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CAPITOLUL   I 

INTRODUCERE 
 

1.1. Importanța lecției de educație fizică în dezvoltarea copiilor de vârstă 

școlară 

 

         Educaţia fizică, prin lecţia de educaţie fizică, urmăreşte de fiecare dată, 

indiferent de structurile socială, economică și politică în care se realizează, 

perfecționarea dezvoltării fizice și a capacității motrice ale copiilor.  

            Lecţia de educație fizică are o mare importanţă din punct de vedere  

biologic și prezintă deosebite valențe pe plan social și cultural-educativ. 

Practicarea exercițiilor fizice sub forma lecţiei de educație fizică  este 

determinată și din necesități de ordin educativ, recreativ, de destindere și 

competiţie.  

           Ea aduce un aport deosebit dezvoltării spiritului creator , de afirmare și de 

depășire sau de autodepășire  care este deosebit de importantă pentru elevi şi în 

special pentru elevii proveniţi din familii de etnie rromă. Practicarea exerciţiilor  

fizice,în timpul lecţiilor, dezvoltă simțul estetic, al dragostei pentru gestul motric 

realizat cu măestrie dar şi simțul gestului pentru mișcare.  

         Participarea la lecţia de educaţie fizică ajută copiii de vârstă şcolară să-şi 

asume înfