunicarea a fost generată de nevoia 

omului de a interacţiona cu cei asemenea lui cât şi cu mediul înconjurător.   

 Deşi este un proces extrem de implicat în viaţa şi activitate umană, fiind prezent şi  

caracterizând întreaga existenţă, din cele mai vechi timpuri până în prezent, preocupările în 

direcţia constituirii comunicării ca ştiinţă putem spune că sunt relativ recente. În anii ”80 s-au 

intensificat preocupările în direcţia definirii „comunicării”, însă o definire exactă a procesului 

este extrem de dificil de realizat datorită faptului că toate încercările poartă amprenta 

domeniului ştiinţei din care provin cei care au formulat definiţia. Astfel, comunicarea a fost 

definită din perspective diferite: psihologică, sociologică, filozofică, pedagogică, lingvistică, 

cibernetică, biologică. În 1986, Ross realizează un inventar al definiţiilor comunicării. De 

asemenea, Frank E.X.Dance şi Carl E.Larson au încercat să facă un inventar al definiţiilor 

propuse de diverşi autori, fiind identificate 126 de definiţii. 

Din păcate, comunicarea în educaţie fizică este destul de săracă în informaţii, 

specialiştii în domeniul comunicării nefiind extrem de preocupaţi de clarificarea aspectelor 

specifice acestui domeniu.  

 

 Scopul studiului: 

Derivă din complexitatea activităţii care presupune interacţiunea din cadrul lecţiei de 

educaţie fizică. Dacă pornim de la specificul fiecărei părţi a lecţiei de educaţie fizică, de la 

modul de organizare şi cel în care se desfăşoară activitatea putem observa nuanţele extrem de 

variate şi complexe pe care le îmbracă procesul de comunicare specifică.  

În acest context, studiul urmăreşte identificarea formelor de comunicare directă şi 

indirectă ce se manifestă în educaţie fizică, modul în care acestea sunt utilizate şi cum se 

concretizează acestea în raport cu structura lecţiei în diferite momente ale desfăşurării 

acesteia. 

 

 Metode de cercetare utilizate: 
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 Principalele metode de cercetare utilizate au fost studiul bibliografic şi observaţia care 

au stat la baza documentării necesare înţelegerii procesului de „comunicare” şi a fenomenului 

„educaţie fizică”. Clarificarea şi înţelegerea aspectelor specifice procesului de comunicare 

reprezintă fundamentul înţelegerii specificului comunicării în educaţie fizică şi a făcut 

posibilă identificarea şi concretizarea în forme specifice a elementelor de comunicare directă 

şi indirectă. 

  

Desfăşurarea studiului: 

În realizarea acestui demers, am pornit de la specificul activităţii de educaţie fizică, de 

la scopul şi obiectivele acestui domeniu, aspecte ce stabilesc o serie de priorităţi în ceea ce 

priveşte procesul de comunicare. 

Astfel, educaţia fizică reprezintă o disciplină obligatorie în planul de învăţământ la 

nivelul ciclului primar, gimnazial şi liceal. În principal, se urmăreşte integrarea populaţiei 

şcolare în diferite activităţi motrice organizate după reguli stricte, într-un cadru formal în 

lecţia de educaţie fizică, cu scopul îndepliniri obiectivelor generale ale educaţiei fizice: 

asigurarea stării de sănătate, dezvoltarea fizică armonioasă, dezvoltarea aptitudinilor 

(calităţilor) motrice, dezvoltarea deprinderilor utilitar aplicative, formarea deprinderilor 

motrice specifice ramurilor sportive, formarea capacităţii de practicare a exerciţiilor fizice în 

activitatea independentă. Un aspect foarte important şi de mare actualitate, dar care nu este 

inclus din păcate în obiectivele domeniului, este reprezentat de necesitatea corectării prin 

mijloace specifice ramurilor sportive, a unor deficienţe de postură habituale, extrem de 

frecvente la nivelul populaţiei şcolare. 

Fiecare dintre aceste obiective este realizat prin mijloace organizate şi derulate în 

condiţii specifice şi diferite totodată. Aceste particularităţi îşi pun amprenta şi asupra 

procesului de comunicare, atât în ceea ce priveşte tipologia cât şi formele utilizate. 

Activitatea în lecţie este dirijată precis în raport cu temele şi obiectivele fiecărei lecţii 

desprinse din planul calendaristic anual, principalul document de planificare al activităţii.  

Elementele comunicării în educaţie fizică sunt reprezentate în primul rând de 

profesorul de educaţie fizică, de clasa de elevi şi de fiecare elev în parte, ca parte a grupului 

ce participă la lecţie. Având la bază interacţiunea dintre profesor şi elevi, putem uşor deduce 

că procesul de comunicare este prezent pe tot parcursul desfăşurării lecţiei. Acest proces 

capătă nuanţe particulare în funcţie de specificul fiecărei părţi (verigi) din structura lecţiei.  

 Mecanismele comunicării presupun existenţa unui emiţător care transmite un mesaj 

preluat de un receptor. Astfel, emiţătorul este reprezentat de profesor care transmite un mesaj 

concretizat în totalitatea informaţiilor specifice domeniului, receptorului reprezentat de  clasa 

de elevi sau de fiecare elev în parte, în funcţie de momentul lecţiei cât şi de contextul 

comunicării. 

Dat fiind caracterul motric al activităţii, datorat faptului că mişcare în diferite forme 

este prezentă pe întregul parcurs al lecţiei, putem aprecia că mişcarea reprezintă principala 

formă de comunicare în educaţie fizică. Facem această apreciere, datorită faptului că în lecţie, 

se execută permanent mişcări în concordanţă cu specificul fiecărei părţi, se învaţă diferite 

mişcări şi se evaluează mişcări sau rezultatul acestora. În acest context în educaţie fizică, din 

perspectiva mecanismelor comunicării, rolurile de emiţător şi receptor se modifică permanent. 

Înseamnă că, elevul care execută o mişcare în cadrul procesului de învăţare pe parcursul 

derulării exerciţiilor, devine emiţător, timp în care cel care apreciază şi evaluează mişcarea, 

profesorul, devine receptor. 

În ceea ce priveşte tipurile de comunicare, sunt sistematizate în raport cu o serie de 

criterii de sistematizare. 



 26 

În raport cu modalitatea de transmitere a mesajului, comunicarea poate fi directă sau 

indirectă. Comunicarea directă utilizează mijloacele primare, iar cea indirectă, mijloace 

secundare.  

 
Această sistematizare dată de teoria comunicării nu reflectă în totalitate realitatea 

specifică activităţii de educaţie fizică. Spre exemplu în derularea lecţiei apar ca extrem de 

importante şi alte elemente de comunicare nonverbală precum atitudinea corporală, prezenţa 

personală şi postura, atât legat de comunicarea specifică emiterii unor comenzi cât şi de 

mişcarea specifică complexelor de dezvoltare fizică armonioasă sau specifică unor ramuri de 

sport (mişcările specifice elementelor din gimnastica artistică). 

 

Rezultatele studiului: 

Având drept reper această sistematizare, vom încerca în continuare o sistematizare 

specifică educaţiei fizice, cu concretizarea mijloacelor directe şi indirecte de comunicare în 

formele particulare pe care le îmbracă pe parcursul desfăşurării lecţiei. 

 Rezultatele acestui studiu constau practic în identificarea formelor specifice de 

comunicare directă şi indirectă ce se manifestă în lecţia de educaţie fizică şi localizarea 
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acestora în cadrul fiecărei părţi a lecţiei. În acest context vom observa că aceleaşi forme de 

comunicare în funcţie de contextul specific şi de caracteristicile fiecărei părţi ale lecţiei, se 

nuanţează în mod extrem de particularizat. Ca exemplu în acest sens ne putem gândi la 

cuvinte (limbaj) ca mijloc de comunicare directă. Acesta se manifestă într-un mod particular 

atunci când îmbracă forma comenzii din partea de organizare a colectivului şi capătă cu totul 

alte nuanţe atunci când se manifestă în zona de prezentare a unor exerciţii în partea alocată 

realizării temelor de lecţie. În ambele situaţii expuse, comunicarea directă specifică se 

asociază în mod diferit, tot în funcţie de context, cu elemente de comunicare paraverbală sau 

cu alte elemente de comunicare directă precum gesturi, postură sau mimică. 

 COMUNICAREA DIRECTĂ 

 Conform sistematizării propuse de teoria generală a comunicării şi completată de noi, 

putem desprinde următoarele aspecte legate formele concrete specifice educaţiei fizice: 

 Limbajul exprimat prin cuvinte: 

 Comenzile asociate cu acţiuni specifice părţii de organizare a colectivului, precum: 

adunarea, alinierea, salutul, raportul, numărătoarea, acţiuni de pe loc (stând controlat, 

repaos, întoarceri de pe loc); 

 Enunţarea temelor şi obiectivelor lecţiei; 

 Terminologia şi comenzile specifice acţiunilor din deplasare: variante de mers şi 

alergare, întoarceri din deplasare, deplasări în figuri, alcătuiri şi desfăşurări de 

formaţii, coloana de gimnastică ce precede exerciţiile de influenţare selectivă a 

aparatului locomotor; 

 Descrierea terminologică a exerciţiilor ce compun complexele DFA; 

 Comanda specifică ce dă semnalul de începere şi oprire a exersării; 

 Numărătoarea pe timpi ce stă la baza derulării acestor exerciţii; 

 Elementele de terminologie specifică utilizate pe numărătoare pentru corectare sau 

accentuarea unor aspecte importante din execuţie sau care sugerează mişcarea 

următoare. Acest ultim element specific de comunicare asigură fluenţa, continuitatea 

în exersare, dat fiind faptul că se lucrează cu întreaga clasă pe ritm şi este extrem de 

necesară în cazul utilizării unor exerciţii complexe ce integrează mai multe mişcări ce 

solicită segmente diferite pe cei 8 timpi de execuţie; 

 Sublinierea obiectivelor aferente temelor de lecţie, urmărite prin exerciţiile propuse în 

partea de lecţie alocată realizării temelor; 

 Explicaţia, prin descrierea terminologică adaptată nivelului elevilor, a exerciţiilor ce 

urmează a fi executate. Descrierea va fi specifică şi va avea corespondenţă cu temele 

ce vizează: deprinderile motrice de bază şi utilitar aplicative, aptitudinile (calităţile) 

motrice în diferitele forme de manifestare ale acestora, deprinderile motrice specifice 

ramurilor sportive abordate în lecţie, impuse prin planul de învăţământ; 

 Organizarea colectivului, a grupelor de lucru, schimbările în ceea ce priveşte formele 

de organizare a exersării în raport cu fiecare exerciţiu utilizat; 

 Corectările efectuate individualizat, pe parcursul derulării exerciţiilor, esenţiale în 

controlul procesului de formare a deprinderilor pentru a preveni instalarea unor 

greşeli în structura deprinderii; 

 Organizarea colectivului, explicarea şi descrierea mijloacelor specifice părţii de 

încheiere a lecţiei ce vizează revenirea organismului după efort; 

 Comenzile specifice acţiunilor de pe loc prin care se încheie lecţia. 

 Postura şi atitudinea corporală: 

 Poziţia şi atitudinea controlată a profesorului în momentul în care emite comenzile 

specifice momentului de organizare a colectivului; 
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 Specifice acţiunilor elevilor în partea de organizare a colectivului (poziţia cu capul 

întors, cu mâna pe şold pentru stabilirea distanţei dintre elevi în momentul alinierii, 

poziţia specifică de „stând controlat” şi ce specifică întoarcerilor de pe loc); 

 Specifice variantelor de mers şi de alergare ce se execută simultan într-un ritm impus 

prin numărătoare şi care implică diferenţe în structura mişcării; 

 Poziţiile de plecare în exerciţiile specifice complexelor DFA; 

 Ţinuta specifică executării mişcărilor integrate în exerciţiile din complexele DFA; 

 Specifice asociate cu momentul ce precede realizarea unor gesturi specifice 

arbitrajului în momentele în care se derulează jocuri aferente temelor de lecţie; 

 Specifice unor mişcări utilizate în partea de încheiere (mişcări de respiraţie din stând 

şi din deplasare şi exerciţii de stretching); 

 Specifice momentului de încheiere a lecţiei şi care caracterizează atât acţiunile 

profesorului cât şi pe cele ale elevilor. 

 Mimica: 

 Specifică momentului în care profesorul emite comenzi specifice, asociată cu 

elemente de postură şi atitudine corporală cât şi cu elemente paraverbale; 

 Specifică elevilor care execută acţiuni de pe loc în partea de debut a lecţiei, acţiuni ce 

se execută controlat şi sunt caracterizate de un anumit tip de rigoare; 

 Asociată cu anumite mişcări din exerciţiile din complexele DFA ce se realizează cu 

amplitudine mare şi care exprimă efortul mai mare depus de executant; 

 Aprobatoare sau dezaprobatoare asociată cu aprecierea pozitivă sau negativă a unor 

execuţii ale elevilor; 

 Profesorului asociată cu acţiunile de corectare a unor greşeli de execuţie; 

 Asociată cu reuşita sau nereuşita unor execuţii; 

 Ce exprimă efectul unor eforturi de intensitate mai mare;  

 Asociată cu mişcările utilizate pentru revenirea organismului după efort, mai ales 

după lecţii solicitante; 

 Asociată cu solicitarea aproape de limitele individuale sau peste acestea, din cadrul 

exerciţiilor de streching din partea de revenire a organismului după efort; 

 Specifică părţii de încheiere a lecţiei, exprimată atât de profesor cât şi de elevi. 

 Gesturile: 

 Asociate cu poziţiile de plecare în derularea exerciţiilor din cadrul complexelor DFA; 

 Ce fac trimitere la direcţii de acţionare în exerciţiile din cadrul complexelor DFA; 

 Care însoţesc explicaţia şi demonstraţia unor mişcări şi care au rolul de accentuare a  

unor aspecte important din execuţie; 

 Ce exprimă aprobarea sau dezaprobarea în legătură cu execuţia unor mişcări şi sunt 

asociate de regulă cu corectări verbale şi vizuale efectuate anterior. Apar ca foarte 

importante în comunicarea la distanţe mai mari în spaţii poluate fonic; 

 Specifice utilizate de elevi în cadrul derulării unor exerciţii organizate pe grupe de 

lucru. Pot fi asociate cu sarcini specifice de execuţie precizate de către profesor; 

 Specifice utilizate în derularea jocurilor bilaterale în lecţie. Sunt asociate cu acţiuni 

specifice derulate pe cupluri sau grupuri mici, cu scopul de a surprinde adversarul; 

 Specifice arbitrajului, utilizate de profesor sau elevi dacă momentul de joc bilateral 

implică din punct de vedere organizatoric, autoarbitrajul. 

 

 Mişcarea 

 Specifică momentului de organizare a colectivului desfăşurată de elevi pentru 

realizarea acţiunilor de pe loc ce caracterizează acest moment al lecţiei (adunarea, 
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cele asociate cu alinierea – mâna stângă pe şold şi ridicarea cotului, orientarea capului 

spre stânga, întoarcerile de pe loc, acţiuni care preced poziţia de stând controlat sau 

repaos); 

 Specifică profesorului care caută permanent o poziţionare optimă în raport cu 

colectivul pe parcursul efectuării diferitelor forme deplasare în spaţiul de derulare a 

lecţiei (sala de sport sau terenul). Plasamentul este esenţial pentru asigurarea unui 

nivel optim de comunicare între elementele comunicării (profesor şi elevi) şi pentru a 

asigura controlul în derularea exersării; 

 Specifică întoarcerilor din deplasare, variantelor de mers şi de alegare, deplasărilor în 

figuri, alcătuirilor şi desfăşurărilor de formaţii, organizării colectivului în coloană de 

gimnastică; 

 Profesorului pe coordonate specifice fiecărui exerciţiu integrat în complexele DFA. 

Pentru o bună înţelegere a sarcinilor este necesar ca fiecare mişcare să fie explicată şi 

demonstrată. De asemenea, pe parcursul derulării exerciţiilor, profesorul poate 

executa integral sau parţial mişcările, conform metodei fragmentat imitative utilizate 

în această verigă a lecţiei; 

 Elevilor pe coordonate specifice exerciţiilor ce compun complexele DFA; 

 Specifică demonstraţiei asociată întotdeauna cu descrierea elementelor sau acţiunilor 

ce constituie temele de lecţie; 

 Integrată în exerciţiile utilizate în lecţie şi care se derulează pe coordonate particulare 

specifice deprinderilor care se formează; 

 Specifică diferitelor jocuri sportive derulate în lecţie; 

 Specifică arbitrajului care precede gestica specifică şi care se poate concretiza şi în 

deplasări în spaţii şi pe direcţii specifice unor jocuri sportive; 

 Integrată în elemente ce constituie norme de control şi verificare; 

 Specifică exerciţiilor utilizate pentru revenirea organismului după efort; 

 Specifică momentului de organizare a colectivului pentru încheierea lecţiei. 

 COMUNICAREA INDIRECTĂ 

 Conform aceleiaşi sistematizări pe care ne-o oferă teoria comunicării şi pe care am 

folosit-o drept reper, vom încerca în continuare să identificăm formele pe care le îmbracă în 

educație fizică: 

 Comunicarea imprimată se concretizează la nivelul educaţiei fizice în: 

 Informaţii şi date înregistrate în documentele de planificare ale activităţii: 

 Planul calendaristic anual – conţine informaţii privind desfăşurarea pe lecţii a 

tuturor componentelor abordate pe parcursul unui an şcolar, mijloacele în formă 

codificată ce constituie conţinutul fiecărei lecţii, cât şi datele în care se fac 

verificările parţiale şi finale; 

 Anexele planului calendaristic – conţin în formă descriptivă toate mijloacele 

aferente componentelor planului calendaristic şi este completat cu prezentări 

grafice relevante astfel încât, nivelul de înţelegere al celui care parcurge materialul, 

va creşte; 

 Planul de lecţie – conţine informaţii relevante legate de temele şi obiectivele 

lecţiei, despre conţinutul acesteia în raport cu structura lecţiei şi unde este cazul va 

fi completat cu desene specifice; 

 Caietul profesorului – reprezintă un important instrument de stocare a unor 

informaţii specifice ce vizează participarea elevilor la orele de specialitate, evoluţia 

acestora în cadrul evaluărilor parţiale sau finale, observații importante despre 

evoluţia elevilor în plan motric, al dinamicii personalităţii, trăsături caracteriale, 
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atitudine faţă de activitate şi colegi, felul în care interacţionează, cooperează, 

răspund la sarcini, cum se integrează, etc. . 

 Informaţii stocate în literatura de specialitate: 

 Cărţi de specialitate, de teoria şi metodica educaţiei fizică cât şi cele specifice 

ramurilor sportive ce fac obiectul disciplinei; 

 Ghiduri şi îndrumare metodice pentru disciplinele sportive integrate în planul de 

învăţământ; 

 Reviste de specialitate care abordează şi teme specifice activităţii de educaţie 

fizică sau sportului şcolar. 

 Informaţii prezentate sub fuma materialelor intuitive: 

 Fotografii - care prezintă acţiuni sau mişcări ce sunt abordate în planul învăţării în 

cadrul lecţiei şi care se constituie în modele de acţiune ce vor contribui la formarea 

unor reprezentări corecte; 

 Kinograme – constituie o desfăşurare pe secvenţe a mişcării ce se învaţă şi este de 

un real ajutor în observarea unor aspecte esenţiale din structura mişcării. 

 Materiale imprimate ce promovează activitatea de educaţie fizică: 

 Afişe – mai ales de prezentare, promovare, mediatizare a unor competiţii sportive 

şcolare; 

 Ziare – care prin unele articole promovează: activitatea de specialitate din cadrul 

unor şcoli, competiţii şcolare de niveluri diferite, activitatea unor cadre didactice 

sau elevi cu rezultate deosebite în planul competiţiilor şcolare. 

 Comunicarea înregistrată, asociat cu educaţia fizică apare sub forma înregistrărilor pe 

suport magnetic (reportofon, bandă video) sau electronic (CD, card sau stik de memorie, 

telefon mobil): 

 Interviuri ale unor personalităţi din domeniul educaţiei fizice şcolare, ale unor 

profesori sau elevi care s-au remarcat în competiţii sportive şcolare; 

 Expuneri pe teme de specialitate ale unor personalităţi din domeniu în cadrul unor 

cursuri de perfecţionare; 

 Filmări ale unor acţiuni sau mişcări ce fac obiectul unor teme de lecţie, ale unor 

competiţii şcolare sau ale evoluţiilor unor elevi în cadrul unor concursuri sportive 

şcolare. 

 Comunicarea prin fir utilizată în scop de informare sau pentru transmiterea unor 

informaţii de specialitate în cadrul muncii de organizare a activităţii de educaţie fizică sau 

a unor activităţi conexe (competiţii sportive şcolare). Se realizează prin: 

 Telefon fix; 

 Calculator – internet prin cablu telefonic; 

 Fax. 

 Comunicarea prin unde se concretizează prin transmitere de informaţii verbale, scrise sau 

vizuale prin: 

 Telefonie mobilă (SMS, MMS, clipuri): 

 Mesaje scrise ce conţin informaţii de specialitate sau din sfera organizării 

activităţii; 

 Fotografii cu subiecte specifice; 

 Filmări ale unor execuţii din lecţie sau în cadrul competițiilor şcolare. 

 Internet fără fir: 

 Informaţii de specialitate sub forma cărţilor virtuale; 

 Acces la informaţii din presa de specialitate postată on line; 

 Informaţii prezentate prin intermediul siteurilor unor şcoli unde sunt postate 

informaţii despre activitatea catedrelor de educaţie fizică, competiţiile interne şi 
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interşcolare, rezultate obţinute de elevii şi echipele şcolii în plan sportiv, 

promovarea activităţii unor profesori sau sportivi ai şcolii; 

 Transmisii online şi înregistrate ale unor competiţii sportive şcolare; 

 Transmitere de informaţii din sfera organizării activităţii de specialitate şi sportive. 

 Radio - transmisii de: 

 Interviuri ale unor persoane implicate în activitatea de educaţie fizică sau sportivă 

şcolară; 

 Promovarea activităţii de specialitate ale unor şcoli sau persoane în cadrul unor 

emisiuni radiofonice; 

 Transmisii ale unor competiţii sportive şcolare. 

 Televiziune: 

 Interviuri ale unor personalităţi din domeniu care dezbat diferite teme din 

domeniul educaţiei fizice sau sportului şcolar; 

 Promovarea în cadrul unor emisiuni, în special în zona televiziunilor locale, a 

activităţii pe linie de educaţie fizică a unor şcoli profesori sau elevi; 

 Transmisii televizate ale unor competiţii sportive şcolare cu impact local sau chiar 

naţional. 

 

Concluzii şi propuneri: 

 

 Identificarea formelor de comunicare directă şi indirectă implicate în procesul de 

comunicare ce caracterizează activitatea de educaţie fizică a condus la concretizarea 

formelor specifice pe care acestea le capătă în cadrul activităţii; 

 Cunoaşterea formelor specifice de comunicare conduce la optimizarea procesului de 

comunicare în lecţie şi, pe acest fond, la o creştere a calităţii şi eficienţei acesteia. 

Eficientizarea lecţiei este rezultatul identificării exacte a aspectelor deficitare în 

procesul de comunicare, aspecte ce generează influenţe negative ce pot fi remediate în 

timp util; 

 Clarificarea aspectelor specifice referitoare la comunicarea directă şi indirectă în lecţia 

de educaţie fizică, conduc la o mai bună înţelegere a fenomenului de comunicare 

specifică  în ansamblu şi poate permite identificarea şi concretizarea tipurilor şi 

formelor de comunicare în lecţie având ca repere şi alte criterii de sistematizare. 
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Abstract: 

 

This paper aims to clarify about how it manifests in physical education the process of 

communication. Extremely complex phenomenon, we summarize only address issues related 

to direct and indirect communication. In this context, the purpose of the study is to identify 

and systematize the direct and indirect forms of communication and how they manifest 

themselves throughout the course of the lesson in relation to its structure. 
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Introducere 

 

În concepţia actuală activităţile motrice de timp liber capătă două aspecte fundamentale: 
utilitatea practică şi lupta împotriva oboselii pe de o parte, şi plăcerea mişcării pe de altă 
parte. Dacă este folosit în mod judicios, timpul liber devine un mijloc de formare a 

personalităţii, de educaţie permanentă. 
Lucrul cel mai important îl reprezintă obişnuirea studenţilor cu practicarea sistematică a 

exerciţiului fizic, cu includerea acestor activităţi fizice în regimul zilnic de viaţă. 

Pentru ca tinerii să dorească extinderea practicării sistematice a exerciţiului fizic este 
necesar să li se formeze o “educaţie sportivă”, care presupune formarea unor atitudini şi a 
unor convingeri privind practicarea sportului prin multiplele sale forme. 

 Această activitate, cu profunde implicaţii formative, trebuie înţeleasă ca o soluţie care 

prin conţinutul său realizează dezvoltare fizică armonioasă, întărirea stării de sănătate, 

recreerea şi relaxarea tinerilor. 
  Pentru practicarea independentă a activităţilor motrice în timpul liber este necesar să se 

îndeplinească mai multe condiţii dintre care enumerăm: 

- Controlul stării de sănătate prin consultarea medicului cu privire la categoria de 
efort pe care intenţionează să o realizeze. 

- Procurarea materialelor necesare şi a unui echipament adecvat, specific 

conţinutului sportului pentru care a optat. 
- Învăţarea modului de execuţie corectă a mişcărilor, dozarea lor şi cunoaşterea 

efectelor acestora asupra organismului. 
- Să aplice metode simple de autocontrol privind adaptarea organismului la efort 

(pulsometrie şi frecvenţa respiratorie).  
- Să-şi evalueze progresele realizate şi să adopte în consecinţă, alte dozări ale 

exerciţiilor. 

Activităţile motrice practicate în timpul liber oferă tinerilor un domeniu cu multiple 
valenţe educative şi formative.  

Sportul reprezintă un exerciţiu formativ important de organizare a vieţii, determinându-i 

pe tineri să devină “consumatori” de timp liber. 

Sportul recreativ contribuie la creşterea rezistenţei organismului la efortul fizic şi 

intelectual, la destindere şi relaxare constituind o componentă însemnată a odihnei căreia îi 

imprimă un caracter activ. 
De aceea omul zilelor noastre are nevoie de mai multă mişcare în aer liber. Acest lucru 

presupune ca el să aibe capacitatea de a practica conştient şi în mod independent complexe de 
exerciţii de educaţie fizică şi diferite sporturi pe care să le integreze sistematic, zilnic în 
programul său din timpul liber în vederea realizării şi menţinerii unui nivel corespunzător de 
pregătire fizică. 
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 Exerciţiile fizice şi sportul practicate de către tineri în timpul liber, reprezintă o mare 
sursă de avantaje biologice, psiho-sociale şi economice, un izvor de soluţii pentru sănătate, 

pentru recuperare, pentru viaţă.  
Activitatea independentă este încă prezentă (peste 70% din cei chestionaţi practică 

activităţi fizice independente de 2-3 ori pe săptămână până la zilnic, cel puţin o oră) şi se 
impune cultivarea în continuare a dorinţei lor de practicare, cu atât mai mult cu cât profesorii 

(peste 70% dintre ei) consideră că se poate realiza în acest sens o bună colaborare cu părinţii.  

 

Problematica abordată 

 

Această lucrare îşi propune să semnalizeze aspectele deja cunoscute, dar şi pe cele de 

noutate asupra loisirului contemporan, resorturi psihice care impun refacerea, recreerea, 

identificând programe de gimnastică ce se pot desfăşura în timpul liber. 

Printr-o fundamentare teoretică a fenomenului numit loisir şi o cercetare amănunţită 

asupra modalităţilor de practicare a gimnasticii în timpul liber, atât în sală cât şi în aer liber, 

am încercat să evidenţiem aceste tipuri de activităţi în ideea aplicării lor ca programe 

strategice de recreere şi menţinerea sănătăţii. 

Activităţile motrice de timp liber sunt parte integrantă a educaţiei permanente, expresia 

cea mai veridică a formării noastre continue, ca un imperativ al societăţii noastre moderne.  

Un sondaj realizat în rândul studentelor a evidenţiat trei motive principale pentru care 

acestea practică exerciţii de gimnastică în timpul lor liber. 

1 – pentru a avea o siluetă după canoanele frumuseţii actuale, acestea traducându-se prin 

restructurare somatică; 

2 – pentru a-şi menţine o atitudine armonioasă şi corectă a corpului; 

3 – pentru relaxare. 

 

Activitatea fizică, prin exerciţiile pe care le pune la dispoziţie, vine să ofere o cale prin 

care se poate ajunge la o structură ideală a corpului, înlăturând surplusurile adipoase şi 

modelând musculatura. Prin îmbunătăţirea imaginii proprii şi prin creşterea capacităţii de 

efort, va creşte încrederea în sine, forţele proprii. 

În cazul tinerelor, calitatea vieţii psihice şi calitatea relaţiilor sociale sunt puternic 

influenţate de imaginea pe care o au despre propriul corp. 

Greutatea corporală este considerată ca cea mai uşor de observat consecinţă a 

exerciţiului fizic. 

Exerciţiile de gimnastică sunt salutare în combaterea obezităţii. Este ştiut faptul că 

silueta înseamnă nu numai o greutate scăzută ci o structurare ideală a masei musculare. 

Menţinerea unui tonus fizic şi psihic optim se face nu numai prin regim alimentar şi relaxare, 

ci şi prin mişcare fizică. 

În acest sens, gimnastica este benefică, atât prin mişcarea care consumă energie, cât şi 

prin eliminarea stresului datorită relaxării active şi deconectării pe care o conferă. 

Exerciţiile specifice de gimnastică, practicate regulat, angrenând anumite grupe 

musculare şi segmente urmăresc tonifierea musculaturii de postură aducând o îmbunătăţire a 

nivelului solicitărilor gestuale printr-o coordonare mai fină şi eliminarea încordărilor 

musculare nejustificate. 

Cercetări ştiinţifice au dovedit că pentru o refacere mai bună şi mai rapidă a capacităţii 

de muncă a unui grup de muşchi obosiţi este necesară punerea în activitate a altor muşchi, 

care nu au lucrat şi nu au obosit, lucru uşor de realizat prin exerciţii de gimnastică. 

Odihna activă priveşte în mod deosebit pe intelectuali, deoarece aceştia duc, de regulă, o 

viaţă sedentară. Este necesară în unele cazuri odihna activă, schimbarea activităţii de tip 

intelectual cu exerciţiul fizic. 
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Gimnastica de reconfortare, în vederea înlăturării oboselii şi creşterii randamentului în 

studiu foloseşte exerciţii adresate grupelor musculare compensatoare poziţiilor deficitare sau 

alte grupe musculare puţin folosite în timpul studiului. 

Exerciţiile fizice, având un adânc răsunet în viaţa psihică a omului acţionează ca un 

tonic puternic asupra sistemului nervos. Reprezentând o formă agreabilă de odihnă activă, 

exerciţiile fizice creează zone noi de excitaţie în scoarţa cerebrală şi accelerează posibilităţile 

de refacere a centrilor nervoşi centrali. 

 

Programe de gimnastică aerobică  

Pentru a putea avea o viziune corectă şi a înţelege dimensiunea evoluţiei fitness-ului 

dinamic prezentăm în câteva cuvinte, diferite tipuri de programe recomandate în centre sau 

studiouri de întreţinere. 

 

Dans aerobic (Hip Hop aerobic, Funky, Cardio, Hip Hop Funk /  Street Jam, Afro – 

dance, Disco aerobic, Caraibiano dance, Salsa aerobic). 

Dansul aerobic este soluţia perfectă pentru un antrenament eficient dar şi distractiv în 

acelaşi timp. Dansul este un exerciţiu care solicită sistemul cardio-vascular fiind o realitate 

descoperită de fiecare dintre noi. Totuşi cursurile de dans aerobic nu ating întotdeauna nivelul 

unui antrenament cardio atunci când se concentrează pe studiul tehnic al unor paşi specifici. 

Într-o oră de aerobic dance învăţarea coregrafiilor se face progresiv de la paşi simpli la 

combinaţii de paşi mai complexe. Mişcarea este continuă fără opriri. Accentul se pune pe 

susţinerea efortului aerob timp de 45-50 min.  

În acest tip de lecţii, ce au ca obiectiv antrenarea sistemului cardiovascular, se combină 

mişcări de hip hop şi funk aerobic. 

 

Step aerobic - Step aerobicul este similar cu stilul dansant aerobic cu excepţia faptului 

că slăbirea corpului este datorată lucrului cu stepul (bancuta). Exerciţiile sunt grupate în 

combinaţii ce prezintă ridicări, întoarceri, sărituri repetate terminând cu o secţiune explozivă 

şi foarte provocatoare. Step-ul permite dezvoltarea grupelor musculare şi determină reducerea 

stratului de grăsime într-un ritm mai rapid (cu 30%) decât într-un curs tradiţional. 

 

Program  tip Pilates 

Metoda Pilates a luat naştere în New York, la mijlocul secolului XX, aceasta poartă 

denumirea autorului său, Joseph Pilates, un profesor de educaţie fizică de origine greacă care 

a dezvoltat noi tehnici de întreţinere corporală. Metoda, intitulată „contrologie de către autorul 

său, constă în controlul permanent al minţii asupra trupului. Funcţionarea în armonie a celor 

două componente se bazează pe câteva principii fundamentale privind aplicarea metodei de 

lucru. Controlul respiraţie în paralel cu cel al mişcărilor, trebuie efectuat într-un ritm corect şi 

precis. Prin Pilates se combină o serie de exerciţii în conexiune directă cu sistemul respirator 

şi cel circulator. Această metodă de lucru induce o stare de armonie datorată practicii unitare 

şi conştientizării fiecărei funcţii în parte. Respiraţia joacă un rol important efectuându-se 

printr-o modalitate specifică, lentă şi profundă. Relaxarea şi eliminarea stresului trebuie să 

aibă loc, atât la nivel mental cât şi fizic. Puterea de concentrare creşte cu fiecare exerciţiu, 

dând armonie şi valoare fiecărei mişcări în parte. Fluidizarea mişcărilor determină executarea 

cu graţie a exerciţiilor, prin continuitate în mişcare şi prin îmbinarea firească a fiecărei etape 

în parte. Implicarea fizicului şi a psihicului prin exerciţii Pilates dezvoltă o relaxare profundă 

la nivel mental cu rol în recuperarea energiei consumate zilnic. 
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Tae-Bo  

Nu mai este pentru nimeni o noutate eficienţa sportului numit Tae-Bo. Acesta este o 

combinaţie foarte reuşită între karate, Tae Kwan Do, box, balet şi dans hip-hop, dezvoltată în 

anii '80 de Billy Blanks. Numele exotic este de fapt o abreviere, însemnând Total Awareness 

Excellent Body Obedience. Totul a început în SUA unde este practicat de peste 2 milioane de 

oameni, printre care şi celebrităţi ca Paula Abdul, Pamela Anderson şi Brooke Shields.  

Tae-Bo este un antrenament de tip aerobic care este benefic pentru sistemul 

cardiovascular, îmbunătăţeşte echilibrul, coordonarea, mobilitatea, întăreşte sistemului osos şi 

tonifică musculatura. La un singur antrenament de Tae-Bo, se consumă între 500 şi 800 de 

calorii. Tae-Bo este o delectare pentru cei care îl practică. Nu este un sport de pe urma căruia 

să te alegi cu o febră musculară îngrozitoare dacă îţi faci o încălzire de circa 15 minute înainte 

de a începe. Un antrenament bine executat îţi va lăsa o senzaţie de împlinire şi de bucurie de 

viaţă, mai mult decât de oboseală. 

 

BOSU 
Fitness-ul este la modă în toată lumea. Dorinţa femeilor şi, nu numai, de a fi în formă obligă 

specialiştii să găsească metode cât mai eficace pentru a-şi ajuta clienţii să-şi atingă obiectivul, fără să 
se plictisească prea mult. În acest context, Bosu pare a fi cel mai potrivit.  

Bosu a apărut în ultimii ani ca răspuns la nevoia de „a te simţi bine”. Bosu are o formă 

sferică, cu două suprafeţe: una plană şi alta concavă. Are doar 65 de centimetri şi se utilizează 

în completarea exerciţiilor fizice sau în continuarea antrenamentului. 

Bosu are ca obiectiv principal optimizarea acţiunilor pe care le putem realiza în viaţa 

noastră de zi cu zi. 

Bosu este considerat o formă de „antrenament funcţional”, bazat pe activităţi articulare 

şi musculare. 

Exerciţiile efectuate cu ajutorul acestui aparat ajută la îmbunătăţirea flexibilităţii, 

forţei, elasticităţii, echilibrului sau tonifierii muşchilor, printre altele.  

 

Fitball 

Este o activitate ce conţine atât exerciţii dinamice cât şi statice, efectuate cu sau pe 

minge. 

Se efectuează diferite exerciţii de tonifiere a musculaturii cu ajutorul mingii de fitness, 

beneficiile se răsfrâng asupra întregului organism ducând la tonifierea grupelor musculare şi 

în special a musculaturii spatelui şi abdomenului, îmbunătăţind echilibrul, stabilitatea şi 

coordonarea. 
Fitball-ul este un ajutor de nădejde în lupta cu kilogramele în plus şi pentru menţinerea siluetei 

tale. Exerciţiile executate pe mingea de fitness tonifică musculatura spatelui.  
Mai mult, cu ajutorul ei poţi antrena toate grupele musculare şi-ţi poţi îmbunătăţi 

echilibrul.  

Mulţi oameni suferă de dureri în zona lombară şi cervicală. Acest lucru se datorează în 

primul rând poziţiei greşite în care stăm. La mingea de fitball pot apela şi persoanele mai în 

vârstă care suferă de dureri de spate. 

 

Zumba este un program de modelare corporală foarte 

eficient, cuprinzând mai multe genuri de dans latino (salsa, 

merengue, rumba, bachata etc.). 

Practicarea programului “Zumba” duce la rezultate 

vizibile atât pe plan fizic, cât şi psihic:  

- îmbunătăţeşte ţinuta corporală 

- tonifiază musculatură coapselor şi fesierilor 
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- subţiază vizibil talia 

- bun remediu antistress 

- reconfortant psihic 

- un mod plăcut de destindere 

- socializare 

Cuvântul care descrie cel mai bine programul de aerobic Zumba este distracţie. În 

Columbia, Zumba înseamnă ‘repede’. Dar ce este de fapt Zumba ? 

Povestea a început în Statele Unite ale Americii unde dansatorul, Beto Perez, originar 

din Miami, şi-a unit forţele cu antreprenorii Alberto Pearlman şi Alberto Aghion pentru a crea 

Zumba, un program de fitness inspirat din dansul latino.   

Cum dansurile latino au devenit atât de îndrăgite, datorită unor reality show-uri, 

persoanele în căutarea unei forme fizice perfecte îşi doresc să înveţe noile mişcări, care pot 

aduce un corp de invidiat. 

Zumba combină energia şi muzica ritmată, motivantă cu mişcări unice de dans care 

facilitează învăţarea şi asigură buna dispoziţie. Zumba foloseşte o fuziune de dansuri latino şi 

internaţionale (de la cumbia columbiană la merengue, salsa şi calypso, hip hop şi reggaeton) 

creând astfel un antrenament eficient, dinamic şi captivant. Programul este conceput ca un 

mix de aerobic/fitness cu mişcări în ritmuri rapide care tonifică şi sculptează corpul.  

Se utilizează principiile fitnessului pentru a maximiza arderea caloriilor, scăderea 

ţesutului adipos şi tonifierea totală a corpului. Ritmurile efervescente latino au eliminat 

“partea grea” a programului, reuşind să îi facă pe toţi să se simtă bine în timpul lecţiilor.  

 

Kangoo Jumps 
Kangoo, împreună cu aerobic şi celelalte sporturi de dans, oferă nu numai o condiţie 

bună, siluetă frumoasă, ci prin bucuria săriturii îmbogăţeşte monotonia vieţii noastre cotidiene 

cu o experienţa uriaşă, pe lângă protecţia sănătăţii, care poate să devină o cultură fizică 

excepţională. 

Kangoo-ul este recomandat acelor persoane, care doresc să folosească şi mai multă 

energie, astfel încât vor să reducă puterea "pocnirii" care acţionează asupra articulaţiilor şi 

coloanei vertebrale. 

Kangoo-ul dezvoltă în acelaşi timp partea inferioară şi superioară a corpului, fără să fie 

afectat de alte diferite influenţe dăunătoare.  Kangoo, practicat ca un sport de timp liber în 

mod continuu, face posibilă dezvoltarea multilaterală a aptitudinilor copiilor. 

 

  

 

Yogilates 

Suntem diferiţi şi e firesc să ne diferenţiem şi atunci când vine vorba de mişcare. Unii 

preferă sala de fitness, alţii aleargă prin parc, alţii merg cu bicicleta. Printre atâtea opţiuni 

există şi Yogilates, un sistem de mişcare în care trupul, mintea şi spiritul se întâlnesc, se 

completează si cooperează. 
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Sistemul Yogilates a fost introdus şi practicat în România de câţiva ani. Este o 

combinaţie de Yoga şi Pilates. Cât din fiecare şi cum în mod specific, depinde de  fiecare 

profesor. Prin urmare, este o modalitate de mişcare care te ajută să-ţi îmbunătăţeşti sănătatea. 

Beneficiile Yogilates înseamnă atât obţinerea unui abdomen puternic şi a unor fesieri 

bine definiţi, cât şi o mai bună flexibilitate a corpului, o creştere a tonusului muscular. 

Structura trupului devine mai puternică, iar practicanţii învaţă să-şi asculte corpul, să-i 

înţeleagă mesajele şi nevoile. Fiecare şedinţă de Yogilates începe cu circa 10 minute de 

meditaţie – se încearcă o deconectare de toate gândurile, de toate activităţile şi o reconectare 

cu noi înşine, să ne ascultăm respiraţia, să simţim zonele tensionate din corp. Posturile şi 

exerciţiile se efectuează încet, cu răbdare şi corpul devine flexibil şi “ascultător” atunci când 

nu-l forţăm. Un beneficiu extraordinar al şedinţelor de yogilates este să înveţi să trăieşti “aici 

şi acum”, să fii prezent când lucrezi, fără să-ţi fugă mintea la ziua de ieri sau la cea de mâine. 

Este un exerciţiu mai greu decât oricare postură, cere foarte multă practică şi este folositor în 

toate aspectele vieţii noastre. 

Lecţia de Yogilates trece dincolo de graniţele sălii, devine un stil de viaţă cât se poate 

de util în vremurile stresante pe care le traversam. Un motiv pentru stresul din viaţa noastră 

este faptul că nu ne ascultăm corpul. Corpul nostru are limbajul sau specific şi acesta nu e 

intelectual, cu siguranţă. Fiind atât de ocupaţi cu altele, nu reuşim să auzim ce ne spune. 

Continuă însă să ne vorbească, repetându-ne neîncetat nevoile sale la care suntem surzi; după 

o vreme corpul începe să “ţipe” adică să ne îmbolnăvim (răceli, probleme cu articulaţiile, cu 

coloana vertebrala etc). 

Yogilates este un concept pentru trup şi suflet, pentru oricine care doreşte să îşi 

înţeleagă mai bine corpul. Yogilates classes se concentrează asupra alinierii corporale şi pe 

modalităţile de a educa corpul să se mişte mai eficient şi mai armonios. 

 

Repere privind conceperea programelor de timp liber 
 

Indiferent de categoria de vârstă sau socio-profesională implicată în astfel de 
programe, se impune respectarea câtorva repere metodologice, pe care le formulăm, pentru a 

veni în sprijinul şcolilor, cluburilor, organizaţiilor care propun astfel de activităţi (H. Ruskin, 
1981, completate de Bota 2006). 

1. Programul trebuie să fie echilibrat şi variat.   

2. Programul va accentua elementele care privesc recreerea pe parcursul întregii 

vieţi. Activităţi în care subiectul concurează cu el însuşi (jogging, înot de exemplu) sau cele 

desfăşurate în aer liber. 

3. Programul trebuie să dea posibilitatea consilierii de către specialişti şi să 

contribuie la educaţia pentru timpul liber al subiecţilor.   

4. Programul va accentua trăsăturile pozitive de personalitate.   

5. Activităţile de timp liber vor promova în mod controlat elementul competiţional. 

Fără a exacerba agresivitatea, conflictele interpersonale, violenţa. 
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6. Programul trebuie să servească întregii comunităţi la care pot participa echilibrat 

toate categoriile de subiecţi, tineri şi vârstnici, apţi de efort şi deficienţi, cu sau fără aptitudini 

etc. 

7. Este de dorit ca programul să contribuie la solidaritatea familială, integrarea 

socială, prevenirea loisirului nociv şi la cultura societăţii în ansamblu.  

8. Volumul minim de lucru este de 30 minute efort moderat sau intens (pentru 

avansaţi) şi se recomandă ca acesta să se exerseze zilnic. 

9. Se recomandă ca 65-75 % din timpul destinat programelor de timp liber să fie 

direcţionat spre activităţi de durată (de tip aerob) şi 25-30%, spre exerciţii de forţă. 

10. Pentru a asigura un maxim de beneficiu, activităţile de anduranţă se vor realiza la 

o intensitate de 45–85% din consumul maxim de oxigen. Începătorii vor debuta cu o 

intensitate de 40 %, care va creşte progresiv, în timp ce avansaţii vor începe cu 60-75 % din 

volumul maxim de oxigen. 

11. Exerciţiile aerobe vor fi concepute astfel încât să angreneze marile grupe 

musculare. 

12. Exerciţiile pentru dezvoltarea forţei se vor realiza cel puţin de două ori pe 

săptămână, în funcţie de obiectivele individuale. Programul va cuprinde minimum 8–10 

mijloace, care se vor repeta în fiecare lecţie şi care antrenează marile grupe musculare. Se 

recomandă 1–2 serii a câte 2-8 repetări pentru fiecare exerciţiu.   

13. O condiţie esenţială pentru angrenarea în programele de timp liber este evaluarea 

stării de sănătate, printr-un control medical atent.  

 

Concluzii 

Gimnastica aerobică îmbogăţeşte activităţile din timpul liber: exerciţiul aerob ne dă nu 

numai energia de a muncii, ci şi de a te distra. Energia aerobă umple viaţa, ne face mei veseli, 

mai creativi, mai deschişi unor idei noi, activităţi şi oameni. 

Gimnastica aerobică ajută să ne schimbăm viaţa: trupul, mintea şi emoţiile vor 

funcţiona la cele mai înalte cote, ne simţim şi arătăm mai bine ca înainte, suntem mai fericiţi, 

mai productivi, mai adaptabili, mai implicaţi ca oricând, viaţa ni se va părea mai lungă şi mai 

plină de şanse. 

Cei ce practică gimnastica aerobică îi influenţează şi pe cei din jur, insuflându-le 

optimism, bună dispoziţie, poftă de viaţă. 

 

Propuneri: 

 Elaborarea de tipuri de complexe de gimnastică aerobică care pot fi practicate 

independent, individual sau în grup (minigrup) în cămin, la domiciliu. etc. 

 Realizarea de produse, inclusiv în context economic, care să cuprindă casetă audio sau 

video, cu fond muzical, conducere, comandă şi îndrumare de către specialist, însoţită de 

broşură (carte tehnică cu exerciţiile indicaţiile metodice privind dozarea, susţinută de 

schiţe, desene, imagini şi fişe de înregistrare a unor indici morfo-funcţionali. 

 Consider că ultimele recomandări pot fi realizate şi prin intermediul Oficiului pentru 

mijloace de învăţământ aflat în subordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  
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  Abstract: 

  In the current design driving leisure activities takes two fundamental aspects: the 

practical utility and fight fatigue on the one hand and pleasure of movement on the other. If 

used judiciously, leisure becomes a means of personality training, continuing education. 

 



 

 

ACTIVITĂŢI DE LOISIR: AEROBIC DANCE, ZUMBA ŞI 

BODY FITNESS LA ELEVELE DE LICEU  
 

GROSU VLAD TEODOR – Şcoala generală „Petru Maior”, Gherla, Cluj 

MUREŞAN IOANA – Clubul Copiilor, Cluj - Napoca 

 

Rezumat: Motivarea alegerii temei: Imaginea pe care o avem despre propriul corp 

spune multe despre încrederea pe care o avem în noi. Persoanele cu o imagine negativă asupra 

propriului corp tind să se concentreze pe părţile care nu le plac şi au impresia că persoanele 

din jurul lor îi percep în funcţie de aşa-zisele „defecte”. Întrebaţi ce părere au despre propriul 

corp, mai bine de jumătate dintre respondenţi au declarat că „sunt câteva zone cu probleme”. 

Cercetătorii spun că modul cum ne percepem propriul corp este influenţat de o serie de factori 

sociologici şi biologici, începând de la media, familie şi până la chimia cerebrală. Astfel, de 

multe ori, persoane cu un aspect fizic plăcut şi cu un corp armonios au o părere proastă despre 

ele.  

 

Cuvinte cheie: activităţi de loisir, aerobic, motivaţie, exerciţii fizice, timp liber, 

sănătate. 

 

Lipsa de... chef devenit un adevarăt sindrom in rândul sedentarilor, lipsa de motivaţie 

pentru exerciţiile fizice poate să determine o persoană, într-adevăr, să alegă o altă ocupaţie, 

mult mai comodă, decât aceea de a a face mişcare. În acelaşi timp, tot lipsa de motivaţie este 

responsabilă pentru multe probleme cu care ne confruntăm, din cauza renunţării la exerciţiile 

fizice si a adoptării unei alimentaţii nesănătoase (probleme precum obezitatea, bolile 

cardiovasculare sau diabetul). 

Lipsa de timp este, desigur, motivul cel mai frecvent invocat pentru a sta departe de 

sala sau parc.  Majoritatea sedentarilor au, în medie, acelaşi volum de timp liber precum cei 

care practică exerciţii fizice regulat. Până la urma, fiecare dintre noi are responsabilităţi sau 

probleme de rezolvat. Diferenţa constă în modul în care alegem sa ne petrecem timpul liber şi  

importanţa pe care o acordăm mişcării.  

În abordarea problematicii acestei teme, am pornit de la constatarea că activitatea 

fizică realizată într-un mod organizat şi care este în concordanţă cu particularităţile de vârstă, 

este cel mai eficient mijloc de îmbunătăţire a stării fizice, psihice a persoanelor de sex 

feminine ajunse la vârsta tânără adultă. 

Desfăşurarea acestor acivităţi fizice aerobice sub toate formele şi denumirile lor, au ca 

obiectiv major modelarea formei corporale într-una armonioasă şi plină de farmec, dar sigur şi 

o stare constantă de bună dispoziţie. Activităţile fizice realizate pe muzică, într-un cadru 

organizat plăcut amenajat, ofera o satre de bine după o zi plină de stres muncă şi oboseală 

psihică. De asemenea dezvoltă coordonarea, capacitatea de percepere a ritmului şi orientarea 

în spaţiu în condiţiile unor stări emoţionale pozitive, într-un climat optimist. 

Fundamentarea teoretică: Activitatea fizică sistematică este cel mai sigur şi cel mai 

ieftin mod de a evita diversele maladii. Ea îmbunătăţeşte starea de sănătate în mai multe 

moduri: reduce activitatea muşchiului cardiac, micşorează riscul apariţie  bolilor cardio-

vasculare, contribuie la creşterea masei osoase, protejează împotriva osteoporozei. Influenţa 

pozitivă a activităţiii fizice apare şi în sfera psihologică. Se reduc anxietăţile, se atenuează 

stările depresive, se ameliorează calitatea somnului şi buna dispoziţie. Mai mult  efortul fizic 

prestat în grup are rol de integrare socială. Activitatea fizică este şi o modalitate de a fugi de 

problemele cotidianului, de a uita de stresul zilei, deoarece atunci când exersăm, ne dăruim cu 

http://www.bonduelle.ro/main/content/2/5/58/67/dieta-sanateta
http://www.bonduelle.ro/main/content/2/5/58/93/7060/index.html
http://www.bonduelle.ro/main/content/2/5/58/5327/dieta-pentru-cei-stresati
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totalitate efortului. Datorită efortului fizic se ameliorează starea noastră mentală, ceea ce duce 

la o stare de bună dispoziţie. 

Exerciţiile aerobice înglobează activităţi fizice - precum plimbările, joggingul, 

ciclismul, înotul etc. - în urma cărora inima işi menţine sănătatea pentru o perioadă 

îndelungată de timp. Imaginea corporală este evaluată cerând persoanei să îşi coteze forma 

actuală şi ideală a corpului folosind o serie de imagini. Diferenţa dintre cele doua valori este 

gradul lipsei de satisfacţie corporală.  

Studiile arată că 44% din femei nu sunt mulţumite fie de o parte a corpului fie de corp 

ca şi întreg. De asemenea 40% din bărbaţi nu sunt mulţumiţi de corpul lor.  Dorinţa de a 

scădea în greutate se asociază cu imaginea corporală negativă. Importanţa activităţilor fizice 

realizate într-un mod organizat 

Gimnastica aerobică - Aerobicul este una din metodele eficiente de combatere a 

stresului, de prelungire a vieţii şi de dobândire a unei sănătăţi perfecte. Gimnastica aerobică 

reprezintă un complex de exerciţii şi mişcări care dezvoltă toate grupele musculare, având un 

efect benefic asupra organismului. Este accesibilă persoanelor de toate vârstele, indiferent de 

sex, de locaţie: acasă sau la sală, individual sau în grup. Gimnastica aerobică reprezintă o 

activitate fizică sportivă, cu multiple valenţe pozitive având ca principal element de referinta 

capacitatea motrică şi psihică a individului, cu efecte benefice asupra condiţiei fizice şi a 

sănătăţii.  

          Gimnastica aerobica este o gimnastică de întreţinere ce face parte integrantă din 

sistemul exerciţiilor aerobe (alături de jogging, ciclismul, mersul pe disţante lungi, înotul, 

dansul aerob, steperele etc.) şi care se execută cu acompaniament muzical. 

 Clasificare: Activitatea de gimnastică aerobică se bazează în general pe paşi de bază, 

paşi de legătură, săltări, sărituri,  balansări, toate executate cu mişcări de braţe în planuri şi 

direcţii diferite. Având în vedere impactul, respectiv forţa implicată în deplasarea pe verticală 

a corpului şi efectele asupra trenului inferior la aterizarea pe sol, aceste mişcări au fost 

sistematizate astfel: Low impact aerobic; High impact aerobic; High and low combination; 

Step aerobic (Body step); Moderat Impact aerobic; Tae – Bo; Pilates; Slide; Funk; Cardio – 

Funk; Street  dance; Salsa; Jump Rope; Hip- Hop; City – Jam; Body- Sculpt; Total Body 

Conditioning; Aqua – aerobic; Stretching; A- Box; Zumba Aerobic Dance. 

LOW IMPACT AEROBIC: exerciţii cu impact redus (L.I.A.); sunt acele mişcari în care cel 

puţin un picior menţine permanent contactul cu solul. Au fost create în scopul menajării 

articulaţiilor membrului inferior de efectul mişcărilor  high impact. Paşii sunt destinaţi cu 

precădere persoanelor adulte, femeilor însărcinate precum şi persoanelor supraponderale.  

 WALK – mers uşor;  

 MARCH – mers cu ridicarea înaltă a genunchilor; 

 SQUAT –îndoirea genunchilor cu corpul menţinut drept; 

 KNEE-UP – ridicarea si coborârea genunchiului îndoit înainte şi lateral la 90°; 

 KICK – ridicarea şi coborârea piciorului întins înainte si lateral la 90°; 

 HOPSCOTCH – transferarea greutăţii cu ridicarea călcâiului  înapoi 

 LUNGE – fandare înapoi sau lateral; 

 STEP-TOUCH – păşire lateră, înainte şi înapoi cu apropierea picioarelor.      

HIGH IMPACT AEROBIC: exerciţii cu impact mare (H.I.A.); sunt acele mişcări în care în 

anumite momente corpul pierde complet contactul cu solul. Acest tip de aerobic utilizează 

mişcări precum săltările, săriturile şi oferă avantaje cardiovasculare deosebite împreună cu 

multe beneficii metabolice. Principalii paşi utilizaţi în H.I.A. sunt: 

 JOGGING – alergare uşoară; 

 RUN – alergare cu genunchii ridicaţi sau pendularea gambelor înapoi; 

 HOPS – săltări, sărituri; 

 HIGH KICK – balansări ample înainte, lateral ale picioarelor 
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 KNEE-UPS – săltăre cu ridicarea genunchiului la 90°; 

 JUMPING-JACK – săritură în depărtat cu revenire în stând; 

 SKIP – săltare cu pendularea gambei înainte sau lateral la 45° 

Organizarea experimentului 

Ipoteza lucrării - Activitatea fizică realizată într-un mod organizat are efecte 

puternice şi sigure asupra persoanelor care îl practică. Această activitate combate 

sedentarismul, care poate să ducă la boli grave încă de la o vârstă timpurie. Gimnastica 

aerobică prin toate metodele şi formele de antrenament se desfăşoară într-o atmosferă plăcută, 

atractivă, în care oboseala nu este simţită deşi persoanele participante sunt într-o mişcare 

continuă. Ținând cont de particularităţile morfologice, fiziologice şi psihologice ale femeilor 

tinere adulte, consider că gimnastica aerobică este cea mai eficientă metodă folosită  pentru 

obţinera unui corp frumos, sănătos şi recâşigarea încrederii în sine unde este cazul. 

Această activitate trebuie să se desfăşuare în funcţie de particularităţile persoanelor 

participante, locul în care se desfăsuară şi mai ales în funcţie de obiectivele urmărite. 

Gimnastica aerobică indiferent sub ce formă a ei este practicată , realizarea obiectivelor apar 

repede si într-un mod cât se poate de plăcut deoarece muzica este nelipsită. 

Obiectivele lucrării 

 Testarea şi evaluarea rezistenţei aerobe,monitirizarea dezvoltării sitemului 

cardiovascular,  evaluarea vitezei de reacţie şi a forţei generale; 

 Stabilirea metodelor şi formelor de antrenament pentru ambele grupe; 

 Demonstrarea faptului că persoanele care obişnuiesc să practice o formă de activitate 

fizică în mod regulat şi organizat, fără pauze prea lungi reuşesc să-şi îmbunătăţească 

performanţele sportive, să fie mulţumite, încrezătoare şi dornice de mişcare înţelegând 

importaţna şi beneficiile pe care sportul îl are asupra lor. 

 

Locul, perioada, subiecţii - Studiul s-a realizat în localitatea Câmpia – Turzii, judeţul Cluj la 

Casa de Cultură a oraşului. Sala în care s-a desfăşurat toată activitatea, este una folosită pentru 

diferite manifestări social- culturale şi are o dimensiune de 100 mp. Subiecţii sunt eleve ale  

oraşului Câmpia - Turzii, cu vârste cuprinse între 17 ani şi 19 ani, iar numarul total de subiecţi 

care au participat la studiu este de 20. 

Grupa A (10 pers.) este formată din elevele care participă la cursurile de Dance 

Erobic, Pilates şi Zumba Aerobic Dance de mai bine de 7 luni (începând din 15 septembrie), 

iar grupa B (10 pers) fiind formată din începătoare mai exact eleve venite începând cu luna  

ianuarie 2012. 

Grupa A(avansaţi) Grupa B( începătotri) 

10 persoane 10 persoane 

Total 20 de persoane 

 

Realizarea studiului s-a desfăşurat în perioada 14 - 18 mai 2012. Aşadar s-a urmărit 

diferenţa dintre subiectele grupei A participante de mai bine de 8 luni şi subiectele grupei B 

care au avut maxim 4 luni de activitate. Testările au fost realizate cu rigurozitate şi au fost 

prezente toate cele 20 de persoane. 

 

Metodele de cercetare utilizate 

Pentru realizarea ecestui studiu privind s-au folosit următoarele metode de cercetare: 

observaţia; experimentul; metoda matematico-statistică; metoda de prelucrare a datelor. Pe 

întreaga perioadă a studiului am încercat să urmăresc comportamentul, atitudinea şi starea de 
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spirit al clientelor din toate punctele de vedere în urma solocitărilor, prin introducerea unor 

coregrafii mai simple sau complexe şi am observat: 

- un interes mai mare pentru şedinţe manifestat printr-o prezenţă permanent crescută ; 

- participare activă, la orice manifestare din cadrul şedinţei; 

- bună dispoziţie, deconectare totală de lumea din jur, clientele fiind dedicate total activităţii 

pe care o desfăşoară; 

- o mai mare cheltuială de energie; 

- de la şedinţa la şedinţa veneau noi cliente să exeperimenteze ce auzeau de la prietene. 

În experimentul efectuat obiectivul, ţelul a fost ca prin intermediul gimnasticii 

aerobice desfăşurate sub trei forme ale ei şi anume Dance Aerobic, Pilates şi Zumba Dance 

Aerobic să fac persoanele participante să se simtă bine, să slăbeasca, să-şi tonifice 

musculatura în cel mai plăcut mod posibil. Pentru prelucrarea şi interpretarea datelor se 

foloseşte cel mai adesea metoda matematico-statistică. Testele folosite în studiul efectuat au 

fost:  

1. Tesul Cooper de determinare aVO2 max 

Obiective: monitorizarea capacităţii aerobe a sportivului şi determinarea VO2 max. , iar 

modul de desfăşurare a testului: 

- sportivul efectuează o încălzire de 10-15 minute; 

- sportivul aleargă-merge pe pistă cât de repede poate în 12 min. Se înregistrează distanţa 

totală acoperită până la cel mai apropiat marcaj de 100m; 

- sportivul realizează revenirea după efort. Se face analiza rezultatelor prin compararea cu 

valorile dorite.  

2. Testul de step Queens College 

Obiective : monitorizarea sistemului cardiovascular a sportivului, iar modul de desfăşurare a 

testului: se urcă şi se coboară de pe steper  timp de 3 min în ritmul următor: bărbaţii 24 de 

paşi pe minut iar femeile 22 de paşi pe minut. Se foloseşte metronomul sau se cere unei 

persoane menţinerea ritmului, la 5 secunde după încheierea testului se măsoară frecvenţa 

cardiacă pe 15 secunde. Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile dorite 

(anterioare sau în compararea cu rezultatele unui alt subiect).  

3. Testul  de instrucţie T ( T Drill Test ) 

Obiectiv: monitorizarea vitezei sportivului la schimbările de direcţie, iar  

modul de desfăşurare a testului: 

- se aşează trei conuri la o distanţă de 5 m distanţă pe o linie dreaptă, al patrulea con este 

aşezat  la 10 m faţă de conul din mijloc astfel încât conurile formează un T. 

- subiectul începe de la baza T-ului; 

- se dă semnalul start şi se porneşte cronometrul. 

- subiectul aleargă spre conul din mijloc şi îl atinge; 

- apoi face 5 m alergare lateral spre conul din stânga şi îl atinge; 

- face 10 m alergare lateral spre conul mai îndepărtat şi îl atinge: 

- face 5 m alergare lateral apoi la conul din centru şi îl atinge; 

- aleargă 10 m cu spatele la baza T-ului şi atinge conul; 

- se opreşte cronometru. Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile dorite 

(anterioare sau în compararea cu rezultatele unui alt subiect).  

4. Testul de abdomenoflexiune 

Obiectiv : monitorizarea forţei muscular abdominal, iar modul de desfăşurare a testului: 

- întins pe saltea cu genunchii flectaţi, talpile întinse pe podea şi braţele încrucişate la nivelul 

pieptului; 

- asistentul poate fixa talpile pe podea; 

- se începe fiecare abdomenoflexiune cu spatele pe saltea; 

- se ridică trunchiul la 90 
0
 şi se revine la sol; 
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- se înregistrează numărul de abdomenoflexiuni executate in 30 sec; Se face analiza 

rezultatelor prin compararea cu valorile dorite ( anterioare sau în compararea cu rezultatele 

unui alt subiect).  

 5. Genoflexiuni la perete 

 Obiectiv: monitorizarea rezistenţei şi forţei cvadricepsului, iar modul de desfăşurare a 

testului:  

- stând confortabil pe abele picioare şi spatele rezemat de perete; 

- se lasă spatele să alunece pe perete, şoldurile şi genunchii sunt în unghi de 90 
0
; 

- când subiectul este pregătit se porneşte cronometrul; 

- se menţine poziţia cât de mult timp posibil; 

- cronomertul se opreşte când subiectul se ridică în stand; Se face analiza rezultatelor prin 

compararea cu valorile dorite (anterioare sau în compararea cu rezultatele unui alt subiect).  

 

Principalele stiluri de activitate fizică folosite pe parcursul cercetării: aerobic dance, 

pilates, zumba fitness 

 Dance aerobicul este un antrenament ce combină cel mai bine sportul cu muzica, 

utilul cu plăcutul, adresându-se tuturor vârstelor. Deşi, la început a atras doar femeile tinere 

preocupate de scăderea în greutate şi de modelarea corpului, în prezent, dance aerobicul se 

bucură de cît mai mulţi adepţi atât din partea sexului frumos, cât şi a sexului tare. Este o 

modalitate antrenantă şi amuzantă de a vă păstra în forma care îmbină mişcari de ardere a 

grăsimilor cu cele de modelare a musculaturii şi streching. Toate aceste exerciţii fizice sunt 

acompaniate de un fond muzical adecvat care  motivează şi  stimulează. Un antrenament de 

dance aerobic începe cu 5 - 10 minute de încalzire şi streching, urmate de 20 – 30 de minute 

de exerciţii intense de dans şi se încheie prin exerciţii de streching şi de relaxare. 

 Pilates - În lumea fitness-ului, Joseph Pilates a fost o figura revoluţionară. El a 

dezvoltat un sistem de antrenament al corpului şi al minţii cu peste 80 de ani în urma.  

Exerciţiile atât de cunoscute pentru lumea timpului nostru îmbină metode tradiţionale 

caracteristice atât Occidentului, cât şi Orientului. Metoda Pilates reprezintă o experienţă 

completă trup-minte, ce poate fi integrată cu cea mai mare usurinţă în programele noastre 

agitate. Metoda de antrenament  Pilates este complet diferită. Exerciţiile te pun să te 

concentrezi asupra a ceea ce faci. Această formă de concentrare fizică intensă este cunoscută 

sub numele de conexiunea minte-trup. Cu fiecare mişcare sau exerciţiu efectuat, creierul ne 

oferă puterea de concentrare şi nu trupul; corpul este incapabil să acţioneze cu agerime ş i 

pricepere într-o situaţie neprevăzută. Insecuritatea şi gândurile controlează cu adevarat, de 

fapt, limitele noastre fizice şi nivelul de performanţă. Este adevărat că metoda Pilates tinde a 

sculpta corpul şi a-l modela, dar nu într-o formă migăloasă sau supranaturală. Schimbările se 

produc natural. Aceste exerciţii îţi oxigenează muşchii şi cresc flexibilitatea corpului.  Prin 

exerciţiile destinate zonei abdominale se urmăreşte, dezvoltarea musculaturii şi îmbunătpţirea 

circulaţiei sangvine şi a musculaturii interne a zonei pelviene, cu rezultate benefice asupra 

vieţii sexuale.  

După câteva ore de Pilates putem observa o remodelare plăcută a corpului - tonifierea 

abdomenului, îmbunătăţirea formei picioarelor în general şi ameliorarea aspectului zonelor cu  

probleme - fese şi coapse.  La nivel fizic, metoda Pilates contribuie şi la alte lucruri cum ar fi: 

- măresc forma fizică a corpului; 

- îmbunătăţesc sănătatea articulaţiilor, măresc mobilitatea şi agilitatea întregului corp; 

- măreşte forţa fizică, rezistenţa şi previne posibilele leziuni; 

- îmbunătăţeşte controlul minţii asupra corpului, măreşte consecvenţa şi încrederea; 

- corectează şi rectifică poziţia spatelui, prin reducerea durerilor cauzate de poziţia 

defectuoasă la birou.  
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Zumba dance aerobic este energie, dans, distracţie şi mişcare. Se ard multe calorii pe ritmuri 

latino şi internationale (merengue, salsa, samba, raeggeton, cha cha etc.). Indiferent de vârstă 

sau de sex Zumba este programul potrivit pentru ca o persoană să se  umple cu bună-

dispoziţie şi să facă mişcare într-un mod distractiv! Zumba este programul de aerobic ce a 

pornit dintr-un mic studio din Statele Unite şi s-a transformat peste noapte într-un fenomen de 

amploare internaţională, cu milioane de fani în întreaga lume. Ritmurile 

frenetice, muzica distractivă, mişcările provocatoare, paşii de dans 

combinaţi cu exerciţii de tonifiere, cumprinde tot ce are nevoie o persoană. 

Sedinţele  trec fără ca  să-ţi dai seama, creşte încrederea în propria 

persoană de la o şedinţă la alta,iar caloriile se ard în număr mare! Cum 

decurge o şedinţă de Zumba aerobic ? 

 5 minute – încălzire pe ritmuri antrenante 

 45 de minute – dans intens pe ritmuri de salsa, merengue, 

reggaeton, hip-hop, samba, rock’n roll, twist şi multe altele 

 5 minute – stretching pentru revenirea organismului după efort. 

Analiza şi interpretarea datelor 

 Studiul efectuat, în care obiectivul meu a fost să demonstrez eficienţa şi importanţa 

activităţilor fizice la femeile tinere adulte, confirmă ipoteza lucrării, aşa cum se poate deduce 

din graficele şi tabelul centralizator prezentat în acest capitol. 

Prin compararea rezultatelor finale de la grupa A cu rezultatele grupei B se observă 

următoarele: 

TESTUL COOPER

GRUPA A 2.052 
m

 
Figura 1 

 

1. În urma aplicării testului Cooper grupa A a obţinut o medie de 2.058 m. iar grupa B o 

medie de 1.944. Diferenţa  dintre cele două grupe este de 0,114 m în favoarea grupei A, adică 

cea avansată. 

TESTUL QUEENS …

GRUPA A 39.5 
bp15sec

 
Figura 2 

 

2. În urma efectuării  testului Queens College grupa A a obţinut o medie de 39.5bp 15 sec, iar 

grupa B o medie de 40,6bp 15sec. Diferenţa  dintre cele două grupe este de 1,1 bp 15 sec în 

favoarea grupei A, adică cea avansată.  

TESTUL DE …

GRUPA 
A
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Figura 3 

3. În urma tesului de instrucţie T Drill grupa A a obţinut o medie de 14,65sec, iar grupa B o 

medie de 14,77sec. Diferenţa  dintre cele două grupe este de 0,12sec în favoarea grupei A, 

adică cea avansată.  

 

 

     

 

 

                                                   

 

 

Figura 4 

 

4. În urma tesului de abdomenoflexiune grupa A a obţinut o medie de 22 buc. în 30 de sec, iar 

grupa B o medie de 21,8 buc. în 30 sec. Diferenţa  dintre cele două grupe este de  0.2 în 

favoarea grupei A, adică cea avansată.  

GENOFLEXIUNI LA …

GRUPA A 
1.03 s

 
Figura 5 

 

5. Dupa efectuarea testului de genoflexiuni la perete grupa A a obţinut o medie de 1 minut şi 

03 sec., iar grupa B o medie de 0.88 sec. Diferenţa  dintre cele două grupe este de  0,15 sec. în 

favoarea grupei A, adică cea avansată.  

Tabel centralizator cu valorile obţinute pe parcusul experimentului: 
Nr. 

Crt. 

 

Numele şi 

prenumele 

 

Testul 

Cooper 

 

Testul  

Queens 

College 

 

Testul “T” 

Drill 

 

Tesul de abdomen 

flexiune 

 

Genoflexiuni la 

perete 

Grupa A 

avan 

saţi 

Grupa B 

Începă 

tori 

 

A 

 

B 

 

A 

 

B 

 

A 

 

B 

 

A 

 

B 

 

A 

 

B 

 

1. 

 

Subiectul 

nr.1 

 

Subiectul 

nr.1 

 

1.680

m 

 

1.920

m 

 

 

41 

 

45 

 

14,22 

 

14,21 

 

21 

 

 

20 

 

0,58  

 

0,78 

 

2. 

 

Subiectul 

nr.2 

 

Subiectul 

nr.2 

 

2.040

m 

 

1.920

m 

 

 

42 

 

43 

 

14,42 

 

14,09 

 

21 

 

22 

 

0,55 

 

0,46 

 

3. 

 

Subiectul 

nr.3 

 

Subiectul 

nr.3 

 

2.280 

m 

 

1.680

m 

 

45 

 

41 

 

14,82 

 

15,03 

 

24 

 

21 

 

1,09 

 

0,80 

 
4. 

 
Subiectul 

nr.4 

 
Subiectul 

nr.4 

 
2.280

m 

 
2.160

m 

 

 
34 

 
39 

 
13,94 

 
14,62 

 
21 

 
23 

 
0,59 

 
1,02 

 

5. 

 

Subiectul 

 

Subiectul 

 

2.160

 

1.920

 

36 

 

39 

 

14,20 

 

14,98 

 

23 

 

20 

 

1,06 

 

0,49 

TESTUL DE …

GRUPA A 22 …
GRUPA B 21.8 …
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nr.5 nr.5 m m 

 

 

6. 

 

Subiectul 

nr.6 

 

Subiectul 

nr.6 

 

1.920

m 

 

2.160

m 

 

 

37 

 

42 

 

15,40 

 

14,07 

 

18 

 

21 

 

1,12 

 

1,20 

 

7. 

 

Subiectul 

nr.7 

 

Subiectul 

nr.7 

 

2.160

m 

 

2.040

m 

 

40 

 

41 

 

15,33 

 

15,10 

 

23 

 

24 

 

0,58 

 

1,17 

 

8. 

 

Subiectul 

nr.8 

 

Subiectul 

nr.8 

 

1.920

m 

 

1.800

m 
 

 

38 

 

40 

 

16,12 

 

14,49 

 

24 

 

20 

 

1,48 

 

0,70 

 

9. 

 

Subiectul 

nr.9 

 

Subiectul 

nr.9 

 

2.040

m 

 

2.040

m 

 

40 

 

38 

 

14,10 

 

15,79 

 

21 

 

23 

 

1,68 

 

0,93 

 

10. 

 

Subiectul 

nr.10 

 

Subiectul 

nr.10 

 

2.040

m 

 

1.800 

m 

 

42 

 

38 

 

14,00 

 

15,38 

 

24 

 

24 

 

1,57 

 

1,32 

Media aritmetică pentru 

fiecare grupă la toate cele 5 

teste 

 

2.052

m 

 

1.944

m 

 

39.5 

bps 

 

40.6 

bps 

 

14.65 

sec. 

 

14,77 

sec. 

 

22 

buc. 

 

21,8 

buc. 

 

1,03 

sec. 

 

0,88 

sec. 

 

 

Concluzii  Activitatea fizică  ajuta să ne controlăm greutatea, utilizând caloriile în 

exces, care altfel ar fi depozitate ca şi grăsime. Practica regulată a aerobicului are o 

contribuţie hotărâtoare în îmbunătăţirea ratei bătăilor inimii precum şi a stării mentale. Prin 

eficienţa şi aria largă de aplicativitate devine o alternativă opţională valoroasă pentru 

susţinerea formativ educaţională, a diverselor categorii ale populaţiei dar mai ales a populatiei 

tinere adulte. Aerobicul menţine inima şi plămânii într-o condiţie bună, ajută să folosim 

oxigenul mai eficient, ajută la controlul greutăţii corporale şi reduce stresul. Un program 

regulat de aerobic  da un sentiment de siguranţă de sine, de a ne putea controla permanent. De 

asemenea, o activitate regulată la sala de aerobic ne ajută să ne relaxăm muşchii încordaţi şi 

determină corpul să mărească producţia de endorfine (un sedativ natural), despre care se ştie 

că au rol în crearea unei stări de bine şi bună dispoziţie.  Activităţile fizice care se realizează 

într-un cadru organizat, ajută persoanele participante să se delecteze, să socializeze, grupul 

fiind format din cel puţin 20 de persoane. Indiferent sub ce formă sunt practicate exerciţiile 

fizice, subiectul trebuie să realizeze beneficiile pe care le aduce asupra sa. Dacă rezultatele 

sunt mulţumitoare, atunci este bine ca programul să nu fie întrerupt prea des sau pe mai mult 

timp.  Corpul se modifică prin tonifierea musculaturii, îmbunătăţirea activităţii sistemului 

cardio-vascular  (întărirea muşchiului inimii, îmbunătăţirea circulaţiei sângelui, normalizarea 

tensiunii arteriale) şi printr-o funcţionalitate mai buna a sistemului respirator. Ritmul (latino, 

samba, regeton etc.) care asigură fundalul sonor, fac mişcările să nu mai pară la fel de dificile 

şi totul se transormă în plăcere astfel încât numărul clientelor creşte de la o şedinţă la alta. 

Având permanent tangenţă cu muzica şi dansul (coregrafiile) contribuie la dezvoltarea 

gustului artistic. Introducere activităţlor fizice în viaţa de zi cu zi ajută la depăşirea stresului 

cotidian care este tot mai mare, şi să facem faţă greutăţilor, solicitărilor ce apar permanent. 

Activităţile fizice aerobice  influenţează pozitiv dezvoltarea fizică generală a persoanelor 

tinere adulte şi aduce un aport seminificativ asupra sănătaţii. 
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Abstract: Motivation choosing the theme: The image we have of their bodies speaks 

volumes about the confidence we have in ourselves. People with a negative image of their 

body tend to focus on the parts they do not like and they think that people around them 

perceive them according to the so-called "flaws". Ask how they feel about their bodies, more 

than half of respondents said that "there are some problem areas". Researchers say that how 

we perceive our own body is influenced by a number of sociological and biological factors, 

from the media, family and to brain chemistry. So often, people with a pleasant appearance 

and a balanced body have a bad opinion about them. 

 

Key words: leisure activities, aerobics, motivation, exercise, leisure, health. 
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INTRODUCTION 

Nowadays we are living in the era of information. Though it is hard to decide if this is a good 

thing or not, nowadays one can easily access any kind of information in any moment. During 

the history, people used to spread their knowledge by writing. First, there were the cave 

paintings, the hieroglyphics, the papyruses and finally the books. But now, the internet is the 

main mean by which people can spread their information. Somehow, anyone using the 

internet is a potential “author”, “editor” and “publisher”. The question is how valuable or 

correct is the information to be found on the internet.  

DEFINITIONS 

All the definitions will be given according to written works: 

Wiktionary.org defines Authoring as the process of creating the content of a document or 

other content item, i.e., writing or composition. In other words, authoring means the action of 

writing a book, a document or a text. So, in this context, the author is the person who gives 

“birth” to some ideas written on paper.   

Why become an author? There are several reasons: the typical reason is the urge to transmit 

to the public an idea, an experience. Another well known reason is the need to put the 

basis for a sound academic career which implies between a lot of other requirements that 

the academic personnel authors at least one book in the field of physical education and sport.  

In our special case, we may say that it is the urge to transmit and thus make known a point of 

view regarding a field of physical education and sport. The author can write a paper in which 

he/she can transmit information regarding a scientific research or information on a personal 

point of view. Also, the author can write a book in which he/she can transmit wider 

information about a special case in the field of physical education. Whichever is the way the 

author decides to write, there are some principles that need to be followed: 

 The author must be a good reader. It is obvious that one can not write something 

without knowing what other authors have already written. As a matter of fact, it is not 

important only what has been recently written but everything that has ever been 

written in the field. Most of the time, authors tend to focus on recent works and forget 

the old ones, the ones which in the past were used as a basis in the field. As old works 

are being forgotten, the young generation tends to lose the basic information. When 

http://en.wiktionary.org/wiki/content
http://en.wiktionary.org/wiki/item
http://en.wiktionary.org/wiki/writing
http://en.wiktionary.org/wiki/composition
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basic information is lost, we risk to have a superficial new generation, who is 

interested only in reading for finding the direct solution and has no interest in creating 

the solution.  

 The author must be a good writer. Even one writes, he/she must be able to use a 

vocabulary which fits the reading habits of the readers. In other words, whatever is put 

on the paper must be understandable by the readers. If the author uses savant phrases 

or formulates new expressions derived from foreign languages, he/she may risk not to 

be understood. One more important fact is to know how to put your ideas in a logical 

and easy to follow order.  

 The author must be a good researcher. 

 The author must have a sound experience in the field. One can not write a book on 

swimming if he/she has never studied this field. But one can write such a book after 

reading a lot books on swimming, after undertaking a good education in the field, after 

working in the field and after watching and evaluating the works of the colleagues in 

the field. 

 The author must have a reason to write. All the information transmitted in his/her 

work must be shaped according to this reason. One may write a book on gymnastics, 

but the reason he/she writes may be the academic public or parents or children.    

 The author must be patient. First of all, patience is necessary for undertaking all the 

principles mentioned above. Then one must have patience to write, to erase and write 

again and to erase and write again. It is said that good authors write one book for 

several times. 

 The author must be responsible of every single word in his book. 

 The author must strive to be well known in his country and abroad. While being 

known in your own country is relatively easy assuming that one has already written a 

book, being known abroad implies some extra-actions. More information about this 

will be given in the following section. 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPLES TO BE 

FOLLOWED TO BECOME 

A GOOD AUTHOR 

 BEING A GOOD READER 

 BEING A GOOD WRITER 

 BEING A GOOD RESEARCHER 

 HAVING A SOUND EXPERIENCE IN THE 

FIELD 

 HAVING A REASON TO WRITE 

 BEING PATIENT 
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  BEING RESPONSIBLE 

 BEING WELL KNOWN IN HIS/HER OWN 

COUNTRY AND ABROAD 

 

In order to get international recognition, one must get his/her works published in foreign 

countries. For this, two approaches may be recommended: (1) To get his/her work published 

in one country in that country’s language, or, (2) To get his/her work published in any country 

in an international language, preferably in English. As publishing in a specific country in a 

specific language limits the number of the readers to the number of the potential readers of 

that country, it seems that the best approach is to have your work edited in English, the most 

widely used foreign language, and then distributed in any country worldwide.  

Whichever way one decides to take in order to publish his/her work in foreign countries, the 

steps needed to be taken are not easy. The first and one of the most important steps is to have 

your work perfectly edited in the target language. Just to remember how important the 

language of your work is, please review the second principle stated above. It is strongly 

recommended that the editing work is done by a native speaker who also has a good 

experience in the field of physical education and sport. A plain native speaker translator may 

not be able to reflect all the technical meanings in your work! According to Wikipedia.com, 

“Editing is the process of selecting and preparing written (…) media used to convey 

information through the processes of correction, condensation, organization, and other 

modifications performed with an intention of producing a correct, consistent, accurate, and 

complete work.”  

As soon as your work is translated in the target language, you will have to present it to a 

Publishing House. Publishing House is a company which will accept your work and give it a 

commercial frame. There are different sizes and types of Publishing Houses, and though there 

are numerous large and well-known publishers all over the world, small publishers also do an 

important work.  As far as you are not in the position to be a well known author worldwide 

(yet), applying to a big publisher may be frustrating. Starting with smaller publishers is the 

best thing to do! 

 

According to Wikipedia.com, “there are three different categories in which Publishing House 

can be divided: 

Non-Paid Publishers : The term non paid publisher refers to those publication houses 

which does not charge author at all to publish the book.  

Semi Paid Publishers : Publication houses that charges partially to the author in 

order to meet the expenses of the book. Author has full right to claim 50% of the 

copies printed in case if author has met with the burden of paying 50% of the total 

amount to get the books published. 
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Paid Publishers : These days paid publication has become very common, here the 

author has to meet with the total expense to get the book published and author has full 

right to set up marketing policies.” 

For a “young” author, having a contract with a semi-paid or paid publisher is the first step to 

take into the world of international publishing. A prestigious Publishing House must have a 

Publishing or Scientific Board which decides upon the value of the work presented by the 

author. As soon as the author has the acceptance from this Board, the Publishing House can 

decide to publish the work. At this stage, some important aspects to be negotiated are the 

intellectual property rights and royalty rates. Also, the author must clearly understand how the 

Publishing House is going to promote his/her work. One of the most important things that the 

authors must strive is to have a contract with a Publishing House which has the possibility to 

distribute the published book to important libraries worldwide, to regional book distributors 

and booksellers and at least one online bookseller.  

As internet is nowadays an important part of our lives, one aspect that should be also 

considered is the electronic publishing, i.e. the e-books. Though at the beginning electronic 

publishing was used especially for scientific publications, we can see that lately, electronic 

publishing gains more and more importance. First, with electronic publishing, expenses are 

lower. When publishing expenses are lower, the price of the book will be cheaper. Cheaper 

price makes the publication more accessible. When the publication is more accessible the 

number of readers will be higher. The more the publication is being read the more the author 

will get international recognition! 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

Written on paper, the steps to be followed for authoring and gaining international recognition 

seem simple. The truth is that once one has a good planning the rest is easy to follow. 

One important thing that has to be taken into consideration is the fact that while years ago 

there were a lot of East European prominent scientists and authors very well known 

worldwide, nowadays it seems to be an obvious lack of them. The reason for this is not the 

lack of great scientists or authors in these countries, but the truth that they are not well enough 

promoted. Promotion is defined as “a mix of personal selling, advertising, sales promotion, 

direct marketing, and publicity”. Adapting from the principles regarding the basic principles 

of promotion, it can be said that as far as: 

 You present the information to the reader as well as the others, 

 You increase the demand and 
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 You differentiate your work, 

there is no reason not to gain the international recognition as well as well known authors 

worldwide.  

In order to sustain the nowadays scientists and authors from Eastern Europe, a multinational 

company in Turkey started the “GFB project”, a project which’s main purpose is to promote 

the works of the academic personnel from Eastern European countries mainly in Europe and 

worldwide. All the details regarding the project, may be find on the company’. 
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ACTIVITĂŢI DE LOISIR: AEROBIC DANCE, ZUMBA ŞI 

BODY FITNESS LA ELEVELE DE LICEU  
 

GROSU VLAD TEODOR – Şcoala generală „Petru Maior”, Gherla, Cluj 

MUREŞAN IOANA – Clubul Copiilor, Cluj - Napoca 

 

Rezumat: Motivarea alegerii temei: Imaginea pe care o avem despre propriul corp 

spune multe despre încrederea pe care o avem în noi. Persoanele cu o imagine negativă asupra 

propriului corp tind să se concentreze pe părţile care nu le plac şi au impresia că persoanele 

din jurul lor îi percep în funcţie de aşa-zisele „defecte”. Întrebaţi ce părere au despre propriul 

corp, mai bine de jumătate dintre respondenţi au declarat că „sunt câteva zone cu probleme”. 

Cercetătorii spun că modul cum ne percepem propriul corp este influenţat de o serie de factori 

sociologici şi biologici, începând de la media, familie şi până la chimia cerebrală. Astfel, de 

multe ori, persoane cu un aspect fizic plăcut şi cu un corp armonios au o părere proastă despre 

ele.  

 

Cuvinte cheie: activităţi de loisir, aerobic, motivaţie, exerciţii fizice, timp liber, 

sănătate. 

 

Lipsa de... chef devenit un adevarăt sindrom in rândul sedentarilor, lipsa de motivaţie 

pentru exerciţiile fizice poate să determine o persoană, într-adevăr, să alegă o altă ocupaţie, 

mult mai comodă, decât aceea de a a face mişcare. În acelaşi timp, tot lipsa de motivaţie este 

responsabilă pentru multe probleme cu care ne confruntăm, din cauza renunţării la exerciţiile 

fizice si a adoptării unei alimentaţii nesănătoase (probleme precum obezitatea, bolile 

cardiovasculare sau diabetul). 

Lipsa de timp este, desigur, motivul cel mai frecvent invocat pentru a sta departe de 

sala sau parc.  Majoritatea sedentarilor au, în medie, acelaşi volum de timp liber precum cei 

care practică exerciţii fizice regulat. Până la urma, fiecare dintre noi are responsabilităţi sau 

probleme de rezolvat. Diferenţa constă în modul în care alegem sa ne petrecem timpul liber şi  

importanţa pe care o acordăm mişcării.  

În abordarea problematicii acestei teme, am pornit de la constatarea că activitatea 

fizică realizată într-un mod organizat şi care este în concordanţă cu particularităţile de vârstă, 

este cel mai eficient mijloc de îmbunătăţire a stării fizice, psihice a persoanelor de sex 

feminine ajunse la vârsta tânără adultă. 

Desfăşurarea acestor acivităţi fizice aerobice sub toate formele şi denumirile lor, au ca 

obiectiv major modelarea formei corporale într-una armonioasă şi plină de farmec, dar sigur şi 

o stare constantă de bună dispoziţie. Activităţile fizice realizate pe muzică, într-un cadru 

organizat plăcut amenajat, ofera o satre de bine după o zi plină de stres muncă şi oboseală 

psihică. De asemenea dezvoltă coordonarea, capacitatea de percepere a ritmului şi orientarea 

în spaţiu în condiţiile unor stări emoţionale pozitive, într-un climat optimist. 

Fundamentarea teoretică: Activitatea fizică sistematică este cel mai sigur şi cel mai 

ieftin mod de a evita diversele maladii. Ea îmbunătăţeşte starea de sănătate în mai multe 

moduri: reduce activitatea muşchiului cardiac, micşorează riscul apariţie  bolilor cardio-

vasculare, contribuie la creşterea masei osoase, protejează împotriva osteoporozei. Influenţa 

pozitivă a activităţiii fizice apare şi în sfera psihologică. Se reduc anxietăţile, se atenuează 

stările depresive, se ameliorează calitatea somnului şi buna dispoziţie. Mai mult  efortul fizic 

prestat în grup are rol de integrare socială. Activitatea fizică este şi o modalitate de a fugi de 

http://www.bonduelle.ro/main/content/2/5/58/67/dieta-sanateta
http://www.bonduelle.ro/main/content/2/5/58/93/7060/index.html
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problemele cotidianului, de a uita de stresul zilei, deoarece atunci când exersăm, ne dăruim cu 

totalitate efortului. Datorită efortului fizic se ameliorează starea noastră mentală, ceea ce duce 

la o stare de bună dispoziţie. 

Exerciţiile aerobice înglobează activităţi fizice - precum plimbările, joggingul, 

ciclismul, înotul etc. - în urma cărora inima işi menţine sănătatea pentru o perioadă 

îndelungată de timp. Imaginea corporală este evaluată cerând persoanei să îşi coteze forma 

actuală şi ideală a corpului folosind o serie de imagini. Diferenţa dintre cele doua valori este 

gradul lipsei de satisfacţie corporală.  

Studiile arată că 44% din femei nu sunt mulţumite fie de o parte a corpului fie de corp 

ca şi întreg. De asemenea 40% din bărbaţi nu sunt mulţumiţi de corpul lor.  Dorinţa de a 

scădea în greutate se asociază cu imaginea corporală negativă. Importanţa activităţilor fizice 

realizate într-un mod organizat 

Gimnastica aerobică - Aerobicul este una din metodele eficiente de combatere a 

stresului, de prelungire a vieţii şi de dobândire a unei sănătăţi perfecte. Gimnastica aerobică 

reprezintă un complex de exerciţii şi mişcări care dezvoltă toate grupele musculare, având un 

efect benefic asupra organismului. Este accesibilă persoanelor de toate vârstele, indiferent de 

sex, de locaţie: acasă sau la sală, individual sau în grup. Gimnastica aerobică reprezintă o 

activitate fizică sportivă, cu multiple valenţe pozitive având ca principal element de referinta 

capacitatea motrică şi psihică a individului, cu efecte benefice asupra condiţiei fizice şi a 

sănătăţii.  

          Gimnastica aerobica este o gimnastică de întreţinere ce face parte integrantă din 

sistemul exerciţiilor aerobe (alături de jogging, ciclismul, mersul pe disţante lungi, înotul, 

dansul aerob, steperele etc.) şi care se execută cu acompaniament muzical. 

 Clasificare: Activitatea de gimnastică aerobică se bazează în general pe paşi de bază, 

paşi de legătură, săltări, sărituri,  balansări, toate executate cu mişcări de braţe în planuri şi 

direcţii diferite. Având în vedere impactul, respectiv forţa implicată în deplasarea pe verticală 

a corpului şi efectele asupra trenului inferior la aterizarea pe sol, aceste mişcări au fost 

sistematizate astfel: Low impact aerobic; High impact aerobic; High and low combination; 

Step aerobic (Body step); Moderat Impact aerobic; Tae – Bo; Pilates; Slide; Funk; Cardio – 

Funk; Street  dance; Salsa; Jump Rope; Hip- Hop; City – Jam; Body- Sculpt; Total Body 

Conditioning; Aqua – aerobic; Stretching; A- Box; Zumba Aerobic Dance. 

LOW IMPACT AEROBIC: exerciţii cu impact redus (L.I.A.); sunt acele mişcari în care cel 

puţin un picior menţine permanent contactul cu solul. Au fost create în scopul menajării 

articulaţiilor membrului inferior de efectul mişcărilor  high impact. Paşii sunt destinaţi cu 

precădere persoanelor adulte, femeilor însărcinate precum şi persoanelor supraponderale.  

 WALK – mers uşor;  

 MARCH – mers cu ridicarea înaltă a genunchilor; 

 SQUAT –îndoirea genunchilor cu corpul menţinut drept; 

 KNEE-UP – ridicarea si coborârea genunchiului îndoit înainte şi lateral la 90°; 

 KICK – ridicarea şi coborârea piciorului întins înainte si lateral la 90°; 

 HOPSCOTCH – transferarea greutăţii cu ridicarea călcâiului  înapoi 

 LUNGE – fandare înapoi sau lateral; 

 STEP-TOUCH – păşire lateră, înainte şi înapoi cu apropierea picioarelor.      

HIGH IMPACT AEROBIC: exerciţii cu impact mare (H.I.A.); sunt acele mişcări în care în 

anumite momente corpul pierde complet contactul cu solul. Acest tip de aerobic utilizează 

mişcări precum săltările, săriturile şi oferă avantaje cardiovasculare deosebite împreună cu 

multe beneficii metabolice. Principalii paşi utilizaţi în H.I.A. sunt: 

 JOGGING – alergare uşoară; 

 RUN – alergare cu genunchii ridicaţi sau pendularea gambelor înapoi; 

 HOPS – săltări, sărituri; 

http://www.bonduelle.ro/main/content/2/5/58/5327/dieta-pentru-cei-stresati
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 HIGH KICK – balansări ample înainte, lateral ale picioarelor 

 KNEE-UPS – săltăre cu ridicarea genunchiului la 90°; 

 JUMPING-JACK – săritură în depărtat cu revenire în stând; 

 SKIP – săltare cu pendularea gambei înainte sau lateral la 45° 

Organizarea experimentului 

Ipoteza lucrării - Activitatea fizică realizată într-un mod organizat are efecte 

puternice şi sigure asupra persoanelor care îl practică. Această activitate combate 

sedentarismul, care poate să ducă la boli grave încă de la o vârstă timpurie. Gimnastica 

aerobică prin toate metodele şi formele de antrenament se desfăşoară într-o atmosferă plăcută, 

atractivă, în care oboseala nu este simţită deşi persoanele participante sunt într-o mişcare 

continuă. Ținând cont de particularităţile morfologice, fiziologice şi psihologice ale femeilor 

tinere adulte, consider că gimnastica aerobică este cea mai eficientă metodă folosită  pentru 

obţinera unui corp frumos, sănătos şi recâşigarea încrederii în sine unde este cazul. 

Această activitate trebuie să se desfăşuare în funcţie de particularităţile persoanelor 

participante, locul în care se desfăsuară şi mai ales în funcţie de obiectivele urmărite. 

Gimnastica aerobică indiferent sub ce formă a ei este practicată , realizarea obiectivelor apar 

repede si într-un mod cât se poate de plăcut deoarece muzica este nelipsită. 

Obiectivele lucrării 

 Testarea şi evaluarea rezistenţei aerobe,monitirizarea dezvoltării sitemului 

cardiovascular,  evaluarea vitezei de reacţie şi a forţei generale; 

 Stabilirea metodelor şi formelor de antrenament pentru ambele grupe; 

 Demonstrarea faptului că persoanele care obişnuiesc să practice o formă de activitate 

fizică în mod regulat şi organizat, fără pauze prea lungi reuşesc să-şi îmbunătăţească 

performanţele sportive, să fie mulţumite, încrezătoare şi dornice de mişcare înţelegând 

importaţna şi beneficiile pe care sportul îl are asupra lor. 

 

Locul, perioada, subiecţii - Studiul s-a realizat în localitatea Câmpia – Turzii, judeţul Cluj la 

Casa de Cultură a oraşului. Sala în care s-a desfăşurat toată activitatea, este una folosită pentru 

diferite manifestări social- culturale şi are o dimensiune de 100 mp. Subiecţii sunt eleve ale  

oraşului Câmpia - Turzii, cu vârste cuprinse între 17 ani şi 19 ani, iar numarul total de subiecţi 

care au participat la studiu este de 20. 

Grupa A (10 pers.) este formată din elevele care participă la cursurile de Dance 

Erobic, Pilates şi Zumba Aerobic Dance de mai bine de 7 luni (începând din 15 septembrie), 

iar grupa B (10 pers) fiind formată din începătoare mai exact eleve venite începând cu luna  

ianuarie 2012. 

Grupa A(avansaţi) Grupa B( începătotri) 

10 persoane 10 persoane 

Total 20 de persoane 

 

Realizarea studiului s-a desfăşurat în perioada 14 - 18 mai 2012. Aşadar s-a urmărit 

diferenţa dintre subiectele grupei A participante de mai bine de 8 luni şi subiectele grupei B 

care au avut maxim 4 luni de activitate. Testările au fost realizate cu rigurozitate şi au fost 

prezente toate cele 20 de persoane. 

 

Metodele de cercetare utilizate 

Pentru realizarea ecestui studiu privind s-au folosit următoarele metode de cercetare: 

observaţia; experimentul; metoda matematico-statistică; metoda de prelucrare a datelor. Pe 
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întreaga perioadă a studiului am încercat să urmăresc comportamentul, atitudinea şi starea de 

spirit al clientelor din toate punctele de vedere în urma solocitărilor, prin introducerea unor 

coregrafii mai simple sau complexe şi am observat: 

- un interes mai mare pentru şedinţe manifestat printr-o prezenţă permanent crescută ; 

- participare activă, la orice manifestare din cadrul şedinţei; 

- bună dispoziţie, deconectare totală de lumea din jur, clientele fiind dedicate total activităţii 

pe care o desfăşoară; 

- o mai mare cheltuială de energie; 

- de la şedinţa la şedinţa veneau noi cliente să exeperimenteze ce auzeau de la prietene. 

În experimentul efectuat obiectivul, ţelul a fost ca prin intermediul gimnasticii 

aerobice desfăşurate sub trei forme ale ei şi anume Dance Aerobic, Pilates şi Zumba Dance 

Aerobic să fac persoanele participante să se simtă bine, să slăbeasca, să-şi tonifice 

musculatura în cel mai plăcut mod posibil. Pentru prelucrarea şi interpretarea datelor se 

foloseşte cel mai adesea metoda matematico-statistică. Testele folosite în studiul efectuat au 

fost:  

1. Tesul Cooper de determinare aVO2 max 

Obiective: monitorizarea capacităţii aerobe a sportivului şi determinarea VO2 max. , iar 

modul de desfăşurare a testului: 

- sportivul efectuează o încălzire de 10-15 minute; 

- sportivul aleargă-merge pe pistă cât de repede poate în 12 min. Se înregistrează distanţa 

totală acoperită până la cel mai apropiat marcaj de 100m; 

- sportivul realizează revenirea după efort. Se face analiza rezultatelor prin compararea cu 

valorile dorite.  

2. Testul de step Queens College 

Obiective : monitorizarea sistemului cardiovascular a sportivului, iar modul de desfăşurare a 

testului: se urcă şi se coboară de pe steper  timp de 3 min în ritmul următor: bărbaţii 24 de 

paşi pe minut iar femeile 22 de paşi pe minut. Se foloseşte metronomul sau se cere unei 

persoane menţinerea ritmului, la 5 secunde după încheierea testului se măsoară frecvenţa 

cardiacă pe 15 secunde. Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile dorite 

(anterioare sau în compararea cu rezultatele unui alt subiect).  

3. Testul  de instrucţie T ( T Drill Test ) 
Obiectiv: monitorizarea vitezei sportivului la schimbările de direcţie, iar  

modul de desfăşurare a testului: 

- se aşează trei conuri la o distanţă de 5 m distanţă pe o linie dreaptă, al patrulea con este 

aşezat  la 10 m faţă de conul din mijloc astfel încât conurile formează un T. 

- subiectul începe de la baza T-ului; 

- se dă semnalul start şi se porneşte cronometrul. 

- subiectul aleargă spre conul din mijloc şi îl atinge; 

- apoi face 5 m alergare lateral spre conul din stânga şi îl atinge; 

- face 10 m alergare lateral spre conul mai îndepărtat şi îl atinge: 

- face 5 m alergare lateral apoi la conul din centru şi îl atinge; 

- aleargă 10 m cu spatele la baza T-ului şi atinge conul; 

- se opreşte cronometru. Se face analiza rezultatelor prin compararea cu valorile dorite 

(anterioare sau în compararea cu rezultatele unui alt subiect).  

4. Testul de abdomenoflexiune 

Obiectiv : monitorizarea forţei muscular abdominal, iar modul de desfăşurare a testului: 

- întins pe saltea cu genunchii flectaţi, talpile întinse pe podea şi braţele încrucişate la nivelul 

pieptului; 

- asistentul poate fixa talpile pe podea; 

- se începe fiecare abdomenoflexiune cu spatele pe saltea; 
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- se ridică trunchiul la 90 
0
 şi se revine la sol; 

- se înregistrează numărul de abdomenoflexiuni executate in 30 sec; Se face analiza 

rezultatelor prin compararea cu valorile dorite ( anterioare sau în compararea cu rezultatele 

unui alt subiect).  

 5. Genoflexiuni la perete 

 Obiectiv: monitorizarea rezistenţei şi forţei cvadricepsului, iar modul de desfăşurare a 

testului:  

- stând confortabil pe abele picioare şi spatele rezemat de perete; 

- se lasă spatele să alunece pe perete, şoldurile şi genunchii sunt în unghi de 90 
0
; 

- când subiectul este pregătit se porneşte cronometrul; 

- se menţine poziţia cât de mult timp posibil; 

- cronomertul se opreşte când subiectul se ridică în stand; Se face analiza rezultatelor prin 

compararea cu valorile dorite (anterioare sau în compararea cu rezultatele unui alt subiect).  

 

Principalele stiluri de activitate fizică folosite pe parcursul cercetării: aerobic dance, 

pilates, zumba fitness 

 Dance aerobicul este un antrenament ce combină cel mai bine sportul cu muzica, 

utilul cu plăcutul, adresându-se tuturor vârstelor. Deşi, la început a atras doar femeile tinere 

preocupate de scăderea în greutate şi de modelarea corpului, în prezent, dance aerobicul se 

bucură de cît mai mulţi adepţi atât din partea sexului frumos, cât şi a sexului tare. Este o 

modalitate antrenantă şi amuzantă de a vă păstra în forma care îmbină mişcari de ardere a 

grăsimilor cu cele de modelare a musculaturii şi streching. Toate aceste exerciţii fizice sunt 

acompaniate de un fond muzical adecvat care  motivează şi  stimulează. Un antrenament de 

dance aerobic începe cu 5 - 10 minute de încalzire şi streching, urmate de 20 – 30 de minute 

de exerciţii intense de dans şi se încheie prin exerciţii de streching şi de relaxare. 

 Pilates - În lumea fitness-ului, Joseph Pilates a fost o figura revoluţionară. El a 

dezvoltat un sistem de antrenament al corpului şi al minţii cu peste 80 de ani în urma.  

Exerciţiile atât de cunoscute pentru lumea timpului nostru îmbină metode tradiţionale 

caracteristice atât Occidentului, cât şi Orientului. Metoda Pilates reprezintă o experienţă 

completă trup-minte, ce poate fi integrată cu cea mai mare usurinţă în programele noastre 

agitate. Metoda de antrenament  Pilates este complet diferită. Exerciţiile te pun să te 

concentrezi asupra a ceea ce faci. Această formă de concentrare fizică intensă este cunoscută 

sub numele de conexiunea minte-trup. Cu fiecare mişcare sau exerciţiu efectuat, creierul ne 

oferă puterea de concentrare şi nu trupul; corpul este incapabil să acţioneze cu agerime şi 

pricepere într-o situaţie neprevăzută. Insecuritatea şi gândurile controlează cu adevarat, de 

fapt, limitele noastre fizice şi nivelul de performanţă. Este adevărat că metoda Pilates tinde a 

sculpta corpul şi a-l modela, dar nu într-o formă migăloasă sau supranaturală. Schimbările se 

produc natural. Aceste exerciţii îţi oxigenează muşchii şi cresc flexibilitatea corpului.  Prin 

exerciţiile destinate zonei abdominale se urmăreşte, dezvoltarea musculaturii şi îmbunătpţirea 

circulaţiei sangvine şi a musculaturii interne a zonei pelviene, cu rezultate benefice asupra 

vieţii sexuale.  

După câteva ore de Pilates putem observa o remodelare plăcută a corpului - tonifierea 

abdomenului, îmbunătăţirea formei picioarelor în general şi ameliorarea aspectului zonelor cu 

probleme - fese şi coapse.  La nivel fizic, metoda Pilates contribuie şi la alte lucruri cum ar fi: 

- măresc forma fizică a corpului; 

- îmbunătăţesc sănătatea articulaţiilor, măresc mobilitatea şi agilitatea întregului corp; 

- măreşte forţa fizică, rezistenţa şi previne posibilele leziuni; 

- îmbunătăţeşte controlul minţii asupra corpului, măreşte consecvenţa şi încrederea; 

- corectează şi rectifică poziţia spatelui, prin reducerea durerilor cauzate de poziţia 

defectuoasă la birou.  
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Zumba dance aerobic este energie, dans, distracţie şi mişcare. Se ard multe calorii pe ritmuri 

latino şi internationale (merengue, salsa, samba, raeggeton, cha cha etc.). Indiferent de vârstă 

sau de sex Zumba este programul potrivit pentru ca o persoană să se  umple cu bună-

dispoziţie şi să facă mişcare într-un mod distractiv! Zumba este programul de aerobic ce a 

pornit dintr-un mic studio din Statele Unite şi s-a transformat peste noapte într-un fenomen de 

amploare internaţională, cu milioane de fani în întreaga lume. Ritmurile 

frenetice, muzica distractivă, mişcările provocatoare, paşii de dans 

combinaţi cu exerciţii de tonifiere, cumprinde tot ce are nevoie o persoană. 

Sedinţele  trec fără ca  să-ţi dai seama, creşte încrederea în propria 

persoană de la o şedinţă la alta,iar caloriile se ard în număr mare! Cum 

decurge o şedinţă de Zumba aerobic ? 

 5 minute – încălzire pe ritmuri antrenante 

 45 de minute – dans intens pe ritmuri de salsa, merengue, 

reggaeton, hip-hop, samba, rock’n roll, twist şi multe altele 

 5 minute – stretching pentru revenirea organismului după efort. 

Analiza şi interpretarea datelor 

 Studiul efectuat, în care obiectivul meu a fost să demonstrez eficienţa şi importanţa 

activităţilor fizice la femeile tinere adulte, confirmă ipoteza lucrării, aşa cum se poate deduce 

din graficele şi tabelul centralizator prezentat în acest capitol. 

Prin compararea rezultatelor finale de la grupa A cu rezultatele grupei B se observă 

următoarele: 

TESTUL COOPER

GRUPA A 2.052 
m

 
Figura 1 

 

1. În urma aplicării testului Cooper grupa A a obţinut o medie de 2.058 m. iar grupa B o 

medie de 1.944. Diferenţa  dintre cele două grupe este de 0,114 m în favoarea grupei A, adică 

cea avansată. 

TESTUL QUEENS …

GRUPA A 39.5 
bp15sec

 
Figura 2 

 

2. În urma efectuării  testului Queens College grupa A a obţinut o medie de 39.5bp 15 sec, iar 

grupa B o medie de 40,6bp 15sec. Diferenţa  dintre cele două grupe este de 1,1 bp 15 sec în 

favoarea grupei A, adică cea avansată.  

TESTUL DE …

GRUPA 
A
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Figura 3 

3. În urma tesului de instrucţie T Drill grupa A a obţinut o medie de 14,65sec, iar grupa B o 

medie de 14,77sec. Diferenţa  dintre cele două grupe este de 0,12sec în favoarea grupei A, 

adică cea avansată.  

 

 

     

 

 

                                                   

 

 

Figura 4 

 

4. În urma tesului de abdomenoflexiune grupa A a obţinut o medie de 22 buc. în 30 de sec, iar 

grupa B o medie de 21,8 buc. în 30 sec. Diferenţa  dintre cele două grupe este de  0.2 în 

favoarea grupei A, adică cea avansată.  

GENOFLEXIUNI LA …

GRUPA A 
1.03 s

 
Figura 5 

 

5. Dupa efectuarea testului de genoflexiuni la perete grupa A a obţinut o medie de 1 minut şi 

03 sec., iar grupa B o medie de 0.88 sec. Diferenţa  dintre cele două grupe este de  0,15 sec. în 

favoarea grupei A, adică cea avansată.  

Tabel centralizator cu valorile obţinute pe parcusul experimentului: 
Nr. 

Crt. 

 

Numele şi 

prenumele 

 

Testul 

Cooper 

 

Testul  

Queens 

College 

 

Testul “T” 

Drill 

 

Tesul de abdomen 

flexiune 

 

Genoflexiuni la 

perete 

Grupa A 

avan 

saţi 

Grupa B 

Începă 

tori 

 

A 

 

B 

 

A 

 

B 

 

A 

 

B 

 

A 

 

B 

 

A 

 

B 

 

1. 

 

Subiectul 

nr.1 

 

Subiectul 

nr.1 

 

1.680

m 

 

1.920

m 

 

 

41 

 

45 

 

14,22 

 

14,21 

 

21 

 

 

20 

 

0,58  

 

0,78 

 

2. 

 

Subiectul 

nr.2 

 

Subiectul 

nr.2 

 

2.040

m 

 

1.920

m 

 

 

42 

 

43 

 

14,42 

 

14,09 

 

21 

 

22 

 

0,55 

 

0,46 

 

3. 

 

Subiectul 

nr.3 

 

Subiectul 

nr.3 

 

2.280 

m 

 

1.680

m 

 

45 

 

41 

 

14,82 

 

15,03 

 

24 

 

21 

 

1,09 

 

0,80 

 
4. 

 
Subiectul 

nr.4 

 
Subiectul 

nr.4 

 
2.280

m 

 
2.160

m 

 

 
34 

 
39 

 
13,94 

 
14,62 

 
21 

 
23 

 
0,59 

 
1,02 

 

5. 

 

Subiectul 

 

Subiectul 

 

2.160

 

1.920

 

36 

 

39 

 

14,20 

 

14,98 

 

23 

 

20 

 

1,06 

 

0,49 

TESTUL DE …

GRUPA A 22 …
GRUPA B 21.8 …
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nr.5 nr.5 m m 

 

 

6. 

 

Subiectul 

nr.6 

 

Subiectul 

nr.6 

 

1.920

m 

 

2.160

m 

 

 

37 

 

42 

 

15,40 

 

14,07 

 

18 

 

21 

 

1,12 

 

1,20 

 

7. 

 

Subiectul 

nr.7 

 

Subiectul 

nr.7 

 

2.160

m 

 

2.040

m 

 

40 

 

41 

 

15,33 

 

15,10 

 

23 

 

24 

 

0,58 

 

1,17 

 

8. 

 

Subiectul 

nr.8 

 

Subiectul 

nr.8 

 

1.920

m 

 

1.800

m 
 

 

38 

 

40 

 

16,12 

 

14,49 

 

24 

 

20 

 

1,48 

 

0,70 

 

9. 

 

Subiectul 

nr.9 

 

Subiectul 

nr.9 

 

2.040

m 

 

2.040

m 

 

40 

 

38 

 

14,10 

 

15,79 

 

21 

 

23 

 

1,68 

 

0,93 

 

10. 

 

Subiectul 

nr.10 

 

Subiectul 

nr.10 

 

2.040

m 

 

1.800 

m 

 

42 

 

38 

 

14,00 

 

15,38 

 

24 

 

24 

 

1,57 

 

1,32 

Media aritmetică pentru 

fiecare grupă la toate cele 5 

teste 

 

2.052

m 

 

1.944

m 

 

39.5 

bps 

 

40.6 

bps 

 

14.65 

sec. 

 

14,77 

sec. 

 

22 

buc. 

 

21,8 

buc. 

 

1,03 

sec. 

 

0,88 

sec. 

 

 

Concluzii  Activitatea fizică  ajuta să ne controlăm greutatea, utilizând caloriile în 

exces, care altfel ar fi depozitate ca şi grăsime. Practica regulată a aerobicului are o 

contribuţie hotărâtoare în îmbunătăţirea ratei bătăilor inimii precum şi a stării mentale. Prin 

eficienţa şi aria largă de aplicativitate devine o alternativă opţională valoroasă pentru 

susţinerea formativ educaţională, a diverselor categorii ale populaţiei dar mai ales a populatiei 

tinere adulte. Aerobicul menţine inima şi plămânii într-o condiţie bună, ajută să folosim 

oxigenul mai eficient, ajută la controlul greutăţii corporale şi reduce stresul. Un program 

regulat de aerobic  da un sentiment de siguranţă de sine, de a ne putea controla permanent. De 

asemenea, o activitate regulată la sala de aerobic ne ajută să ne relaxăm muşchii încordaţi şi 

determină corpul să mărească producţia de endorfine (un sedativ natural), despre care se ştie 

că au rol în crearea unei stări de bine şi bună dispoziţie.  Activităţile fizice care se realizează 

într-un cadru organizat, ajută persoanele participante să se delecteze, să socializeze, grupul 

fiind format din cel puţin 20 de persoane. Indiferent sub ce formă sunt practicate exerciţiile 

fizice, subiectul trebuie să realizeze beneficiile pe care le aduce asupra sa. Dacă rezultatele 

sunt mulţumitoare, atunci este bine ca programul să nu fie întrerupt prea des sau pe mai mult 

timp.  Corpul se modifică prin tonifierea musculaturii, îmbunătăţirea activităţii sistemului 

cardio-vascular  (întărirea muşchiului inimii, îmbunătăţirea circulaţiei sângelui, normalizarea 

tensiunii arteriale) şi printr-o funcţionalitate mai buna a sistemului respirator. Ritmul (latino, 

samba, regeton etc.) care asigură fundalul sonor, fac mişcările să nu mai pară la fel de dificile 

şi totul se transormă în plăcere astfel încât numărul clientelor creşte de la o şedinţă la alta. 

Având permanent tangenţă cu muzica şi dansul (coregrafiile) contribuie la dezvoltarea 

gustului artistic. Introducere activităţlor fizice în viaţa de zi cu zi ajută la depăşirea stresului 

cotidian care este tot mai mare, şi să facem faţă greutăţilor, solicitărilor ce apar permanent. 

Activităţile fizice aerobice  influenţează pozitiv dezvoltarea fizică generală a persoanelor 

tinere adulte şi aduce un aport seminificativ asupra sănătaţii. 
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Abstract: Motivation choosing the theme: The image we have of their bodies speaks 

volumes about the confidence we have in ourselves. People with a negative image of their 

body tend to focus on the parts they do not like and they think that people around them 

perceive them according to the so-called "flaws". Ask how they feel about their bodies, more 

than half of respondents said that "there are some problem areas". Researchers say that how 

we perceive our own body is influenced by a number of sociological and biological factors, 

from the media, family and to brain chemistry. So often, people with a pleasant appearance 

and a balanced body have a bad opinion about them. 
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Introduction 

Among the many elements that characterize the individuality of a people, there is certainly 

also the recreational activity which is the first, the most genuine and spontaneous form of 

expression. In the case of Valle d'Aosta, the "rebatta" is one of the oldest forms through which 

they express needs "sport" of the people of Valle d'Aosta (1). The "rebatta" represents 

(together with the "tsan", "fiolet" and "palet") one of the four traditional and popular sport in 

the Valle d'Aosta. 

This game, despite the simplicity of its instruments and its dynamics, has the characteristics of 

agility, dexterity, skill, physical and mental balance and creates that participates in the group 

from the outside, as a spectator, those emotional situations that are classified as tension and 

uncertainty. This explains why it is so rooted in the mentality of our people, it is still so vital 

and felt despite the passage of time, the evolution of the costumes, the changing social 

conditions (2). 

 

Reference area: Physical Education 

 

Content 

Gambling tools 

 

• The "rebatta" ball a minimum diameter of 30 mm, a time of hard wood laden with nails, now 

made of aluminum alloy, shaped like a golf ball. 

• The "matchocca" (or "masetta" or "léima"): bat composed of a final part cut in the shape of 

prism grafted on a stick, usually of ash. The overall length varies from a minimum of 100-105 

cm to a maximum of 140-150 cm. 

• The "pipe" or "fioletta" (or "levoù" or "creu"): lever wood of different shapes similar to a 

pipe with metal base because it adheres to the ground, not worn and invariably results in plan. 

There are two different types of levers adopted in the game: the "pipe", used by the majority 

of the teams, and the "creu", typical of the valley of Cogne, who being in the form of 

Cross gives to launch the ball move more vertical (3). 

 

The rules of the game 

 

As happens in other sports traditional Valle d'Aosta also in the case of "rebatta" the name of 

the game coincides with that of the ball used for its development. The mechanism of 

competition is to hit the ball in the air and throw it as far as possible. 

For the launch using the "matchocca", the "rebatta" and "pipe". The shape of bats varies, 

albeit slightly, depending on the preferences of the players, everyone has their own "pipe" 

personal and also changes the diameter of the balls. 

The playing field is located on flat meadows and free of obstacles. It has triangular shape and 

is divided by parallel lines drawn in a herringbone pattern by means of cords connected to 
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lateral sliding bars. From one line to run 15 meters and the total length of the field varies 

according to the category they belong to players who are competing in the game, ranging 

from 195 meters (equivalent to 16 points) for the first and second category, the 180 meters 

(Equivalent to 12 points) for all other categories. At the apex of the triangle of game is placed 

the abutment region ("plase"), which has a rectangular shape and covers an area of 6 square 

meters (4). 

Each team consists of 6 elements, including 5 full and 1 reserve, alternates in the start in a 

specified way before the game. Each player is entitled to 20 strokes with the right to repeat 

the first (the "lady") if dissatisfied. The first team to beat is the one that goes to the home 

team, after which it passes to the other team. 

Participation in this game is very masculine, even if, at times, in the history of "rebatta" teams 

meet some women. 

As regards the dynamics should be noted that this game is individual; final scores, obtained 

by the teams, are in fact the sum of the benefits obtained from the individual. The team that 

wins the match at the end of the game (200 characters) has more points. There shall be no tie: 

In case of a tie, there shall be other five playoff trips (5). 

At each meeting are the judges to ensure compliance with the rules and punish transgressions. 

At the time of the stop ("battua"), the player places carefully "fioletta" on the firing point. The 

preparation of the seat best suited to accommodate the lever is long and accurate: it moves, 

with the help of the "fioletta" same, the dry soil, it gets wet uniformly with the aid of a 

nebulizer, it compacts and, for each shot, repeating the same gestures. This is a delicate 

operation because the correct location of the "pipe" depends on the success of the riser 

("levou") of the ball (6). 

Afterwards, he puts the "rebatta" notch present on the lever, holding with both hands 

"masetta" settles his feet on the ground, she bends slightly and hits the nozzle of the "pipe" 

thus projecting the ball in the air, so the hard hitting it toward the field. 

The "levou" is the magic moment of "rebatta" fractions of a second, spending hovered in the 

air as the ball makes its downward, allowing the viewer to observe the movements of the 

player who is about to strike and to take all elegance and the power of his playing technique. 

Immediately after the player exclaims aloud phrases, such as "dézot" (below) or "bâ, loins" 

(down long!), Designed to indicate the trajectory of the shot just ran. The player knows in 

fact, with a good approximation, where his ball will fall. When the ball comes to rest on the 

ground, those involved in the collection of "rebatte" indicate their score to the scorer who 

shall transcribe it onto a report. 

Game strategy contemplates the placement noticed the "fioletta" it says "close" when the 

nozzle of the "pipe", usually oriented towards the bottom of the field is rotated slightly toward 

the pitcher, and "open" when it implements' inverse operation. These measures are adopted to 

combat shooting or resorting to the direction of the wind that sometimes blows the meadows 

where competitions are held (7). 

With regard to time, consider that the matches have no limit of time, and can last even 5 or 6 

hours depending on how the game evolves. After the end of the game the players before they 

drink a glass to the edge of the field, and then they circle around the sheet on which are 

marked the scores and trace the various sequences of the game just ended. Later they dampen 

the rivalry and the competitive tension by a festive dinner that can last well into the night (8).. 

 

Entering the game of "rebatta" in elementary school 

An excellent opportunity to popularize "rebatta", at youth level, could be offered by its 

inclusion in elementary school. In this way there would be involvement of the school 

population, making it possible even for those who do not know him by family tradition of this 

sport that has nothing to envy to others, and to the complexity of the dynamic actions. 
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Such injections may also enlarge participation in the game to the female sex, as it is almost 

exclusively male. 

The "rebatta" is a valid means working to achieve the objectives covered by the technical and 

educational programs of the Ministry of physical education (9): 

1. strengthening physiological 

 improving cardio-respiratory function 

 muscle strengthening 

 joint mobility and agility 

2. Consolidation and coordination of basic motor patterns 

 postural balance and dynamic 

 general coordination 

 space and time perception 

 consolidation of lateralization 

 sense of rhythm 

3. Starting to sport 

 acquisition and automation of gestures 

 ability to mentally represent dynamic situations of the game that can be transferred to other 

sports 

4. Activities in the natural environment 

 lessons outdoors 

 

Coordination skills, know a lot of development from 6 to 11 years, after which there is a stasis 

caused by puberty. 

They, like the various sports techniques have their basis in the functional capacity of the 

sensory-motor system (sensory organs, nervous system and muscles). 

In children 10 years also develops significantly the ability of motor learning. Very often, at 

this age, the students are able to perform exercises and new movements immediately after the 

demonstration of the teacher. 

For this reason I believe that the "rebatta" should be introduced at a young age. It 's very 

important to offer these kids multipurpose activities and exercises very varied in order to 

provide them with the prerequisites for further learning or acquisition of new motor skills 

psycho-physical (10). 

In "rebatta" are called into question essentially the orientation space and time, the eye-hand 

coordination, dexterity, aiming, precision, careful evaluation of distances, a considerable 

force, not to mention joint mobility and the great concentration. This game also makes it 

possible to develop a significant articolabilità in the shoulder, elbow and wrist. This quality 

facilitates, in fact, the best result of the measure. 

Among the coordination skills, plays an important role in the hand-eye coordination. The 

player, in fact, is fitted with a wooden club, with which must strike the ball and send it as far 

as possible. He must, therefore, be equipped with a considerable manual skill that must 

exactly match the visual image that he has the action to be performed. 

The player must, furthermore, be endowed with a particular sensitivity muscle and joint in 

order to know the exact location of one or more segments of the body in space (for example 

when after the "levou", must hit the ball on the fly; in the case otherwise fail to beat). 

In this game, also assumes a great importance is the capacity of ritmizzazione. The subject 

may, in fact, have a good sensitivity joints and muscle, but wrong execution times of the 

motor gesture. 

These errors depend, in most cases, by factors neuro-muscular, i.e by incorrect alternation 

between contraction and relaxation of the muscle groups. 
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As regards, instead, the motor learning, we must say that this is identified with the ability to 

learn and perform in a more or less precise and rapid, new and complex movements. In this 

specific case, assumes a significant learning by imitation, as it gives an overview of the 

movement to learn it would be much more difficult to implement a theoretical explanation 

In this way, the child, having a global vision of the movement, not fixing his attention on a 

particular moment of the motor act, which will come in stages (11). 

The less present in this sport is run. In "rebatta" is played in fact taking an extremely static. 

Even more than the quick run is absent that of resistance. In fact, we do not find moments in 

which players have to travel long distances. It would therefore be appropriate to suggest to the 

children, after the line to go to catch the ball. 

Another quality is poorly developed joint mobility in the lower limbs. 

Almost absent in this sport are also moving in the balance, these highly developed ability in 

athletics. 

It should also be noted that the launches in this sport happen without a run. The launch phase 

is in fact always starting from a position or attitude static (12). 

 

Teaching plan 

About the game to offer and teach annually in schools, I think the choice for the first year, 

must fall on the most popular sport and therefore the most well-known area where the school 

building. In this way, even those who had not ever practiced would be favored in learning the 

technique and rules, as at any time, even outside of school, you may meet people competent 

and willing to help, and the practice of these games in fact, comply with very specific areas. 

In this way, it would be able to provide a satisfactory knowledge of the games themselves. 

Another proposal, concerning the choice, would be to start with the easiest sport to practice. It 

may be the case of "rebatta" or "fiolet", which while requiring significant motor skills are an 

articulation of very simple game (13). 

First you need to analyze the initial situation of each child, that is, trying to understand what 

are the capabilities and limitations of each individual. All this can be realized through some 

tests. The complex test could be divided into three steps: 

-detection socio-demographic (name, surname, address, etc.) 

 -test methodological and sports (ability to balance, precision of movement, strength-

endurance, etc.) 

 -medical test (measurement of the height, chest circumference, the circumference of the 

basin, etc.). 

The construction of large and diverse test should permit an evaluation of the ability of 

physical performance both in individual as well as a judgment of that large communities or 

social groups. It was also noted that the realization of the test is possible in childhood and 

youth in schools (14). 

The tests provide information which is motor development of children, as well as what you 

could get from one simple subjective observation. In this way it is possible to adapt the 

training sessions to the real potential and needs of the students. 

As a result you should define the objectives, which in our case (the "rebatta") include 

upgrading physiological development and capacity building conditional and coordinative and 

development of joint mobility (15). 

With regard to the organization of the activities each lesson must begin with activities to 

promote the reactivation of large organic functions, in order to increase cardiac activity and 

pulmonary ventilation and create a state of mind (concentration, availability, effort) suitable 

to deal with the subsequent years. At this stage you can use different ways of walking, 

running, jumping, crawling, climbing. Are proposed, furthermore, ball games, run games, 

relay races, to involve all parts of the body and create a positive psychological climate, 
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especially in terms of motivation. You can then continue working on the muscle strengthening 

to ensure the children a good foundation for later work on the development and subsequent 

consolidation conditional and coordinative skills. 

 

In the game of "rebatta" is of great importance joint mobility, specifically the joints hip joint, 

talo-crural, shoulder girdle, spine and radio-ulnar joint. They are therefore part of this 

mobility, the movements of lowering and lifting of the shoulders in the form simultaneous 

alternating first and then, the arcuate movements and circumduction of the arms, the rotational 

movements (pronation and supination of the hand), flexion-extension (flexion of the hand in 

the direction of the forearm, both dorsally that ventrally), lateral (displacements of the hand 

towards the forearm in the radial and ulnar), but also all the exercises with time and springing 

movements of momentum with which it is to act on all the parts of the body (16). 

Do not ever propose passive mobility exercises (intervention of external forces such as the 

help of a partner or the use of overloads), in order to avoid injuries and lesions of the 

muscular and ligamentous component, since the body still in the growth phase . 

With regard to the conditional capacities you can work on the development of the resistance 

and in particular the speed and force. The resistance is in fact the capacity less that appears in 

the "rebatta". Consequently, in addition to the slow running, must propose series of extensions 

(stroke speed progressive). 

For speed are used instead: 

• Working with elements of sports games 

• motion games 

• brackets (for round trip, pendulum, for tracking with the insertion or less of gear jump, by 

pass under, etc..) 

• exercises reaction starts using various positions (supine, prone, sitting, etc..), Changes in 

gait, opposite, direction to a sudden signal, audible and visual, issued by the teacher, rhythm 

exercises differentiated 

• shorter driving distances of sprinting according to the method of repetitions. 

 

To develop strength can perform various exercises: 

At the level of the lower limbs 
• strength exercises fast elastic all types of jumps and leaps and extension in progress with the 

help of circles, barriers and ropes. 

• exercises explosive force: all types of jumps and leaps up and falling from above, ie the so-

called plyometrics exercises. For these exercises you can use the stools or benches. 

At the level of the upper limbs 

• exercises launch: all the launches with one or two coats with balls of various weights and 

sizes (tennis balls, basketball, handball, etc..) With or without a running start (17). 

 

For the formation of coordinative abilities instead you can take advantage of: 

1. General Exercises to enrich and consolidate the basic motor patterns. 

2. Coordinative basic exercises: 

• eye-hand coordination: exercises-launch reception with tennis balls, with 1-2 balls forward, 

backward using various steps (thesis, parabolic, etc.).. 

• Coordination of space-time: exercises with circles placed at equal distances, different, 

performing jumps with a foot or two, running short evolutions. 

• Evaluation of the trajectories, speeds and distances: exercises power of different size balls, 

throwing to a teammate placed in a precise area, receiving balls that requires a shift, etc.. 

Running exercises at different speeds. Exercises launch with different trajectories or jumping 

exercises that force the child to change the trajectory, depending on the height to be 



 70 

overcome. 

• Dexterity: various exercises but containing new elements and where the effort should be 

changed so as to increase the difficulty coordinative (precision of movement, changing 

situations quickly). 

• Mira and precision cast on targets at various distances, launch canister, etc.. 

• Exercises for the development of a sense of rhythm. 

It 'important to reserve a certain amount of time each lesson the stretching exercises because 

they reduce muscle tension, promote blood circulation, promote the coordination of 

movements allowing a greater range of performance, allowing the improvement of muscle 

tone and prevent muscle injuries (18). 

The teaching methods for the exercises can be based on the explanation and demonstration. 

The explanation lies in the description of the technical processes in a precise way, coincided, 

clear and intelligible, the proof is rather the execution of the process (or gesture) technical or 

tactical assimilated by pupils. The two measures have a common goal: to create in children a 

correct representation of the motor, which is the subject of teaching. Although, usually, the 

explanation before the demonstration, frequently is taken, before or after it (19). 

For all the exercises mentioned above are needed coded structures, such as balls, hoops, ropes 

but also structures that are not encoded as the stools and benches. As for the game of "rebatta" 

does not require any expenditure at the level of tools to bear the educational institutions 

because the bats and balls can be provided, in most cases, directly by the children themselves. 

Many children of the municipalities of the belt and the side valleys of Aosta already 

practicing this game and are often the same creators of the play equipment. 

As regards the period of insertion of the "rebatta" in the annual program, it can be carried out 

in two phases: the first phase, namely that relating to the preparation of general basis, during 

the winter, while the second phase, that relating to the technical and tactician during the 

spring period. In this period, in fact, you can use the fields of outdoor game (20). 

During the year, will be identified timely opportunities for testing and assessment through 

systematic observation of motor behavior of the students, keeping these starting points, 

different experiential situations, the different rhythms of individual development. 

 

Conclusion 

the inclusion of "rebatta" in compulsory education, should take place as a means to develop 

the objectives of physical education in a different way and sometimes more appropriate to the 

reality that dropped out of school. The important thing is that the game never loses its play 

value, to give way to a specificity and a competitive spirit excessive: would fall around the 

value of its inclusion in the school which has as its ultimate goal the development of the 

personality of individual as a whole (21) 

 

Proposals 

 

The proposal of this methodological strategy teaching, on the one hand wants to rediscover 

the cultural anthropological aspects of a people through traditional games, on the other hand, 

propose this recreational activity to a natural development of coordination skills, so that those 

in children and adolescents develop aspects related not only to drive to the base, but also to 

manage all areas of your personality. 
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 H. Certan, 4 sports pour un peuple – 4 sports per un popolo, Tipografia Valdostana, Aosta, 1989, p. 15. 
2 H. Certan, Idem, p.17. 
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17H. Certan, Idem, p. 106-107 
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Abstract 

Cercetarea a urmărit obţinerea de date cu privire le nivelul dezvoltării calităţilor 

motrice viteza şi forţa la elevii de clasa I, în condiţiile unei baze materiale modeste. Pentru 

aceasta au fost folosite 7 teste fizice, ce au fost testate atât la începutul cât şi la sfârşitul 

cercetării. 

În urma cercetării efectuate s-a constatat că folosirea unor structuri de exerciţii şi 

procedee metodice adecvate condiţiilor materiale precare poate duce la o dezvoltare eficientă 

a calităţilor motrice. 

 

Introducere 

Interesul copiilor pentru mişcare şi exerciţiu fizic este foarte mare în perioada ciclului 

primar. Dorinţa lor de exersare şi efort fizic are la bază cauze de ordin fiziologic, motiv pentru 

care orice diminuare sau limitare a activităţii lor motrice are repercusiuni asupra funcţiilor 

vitale ale organismului. Cunoscând toate acestea, profesorii sunt chemaţi să asigure condiţii 

tot mai bune desfăşurării lecţiilor de educaţie fizică, să valorifice din plin influenţele pozitive 

pe care exerciţiile fizice practicate în conformitate cu cerinţele stabilite prin programele 

şcolare, le au asupra organismului copiilor (Scarlat, E., Scarlat, M.B., 2002). 

Exerciţiile şi jocurile folosite în lecţiile de educaţia fizică cu copiii urmăresc întărirea 

sănătăţii, dezvoltarea armonioasă a tuturor grupelor musculare, prevenirea localizării unor 

atitudini vicioase, creşterea capacităţii fizice, a indicilor morfofuncţionali şi a motricităţii 

generale (Neder F, 2003). 

Cercetările arată că elevii care participă la activităţi fizice au un nivel ridicat de 

energie şi sunt mult mai atenţi decât cei care conduc un stil de viaţă sedentar. 

Calităţile motrice au un caracter nativ al cărui nivel de manifestare iniţială depinde de 

fondul genetic ereditar. Dezvoltarea lor ulterioară, ca de altfel şi formarea deprinderilor 

motrice, se realizează odată cu evoluţia procesului de creştere şi dezvoltare, ele fiind 

influenţate de specificul activităţilor desfăşurate, condiţiile de viaţă, ereditatea, mediul 

geografic şi climateric şi activităţile desfăşurate în mediul şcolar (Stoica M, 2000). 

Organizarea procesului instructiv-educativ trebuie să favorizeze îmbogăţirea 

motivaţiei elevilor faţă de activitatea de educaţie fizică, creşterea responsabilităţii lor faţă de 

propria pregătire şi dezvoltare fizică.  

În  acest sens, activitatea în lecţii trebuie astfel orientată încât elevii să nu devină 

simpli executanţi, ci să înţeleagă valoarea acţiunilor şi  exerciţiilor învăţate, ca şi  a efectelor 

acestora (Neder F, 2008).  

Scopul cercetării este obţinerea de date cu privire le nivelul dezvoltării calităţilor 

motrice la elevii de clasa I în condiţiile unei baze materiale modeste.  

Ipoteza cercetării. Se presupune că folosirea unor structuri de exerciţii şi procedee 

metodice adecvate condiţiilor materiale precare, poate duce la o dezvoltare eficientă a 

calităţilor motrice. 

Sarcinile cercetării 

1. studiul materialului bibliografic existent  

2. alegerea probelor de verificare ce vor fi utilizate în cercetare  
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3. efectuarea testărilor fizice  

4. interpretarea rezultatelor şi formularea concluziilor. 

Cercetarea a avut loc în luna martie 2012 cu elevii clasei I (total 26, din care 14 băieţi 

şi 12 fete) de la Şcoala Iancului din Bucureşti. Atât la începutul cât şi la sfârşitul cercetării  

s-au realizat testări motrice la 7 probe, prin care s-a testat viteza şi forţa. Aceste probe au fost: 

naveta 5x5; flotări la plan înclinat; aruncarea mingii de oină de pe loc; genuflexiuni; săritura 

în lungime de pe loc; ridicarea trunchiului din culcat dorsal; ridicarea trunchiului din culcat 

facial. 

Metode de cercetare folosite: Metoda studiului bibliografic, Metoda observaţiei, 

Metode testărilor şi Metoda statistico-matematică. 

Prezentăm în continuare rezultatele obţinute la probele de control supuse cercetării, 

prin care se observă nivelul dezvoltării calităţilor motrice forţa şi viteza. 

Fete 

La proba de navetă, cel mai slab rezultat a fost de 12.1 sec., iar cel mai bun de 9.7 sec, 

media aritmetică fiind de 10.85 secunde.  

Abaterea standard este 0,72, iar coeficientul de variabilitate este de 8,35%, ceea ce 

reprezintă o omogenitate mare a grupei. 

La proba de flotări la plan înclinat cea mai bună performanţă a fost de 10 repetări, iar 

cea mai slabă de o repetare, media aritmetică fiind 8.83. 

Abaterea standard este 0,69, iar coeficientul de variabilitate este 7,58%, ceea ce indică 

o omogenitate mare a grupei. 

Proba de aruncare a mingii de oină prezintă cel mai slab rezultat de 5.7 m şi cel mai 

bun de 11.2 m, media aritmetică fiind de 7.65m. 

Abaterea standard este 0,45, iar coeficientul de variabilitate este 7.29%, ceea ce denota 

o omogenitate mare a grupei studiate. 

Cele mai multe genuflexiuni au fost realizate de M.C. cu 105 repetări, cele mai puţine 

de M.I. cu 20 repetări, în timp ce media aritmetică este 45.75. 

Abaterea standard este 1.07, iar coeficientul de variabilitate este de 11.36%, ceea ce 

denotă o omogenitate medie a grupei studiate. 

Testarea săriturii în lungime de pe loc ne oferă următoarele rezultate: cel mai bun a 

fost 1.20m, cel mai slab a fost 90 cm, iar media aritmetică este 1.05m. 

Abaterea standard este 0.93, iar coeficientul de variabilitate este de 8.44% ceea ce 

denotă o omogenitate mare a grupei studiate. 

Pentru ridicarea trunchiului din culcat dorsal cele mai multe repetări le-a reuşit S.M. 

cu 34 repetări, iar cele mai puţine le-a realizat A.I. cu 20 repetări. Media aritmetică este de 

24.46 repetări. 

Abaterea standard este 0.67, iar coeficientul de variabilitate este de 4.72% ceea ce 

denotă o omogenitate mare a grupei studiate. 

Cel mai mare număr de repetări la extensia trunchiului din culcat facial a fost de 32 

repetări, cel mai mic de 17 repetări, iar media aritmetică a fost de 22.36 repetări.  

Abaterea standard este 0.94, iar coeficientul de variabilitate este de 6.26%, ceea ce 

denotă o omogenitate mare a grupei studiate. 

Băieţi 

La proba de navetă, cel mai slab rezultat a fost de 11 sec., iar cel mai bun de 9.3 sec, 

media aritmetică fiind de 10.25 secunde.  

Abaterea standard este 0,66, iar coeficientul de variabilitate este de 5,17% ceea ce 

reprezintă o omogenitate mare a grupei. 

La proba de flotări la plan înclinat cea mai bună performanţă a fost de 11 repetări, iar 

cea mai slabă de o repetare, media aritmetică fiind 5.64. 
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Abaterea standard este 0.48, iar coeficientul de variabilitate este 7.68%, ceea ce indică 

o omogenitate mare a grupei. 

Proba de aruncare a mingii de oină prezintă cel mai slab rezultat de 6.4 m şi cel mai 

bun de 12.7 m, media aritmetică fiind de 8.87m. 

Abaterea standard este 0.89, iar coeficientul de variabilitate este 8.36%, ceea ce denota 

o omogenitate mare a grupei studiate. 

Cele mai multe genuflexiuni au fost realizate de B. T. cu 110 repetări, cele mai puţine 

de C.T. cu 28 repetări, în timp ce media aritmetică este 68.9 repetări. 

Abaterea standard este 1.21, iar coeficientul de variabilitate este de 12.04%, ceea ce 

denotă o omogenitate medie a grupei studiate. 

Testarea săriturii în lungime de pe loc ne oferă următoarele rezultate: cel mai bun a 

fost P.T. cu 1.20 m, cel mai slab C.M. cu 80 cm, iar media aritmetică este 1.04 m.  

Abaterea standard este 1.38, iar coeficientul de variabilitate este de 11.07%, ceea ce 

denotă o omogenitate medie a grupei studiate. 

Pentru ridicarea trunchiului din culcat dorsal cele mai multe repetări le-a reuşit B.T. cu 

95 repetări, iar cele mai puţine le-a avut  E.R. cu 19 reuşite. Media aritmetică este de 48.85 

repetări. 

Abaterea standard este 1.16, iar coeficientul de variabilitate este de 13.44%, ceea ce 

denotă o omogenitate medie a grupei studiate. 

Cel mai mare număr de repetări la extensia trunchiului din culcat facial a fost de 52 

reuşite, cel mai mic de 17 repetări, iar media aritmetică a fost de 36.2 repetări. 

Abaterea standard este 0.95, iar coeficientul de variabilitate este de 9.16%, ceea ce 

denotă o omogenitate mare a grupei studiate. 

Concluzii: 

1. Educaţia fizică dispune de exerciţii fizice, metode şi procedee metodice specifice, 

tehnologii şi forme de organizare diferenţiate în funcţie de vârsta şi nivelul fizic al 

elevilor, dar şi de baza materială existentă. 

2. Perfecţionarea calităţilor motrice reprezintă unul din principalele obiective ale 

procesului de pregătire a elevilor din ciclul gimnazial şi se realizează concomitent 

cu formarea priceperilor şi deprinderilor motrice. 

3. Lecţia de educaţia fizică foloseşte mişcarea pentru dezvoltarea corporală, formarea 

de deprinderi motrice şi atitudini favorabile utilizării exerciţiilor fizice pe tot 

parcursul vieţii. 

4. Din punct de vedere al plasării în structura lecţiei şi al duratei de exersare precizăm 

următoarele: este indicat ca exerciţiile prevăzute pentru dezvoltarea vitezei să fie 

programate după influenţarea selectivă a aparatului locomotor, iar cele aplicate 

pentru dezvoltarea forţei să se realizeze în ultima parte a lecţiilor respective. 

5. În urma rezultatelor obţinute se observă că: 

- la fete, S.M. a obţinut cele mai bune performanţe la 4 din cele 7 probe, iar 

A.I. 3 din cele mai slabe (din totalul celor 7). 

- La băieţi, P.T. a realizat cele mai bune 3 rezultate din cele 7, iar C.M. cele 

mai slabe 3 din totalul probelor cercetate. 

6. Ipoteza se confirmă. Folosirea unor structuri de exerciţii şi procedee metodice 

adecvate condiţiilor materiale precare poate duce la o dezvoltare eficientă a 

calităţilor motrice. 
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Abstract 

The research aimed to obtain data on the development of motor qualities speed and 

strength at 1
st
 grade students, in terms of poor material base. Were used 7 physical tests, 

which were tested both at the beginning and at the end of the investigation. 

From the research it was found that the use of structures and processes appropriate 

method exercises poor material conditions can lead to an effective development of motor 

qualities. 
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Abstract 

Creşterea vitezei mişcărilor se realizează în principal datorită lucrului în viteză 

maximă şi a exersărilor în regim de viteză-forţă, elementul de progresie fiind dat de creşterea 

intensităţii efortului prin mărirea frecvenţei mişcărilor. 

Pentru elevii din clasele mici în procesul de dezvoltare a forţei se recomandă să se 

folosească săriturile prin care se învinge greutatea propriului corp, treptat se va introduce 

lucrul cu obiecte de diferite mărimi, precum şi exerciţii cu partener. 

Elevii au folosit atât mijloace din şcoala atletismului cât şi din jocurile sportive. 

 

Introducere 

În diferitele sale forme de organizare, educaţia fizică “operează” cu exerciţii din 

diferite ramuri şi probe sportive, exerciţii pentru calităţile motrice, exerciţii pentru 

influenţarea dezvoltării corpului executanţilor (Scarlat, E., Scarlat, 2002). 

La clasele mici se va acţiona în cadrul vitezei de reacţie (1 minut in cadrul fiecărei 

lecţii, în orice temă) şi asupra celei de execuţie. 

Activitatea pentru dezvoltarea vitezei trebuie plasata imediat după veriga influenţării 

selective a aparatului locomotor înaintea oricărei teme sau activităţi Exerciţiile de viteză, ca 

durată, se încadrează între 5-6 secunde şi 40-45 secunde, după care se intră în zona rezistenţei 

anaerobe. Viteza se dezvoltă/educă în lecţie că primă temă, indiferent de timp, spaţiu şi 

subiecţi (Ionescu R, 2005). 

Forţa este o calitate perfectibilă dacă se asigură o continuitate a exerciţiilor (Ardelean, 

T. 1983). Se va pune accent pe dezvoltarea forţei explozive precum şi a muşchilor extensori 

slab dezvoltaţi la aceasta vârstă.  

Forţa poate fi dezvoltată/educată la orice vârstă, dar cu precădere după pubertate, 

deoarece prin exagerare sau neştiinţă poate avea efecte negative asupra creşterii organismului. 

Ca temă, forţa poate fi abordată atât în aer liber, cât şi în interior, unde sunt mai multe 

instalaţii şi materiale specifice (Neder F, 2008). 

În lecţie forţa se poate aborda numai ca ultimă temă. Forţa este calitatea motrică cel 

mai uşor de verificat, având foarte multe probe de control (precizate în programă, instrucţiuni, 

etc.) 

Scopul cercetării este obţinerea de date cu privire le nivelul dezvoltării calităţilor 

motrice la elevii de clasa I în condiţiile unei baze materiale modeste.  

Ipoteza cercetării. Se presupune că folosirea unor structuri de exerciţii şi procedee 

metodice adecvate condiţiilor materiale precare, poate duce la o dezvoltare eficientă a 

calităţilor motrice 

Metode de cercetare folosite: Metoda studiului bibliografic, Metoda observaţiei, 

Metode testărilor şi Metoda statistico-matematică. 

Cercetarea a avut loc în luna martie 2012 cu elevii clasei I (total 26, din care 14 băieţi 

şi 12 fete) de la Şcoala Iancului din Bucureşti. Atât la începutul cât şi la sfârşitul cercetării  

s-au realizat testări motrice la 7 probe, prin care s-a testat viteza şi forţa. Aceste probe au fost: 
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naveta 5x5; flotări la plan înclinat; aruncarea mingii de oină de pe loc; genuflexiuni; săritura 

în lungime de pe loc; ridicarea trunchiului din culcat dorsal; ridicarea trunchiului din culcat 

facial. 

Prezentăm în continuare exerciţii pentru dezvoltarea vitezei şi forţei ce au fost folosite 

de-a lungul prezentului studiu (Neder F., 2003). 

1.Viteza de reacţie - execuţie cu dominanta viteza de reacţie  

* alergare uşoara: la semnal sonor schimbare de direcţie, urmata de alergare de viteza 

până la un nou semnal (4x6 m); 

* săritura uşoară pe loc: la semnal sonor întoarcere urmată de alergare de viteză (4x16 

m); 

* repetarea startului având poziţii de plecare şezând, ghemuit, cu spatele spre direcţia 

de deplasare, culcat (6x4m); 

* luarea unor poziţii integrale sau a unor segmente ale corpului la semnale sonore şi 

vizuale date alternative conform codului stabilit pentru fiecare mişcare; 

* câte doi faţă în faţă la 7-8 m distanţă, unul aşezat celălalt se deplasează spre el cu joc 

de gleznă. La un moment dat cel de jos se ridică, se întoarce şi aleargă evitând să fie 

prins de celalalt; 

* aşezat, fiecare cu o minge: aruncarea mingii în sus, ridicarea şi prinderea ei înainte 

ca aceasta să atingă solul. Mingea se arunca din ce în ce mai jos (10-20 repetări); 

* ruperi de rânduri si regrupări in diferite formaţii. 

2.Viteza de execuţie-reacţie cu dominanta cea de execuţie 

* pasarea mingii de baschet, volei, handbal printr-un procedeu cunoscut cu un partener 

sau într-un perete, timp de 30 secunde, se execută sub forma de concurs; 

* exerciţii de demarcaj pe perechi (8-10 repetări fiecare); 

* exerciţii de influenţare respectivă (îndoiri, rotiri, arcuiri) executate rapid, timp de 5-

10 secunde; 

* stând cu palmele sprijinite pe un perete: se execută joc de glezne la semnal sonor, 

elevii se întorc şi aleargă 4-5 m până la un nou semnal (6 execuţii); 

* alergare cu joc de glezne: la semnal sonor alergare cu genunchii sus în timpul maxim 

(6x10 secunde); 

* alergare uşoară: la semnal, schimbare de direcţie şi accelerare; 

* alergare accelerată cu start din picioare 7-8 m până la un alt semnal sonor când elevii 

se opresc şi încep să se deplaseze înapoi cu spatele, urmat de un alt semnal şi o nouă 

deplasare. 

3.Viteza de deplasare şi reacţie cu dominanta viteza de deplasare 

* alergare accelerată pe distanţă variabilă (15-20 m); 

* alergare pe loc în viteza maximă timp de 10 secunde; 

* alergare uşoară alternată cu accelerări in spatiile marcate cu creta pe sol (4x15m); 

* elevii dispuşi pe doua linii faţă în faţă numerotaţi câte trei la distanta de 15 m faţă de 

cealaltă: la semnal toţi elevii efectuează joc de glezne pe loc. La strigarea unui număr, 

ex. 3, elevii care poarta acest număr aleargă schimbând locuri între cele două linii; 

* elevii în aşezaţi în linie, cu spatele spre direcţia de alergare: la semnal încep să se 

deplaseze cu spatele, la următorul semnal se întorc şi accelerează până la următorul 

semnal; 

* elevii in linie: mers, la semnal execută o săritură înaltă şi accelerare până la 

următorul semnal (4x8m); 

* elevii în coloană de gimnastică câte 4 şiruri la distanţă de 5-6 m unul faţă de celalalt: 

la anunţarea a două cifre, ex. 1 şi 4, elevii din aceste şiruri se întorc la stânga şi 

respectiv dreapta schimbând locurile între ei. Se execută sub formă de concurs.  

Pentru asigurarea eficienţei dorite este necesar ca exerciţiile de viteză să se efectueze 
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în prima parte a lecţiei după ce organismul elevilor a fost bine pregătit pentru efort. În aceste 

condiţii, este posibilă prelungirea solicitării la efort cu intensitate maximă. Profesorul trebuie 

să cunoască că însumarea eforturilor de mare intensitate, repetate prea des, pot determina 

apariţia oboselii premature. În aceste condiţii, exerciţiile se pot continua numai în concordanţă 

cu capacitatea de rezistenţă a elevilor respectivi, apărând necesitatea lucrului diferenţiat pe 

grupe omogene şi asigurându-se intervale de odihnă corespunzătoare. 

Sărituri folosite în lecţie pentru dezvoltarea forţei: 

- Sărituri libere; 

- Sărituri cu sprijin, în care zborul este întrerupt de aşezarea pentru scurt timp a 

mâinilor pe sol. 

- Sărituri ca mingea, cu desprindere pe două picioare şi aterizare pe două sau pe un 

picior, cu desprindere pe un picior şi aterizare pe două sau pe un picior. 

- Sărituri succesive ca mingea, pe loc, sau cu deplasare pe diferite direcţii. 

- Sărituri la coarda scurtă sau lungă, individual, pe perechi, în trei sau în grup. 

- Sărituri pe aparate, sărituri cu bătaie pe o suprafaţă mai înaltă. 

- Sărituri în adâncime. 

- Săritura în lungime de pe loc. 

- Pasul săltat. 

- Pasul sărit. 

Activitatea de sărituri începe cu seria de exerciţii de pe, pe şi peste diferite obstacole, 

urmărind însuşirea sau consolidarea unei aterizări echilibrate şi elastice, ca şi formarea şi 

consolidarea bătăii unilaterale.  

Se vor lucra cele două elemente fundamentale din şcoala săriturii : pasul sărit şi pasul 

săltat. Pasul sărit prefigurează săritura în lungime, iar pasul săltat, săritura în înălţime, cu 

abilităţile aferente fiecărei sarcini motrice. 

Concluzii 

7. Educaţia fizică dispune de exerciţii fizice, metode şi procedee metodice specifice, 

tehnologii şi forme de organizare diferenţiate în funcţie de vârsta şi nivelul fizic al 

elevilor, dar şi de baza materială existentă. 

8. În urma cercetării efectuate s-a constatat că folosirea unor structuri de exerciţii şi 

procedee metodice adecvate condiţiilor materiale precare, poate duce la o dezvoltare 

eficientă a calităţilor motrice. 

9. Din punct de vedere al plasării în structura lecţiei şi al duratei de exersare precizăm 

următoarele: este indicat ca exerciţiile prevăzute pentru dezvoltarea vitezei să fie 

programate după influenţarea selectivă a aparatului locomotor, iar cele aplicate 

pentru dezvoltarea forţei să se realizeze în ultima parte a lecţiilor respective. 
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Abstract 

Movement speed increase is primarily due to work on speed and practice speed-power 

regime, the element of progression being given exercise intensity increased by increasing the 

frequency of movements. 

For students in small classes the force development is recommended to use jumping 

which defeats their body weight, gradually will introduce working with objects of different 

sizes and with partner exercises. Students used both as means of school athletics and sports 

games. 
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Rezumat  

În această lucrare, autorul se referă la dinamica şi tempoul dezvoltării capacităţilor 

coordinative la copii în vârstă de la 7 la 14 ani, capacităţile coordinative cum ar fi echilibrul 

dinamic şi static, capacitatea de orientare în spaţiu, viteza de reacţie motrice şi coordonarea 

mişcărilor, care se dezvoltă intensiv în perioada cuprinsă între 8 şi 12 ani.  

În şcoală, formele de bază ale practicării exerciţiilor coordinative sunt activităţile 

motrice în regimul zilei de învăţământ.  Pe lângă formele obligatorii de practicare a educaţiei 

fizice, un efect eficient au şi activităţile motrice desfăşurate în timpul liber al elevilor, cum ar 

fi: competiţiile şcolare, festivităţlei sportive, activităţile turistice, etc. 

Setul de exerciţii specifice dezvoltării capacităţilor de menţinere a echilibrului şi de 

coordonare generală sunt mijloace orientative şi servesc pedagogului drept repere de 

programare a secvenţei lecţiei în care este influenţată una dintre formele de manifestare a 

capacităţilor de coordonare. Aşadar, exersarea repetată a oricărui exerciţiu în condiţii, 

combinaţii şi solicitări variate, duce la educarea coordonării. 

În genere, dezvoltarea capacităţilor coordinative în cadrul lecţiei se recomandă de 

programat în veriga în care se observă că organismul şi sistemul nervos se află în stare optimă 

de a face faţă eforturilor fizice si psihice administrate. 

 

Introducere  

Educaţia fizică şcolară este privită  nu numai ca o modalitate de a forma deprinderi şi 

priceperi motrice sau însuşirea a unei anumite tehnici sportive dar şi drept componentă a 

procesului de instruire şi educare complexă a individualităţii personalităţii în devenire 

(Dragomir P., Scorlat E., 2004). 

Modernizarea procesului de învăţământ implică găsirea unor căi eficiente, mijloace şi 

procedee pentru realizarea obiectivelor majore în domeniul educaţiei fizice. De aceea, 

domeniul vizat trebuie să aibă contribuţia pedagogului cercetător, a cadrului didactic care 

caută căile adecvate de desfăşurare a lecţiilor de educaţie fizică cu randament de lucru înalt.  

Parcurgerea conţinutului curriculum-ului disciplinar trebuie să asigure continuitatea 

procesului instructiv-educativ de la nivelul învăţământului preşcolar şi primar, care va 

contribui la realizarea obiectivelor generale ce vizează formarea şi întărirea capacităţii şi 

obişnuinţei de a practica independent exerciţiul fizic (Şerbănoiu S., 2002). 

Tot mai mult în domeniul educaţiei fizice şi sportive cadrul didactic foloseşte noţiunea 

de capacitate motrice, prin diversificarea acesteia din punct de vedere structural în capacităţi 

motrice condiţionale, capacităţi coordinative şi capacităţi motrice intermediare. 

În continuare, dorim să ne oprim mai detaliat la noţiunea de capacităţi motrice 

coordinative, dat fiind că ele exprimă, prin complexitatea lor, sfera gesticii şi facilitează 

învăţarea motrice, contribuind la procesul de organizare, control şi reglare a mişcării, şi 

îndeplinind condiţia necesară execuţiei cât mai fidele a programului motor stabilit. 



 81 

Autorii Dragnea A., Mate-Teodorescu S. (2002), precum şi mulţi specialişti din ţară şi 

din străinătate susţin că coordonarea mişcărilor la elevi cunoaşte momente de dezvoltare pe 

componente la nivele de vârstă 7-14 ani, iar perfecţionarea lor prin antrenamente sistematice 

reprezintă „punctul nodal” al pregătirii motrice a individului. 

Astfel, din analiza literaturii de specialitate (Manno R., 1996; Weineck I., 1994) rezultă 

că până la maturitatea sexuală a elevilor pot apărea diferite schimbări la nivelul capacităţilor 

de coordonare. De aceea, teoria şi practica educaţiei fizice şi a antrenamentului sportiv ne 

dovedesc necesitatea dezvoltării capacităţilor coordinative ce trebuie realizată de la perioada 

de vârstă 7-14 ani, în funcţie de particularităţile morfofuncţionale, de sex şi de vârstă ale 

elevilor. 

Referindu-ne la dinamica şi tempoul dezvoltării capacităţilor coordinative la copii în 

vârstă de la 7 la 14 ani, găsim la Chicu V., (2006, p.28) afirmaţia multe din capacităţile 

coordinative cum ar fi echilibrul dinamic şi static, capacitatea de orientare în spaţiu, viteza de 

reacţie motrice şi coordonarea mişcărilor se dezvoltă intensiv în perioada cuprinsă între 8 şi 

12 ani. Prin urmare, putem menţiona că vârsta optimală pentru dezvoltarea capacităţilor 

coordinative este perioada indicată anterior, deoarece şi creşterea naturală este mai 

pronunţată. 

În şcoală. formele de bază ale practicării exerciţiilor coordinative sunt activităţile 

motrice în regimul zilei de învăţământ.  

Pe lângă formele obligatorii de practicare a educaţiei fizice, un efect eficient au şi 

activităţile motrice desfăşurate în timpul liber al elevilor, cum ar fi: competiţiile şcolare, 

festivităţile sportive, activităţile turistice, etc. 

Totuşi, revenind la forma de bază a organizării procesului instructiv-educativ, numai 

lecţia stabileşte un sistem de cerinţe didactice bine fundamentate, adică precizarea clară a 

temelor, selectarea judicioasă a exerciţiilor pentru realizarea obiectivelor concrete şi 

desfăşurarea acesteia conform algoritmului stabilit. 

 După cum am menţionat anterior, diversitatea formelor de manifestare a capacităţilor 

coordinative necesită o selectare riguroasă a exerciţiilor fizice destinate dezvoltării acelei sau 

altei capacităţi coodinative luată aparte. 

Pornind de la teza că dezvoltarea capacităţilor coordinative poate fi efectuată pe 

parcursul întregii lecţii de educaţie fizică propunem beneficiarului, în continuare, complexe de 

exerciţii fizice selectate pentru dezvoltarea capacităţilor menţinerii echilibrului şi coordonarea 

generală în practicarea mişcărilor. 

Exerciţii pentru dezvoltarea capacităţilor de menţinere a echilibrului (CME) 

CME1 – mers pe vârfuri, pe o linie trasată pe sol în zig-zag; 

CME2 – mers ghemuit, pe vârfuri cu faţa/spatele pe banca de gimnastică; 

CME2 – sărituri cu desprindere de pe ambele picioare cu menţinerea unui baston 

vertical pe palmă; 

Nota: Exerciţiile fizice presupuse sunt selectate din diferite izvoare de specialitate şi 

îngrijite de noi, autorii 

CME3 – cumpăna executată alternativ pe un picior şi pe celălalt pe banca de gimnastică; 

CME4 – stând pe un picior, celălalt întins înainte, cu rotirea unui cerc de gimnastică; 

CME5 – cumpăna  alternativ pe un picior şi pe celălalt, executată pe banca de 

gimnastică; 

CME6 – din ghemuit, ridicarea bruscă în cumpănă şi menţinerea t=10-15 sec.; 

CME7 – alergare îmbinată cu piruete simple şi duble; 

CME8 – aruncarea mingii în sus, rostogolire înainte şi prinderea mingii; a nu se scăpa 

mingea pe sol; 

CME9 – acrobatică elementară: rostogolire înainte-înapoi, stând pe omoplaţi; răsturnare 

laterală (roata), cumpăna, rostogolire înainte; 
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CME10 – mers în echilibru pe chinga băncii de gimnastică; 

CME11 – alergare alternativă pe lungimea a 4 bănci de gimnastică, executând 2 paşi 

alergători de o parte a băncii, doi paşi pe banca de gimnastică şi doi paşi alergători de cealaltă 

parte a băncii; 

CME12 – mers în echilibru pe chinga băncii de gimnastică, cu rotiri de braţe 

înainte/înapoi; 

CME13 – mers lateral cu paşi adăugaţi cu umărul drept/stâng înainte pe chinga băncii de 

gimnastică; 

CME14 – mers cu paşi adăugaţi înainte în succesiunea următoare: 2 paşi cu umărul drept 

înainte, apoi 2 paşi cu umărul stâng înainte ş.a.m.d; 

CME15 – mers pe vârfuri pe chinga băncii de gimnastică; 

CME16 – mers pe banca de gimnastică cu ridicarea gambei piciorului sus, cu bătaie din 

palme sub piciorul ridicat; 

CME17 – mers ghemuit înainte/înapoi pe distanţa de 10m cu mâinile apucat direct de 

glezne şi apucat invers de glezne; 

CME18 – mers cu spatele înainte, cu ochii închişi, mâinile încleştate la spate; 

CME19 – mers pe banca de gimnastică cu opriri şi porniri în diferite poziţii; 

CME20 – alergare alternantă cu sărituri peste obstacolele aşezate pe bancă; 

CME21 – deplasare pe banca de gimnastică cu sărituri la coarda rotită; 

CME22 – mers pe banca de gimnastică cu ridicarea genunchiului drept/stâng, braţele 

lateral/sus, întoarcere la 180
0
; 

CME23 – sărituri laterale peste o ştachetă, sfoară întinsă pe sol, peste banca de 

gimnastică; 

CME24 – mers încrucişat pe 2 bănci de gimnastică; 

CME25 – mers pe călcâie pe chinga băncii de gimnastică, mâinile la spate. 

Exerciţii pentru dezvoltarea capacităţilor coordinative generale (CG) 

CG1 – exerciţiu în pereche: unul în poziţia stând îndoit („capra”); partenerul aruncă 

mingea peste capră în sus, urmăreşte mingea zburătoare, o prinde şi aruncă la ţinta verticală; 

CG2 – aruncarea mingii sus, întoarcere de 180
0
, prinderea ei; 

CG3 – sărituri pe loc, depărtarea picioarelor sagital, bătaie din palme în faţă şi la spate; 

CG4 – 2 formaţii aranjate pe şir, cu faţa la un obstacol, partenerii din şirul opus o 

împinge; partenerul fără minge execută săritura peste obstacol, concomitent cu prinderea 

mingii aruncată de partener, pasarea imediată, până la aterizate; 

CG5 - la linia de pornire stau 3 parteneri pe o linie, partenerii pe extreme au câte o 

minge; toţi 3 se deplasează înainte, extremele pasează alternativ partenerului din centru, care, 

la rândul său, transmite mingea primită în partea opusă; 

CG6 - 2 elevi stau unul înapoia celuilalt,primul în stând depărtat; cel din spate 

rostogoleşte mingea printre picioarele primului, sare capra peste acesta, aleargă după 

minge,aruncă la coş; 

CG7 - sărituri pe loc cu genunchii la piept; 

CG8 - stând pe genunchi, sprijin înainte, îndoirea braţelor concomitent cu ridicarea unui 

picior înapoi-sus; 

CG9 - aruncarea mingii în sus,bătaie din palme la spate, în faţă, îndoirea trunchiului 

înainte, dezdoire rapidă şi prinderea mingii înainte de a cădea pe sol; 

CG10 - săritura la coardă cu deplasare înainte, înapoi, lateral; 

CG11 - stând depărtat cu spatele la perete, aruncarea mingii printre picioare în perete, 

întoarcere de 180
0
 şi prinderea ei; 

CG12 - pasarea mingii cu peretele, prin săritură; 

CG13 - pasarea mingii în pereche, cu deplasare în suveică; 
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CG14 - pasarea mingii cu boltă (înalt) şi prinderea ei deasupra capului, când mingea este 

în aer, elevii execută o sarcină motrice (genuflexiune, fandare, ghemuit, etc.); 

CG15 - sărituri multiple succesive pe ambele picioare; 

CG16 - pasarea mingii în pereche, de pe loc, cu doua mâini de la piept, distanţa de 2-3 m, 

tempo maxim. 

Concluzii şi propuneri 

Setul de exerciţii specifice dezvoltării capacităţilor de menţinere a echilibrului şi de 

coordonare generală sunt mijloace orientative şi servesc pedagogului drept repere de 

programare a secvenţei lecţiei în care este influenţată una dintre formele de manifestare a 

capacităţilor de coordonare. 

Aşadar, exersarea repetată a oricărui exerciţiu în condiţii, combinaţii şi solicitări variate, 

duce la educarea coordonării. 

În genere, dezvoltarea capacităţilor coordinative în cadrul lecţiei se recomandă de 

programat în veriga în care se observă că organismul şi sistemul nervos se află în stare optimă 

de a face faţă eforturilor fizice si psihice administrate. 
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Abstract  

In this paper, the author refers to the dynamics and tempo of coordinative abilities 

development in children aged 7 to 14 years, coordinative abilities such as dynamic and static 

balance, space orientation ability, motor reaction time and movements’ coordination that  are 

developed intensively throughout the period between 8 and 12 years old.  

In school, the basic forms of coordinative exercises are the motor activities under the 

conditions of the education day.  In addition to the compulsory forms of physical education 

practice, the motor activities conducted during pupils’ leisure time have an efficient effect, 

activities such as: school competitions, sports celebrations, tourism activities, etc. 
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The set of exercises specific to the development of the abilities to maintain balance and 

general coordination are guiding means that serve as reference points for the pedagogue, 

enabling him to program the sequence of the lesson in which is influenced one of the forms of 

manifestation of the coordination abilities. Thus, repeated practice of any exercise in various 

conditions, combinations and requirements leads to the education of coordination. 

Generally, it is recommended to program the development of the coordinative abilities 

in the specific link of the lesson in which we notice that the body and the nervous system are 

at their best, able to cope with the physical and mental efforts involved. 
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Cuvinte cheie. Educaţie fizică, studenţi, pregătire fizică, capacitate de efort. 

 

Introducere. Activitatea de cercetare a avut loc în cadrul lecţiilor de educaţie 

fizică desfăşurate în cadrul Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport al 

Universităţii din Bucureşti, cu o bază materială bună ce permite aplicarea cercetării 

experimentale la nivelul învăţământului superior în condiţii corespunzătoare, conform 

conţinuturilor programei special elaborate. 

Domeniul de referinţă. Educatie fizică şi sport 

 

Scop. Determinarea nivelului de motricitate generală al studentelor Universităţii din 

Bucureşti în vederea formării grupelor care vor participa la experimentul referitor la 

optimizarea pregătirii funcţionale al acestora prin aplicarea mijloacelor specifice gimnasticii 

aerobice. 

Metode de cercetare. Metoda experimentală, metoda observaţiei,  metoda  testării, 

metoda statistico - matematică de prelucrare a datelor. 

Conţinutul experimentului. În experimentul pedagogic, am testat un număr de 6 

probe de control de motricitate generală pe care le enumerăm în continuare: săritura în 

lungime de pe loc, mobilitate, alergare de viteză pe 50 m, ridicarea trunchiului din culcat 

dorsal în 30 sec, flotări din culcat facial cu sprijin pe genunchi şi alergare de rezistenţă 800 m. 

S-a efectuat testarea iniţială şi cea finală  la ambele grupe, în scopul determinării eficacităţii 

aplicării programului metodic propus de noi. Pentru aprecierea nivelului atins de cele două 

grupe investigate, am comparat rezultatele finale cu modelul de specialitate (Tabelul 1). În 

continuare vom prezenta rezultatele testării la probele de pregătire fizică generală.  

 

Tabelul 1 Rezultatele comparative ale motricităţii generale, cu valorile pentru nota 10 

 

Probe de control 

Testare 

initială 

Testare 

finală 

Model 

1.Săritura în lungime de pe loc 

(cm) 

165,7 
174,8 

190 

2. Mobilitate(cm) 2,64 5,88 15 

3. Alergare de viteză pe 50 m(sec.) 8,49 8.30 8.0 

4. Ridicarea trunchiului din culcat  
17,25 21,48 24 

5. Flotări din culc. facial (nr. 

repetări) 

8,99 11,2 15 
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6. Alergare de rezistenţă 800m 

(sec) 

245 228,48 220 

 

1. Săritura în lungime de pe loc (Fig.1) 

În cadrul testărilor noastre, media eşantionului investigat la începutul anului 

universitar are o valoare de 165,7 cm, corespunzătoare notei 6-7, iar media modelului de 

specialitate pentru nota 10 este de 190 cm. Media aritmetică a grupei experimentale ajunge, 

după un an de antrenamente, la 174,8 cm. Comparând valorile celor două medii observăm că 

forţa la nivelul membrelor inferioare a eşantionului cercetat a crescut cu 9,1 cm. 

 
Fig. 1 Evoluţia rezultatelor la săritura în lungime de pe loc 

 

2. Mobilitate (Fig.2) 

Mobilitatea condiţionează efectuarea eficientă a procedeelor tehnice şi a altor exerciţii 

pregătitoare din diferite ramuri de sport sau pentru însuşirea corectă a deprinderilor motrice de 

bază şi aplicative. De obicei, mobilitatea se asociază cu o bună performanţă fizică, cu 

mişcările coordonate şi este asociată unui aparat locomotor bine dezvoltat. 

În experimentul propus de noi, observǎm cǎ valoarea mediei eşantionului investigat 

este de 2,64 cm, corespunzătoare notei 6-7, iar media modelului de specialitate este de 15 cm. 

Observăm o diferenţă mai mică cu 12,36 cm, faţă de model. Valoarea rezultatelor de 5 cm la 

care au ajuns studentele implicate în experiment exprimă o evoluţie de 2,36 cm datorată 

practicării regulate a gimnasticii aerobice. 

 
Fig. 2 Evoluţia rezultatelor la mobilitate 

 

3. Alergare de viteză pe 50 m (Fig 3) 

În cadrul experimentului nostru, am propus  proba de alergare de vitezǎ pe 50 m., unde 

grupele supuse investigaţiei au avut media de 8,49 sec, încadrându-se la nota 8, spre deosebire 

de media modelului de specialitate pentru nota 10 care este de 8,00 sec. Se observă o diferenţă 

a medie vitezei de alergare de 0,49 sec. în favoarea modelului de specialitate. Media 

aritmetică a grupei experimentale de 8.3 a crescut în urma antrenamentelor, apropiindu-se de 

valorile modelului de specialitate 
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Fig. 3 Evoluţia rezultatelor la alergarea de viteză 50m 

 

4. Ridicarea trunchiului din culcat dorsal (Fig. 4) 

Antrenamentele de forţǎ şi în special cele de forţă abdominală au un rol foarte 

important în formarea şi dezvoltarea fizicǎ armonoiasǎ a studentelor. Specifice pentru această 

categorie de vârstă sunt deficienţele posturale ale coloanei vertebrale datorate în special 

tonusului slab al muşchilor abdominali şi de poziţiile greşite pe care tinerii le au în sălile de 

clasă. Ţinând cont de aceste aspecte importante, am inclus în experimentul nostru testarea 

forţei abdominale utilizând, ca probǎ de testare, ridicarea trunchiului din culcat dorsal unde 

media eşantionului investigat prezintă o valoare de 17,25 repetări, corespunzătoare notei 7. 

Media modelului de specialitate pentru nota 10 este de 24 repetări. Comparând 

valorile celor două medii observăm că forţa abdominalǎ a eşantionului cercetat este mai mică 

cu 6,75 repetări. Se observă că media aritmetică creşte la valoarea de 21.48 după practicarea 

regulată a exerciţiilor fizice 
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Fig. 4 Evoluţia rezultatelor la ridicarea trunchiului din culcat 

 

5. Flotări din culcat facial (Fig. 5) 

Flotǎrile reprezintǎ un bun indicator al forţei în braţe şi de aceea le-am folosit în cadrul 

experimentului pedagogic pentru a putea urmǎri dinamica dezvoltǎrii acesteia, comparativ  cu 

media modelului de specialitate. 

 Eşantionul investigat are o medie de 8,99 repetări, încadrându-se la nota 7, iar media 

modelului pentru nota 10 este de 15 repetări. Observăm o diferenţă mai mică cu 6,01 repetări 

faţă de model. Rezultatele obţinute la testarea finală după un an de practicare a gimnasticii 

aerobice ajung la valoarea de 11,2 repetări, observându-se o diferenţă a mediilor de 2,21 

repetări 
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Fig. 5 Evoluţia rezultatelor la proba de flotări din culcat facial 

 

Alergare de rezistenţă pe 800m (Fig 6) 

Gradul de dezvoltare al rezistenţei se reflectă în capacitatea funcţională ridicată ale 

sistemelor cardio-vascular şi respirator, a metabolismului, sistemului nervos, precum şi în 

capacitatea de coordonare a celorlalte aparate şi sisteme  ale organismului. La aceşti factori se 

asociază şi calitatea coordonării mişcărilor, capacitatea psihică a subiecţilor şi modul de 

solicitare raţională al întregului organism. În acest scop, pentru testarea rezistenţei, am ales o 

probǎ de 800 m unde eşantionul investigat are media de 245 sec, corespunzătoare notei 6, spre 

deosebire de media pentru nota 10 care este de 220 sec. Se observă o diferenţă a dezvoltării 

rezistenţei aerobe de 25 secunde în favoarea modelului de specialitate. Testarea finală 

înregistrează o creştere de 16,52 sec, confirmând eficacitatea pregătirii pe durata unui an 

universitar a grupei experimentale. 
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Fig. 5 Evoluţia rezultatelor proba de rezistenţă 

 

Concluzii 

Din analiza nivelului de pregătire fizică generală al studentelor incluse în experimentul 

de constatare, se demonstrează că la toate probele testate, nivelul este situat sub valorile 

modelului de specialitate. De aici rezultă că ar trebui să se insiste, în lecţiile de educaţie fizică,  

pe componenta de pregătire fizică generală. Creşterile mediilor aritmetice la toate testările 

efectuate dovedesc eficacitatea programei cu mijloce specificice gimnasticii aerobe pe care 

am aplicat-o pe durata unui an de studiu. 
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Introduction. Research took place in physical education lessons conducted in the 

Department of Physical Education and Sport at the University of Bucharest, with a good 

material base that enables the application of experimental research in higher education in 

appropriate circumstances, as content developed special programs. 

 

Reference range. Physical education and sport. 

 
 



 
 

ANALIZA COMPARATIVĂ A LECŢIILOR DE GIMNASTICĂ 
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Cuvinte cheie. Educaţie fizică, studenţi, pregătire fizică, capacitate de efort. 

Introducere. Activitatea de cercetare a avut loc în cadrul lecţiilor de educaţie 

fizică desfăşurate în cadrul Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport al 

Universităţii din Bucureşti, cu o bază materială bună ce permite aplicarea cercetării 

experimentale la nivelul învăţământului superior în condiţii corespunzătoare, conform 

conţinuturilor programei special elaborate. 

Domeniul de referinţă. Educatie fizică şi sport 

Scop. Determinarea nivelului densităţii motrice dezvoltare al studentelor Universităţii 

din Bucureşti în vederea formării grupelor care vor participa la experimentul referitor la 

optimizarea pregătirii funcţionale al acestora prin aplicarea mijloacelor specifice gimnasticii 

aerobice. 

Metode de cercetare. Metoda experimentală, metoda observaţiei,  metoda  testării, 

metoda statistico - matematică de prelucrare a datelor 

Conţinutul experimentului În planificarea lecţiilor este necesar să se ţină seama de 

cantitatea de efort efectuat într-o anumită perioadă de timp (lecţie, semestru). În lecţiile cu 

studentele se impune respectarea, cu rigurozitate, a unor cerinţe în legătură cu evoluţia curbei 

fiziologice a efortului (o creştere treptată la începutul lecţiei a curbei efortului şi o coborâre 

progresivă la sfârşitul ei). Ca rezultat al practicării exerciţiilor fizice şi a efortului progresiv 

crescut, se vor produce şi în organismul fetelor modificări cantitative şi calitative speciale.  

Evoluţia progresivă a dinamicii efortului, înţeleasă ca o manifestare cantitativă şi calitativă a 

raportului dintre volumul, intensitatea şi complexitatea exerciţiilor asigură succesul în 

obţinerea unor rezultate superioare în privinţa dezvoltării calităţilor motrice. În decursul 

procesului instructiv de pregătire al studentelor, capacitatea de efort trebuie să înregistreze 

creşteri periodice. Acest lucru se realizează prin mărirea gradată a efortului în lecţie.

 Modalitatea creşterii efortului în general are la bază modificarea volumului intensităţii 

sau complexităţii exerciţiilor. 

Volumul se modifică prin creşterea numărului de exerciţii şi repetări în cadrul lecţiilor, 

reprezentând principalul element de progresie, având ca scop dezvoltarea fizică armonioasă 

sau dezvoltarea calităţilor motrice. 

În vederea comparării densităţii în cadrul activităţii desfăşurate cu grupa experimentală 

care a lucrat conform programei speciale de pregătire, cu mijloace ale gimnasticii aerobice, 

faţă de grupa martor care şi-a desfăşurat activitatea după programa şcolară universitară 

tradiţională, am urmărit şi cronometrat câte o lecţie de la fiecare grupă, înregistrând totodată 

şi valorile frecvenţei cardiace în diverse momente ale lecţiilor. 

Am alcătuit protocoale de densitate şi, pentru o judicioasă comparare, am înregistrat 

grafic cei trei parametri: lucrul efectiv, pauza activă şi cea pasivă. Protocoalele de densitate, 
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prezentate grafic în Figura 2.28, pentru grupa experimentală şi Figura 2.26 pentru grupa 

martor, au fost alcătuite în urma înregistrărilor efectuate în cadrul unor lecţii de educaţie fizică 

desfăşurate în primul semestru. Se poate observa că în lecţia desfăşurată de grupa martor, cu o 

durată de 90 min, pauzele active însumează o durată de 24 min şi 15 secunde, în timp ce 

pauzele pasive au o durată de 10 min. Lucrul efectiv pentru o lecţie de pregătire fizică 

generală a fost astfel determinat la o valoare de 55 min şi 45 sec, aşa cum poate fi văzut şi în 

Figura 2.26. 

10min.

55.45min.

24.15min.

Lucru efectiv Pauza activa Pauza pasiva

 
Fig. 2.26.  Densitate motrică grupa martor 

Durata de lucru efectiv al lecţiei este destul de mică datorită formaţiilor de lucru (5-6 

studente), specifice activităţii desfăşurate în sală, precum şi necesităţii numeroaselor 

schimbări ale acestor formaţii, pentru îndeplinirea sarcinilor lecţiei. De asemenea, revenirea în 

formaţia de lucru, după efectuarea diverselor exerciţii, favorizează apariţia unor numeroase 

pauze active. Durata pauzelor pasive a fost influenţată de necesitatea controlării frecvenţei 

cardiace pe parcursul lecţiei, precum şi de necesitatea formării echipelor pentru desfăşurarea 

temelor din jocuri sportive. 

Din punctul de vedere al frecvenţei cardiace, se observă că valorile înregistrate nu sunt 

foarte ridicate şi prezintă variaţii de-a lungul lecţiei, aşa cum se poate observa şi în Figura 

2.27. Creşterea pulsului în veriga II-a până la 152 bătăi/min, este într-o valoare care se 

apropie de cea submaximală, dar nu este o valoare menţinută pentru prea mult timp. 
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Fig. 2.27. Graficul frecvenţei cardiace grupa martor 

 

Dezavantajele constatate conduc la o intensitate neadecvată a efortului fizic, pauzele 

inoportune reprezentând factorii ce pot conduce la stări de dezadaptare a organismului, la 

limitarea capacităţii funcţionale şi la regrese la nivelul parametrilor ce caracterizează fiecare 

aptitudine motrică în parte.  Un volum corespunzător de lucru, alături de evitarea pauzelor 

inoportune şi prea lungi, pot constitui premise pentru atingerea finalităţilor programate în 

procesul de educare al aptitudinilor motrice la studente.  
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În lecţia desfăşurată de grupa experimentală, cu o durată de 90 min. pauzele active 

însumează o durată de 18 min. şi 30 secunde, în timp ce pauzele pasive au o durată de 5min. 

Lucrul efectiv, pentru o lecţie de gimnastică aerobică, a fost astfel determinat la o valoare de 

67.min. şi 30 sec., aşa cum poate fi văzut şi în Figura 2.28. 

18.3min.

5min.

67.3min.

Lucru efectiv Pauza activa Pauza pasiva

 
Fig. 2.28. Densitate motrică grupa experimentală 

 

Durata de lucru efectiv a lecţiei este mai mare, comparativ cu grupa martor, datorită 

formaţiilor de lucru specifice gimnasticii aerobice care nu prezintă modificări pe toată durata 

antrenamentului. Perioada în care a fost înregistrată frecvenţa cardiacă reprezintă pauzele 

pasive, alte pauze nefiind necesare, datorită specificului gimnasticii aerobice.  

Se poate constata că pauzele active şi pasive însumează la grupa martor 34’15’’ iar la 

grupa experimentală  numai 23’30’’. Densitatea foarte bună înregistrată în lecţiile 

desfăşurate cu grupa experimentală, s-a datorat faptului că temele de lecţie cu 

conţinut din gimnastică aerobică oferă profesorului posibilitatea să micşoreze sau 

chiar să înlăture, în unele cazuri, aşa zişii ’’timpi morţi’’ (pauzele pasive), prin 

utilizarea unor formaţii de lucru şi procedee metodice de exersare eficiente, pe de o 

parte, iar pe de altă parte, prin utilizarea unor condiţii naturale de lucru, fără 

improvizaţii prea multe.  

Frecvenţa cardiacă este apreciată prin măsurători ale acesteia în momente identice ale 

lecţiilor şi prezintă valori superioare în cadrul lecţiilor de educaţie fizică ale grupei 

experimentale, şi anume în partea fundamentală a lecţiei unde valorile se plasează în 

zona propusă de efort, de 130-170 bătăi/min. Cele mai mari valori ale frecvenţei 

cardiace au fost de 174 bătăi/min la grupa experimentală, faţă de 152 bătăi/min la 

grupa martor aşa cum se poate observa în Figura 2.29. 
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Fig. 2.29. Graficul cu media pulsului 

 

Concluzii. Astfel, analizând rezultatele desfăşurării celor două lecţii, în condiţii 

naturale ale grupelor martor şi experiment, putem concluziona că randamentul orelor 

de gimnastică aerobică este superior celor de pregătire fizică generală, din puctul de 

vedere al densităţii motrice înregistrate, precum şi al valorilor frecvenţei cardiace 

măsurate în lecţii. 

Principalele priorităţi pentru realizarea unei densităţi motrice corespunzătoare 

îndeplinirii obiectivelor propuse de optimizare a capacităţii funcţionale, sunt bazate 

pe alegerea unor structuri speciale bazate pe coregrafie precisă, adaptată 

colectivului, cu un conţinut accesibil, executat într-o formă atractivă pentru a creea o 

motivaţie sporită în rândurile studentelor. De asemenea, tot printre aspectele 

importante ale lecţiei de gimnastică aerobică, este şi creearea unui sistem de efort 

controlabil din toate punctele de vedere în care profesorul să-şi poată conduce lecţia 

în funcţie de obiectivele planificate. 

Putem spune, în final, că lecţiile de gimnastică aerobică sunt caracterizate de 

un grad înalt de atractivitate în rândurile studentelor datorită bagajului foarte mare de 

structuri coregrafice, fiind totodată un mijloc eficient de ameliorare al sistemelor de 

gestionare a efortului. 
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Cuvinte cheie: educaţie fizică, baschet, viteză. 

Abstract. Studiul de faţă are scopul de a găsi şi de a oferi, prin intermediul exerciţiilor 

specifice în jocul de baschet, modalităţi de îmbunătăţire a calităţii motrice - viteză. 

Calitatea motrică – viteză - este şi trebuie să fie prezentă în dotarea “bagajului motric” a 

fiecărui student, având în vedere evoluţia societăţii noastre moderne, spre un „joc” dinamic, în 

viteză. 

Această calitate motrică oferă o serie de avantaje jucătorilor de baschet: 

- permite execuţia acţiunilor tehnice şi tactice intr-un ritm susţinut 

- conferă jucătorului un grad ridicat de adaptare la complexitatea şi dinamismul jocului de 

baschet. 

- dezvoltă jucătorului calităţile gândirii, atenţia, raţionamentul, capacitatea de concentrare. 

 Educarea, îmbunătăţirea şi perfecţionarea calităţii motrice – viteză - rezolvă o mare 

parte din sarcinile impuse de jocul actual de baschet. 

Introducere. Baschetul este inclus în noţiunea de joc sportiv colectiv. Jocul sportiv 

reprezintă un complex de exerciţii practicate sub formă de joc cu un anumit obiect (minge, 

balon, puc etc.), prin care două echipe se întrec conform unor reguli de organizare şi 

desfăşurare şi  urmăreşte realizarea sarcinilor educaţiei fizice (în care caz devine mijloc al 

acesteia), realizarea de performanţe sportive (în care caz devine formă de întrecere şi 

spectacol sportiv), precum şi a fi un mijloc de recreere. 

Domeniul de referinţă: Educaţie fizică şi sport 

Ipoteze. Din observarea pregătirii unei echipe universitare de baschet se pot acumula 

unele date şi observaţii care vor da posibilitatea interpretării şi aprecierii atât a nivelului 

pregătirii ei fizice - în general şi - în cazul nostru, în special, al nivelului de dezvoltare şi 

manifestare a unor calităţi motrice specifice - viteza. 

Urmărind desfăşurarea lecţiilor în care sunt incluse şi unele exerciţii corespunzătoare 

specificului temei noastre şi anume îmbunătăţirea şi dezvoltarea calităţii motrice viteză pot fi 

enunţate unele concluzii asupra conţinutului dar şi a modului de manifestare a acestei calităţi 

motrice. 

Metodele de cercetare. În realizarea studiului am folosit următoarele metode de 

cercetare: documentarea, metoda observaţiei, metoda statistică şi metoda experimentală 

Conţinut. Pentru verificarea nivelului de motricitate al studenţilor incluşi în 

experimentul pedagogic am ales următoarele probe de control: 

 

1. alergare de viteză, plecarea cu start din picioare, de voie – 15m. 2X 

- se notează cea mai bună încercare 

2. alergare de viteză, plecarea cu start din picioare, de voie – 20m. 2X 

- se notează cea mai bună încercare 

3. dribling printre jaloane, cu mâna dreaptă şi mâna stângă; 2X 

- se notează cea mai bună. 
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 Rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic şi sunt prezentate în  tabelul 1. 

Tabelul 1 
Nr.c

rt. 
Numele şi prenumele 

15m.  20m. 

Dribling 

printre 

jaloane 

1 Chirilă Paula 2,8 3,9 7.09 

2 Mihăiescu Alice 3,1 4,2 7.03 

3 Berea Ilinca 2,8 4,4 8.5 

4 Zamfir Ana Maria 3,01 4,7 8.2 

5 Bunciu Ioana 2,8 4,5 7.03 

6 Şerban Ioana 2,8 4,3 7.4 

7 Costache Andrada 3,9 5,3 7.02 

8 Gemăcescu Florentina 3,8 4,0 7.09 

9 Motea Oana 3,8 4,8 8.2 

10 Chirea Simina 3,1 3,9 8.4 

11 Movilă Ana Maria 3,2 4,0 8.8 

12 Mareş Ilinca 3,8 4,8 8.4 

13 Clair Andreea 3,4 4,6 9.2 

14 Grigorescu Sabina 2,8 4,6 8.2 

15 Ceaparu Clara 2,7 4,5 8.4 

16 Racu Diana 3,4 4,6 9.5 

Media 3,2 4,4 8,02 

La proba de alerga de viteză pe 15m – cu care am măsurat viteza de reacţie şi de 

deplasare - media echipei este de 3,2 sec. Neexistând date în literatura de specialitate pentru a 

compara această valoare am luat ca termen de comparaţie valoarea cea mai bună din 

rezultatele înregistrate. Aceasta este de 2,7 s înregistrate la eleva Ceaparu Clara. Se observă o 

diferenţă de 0,5 s între valoarea medie a echipei şi valoarea cea mai bună. Din cele 16 

studente componente ale echipei, 9 jucătoare au o valoare cuprinsă între 2,7 şi 3,2 o jucătoare 

are valoarea medie a echipei, 6 jucătoare având valori mai mari decât media echipei – până la 

3,9.  

Apreciez, ţinând cont că la această vârstă nu există date comparative pentru jucătoare 

baschetbaliste şi deoarece 10 dintre eleve au valori cuprinse între valoarea cea mai bună şi 

valoarea medie, viteza este destul de omogen dezvoltată. Celelalte 6 eleve componente ale 
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echipei au valori întinse până la 3,9.  Ţinând cont de particularităţile educării acestei calităţi 

consider că în viitor, folosind mijloace adecvate, această calitate motrică mai poate fi 

dezvoltată. 

 Cea mai bună valoare înregistrată la proba de alergare de viteză pe 15 m este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

 Numele şi prenumele Valoarea 

Ceaparu Clara 2,7sec. 

 

 Rezultatele primelor şase valori, la proba de alergare de viteză pe 15 m, sunt 

prezentate în tabelul următor: 

Numele şi prenumele Valoarea 

Ceaparu Clara 2,7sec. 

Berea Ilinca 2,8 sec. 

Bunciu Ioana 2,8 sec. 

Şerban Ioana 2,8 sec. 

Grigorescu Sabina 2,8 sec. 

Zamfir Ana Maria 3,01 sec. 

 

La proba de alergare de viteză pe 20m – cu care de asemenea am testat viteza de 

reacţie şi de deplasare - media echipei este de 4,4 sec. Din aceleaşi considerente – lipsa de  

date – pentru a compara această valoare am luat ca termen de comparaţie valoarea cea mai 

bună din rezultatele înregistrate. Aceasta este de 3,9 sec. înregistrate la jucătoarele Chirilă 

Paula şi Chirea Simina. Se observă o diferenţă de 0,5sec între valoarea medie a echipei şi 

valoarea cea mai bună. Din cele 16 jucătoarea, 6 jucătoare au o valoare cuprinsă între 3,9 şi 

4,4 o jucătoare are valoarea medie a echipei, 9 jucătoare având valori mai mari decât media 

echipei – până la 5,3 sec.  

Apreciez, ţinând cont că la această vârstă nu există date comparative pentru jucătoare 

baschetbaliste şi deoarece 7 dintre jucătoare au valori cuprinse între valoarea cea mai bună şi 

valoarea medie, se observă o modificare comparativ cu proba de alergare de viteză pe 15m., 

în ceea ce priveşte numărul de jucătoare situate valoarea cea mai bună şi valoarea medie, 10 

respectiv 7. Celelalte 9 eleve componente ale echipei au valori întinse până la 5,3. 

Cea mai bună valoare la proba de alergare de viteză pe 20 m. 

Numele şi prenumele Valoarea 

Chirilă Paula 3,9 sec. 

Chirea Simina 3,9 sec. 

Primele cinci valori la proba de alergare de viteză pe 20 m. 

Numele şi prenumele Valoarea 

Chirilă Paula 3,9 sec. 

Chirea Simina 3,9 sec. 

Gemăcescu Florentina 4,0 sec. 

Movilă Ana Maria 4,0 sec. 

Mihăiescu Alice 4,2 sec. 

 

La proba de dribling printre jaloane am evaluat viteza de execuţie a driblingului. 

Acest parametru este dependent şi de tehnica de execuţie a driblingului. Valoarea medie este 

de 8,02, iar valoarea cea mai bună este de 7,02. 

 Un număr de 6 studente s-au situat peste medie.  
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 Rezultatele la această probă de control pot fi îmbunătăţite atât prin creşterea vitezei de 

deplasare, cât şi a tehnicii de execuţie. Cea mai bună valoarea la proba dribling printre 

jaloane: 

 

Numele şi prenumele Valoarea 

Costache Andrada 7,02 sec. 

 

Primele cinci valori înregistrate la proba dribling printre jaloane sunt: 

 

Numele şi prenumele Valoarea 

Costache Andrada 7,02 sec. 

Mihăiescu Alice 7,03 sec. 

Bunciu Ioana 7,03 sec. 

Chirilă Paula 7,09 sec. 

Gemăcescu Florentina 7,09 sec. 

 

Concluzii: 

La proba de alergare de viteză pe 15 m, media este de 3,2 s, iar cea mai bună valoare este 

de 2,7 s. Se observă o diferenţă de 0,5 s între valoarea medie a echipei şi valoarea cea mai 

bună, iar dintr-un număr de 16 studente, 9 eleve au o valoare cuprinsă între 2,7 şi 3,2 o 

studentă are valoarea medie a echipei, ceea ce-mi permite a concluziona că viteza este destul 

de omogen dezvoltată, că mijloacele folosite în pregătirea studentelor au fost în mare parte 

bune. 

 

La proba de alergare de viteză pe 20 m, media este de 4,4 s, iar valoarea cea mai bună este 

de 3,9 s. Se observă aceeaşi diferenţă între media generală şi cea mai bună valoare – 0,5 s. – 

dar numărul subiecţilor cu valori cuprinse între aceste medii începe să scadă, motiv pentru 

care a-şi propune, pentru o mai bună omogenitate a vitezei la nivelul tuturor studentelor din 

echipă, alternarea lucrului pe distanţe scurte cu cel pe distanţe mai lungi. 

 

La proba de dribling printre jaloane, media este de 8,02 s, iar cea mai bună valoare de 7,02 

s. Deoarece pe lângă viteza de execuţie şi de deplasare este solicitată şi tehnica, rezultatele la 

această probă de control pot fi îmbunătăţite atât prin creşterea vitezei de deplasare, cât şi a 

tehnicii de execuţie. 
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Abstract. This study aims to find and offer, through specific exercises basketball, how 

to improve the quality of driving - speed. 

Movement quality – speed - is and must be present in the equipment of the "motric luggage" 

of each student, in the light of our modern society, to a dynamic game, in speed. 

 This quality motor offers several advantages to basketball players: 

- allows the execution of thechnical and tactic actions in a sustained rhythm. 

- gives the player a high degree of complexity and dynamic adaptation to playing basketball.  

- player develops thinking skills, attention, reasoning, ability to concentrate. 

            Education, improving and perfecting the quality of driving - speed - solves much of 

the burden on the current game of basketball. 
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Cuvinte cheie: timpul liber,stil de viaţă,elevi. 

 

Abstract: Lucrarea de faţă pune în atenţia specialiştilor unele aspecte ce vizează 

modul cum îşi petrec  timpul liber elevii din Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I, profil, sportiv 

clasele a IX a şi a XII a. Rezultatele şi interpretările acestora au condus la unele concluzii 

dintre care menţionăm: 

- prezenţa unui număr însemnat de activităţi desfăşurate în timpul liber 

- prezenţa relativ scăzută a unor activităţi sportive în activităţile de timp liber. 

 

Introducere  

 

Acest studiu este parte componentă a unei cercetări mai ample ce se doreşte să 

evidenţieze la modul general stilul de viaţă – timpul liber al unor  elevi,  din ciclul liceal profil 

tehnic. Lucrarea de faţă prezintă activităţile din timpul liber al elevilor de la Colegiul Tehnic 

Feroviar Mihai I, profil, tehnic clasele a IX a şi a XII a. 

 

Ipoteză:Timpul liber al elevilor din clasele a IX a şi a XII a este compus din activităţi diferite. 

Subiecţi şi metode de cercetare  

În elaborarea demersului nostru ştiinţific am pornit de la convingerea că o consultare a 

elevilor din cadrul liceului, ne-ar ajuta la clarificarea unor probleme priviind  activităţile din 

„timpul liber” într-o săptămână de şcoală.  

La întrebările noastre au răspuns un număr de 20 subiecţi ( 10 subiecţi din clasa a IX a  şi 10 

subiecţi din clasa a XII a ). 

 

Tabel nr.1 cu subiecţi clasei a IX a  

NR.Crt N.P. ANUL NAŞTERI SEX 
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1. R.C. 1996 F. 

2. A.R. 1996 M. 

3. C.A. 1996 M. 

4. P.R. 1996 M. 

5. V.I. 1996 M. 

6. D.B. 1996 F. 

7. C.O. 1996 M. 

8. Z.M. 1996 M. 

9. N.I. 1996 M. 

10. N.G. 1996 F. 

 

Tabel nr. 2 cu subiecţi clasei a XII a  

NR.Crt N.P. ANUL NAŞTERI SEX 

1. C.R. 1993 F. 

2. S.P. 1993 M. 

3. Z.N. 1993 F. 

4. O.C.  1993 F. 

5. A.R. 1993 F. 

6. T.L. 1993 F. 

7. M.M. 1993 M. 

8. P.G. 1993 M. 

9. C.M. 1993 M. 

10. C.R. 1993 F. 

 

Metoda folosită în cadrul studiului nostru este metoda anchetei pe bază de chestionar. 

Acesta cuprinde un număr de 12 întrebări care privesc aspecte ale activităţilor desfăşurate în 

timpul liber, respectiv: Ce este timpul liber ?; Obişnuiţi să vă planificaţi timpul liber 

?;.Menţionaţi cu aproximaţie cât timp liber aveţi în 24 de ore ?; Ce modalităţi de petrecere a 

timpului liber preferaţi ?; Ce alte activităţi desfăşuraţi în timpul liber (altele decât cele 

menţionate mai sus) ?; Ce activităţi sportive preferaţi în timpul liber ?; Cât timp acordaţi 

exerciţiilor fizice într-o zi ?; Practicaţi vreun sport şi de ce ?; Cât timp alocaţi pentru 

vizionarea programelor tv.?; Urmăriţi frecvent spectacolele sportive la radio şi tv.?; Cât timp 

alocaţi calculatorului într-o zi ?; Ce activităţi aveţi în week-end ? 
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Conţintul experimentului 

Chestionarele au fost aplicate în cadrul orelor de dirigenţie în perioada  martie – 

aprilie 2012, iar rezultatele au fost analizate în luna aprilie a aceluiaşi an. De remarcat faptul 

că, întrebările adresate elevilor au fost astfel formulate încât, răspunsurile să conducă la o 

cunoaştere cât mai exactă a stilului lor de viaţă. 

 

Rezultatele şi interpretarea acestora  

Tabel nr. 3: Răspunsurile elevilor din clasa a IX a  

 

Nr. 

întrebări 

R.C. A.R. C.A. P.R. V.I. 

1 Distracţie, odihnă  

Recreere 

 

Distracţie 

 

Timpul 

petrecut cu 

familia 

 

Odihnă 

2 Nu  Da  Da, cu 

câteva zile 

înainte 

Da  Da  

3 7 ore 5 ore Între 

orele:17- 23 

7 ore 6 ore 

4 Sport, tv. Sport, plimbare 

cu prieteni 

Fotbal, 

volei, 

plimbări  

Tv.; ies cu 

prieteni  

Odihnă şi 

mă joc 

5 Cu prieteni Jocuri pe 

calculator 

Mă joc la 

calculator, 

ascult 

muzică, mă 

joc cu sora 

Plimbări în 

aer liber 

Î-mi ajut 

părinţi 

6 Fotbal  Volei, fotbal Fotbal  Tenis de 

câmp, tenis 

cu piciorul 

Nu - 

7 4 ore 2 ore 3-4 ore  1 oră 2 ore 

8 Da  Da  Nu  Nu  Nu -  

9 2 ore  4 ore 2-3 ore 2 ore Nu  

10 Da  Da  Da  Nu Nu  

11 Nu  4 ore 6 ore  1 oră  3 ore 

12 Sport, biliard, 

pierdut timpul 

 

Plimbare cu 

prieteni, joc 

volei, mă plimb 

cu rolele 

 

Distracţie, 

jucăm 

fotbal, ne 

plimbăm 

 

Plec în afara 

oraşului; 

vizite 

 

Ies cu 

prieteni, mă 

antrenez 

 

 

Tabel nr.4: Răspunsurile  elevilor din clasa a IX a  

Nr. 

întrebări 

D.B. C.O. Z.M. N.I. N.G. 
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1  

O pauză de şcoală 

 

Vremea pentru 

relaxare 

 

Distracţie, 

recreere, 

odihnă, 

relaxare  

 

Relaxare  

 

Distracţie, 

relaxare 

2 Da  Da  Da  Da  Da  

3 6 ore 5 ore 6 ore 2 ore 5 ore 

4 Plimbări în aer 

liber, stat în parc 

Activităţi cu 

prieteni 

Fotbal, 

calculator, 

activităţi cu 

prieteni 

Mă uit la tv.  Plimbări în 

parc  

5 Tv. Calculator Întâlniri cu 

prieteni, jocuri 

la calculator 

Ies cu 

prieteni 

Ies cu 

prieteni 

Sport, tv. 

Jocuri la 

calculator 

6 Plimbat cu rolele, 

baschet 

Fotbal, tenis Fotbal, volei  Fotbal  Fotbal, 

handbal 

7 1-2 ore 1 oră 1 oră 15 minute 30 minute 

8 Nu Nu Fotbal  Nu Nu 

9 2 ore  2.30 ore 1 oră 1 oră 2 ore 

10 Da  Da  Da  Da Da 

11 2 ore 2 ore 2 ore  2 ore 3 – 4 ore 

12 Plimbări în aer 

liber, merg la 

munte sau la ţară 

 

Fotbal, tenis, 

jocuri, alte 

activităţi cu 

prieteni 

 

Sport, ieşiri 

cu prieteni la 

fotbal 

 

Plimbări 

prin parc, 

stau acasă 

 

Plimbări, joc 

fotbal, 

plimbări cu 

bicicleta 

 

 

Tabel nr.5: Răspunsurile elevilor din clasa a XII a  

Nr. 

întrebări 
C.R. S.P. Z.N. O.C. A.R. 

1  

Alte preocupări 

 

Dorm, 

antrenamente 

 

Relaxare, 

plimbare, 

socializare 

 

Când fac ce 

vreau 

 

Când fac tot 

ce vreau  

2 Da  Da  Da  Câteodată Da 

3 6 ore 4 – 5 ore 1-2 ore 3 ore  2 ore 

4 Plimbări cu 

maşina 

Dorm, relaxare, 

calculator 

Să-mi revăd 

vechi 

prieteni, să 

stau acasă, 

picnic 

Odihnă Relaxare 

5 Jocuri la 

calculator 

Ies la plimbare, 

cumpărături 

Să ies în altă 

locaţie 

În parc cu 

prieteni 

Plimbare cu 

prieteni 

6 Fotbal  Fotbal, tenis, 

tenis de masă 

Gimnastică 

 

Handbal Alergare 

7 30 minute 3 ore 1 oră 30 minute 1 oră 

8 Nu   Da   Nu Nu  Nu 

9 3 ore  1 oră   2-3 ore 30 minute 1 oră  

10 Da  Da  Da Nu  Nu prea  



 104 

11 2 ore  2 ore  30 minute 30 minute 30 minute 

12 Plimbări, muncă 

 

Fotbal, dorm, 

întâlniri cu 

prietenii 

 

Muzică, 

plimbare cu 

mama în 

magazine, 

ies în parc 

cu prieteni 

 

Dorm, învăţ, 

ies cu 

prieteni 

 

Ies cu 

prieteni, 

învăţ 

 

 

Tabel nr.6: Răspunsurile elevilor din  clasa  a XII a  

Nr. 

întrebări 

T.L. M.M. P.G. C.M. C.R. 

1  

Când termin 

orele de şcoală 

 

Recreere 

 

Timpul în 

care nu ai 

alte 

preocupări 

 

O activitate 

petrecută 

cum doresc 

 

Activităţi, 

relaxante 

plăcute 

2 Da Da  Da Da Nu 

3 4 ore 8 ore 4-5 ore 7 ore 9 -10 ore 

4 Relaxare Calculator pc, 

plimbare 

 Fotbal, 

plimbări cu 

prieteni 

Tenis de 

masă 

Tv., 

activităţi cu 

mingea de 

fotbal, cu 

prieteni 

5 Plimbare cu 

prieteni 

Somn, odihnă Grătar, 

pescuit 

Jocuri 

calculator 

Aceleaşi 

6 Alergare Fotbal, 

alergare, tenis 

picior 

Fotbal, tenis 

– picior 

Fotbal Fotbal, 

tenis, sah, 

table 

7 2 ore 2-3 ore 2 ore 1 oră 2-3 ore 

8 Nu Nu Da  Nu Nu 

9 1oră  30 -40 minute 1-2 ore 3 ore 3-4 ore 

10 Nu prea  Aproape  Da Da Da 

11 30 minute 2 ore  1-3 ore 4-5 ore 1 oră 

12 Întâlniri cu 

prieteni 

 

Cluburi, 

plimbări,  

 

Fotbal, 

grătar, învăţ, 

tv. 

 

Ieşiri cu 

prieteni 

 

Activităţi 

sportive, ies 

cu prieteni 

 

 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

În urma prelucrării rezultatelor s-au evidenţiat următoarele aspecte. Pentru întrebarea 

numărul 1 din chestionarul nostru Ce este timpul liber ? elevii de clasa a IX a au răspuns: 

distracţie, odihnă, recreere şi relaxare, în timp ce elevii clasei clasei a XII a au răspuns în felul 

următor: plimbare, socializare, antrenamente, odihnă şi activităţi recreative. 
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La întrebarea numărul 2  Obişnuiţi să vă planificaţi timpul liber ? răspunsul elevilor 

din clasa a IX a şi a XII a a fost în mare măsură afirmativ. 

La întrebarea numărul 3 Menţionaţi cu aproximaţie cât timp liber aveţi în 24 de ore ? 

precizăm că la nivelul clasei a IX a timpul liber al elevilor se încadrează între 5 – 7 ore în 

timp ce la nivelul clasei a XII a timpul liber al acestora este cuprins între 1 – 10 ore. 

La a patra întrebare Ce modalităţi de petrecere a timpului liber preferaţi ? 

Răspunsurile elevilor din clasa a IX a au fost următoarele: fotbal, plimbări în aer liber, 

activităţi cu prietenii, vizionarea programelor tv., sport, calculator; iar la nivelul clasei a XII a 

răspunsurile au fost: relaxare, calculator, ieşiri cu prietenii la picnic, somn, fotbal, tv. 

La întrebarea numărul 5 Ce alte activităţi desfăşuraţi în timpul liber (altele decât cele 

menţionate mai sus) ? elevii clasei a IX a au răspuns astfel: jocuri pe calculator, întâlniri cu 

prietenii, sport tv.; elevii clasei a XII a desfăşoară următoarele activităţi: ieşiri cu prietenii la 

grătar, jocuri pe calculator, somn. 

Întrebarea numărul 6 Ce activităţi sportive preferaţi în timpul liber ? 

Activităţile sportive preferate de elevii clasei a IX a sunt: fotbal, volei, baschet, 

handbal, tenis de câmp, role. În timp ce la clasa a XII a activităţile sportive preferate sunt: 

alergare, fotbal, gimnastică, şah, table, tenis de masă. 

Întrebarea numărul 7 Cât timp acordaţi exerciţiilor fizice într-o zi ? elevii clasei a IX a 

practică exerciţii fizice între 15 minute şi 4 ore pe zi. La nivelul clasei a XII a timpul 

practicării exerciţiilor fizice  este cuprins între 30 minute şi 3 ore. 

Întrebarea numărul 8 Practicaţi vreun sport şi de ce ?   

Se poate observa că atât elevii clasei a IX a şi a XII a în marea majoritate nu practică 

sport. 

Întrebarea numărul 9 Cât timp alocaţi pentru vizionarea programelor tv.?  

La nivelul clasei a IX a timpul este cuprins între 1 – 3 ore, iar la nivelul clasei a XII a 

timpul pentru vizionarea programelor tv. este cuprins între 30 minute şi 4 ore. 

Întrebarea numărul 10  Urmăriţi frecvent spectacolele sportive la radio şi tv.? 

La acesta întrebare şi elevii clasei a IX a şi a XII a urmăresc frecvent spectacolele şi 

emisiunile sportive. 

Întrebarea numărul 11 Cât timp alocaţi calculatorului într-o zi ? 

Elevii clasei a IX a stau în faţa calculatorului între o oră şi şase ore zilnic. În timp ce  

elevii de clasa a XII a alocă calculatorului între 30 minute şi 5 ore pe zi. 

Întrebarea numărul 12 Ce activităţi aveţi în week-end ? 
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Activităţile de  week-end pentru clasa a IX a sunt următoarele: plimbări cu prietenii, 

cu bicicleta, prin parc, la munte, cu rolele, fotbal, biliard, tenis iar la clasa a XII a acestea 

sunt: cluburi, ieşiri cu prieteni la grătar, muncă, studiu, odihnă, shopping. 

 

CONCLUZII : 

Rezultatele şi interpretările obţinute au condus la următoarele concluzii: 

Elevi cuprinşi în cercetare, cunosc tematica propusă de noi acordă zilnic aproximativ 6 

ore pe zi pentru activităţile din timpul liber, acestea sunt dintre cele mai diverse.  

Există diferenţe semnificative cu privire la timpul şi respectiv practicarea exerciţiilor 

fizice din timpul liber acestea încadrându-se între 15 minute şi 4 ore 

Probabil cu toate că elevii cuprinşi în cercetare frecventează cursurile unui liceu cu 

profil sportiv, aceştia practică diferite activităţi sportive într-un procent foarte mic. 

Propunem să extindem cadrul cercetării şi la alte nivele pentru a evidenţia unele 

comparaţi între activităţile din timpul liber al acestora. 
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Résumé  

L’étude met à l’attention des spécialistes certains aspects concernant les activités de 

loisir des élèves au Collège Technique Ferroviaire Mihai I, formation sportive, en 9
e
 et en 

terminale. Les résultats et leur interprétation ont mené à quelques conclusions, parmi 

lesquelles on peut mentionner: 

- l’implication des élèves dans beaucoup d’activités de loisir; 

- la présence relativement réduite de certaines activités sportives comme activités de 

loisir. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this study is to introduce physical education and sports high 

schools in Turkey. The number of the universities in Turkey are counted to 175. Physical 

education and sports high schools give four years special education. The seventy one high 

schools generally have five different programs including “Coaching Programs”, “Physical 

Education and Sports Teacher Education Programs”, “Sports Management Programs”, 

“Recreation Program” and “Exercise and Sports for Disabled Education Programs”. Lots of 

These Academies have rich various sports facilities such as sports halls, swimming pools, 

athletics track and football grounds. For admission to Physical Education and Sports 

Academies is used special election scoring system including “University Entrance Exam 

Grade”, “Secondary Education Grade” and “Special Physical Talent Exam Grade”. The 

students who graduate from these programs have many employment opportunities. They may 

work as teachers, trainers, sports managers, recreation specialist and special trainers for 

disabled at primary, private sector. Nonetheless lots of  graduated from these academies have 

suffer from unemployability at works about sports and this problem direct they different 

sector unrelated to sports or sports education. In conclusion rising quality in sports education 

may influence graduated for the good related conditions of employment. This study may 

contribute international collaboration about sports education. 

KEY WORDS: Physical Education, Sports Academies, Turkey 

There are 175 universities that are included in the higher education system of Turkey, 

which 103 of are State Universities, 5 of are Foundation Universities, 5 of are TRNC 

Universities, and 2 of are Universities in other Turkish Republics with special status. The total 

number of the Physical Education and Sports Academies in all these universities is 71, and 66 

these Academies are established in State Universities. In these Academies there are 56 

Coaching Programs, 63 Physical Education and Sports Education Programs, 50 Sports 

Management Programs, 27 Recreation Programs, and 1 Exercise and Sports for Disabled 

Education Programs are provided. 63 of these Academies have sports halls, 44 of them have 

swimming pools, 63 of them have athletics track, and 63 of them have football grounds. 45 of 

these Academies have the sports hall, the athletics track, the swimming pool and the football 

field. In 26 of the 66 Academies in Turkey post-graduate programs are given (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMS Period of Education Quota 

http://www.cu.edu.tr/fakulteler/ef/
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Coaching Programs 4 2873 

Physical Education and Sports Education Programs 4 2720 

Sports Management Programs 4 1903 

Recreation Programs 4 1035 

Exercise and Sports for Disabled Educacation 

Programs 

4 40 

Sports Science Programs 4 190 

All of The Programs 4 8761 

Table 1. 2011-2012 Educational Season Quota of  The Sports Academies in Turkey (2) 

 

For admission to Physical Education and Sports Academies a system, identified by the 

Higher Education Institution (YÖK), is being adopted, at which the University Entrance 

Exam Grade, Secondary Education Grade, and the Special Physical Talent Exam Grade 

adopted by each Academy are calculated at definite rates, and each Academy accepts a 

definite number of students(2). Special Talent Exam may differ at each Academy, but in 

principle the technical motor skills and the sportive skills for various branches are being 

tested. In general the basic motor skills, endurance, speed, and coordination are tested 

(3,4,5,6,7). Endurance is tested by a long distance run, speed is tested by short distance sprint 

runs, and coordination and other skills are tested at stations consisting of various elements 

(5,6). At the Special Talent Exams of many Academies, while the candidates for Physical 

Education Teaching and Recreation Departments are being tested, it is deemed as satisfactory 

to test the candidates in terms of endurance, speed, coordination, and basic motor skills; but 

for Coaching Departments, in addition to the basic motor skills of the candidates, the 

candidates are applied special tests for each branch (4,5,6,7).  

Regarding the admittance to Sports Management Departments, for many years the 

candidates had been given Special Talent Examinations. However, during the recent years 

some Academies are admitting their students via Central Student Placement System. 

Recently, many Academies had elected their students via the central examination (3,8,9,10). It 

is being projected that within a near future all the Sports Management Departments will prefer 

to accept their students by the Central Student Placement System. Today, on the basis of the 

recent researches and the experiences gained at the field of Sports Education, it is being 

preferred to minimize the effect of the Special Talent Examinations to admittance to Sports 

Academies; and instead to establish entrance examination systems in which the sportive 

background and/or the national and international successes are assessed. Within that scope 

many Academies are step by step adapting an election system in which the sportive 

backgrounds and the sportive successes of the candidates are assessed. Many Academies grant 

extra points to the candidates who had attended a national team and/or who has national 

and/or international skills at their branches. Moreover, some Academies do not even impose 

any Special Talent Exams, and accept the candidates with reference to their central 

examination grades, determined by the Higher Education Institution and their secondary 

education grade, and additionally their sportive background and sportive success grades 

(4,5,6,7).  

When the student admittance systems of the institutions that give education on sports 

education policies and sports in various countries, are examined, no standard practices may be 

noted. When such Academies in US and Europe are examined it can be seen that they all use 

different systems for admitting their students. While some of these institutions provide sports 

education without any prerequisites, some the others adapt theoretical examinations and tests 

measuring the sportive skills (3,4,5).  
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It is apparent to us that the reason why are there are no standards on that issue, either 

in Turkey or in any other countries, is because different admittance systems have their own 

advantages and disadvantages. In case only the sportive skills are prioritized the students that 

are to be admitted may not have the necessary academic skills, which is distressed for some 

Academies, and thus they tend to increase the effect of the academic skill grades for 

admittance. On the other hand in case only the academic skills are prioritized the students that 

are to be admitted may not cause to be role-models with their sportive skills; and this is also 

distressed for some Academies, and thus they tend to increase the effect of the sportive skill 

grades for admittance (3,5,6). 

Since both approaches have their own advantages and disadvantages, in general all 

such Academies are aiming at balancing the academic skills and the sportive skills at their 

admittance systems. Similar to other Turkey, there are different tendencies, but at most of the 

Sports Academies the academic skills and the sportive skills are trying to be balanced within 

the admittance criteria (3,8,9).  

The students who graduate from these programs have many employment 

opportunities. Each year 7.500 to 8.500 students graduate from these programs all over 

Turkey. The students graduated from the Physical Education Teaching Department may work 

as teachers at primary and secondary schools and at Higher Education Institutions, as 

administrators and coaches at the central and provincial organizations of General Directorate 

of Youth and Sports, as coaches, monitors or conditioners at sports clubs, as experts at the 

sports units of military organizations, and as sports coordinator or animator at the tourism 

sector (3,4,5).  

The students who graduate from the Coaching Departments may work as 

administrators and coaches at the central and provincial organizations of General Directorate 

of Youth and Sports, as coaches, monitors or conditioners at universities and sports clubs 

(3,5,6).  

The students who graduate from the Sports Management Departments may work as 

administrators at various levels, appropriate with their branches, for the service departments 

of General Directorate of Youth and Sports, sports clubs, tourism facilities, private gyms, 

private and public organizations with more than 500 employees, and related departments of 

local governments (3,8,9).  

The students who graduate from the Recreation Departments may work as spare time 

spending and recreation specialist at public and private organizations and as time spending 

and recreation specialist at tourism facilities (8,9,10).  

The students who graduate from the Exercise and Sports for Disabled Education 

Programs may work at the rehabilitation centers of public and private organizations or work 

freelance as the coach of disabled athletes (11).  

The employment opportunities envisaged regarding the Physical Education and Sports 

Academies are being defined as for the public organizations and for the private organizations; 

and additionally the graduates have the opportunity to work freelance. However, the 

researches on the employment profiles of the students graduated from the existing programs 

of the Physical Education and Sports Academies represent that there is a huge gap between 

the number of the graduates of such Academies and the people employed at the sports sector 

(12,13).  

 

 

 

 

Years  Application number Appointed number 

2007 3812 1095 
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2008 3645 1422 

2009 2593 705 

2010 4047 736 

2011 5343 1967 

2012 5344 712 

Total  24784 6637 

Table 2. An example for employment: Physical Education and Sports Teacher Education 

Programs 

 

While each year 7.500 to 8.000 students graduate from these programs all over 

Turkey, it is evident that the number of the people employed at the sports sector is quite 

below these figures. The number of the personnel employed by the public organizations 

within the last five years changes from 1000 to 1300. Thus for the last 15 years almost 30.000 

to 40.000 Physical Education and Sports Academy graduates have not been employed at their 

branches. Many researches represent that most of the Physical Education and Sports Academy 

graduates are working for the sectors, which they had achieved education on, and most of the 

existing students are tending to work at different sectors (12,13,14,15).  

Consequentially, despite the fact that there is enough number of Physical Education 

and Sports Academies in Turkey, but the physical conditions of some of these academies are 

not sufficient. Considering the correlation between the physical conditions for the education 

environment and the quality of the education, it may deemed to be possible that the 

improvement of the existing academies are improved, the quality of the education will 

increase, and that the increase at the quality of the education may contribute to the Physical 

Education and Sports Academy graduates’ solve their employment problems and cause the 

sportive successes by directly supporting the sports policies of the country.  
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Rezumat:  

Studiul de faţă reprezintă un decupaj al unui studiu în care am analizat 

fenomenul educaţional, social şi axiologic  definit de aspectul nonformal al 

domeniului educaţie fizică şi sport. Ne raportăm la spectrul valorilor socio-

morale, al atitudinilor proactiv motrice, precum şi al conexiunilor între 

activităţile de educaţie fizică şi efectele cu valenţe formative ale practicării lor 

asupra personalităţii tinerilor, în special studenţi.  
 

Context  

 Educaţia fizică şi sportul (în text acronimul EFS), o componentă curriculară 

importantă a procesului educaţional desfăşurat în instituţiile de învăţământ, ocupă un loc 

semnificativ în formarea tinerei generaţii. Lărgirea cadrului şcolar/universitar al educaţiei 

fizice spre a promova şi valorile domeniului nonformal răspunde necesităţii de practicare 

independentă a exerciţiului fizic, pentru educarea unor atitudini de responsabilitate faţă de 

propria dezvoltare a unui stil de viaţă sănătos. Marcat de tehnologia modernă, de ritmul alert 

de muncă şi de viaţă impus de o societate dinamică, mereu în schimbare, omul contemporan 

pare că acordă mai puţin timp efortului fizic, expunându-se astfel, pe termen lung, unor factori 

de risc pentru sănătate. 

 Fenomenul de practicare a exerciţiilor fizice în regim nonformal, se prezintă ca un 

complex de activităţi foarte variate şi „aparent eterogene”. În acest sens, putem vorbi despre 

activităţi  practicate în ansambluri şi cercuri sportive, sub forma sporturilor individuale sau de 

echipă, a excursiilor, taberelor, desfăşurarea unor activităţi ludice şi agonistice cu caracter 

recreativ în cadrul timpului liber, gimnastica de întreţinere şi terapeutică, sportul pentru toţi. 

  

Domeniul de referinţă 

 Activităţile nonformale de educaţie fizică creează practicanţilor modalităţi specifice 

de a acţiona eficient pentru a reduce din magnitudinea acestor inconveniente, contribuie la 

identificarea şi cultivarea unor corespondenţe optime între interese, motivaţii şi aptitudini, dar 

oferă şi oportunitatea de exersare şi dezvoltare a acestora, îmbogăţind, astfel, sfera efectelor 

formative exercitate de EFS formală asupra tinerilor. Ne aşteptăm ca aceste activităţi să 

producă schimbări pozitive asupra conduitei tinerilor, atât la nivelul atitudinilor favorabile 

practicării EFS, cât şi a personalităţii acestora.  
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 În contextul celor mai sus prezentate, considerăm că educaţia fizică, prin activităţi 

nonformale, ar putea realiza obiective prioritare precum: 

 promovarea mişcării continue, sistematice, raţionale, devenită obişnuinţă, având 

drept ţinte menţinerea şi/sau îmbunătăţirea sănătăţii; 

 realizarea de schimbări pozitive în atitudini, valori, comportamente, stil de viaţă; 

 cultivarea valorilor socio-morale şi caracteriale necesare tinerilor în viaţă, în relaţiile 

lor cu ceilalţi; 

 formarea/dezvoltarea unui set de competenţe motrice şi atitudinale  care vor  permite 

tinerilor să practice independent activităţi de EFS, să desfăşoare cu succes activităţile 

specifice profesiei pe care şi-au ales-o sau să se integreze în societate.   

 Din perspectiva psihologiei sociale, comportamentul prosocial se referă la a acţiona 

în virtutea valorilor promovate şi acceptate de societate, acele valori pozitive care actionează 

implicit sau explicit la nivelul unui grup, societate, etc. (10). 

Material şi metodă 

 Problematica abordată vizează analizarea variabilei definită prin “comportament 

prosocial, acţional, modul cum a fost investigată, indicatorii operaţionali stabiliţi şi 

interpretările datelor  colectate. 

 Pentru a avea o viziune eficientă asupre cercetării noastre, am urmărit ca obiectiv 

identificarea conţinutului tablei de valori sociale prezente în viaţa studenţilor. 

 Eşantionul de bază este constituit dintr-un număr de peste 250 de studenţi din anii I şi 

II, fete şi băieţi, din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti. 

 Investigarea variabilei cu tema mai sus menţionată, am realizat-o cu ajutorul 

chestionarului de opinii prin intermediul căruia am dorit să cunoaştem opinia studenţilor cu 

privire la conţinutul tablei de valori sociale promovate ca urmare a practicării AEFS, formale 

sau nonformale, şi care sunt prezente în viaţa şi conduita  acestora.  

 Pentru măsurarea acestei variabile, am stabilit următorii indicatori operaţionali:  

- calitatea şi combinatorica valorilor sociale prezente în viaţa tinerilor,  

- nivelurile de implicare în situaţii de întrajutorare socială. 

  Populaţia investigată şi-a exprimat opinia răspunzând la următorul item din 

chestionarul adresat studenţilor anilor I şi II -C.VAOP (I- II):  În ce măsură următoarele 

valori ale vieţii sociale, dezvoltate prin practicarea activităţilor de educaţie fizică şi sport, 

sunt prezente în viaţa dv.? 

 Am alcătuit o listă cu 13 valori sociale promovate prin activităţile de educaţie fizică 

şi sport (în text acronimul AEFS), iar respondenţii au evaluat pe o scală de la 5 la 1, măsura în 

care ele sunt prezente în viaţa lor.  

Rezultate  

 Prezentăm, în tabelul 1,  valorile sociale recunoscute de studenţi ca şi efecte/rezultat 

al  practicării AEFS, formale sau nonformale, potrivit ordonării acestora în funcţie de 

rangurile obţinute ca urmare a calculării mediei frecvenţelor de pe intervalele maximale 

cumulate (5 şi 4) şi valorile înregistrate pe intervalul mediu al scalei, („în egală măsură”).  

 

 

 

 

 

Tabelul 1.  Lista valorilor sociale - ordonare după rangul obţinut 
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Rang  Media intervalelor cumulate (5+4) Intervalul mediu, “în egală măsură” 

I corectitudine faţă de normele sociale 

reglementate  

capacitatea de cooperare 

II asumarea  responsabilităţii în realizarea 

proiectelor personale 

capacitatea de iniţiativă, conduită 

antreprenorială 

III respectul faţă de semeni(tineri, adulţi, 

bătrâni) 

rezistenţă la stresul presiunilor sociale 

IV curaj în luarea unor decizii care presupun 

asumarea riscului 

spiritul civic 

V responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor / 

obiectivelor stabilite 

disponibilitate pentru solidaritate şi 

întrajutorare socială 

  

 

 

 Din datele prezentate constatăm că valoarea corectitudine faţă de normele sociale 

reglementate ocupă  primul loc cu rangul I. Aceasta este urmată în ordine descresătoare a 

rangurilor obţinute de valori precum: asumarea responsabilităţii în realizarea proiectelor 

personale;  respectul faţă de semeni;  curaj în luarea unor decizii care presupun asumarea 

riscului; responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor/obiectivelor stabilite. Pe nivelul mediu al 

scalei, (“în egală măsură”),  capacitatea de cooperare obţine rangul I, fiind urmată de: 

capacitatea de iniţiativă, conduită antreprenorială;  rezistenţă la stresul presiunilor sociale; 

spiritul civic şi disponibilitate pentru solidaritate şi întrajutorare socială. 

 Distribuţia grafică a valorilor sociale prezente în viaţa studenţilor ca urmare a 

practicării AEFS este redată în figura 1:  
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Fig. 1. Valori sociale prezente în viaţa tinerilor şi promovate ca urmare a practicării AEF 

 Din reprezentarea grafică a opţiunilor înregistrate cu privire la valorile sociale  

recunoscute şi promovate ca urmare a practicării AEFS, observăm frecvenţe mari pe 

intervalele superioare 5 şi 4 şi intervalul mediu 3 pentru majoritatea valorile listate, aceste 

frecvenţe scăzând către nivelurile inferioare ale scalei, (“în mică măsură”) şi (“în foarte mică 

măsură sau deloc”). 

  Frecvenţele mici înregistrate pe nivelele 2 şi 1, de către majoritatea valorilor sociale 

propuse, reliefează faptul că acestea sunt bine distribuite pe intervalele superioare. Distribuţia 

descrescătoare a graficului de la nivelele maximale spre cele minime, demonstrează că pentru 

cei mai mulţi dintre tinerii chestionaţi, conţinutul sistemului de valori sociale este bine definit 

şi totodată, ei recunosc că aceste valori se asimilează şi se promovează şi ca urmare a 

practicării AEFS.  

 Pentru a afla nivelul de implicare în acţiunile de întrajutorare socială, am aplicat un 

chestionar de opinii, iar studenţii au răspuns la itemul I.17 din C.VAOP (I-II), formulat astfel: 

“Cum reacţionaţi dacă se iveşte o situaţie de urgenţă şi vi se solicită ajutorul”? 

 În tabelul 2 sunt înregistrate răspunsurile celor chestionaţi cu privire la modul cum ar 

reacţiona dacă li s-ar solicită ajutorul într-o situaţie de urgenţă.  

 

 

 

Tabelul 2. Frecvenţa răspunsurilor privind disponibilitatea la implicare a studenţilor într-o 

situaţie de urgenţă  

Variante răspuns 
Frecvenţe 

Absolute Relative 
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3 Intervin imediat 182 72,8% 

2 Mă gândesc mult 

înainte de a interveni 
49 19,6% 

1 Nu mă implic 7 2,8% 

 Non răspunsuri 12 4,8% 

Total 250 100% 

  

 Datele obţinute indică faptul că 182 dintre respondenţi ar interveni imediat dacă li se 

solicită ajutorul, 49 se gândesc mult înainte de a interveni şi doar şapte dintre cei chestionaţi 

nu se implică într-o astfel de situaţie. La acest item, 12 studenţi nu au dat nici un răspuns. 

În figura 2 avem reprezentarea grafică a distribuţiilor din tabelul 2.  

 

 
Figura 2.  Nivelul de implicare a studenţilor într-o situaţie de urgenţă 

În urma analizării datelor înregistrate în tabelul 2 şi din reprezentarea grafică, putem 

constata cu satisfacţie că procentajul de 72,8 % al tinerilor investigaţi care s-ar implica 

imediat într-o  situaţie critică, reprezintă un nivel atitudinal pozitiv de întrajutorare ridicat. 

De asemenea, cu privire la indicatorul pus în discuţie, am constatat că pe lista celor 13 

valori sociale prezentate şi analizate anterior, valoarea disponibilitate pentru solidaritate şi 

întrajutorare socială  a obţinut  rangul V pe intervalul 3 al scalei, („în egală măsură”). 

Descrierea statistică ar putea lua următoarea configuraţie (tabelul 3): 

 

Tabelul 3. Indicatorii statistici pentru itemii analizaţi din CS (I-II)VAOP 

Indicatori/itemi 

Medie 

aritmetică 

 

 

Mediana 

 

 

Me 

Modul 

 

 

Mo 

Abatere 

standard 

 

S 

Indicator 

de 

asimetrie 

Skewness 

Indicator 

de 

boltire 

Kurtosis 

I 15 3,70 4 4 1,116 -,618 -,331 
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I 17 2,74 3 3 ,505 -1,746 2,218 

 

 În caracterizarea indicatorilor de poziţie, observăm că pentru itemul I.15 media 

aritmetică depăşeşte valoarea 3, indicând că majoritatea opţiunilor exprimate cu privire la 

valorile sociale promovate prin AEFS se situează începând de la intervalul 3 spre intervalul 

maximal 5. Valoarea mediei aritmetice obţinută pentru iemul I.17, indică tendinţa centrală a 

răspunsurilor studenţilor spre nivele 2 şi 3.  

 Pentru itemii analizaţi, valorile medianei reliefează faptul că pe intervale 4 şi 3 ale 

scalei se înregistrează  jumătatea opţiunilor respondenţilor. 

 Valorile modale obţinute pentru itemii supuşi discuţiei (15 şi 17), arată că cea mai 

mare frecvenţă a răspunsurilor este înregistrată pe intervalul 4, respectiv intervalul 3 al scalei.  

 Abaterea standard de 1,116 indică faptul că răspunsurile pentru I.15 au o împrăştiere 

a datelor destul de largă în jurul mediei, în timp ce pentru I.17 valoarea abaterii standard 

relativ mică, (,505) arată omogenitatea crescută a eşantionului privind răspunsurile acordate.  

 Ne interesează şi determinarea gradului de concentrare a frecvenţelor în zona centrală 

a distribuţiei. Valoarea negativă a indicatorilor de asimetrie semnifică o asimetrie negativă cu 

valori mai mici spre stângă (coadă alungită spre stânga). 

 Coeficientul de boltire,  Kurtosis, are o valoare negativă, pentru itemul I.15, indicând 

faptul că repartiţia este platicurtică (mai aplatizată) cu valori dispersate pe un interval mai 

mare în jurul mediei. Pentru I.17, Kurtosis pozitiv indică o distribuţie leptocurtică (înaltă), cu 

valori concentrate în jurul mediei. 

 Interpretări şi comentarii referitoare la variabila definită prin comportament prosocial, 

acţional 
 Am dorit să reliefăm valorile asociate practicării activităţilor nonformale de EFS şi 

manifestarea lor în viaţa socială a tinerilor. Scopul socializării prin activităţi nonformale este 

acela de a forma o persoană care să cunoască şi să recunoască valorile societăţii, normele şi 

modelele de comportare şi pe baza acestora să se integreze cerinţelor acesteia. 

 Analiza rezultatelor pe care le-am obţinut în urma investigării  temei mai sus 

menţionată a relevat faptul că:  

 Studenţii au o tablă de valori sociale bine repezentată, ei corelând acumularea acestora 

şi cu practicarea constantă şi sistematică a AEFS, formale sau nonformale; 

 Valori precum corectitudine pentru normele sociale reglementate, respectul faţă de 

semeni, responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor/obiectivelor stabilite, capacitatea de 

cooperarea, spiritul civic ocupă primele poziţii în topul valorilor sociale prezente în 

viaţa tinerilor; 

 Un procent de 72, 8%, din cei chestionaţi susţin că ar interveni imediat dacă s-ar ivi o 

situaţie critică sau de urgenţă, ceea ce indică un nivel de întrajutorare ridicat; 

  Cu privire la datele statistice obţinute pentru itemii analizaţi, putem afirma că valorile 

indicatorilor statistici evidenţiaţi s-au concentrat în intervalele considerate acceptabile 

pentru o distribuţie normală a datelor unui şir/serii.  

Concluzii 

 Am considerat necesar ca prin cercetarea întreprinsă să cunoaştem şi să identificăm 

şi alte aspecte care au conexiuni cu manifestările specifice domeniului EFS, în special cu cele 

desăşurate într-un cadru nonformal. Dorim ca rezultatele cercetării noastre să aibă un impact 

asupra mentalităţii tinerilor şi adulţilor, asupra stafului didactic din catedrele de specialitate cu 

privire la modul în care-şi organizează activitatea, astfel încât să stimuleze interesul tinerilor 

pentru practicarea independentă şi nonformal a exerciţiului fizic. 
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This study represents a part of one study where we have analyzed the educational, social and 

axiological phenomenon defined by the non formal aspect of the physical education 

and sports field.  We consider the spectrum of socio-moral values and proactive mobility 

attitudes as well as the connections between physical education activities and the effects 

having formative valences on the young people’s personality, especially on the students. 
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Rezumat:  
Caderile reprezinta unul dintre simptomele majore in geriatrie, fapt ce determina varstnicul sa 

consulte medicul geriatru sau de familie relativ frecvent. Din punct de vedere geriatric 

caderile sunt considerate aspecte ale senescentei posturii si a echilibrului. Mentinerea 

echilibrului si deplasarea necesita o relatie complexa intre functia cognitiva, neuro-musculara 

, cardio-vasculara si capacitatea de adaptare rapida la provocarile din mediu. Caderile la 

varstnici sunt determinate rareori de o cauza unica, ele sunt plurietiologice  iar o prevenire 

eficienta necesita o apreciere comprehensiva a tuturor deficitelor intrinseci, externe si/sau 

comportamentale. Identificarea factorilor de risc reprezinta scopul medicului geriatru. Pentru 

identificarea factorilor de risc si initierea tratamentului adecvat, o anamneza complexa a 

pacientului si a familiei este de dorit, intregita de evaluarea fizica si completata de evaluarea 

functionala, foarte utila, utilizand diverse scale standardizate de functionalitate ( ADL, IADL, 

FIMm, FIMc). Caderea este o punte care leaga simptomatologia pre-cadere de cea post-cadere 

si poate determina afectari in planuri multiple: somatic, functional, psiho-social. Cele mai 

frecvente complicatii ale caderii sunt leziunile osteo-musculo-articulare, tulburari 

neurologice, cardio-vasculare sau infectioase.etc. Tratamentul caderii se refera atat la 

tratamentul  urgentei medicale post-cadere cat si la profilaxia imediata si de durata a caderii. 

Tratamentul profilactic al caderilor este cel mai important. El ar trebui inceput inca dinaintea 

unei caderi adica inca din perioada adulta, cu exerciţii de îmbunătăţire a rezistenţei, posturii şi 

echilibrului. Exercitiul fizic regulat, activitatile fizice in aer liber si un mod de viata activ 

intaresc sistemul osteo-articular, cardio-vascular si psiho-social reducand astfel riscul de 

cadere. Chiar si la varsta a treia trebuie sa se adopte un regim de activitate, cu exercitii fizice 

individualizate, pe masura capacitatilor fizice si biologice ale varstnicului. Impunerea de 

restrictii de miscare acestor pacienti este o greseala cu efecte inverse( sarcopenie, 

osteoporoza, imobilizare, anxietate, cadere!). Exerciţiile cu impact crescut şi de 

suprasolicitare osoasă sunt necesare stimulării formării osoase. Mersul pe jos, alergarea, 

dansul, tenisul, voleiul, antrenamente pentru intărirea rezistentei in sali de gimnastica, arte 

martiale( Thai-Chi) sunt cateva exemple de exercitii pentru intarirea sistemul osos si care sunt 

recomandate varstnicilor. Exerciţiile cu impact scăzut, cu solicitare osoasă minimă cum ar fi 

înotul şi bicicleta sunt benefice sistemului cardiovascular şi îmbunătăţesc rezistenţa 

musculara. Tehnica recomandata este incepe incet si progreseaza treptat. Programele scurte, 

dar intense sunt cele mai eficiente in formarea osoasa. Tinand cont de cresterea interesului 
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pentru aceasta patologie geriatrica Societatile Americana si Britanica de Geriatrie au adoptat 

ghiduri de practica clinica, in vederea evaluarii si prevenirii caderii la persoanele varstnice. 

Ghidurile recomanda si diferite interventii medicale sau recuperatorii si/sau de ambient, 

grupate in strategii medicale de reducere a riscului de cadere. 

Introducere: 

Caderile reprezinta unul din simptomele majore in geriatrie, fapt ce determina varstnicul sa 

consulte medicul geriatru sau de familie relativ frecvent.  

Urmare a incidentei crescute( 30% la persoanele de peste 65 de ani si 80% la persoanele peste 

80de ani),  OMS si Centrul International de Gerontologie a hotarat inca din anii 80 sa formeze 

un grup de lucru consacrat unei mai bune studieri a fenomenului complex al caderilor. 

Din punct de vedere geriatric caderile sunt considerate aspect ale senescentei posturii si a 

echilibrului.  Mentinerea echilibrului si deplasarea necesita o relatie complexa intre functia 

cognitiva, neuro- musculara , cardio-vasculara si capacitatea de adaptare rapida la provocarile 

din mediu. Mentinerea echilibrului este afectata odata cu varsta. Persoanele varstnice sunt 

predispuse la caderi cand se produce o afectare la nivelul oricaruia din aceste sisteme. De 

aceea, o cadere aparent fara importanta poate fi determinata de o problema serioasa, majora.  

Caderile la varstnici sunt determinate rareori de o cauza unica, ele sunt plurietiologice iar o 

prevenire eficienta necesita o apreciere comprehensiva a tuturor deficitelor intrinseci, externe 

si/sau comportamentali. Identificarea factorilor de risc reprezinta scopul medicului geriatru. 

Factorii (deficitele) intrinseci sunt multiplii: modificarile senzoriale de varsta ale functiei 

oculare si vizuale, tratamentul medicamentos ca atare sau in combinatii datorita 

polipatologiei, hipotensiunea arteriala postprandiala (care atinge nivelul maxim la 30-60 min 

dupa masa), insomnia, nevoia imperioasa de mictiune,  edemele periferice (care pot ingreuna 

suplimentar picioarele si mersul cu inca 2-4 kg), degenerescenta mecano-receptorilor coloanei 

cervicale, atrofia musculaturii (sarcopenia), deformarea in valgus a membrelor inferioare.  

Factorii externi sunt reprezentati de obstacolele din mediu: iluminatul deficitar, instabilitatea 

solului( parchet lucios, gresie umeda, covor nefixat, praguri de trecere, obiecte mobile pe 

podea, mobilier amplasat prost, animale domestice, pat inalt, pat pe rotile, scari, etc), 

incaltamintea neadecvata.  

Factorii sociali si comportamentali sunt la limita celor doua categorii de mai sus si reprezinta 

inadecvarea capacitatilor proprii la activitate si conditiile de mediu, refuzand sa-si aprecieze 

conform varstei, posibilitatile de miscare si efort. Au o importanta destul de mare si din pacate 

ignorata. 

Pentru identificarea factorilor de risc si initierea tratamentului adecvat, o anamneza complexa 

a pacientului si a familiei este de dorit, intregita de evaluarea fizica ce are doua componente: 

constatarea consecintelor caderii (starea functiilor vitale, contuzii, fracturi ale extremitatilor, 

ale craniului, hematom cerebral, tulburari neurologice) si constatarea patologiei subiacente 

implicate in cadere ( boli cardio-vasculare, bronhopulmonare, oftalmologice, neurologice, 

osteoarticulare, urinare-glob vezical, infectii urinare, etc.). Evaluarea fizica este completata de 

evaluarea functionala, foarte utila, utilizand diverse scale standardizate de functionalitate 

(ADL, IADL, FIMm, FIMc). 

Caderea este o punte care leaga simptomatologia pre-cadere de cea post-cadere si poate 

determina afectari in planuri multiple: somatic, functional, psiho-social. Cele mai frecvente 

complicatii ale caderii sunt leziunile osteo-musculo-articulare( fracturi de sold F>B, fractura 

de coloana vertebrala, fractura de antebrat distal, de humerus proximal, de pelvis, traumatisme 

craniene, leziuni diverse ale partilor moi, avand ca factor principal osteoporoza); pot fi in 

asociatie cu tulburari neurologice, cardio-vasculare sau infectioase care pot precede sau/si 

urma caderile. Pot aparea de asemenea deshidratare, dezechilibre electrolitice, dureri si 

hipotermie, care pun in pericol viata pacientului dupa cadere. Consecintele psiho-sociale sunt 



 124 

mai grele decat boala in sine: caderea reprezinta pentru persoana varstnica un eveniment grav, 

de incertitudine in ceea ce priveste viitorul, cu reordonari ale mediului de viata. Se considera 

ca repercursiunile psihologice sunt subevaluate ca si cauzele favorizante de natura 

psihologica. Intervine teama de o noua cadere si chiar teama de moarte.  

Tratamentul caderii se refera atat la tratamentul  urgentei medicale postcadere cat si la 

profilaxia imediata si de durata a caderii. Combaterea sindromului de imobilizare, prevenirea 

escarelor, recuperarea postoperatorie dupa o fractura de col femural, psihoterapia sustinuta 

intr-o atmosfera de incredere si optimism, program de reabilitare cu scopul reintegrarii sociale 

a batranului, reprezinta metode de tratament profilactic al unei noi caderi.  

Tratamentul profilactic al caderilor este cel mai important. El ar trebui inceput inca dinaintea 

unei caderi adica inca din perioada adulta, cu exerciţii de îmbunătăţire a rezistenţei, posturii şi 

echilibrului. Exercitiul fizic regulat, activitatile fizice in aer liber si un mod de viata activ 

intaresc sistemul osteoarticular, cardio-vascular si psiho-social reducand astfel riscul de 

cadere. Chiar si la varsta a treia trebuie sa se adopte un regim de activitate, cu exercitii fizice 

individualizate, pe masura capacitatilor fizice si biologice ale batranului. Impunerea de 

restrictii de misacre acestor pacienti este o greseala cu efecte inverse( sarcopenie, 

osteoporoza, imobilizare, anxietate, cadere!). Antrenarea mersului de catre un fizioterapeut 

indeparteaza adeseori teama de a merge. Exerciţiile cu impact crescut şi de suprasolicitare 

osoasă sunt necesare stimulării formării osoase. Sporturile care implică ridicarea de greutăţi, 

alergarea, sprintul, săritul sunt cele eficiente. Exerciţiile cu impact scăzut, cu solicitare osoasă 

minimă cum ar fi înotul şi bicicleta sunt benefice sistemului cardiovascular şi îmbunătăţesc 

rezistenţa musculară, dar nu ajută în formarea osoasă. Iata cateva exemple de exercitii pentru 

sistemul osos: mersul de jos, alergarea, dansul, tenisul, voleiul, antrenamente pentru intărirea 

rezistentei in sali de gimnastica, arte martiale( Thai-Chi). Tehnica recomandata este: incepe 

incet si progreseaza treptat. Programe scurte, dar intense sunt cele mai eficiente in formarea 

osoasa. Sprinturile scurte sunt mai bune decat alergatul incet. 

Exemplu: două episoade scurte de exercitii la inteval de 8 ore sunt mai bune decat unul lung. 

Daca trebuie redus timpul de exercitiu, e recomandat a se reduce din durata fiecarei sedinte, 

decat numarul sedintelor pe saptamana. Exercitiile care imbunatatesc postura si echilibrul vor 

preveni cazaturile si riscul de a suferi o fractura. 

Tinand cont de cresterea interesului pentru aceasta patologie geriatrica Societatile Americana 

si Britanica de Geriatrie au adoptat ghiduri de practica clinica in vederea evaluarii si 

prevenirii caderii la persoanele varstnice. Ghidurile recomanda diferite interventii medicale 

sau recuperatorii si/sau de ambient, in functie de factorii de risc evaluati la pacientul varstnic. 

Aceste interventii sunt grupate intr-o strategie a caror componente cele mai semnificative 

sunt: 

 Adaptarea sau modificare mediului de origine 

 Retragerea sau diminuarea la minim a medicatiei psihotrope 

 Managementul hipotensiunii arteriale sau a patologiei cardio-vacsulare 

 Managementul problemelor picioarelor si a incaltamintei  

 Program de exercitii fizice adecvate pentru intarirea fortei musculare, a mersului, a  

echilibrului, flexibilitatea si forta de anduranta  

 Program de exercitii fizice, de Tai Chi, sau terapie fizica care vizeaza forta, mersul, 

echilibrul  

 Exercitiile pot fi facute in grup sau individual acasa  

 Programele de exercitii fizice trebuie sa tina seama de capacitatea fizica si profilul de 

sanatate al varstnicului si sa fie prescrise de profesionisti kinetoterapeuti  

 Exercitiile trebuie sa fie adaptate si readaptate dupa progresele facute  
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 Suplimentele cu vitamine D 800UI/zi  se recomanda persoanelor cu deficit de 

vitamina D sau celor care au sd. de instabilitate si la care suspicionam un deficit de 

vit.D 

 Identificarea problemelor de picior si recomandarea de purtare de incaltaminte 

adecvata  

 Incaltaminte  fara toc si talpa  cu suprafata mare de sustinere 

 Programe de informare si educatie trebuie sa fie considerate parte a interventiilor 

multifactoriale  pentru varstnicii care locuiesc in  comunitate. 

Pentru persoanele varstnice care locuiesc in centre de ingrijire de lunga durata se propun 

interventii care vizeaza: 

 Programe de exercitii fizice dar cu mare atentie pentru ca sint personae foarte fragile 

 Suplimente de vit D 800UI/zi tuturor persoanelor cu risc de fractura sau celor cu 

probleme  osteo-articulare 

 Monitorizarea si ajustarea dozelor medicatiei psihotrope la varstnicii cu probleme 

cognitive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORII DE RISC SI STRATEGII DE REDUCERE A RISCULUI DE CADERE 

 

FACTORI DE RISC 
INTERVENTII 

Medicale Recuperatorii sau de ambient 

BIO-MEDICALI 

Acuitate vizuala, adaptare la 

intuneric, perceptie – reduse, 

Cura cataractei, tratarea 

eventualelor cauze de: 

hemianopsie, a retinopatiilor 

Evaluarea conditiilor de siguranta in 

ambient: intern/extern 
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presbiopie 

 

degenerative preventia 

terapeutica a atacurilor de 

glaucom etc. 

Capacitatea auditiva redusa  

Acumularea de cerumen 

 

Evaluarea auditiva, 

extragerea cerumenului,  

eventual protezare 

Exercitii auditive (daca pot fi eficiente); 

reducerea zgomotelor de fond. Exercitii de 

(re)adaptare-fregvente inalte 

Disfunctii vestibulare 

 

Evitarea medicatiei ce 

afecteaza sistemul vestibular; 

Evaluarea otorino-laringo- 

logica, daca este indicata 

Exercitii de echilibru: 

dezechilibrari/redresari asistate, la 

marginea patului; mers cu sprijin adecvat, 

asistat; incaltaminte stabila 

Tulburari de sensibilitate in 

special proprioceptive, tulburari 

in reactiile reflexe de redresare, 

sprijin, patologie cervicala, 

degenerativa, neuropatii 

periferice, fenomene ataxice 

 

Evaluarea deficientei de 

vitamina B12, evaluare a 

patologiei vertebrale 

cervicale; evaluare 

neurologica, daca este indicat 

 

Plimbare si exercitiu supravegheate; 

evaluarea securitatii la domiciliu. 

 

Tulburari musculoscheletale in 

special la trenul inferior (amitrofii 

de neutilizare sau neuro/miogene, 

calusuri patologice, redori/ 

ankiloze/deformari articulare, 

osteoporoza) 

Diagnosticare adecvata; 

interventii profilactice/ 

terapeutice conservatoare 

sau/si chirurgicale 

 

Antrenament de mers si echilibru; exercitii 

pentru intarirea musculaturii; sprijin 

adecvat la mers; evaluarea securitatii la 

domiciliu. 

 

Tulburari de mers: femei (mers 

impleticit, baza restransa); barbati 

(mers cu pasi mici, cu baza larga) 

Evaluarea neurologica si a  

medicatiei antiparkinsoniene 

Taierea unghiilor; incaltaminte cu numar 

corespunzator si stabila, fara toc  

 

Stari hipotensive, hipotensiune 

posturala. Sincope. 

 

Evaluarea medicatiei cu risc 

hipotensor; (re)hidratare 

Evaluare si tratament 

psihiatrice; evitarea 

sedativelor sau a 

medicamentelor cu actiune 

deprimanta centrala 

 

Exercitii de flexie dorsala; verticalizare 

progresiva; ridicarea patului in zona 

cefalica; folosirea tilt table daca este 

severa conditia pacientului. Evaluarea/ 

supravegherea/ masuri de prevenire – 

limitare a deambulantei, defenestrare 

 

Dementa, stari confuzive 

 

Evaluare si tratament 

psihiatrice; evitarea 

sedativelor sau a 

medicamentelor cu actiune 

deprimanta centrala 

Evitarea/ reducerea dozelor 

medicatiei psihotrope 

 

Exercitii de limbaj, comportament, 

comunicare verbala/nonverbala 

Medicatie: Benzodiazepine, 

Antidepresive triciclice, 

Antipsihotice, Barbiturice, 

Spasmolitice (Baclofen), 

Corticoizi (osteoporoza 

Evitarea/ reducerea dozelor Program de exercitii fizice de mers, 

echilibru, forta, comunicare,  
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secundara) Iluminat 

slab/inadecvat 

 

AMBIENTALI 

 

Interiorul 

 

 

Exteriorul 

Iluminat slab/ inadecvat 

Covoare cu margini indoite 

sau mochete cu alunecare  

Fire electrice pe pardoseala 

Pardoseli (alunecoase/ude) 

Scari 

Animale de casa 

Agresiuni 

 

Luminozitate slaba 

Excese termice 

Intemperii (polei, zapada) 

Teren/ Drum accidentat 

Agresiuni 

Iluminare adecvata in locuri de risc: scara, 

baie, dormitor 

Utilizarea de covoare cu margini plate 

Carpete pe care nu se aluneca, inclusiv 

fixarea acestora cu adezivi 

In bai sa se foloseasca pres care nu 

aluneaca, pardoseli aderente nelunecoase 

langa cada 

Folosirea de ceara de linoleum care nu 

aluneca 

Folosirea de carpete la bucatarie aderente 

 

Iluminare pe alei, scari, rampe 

Folosirea de substante dizolvante/ 

antiderapante  

 

                                                                               (Dupa Baddrom si sistematizat Onose1999)
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Varia 

 

 


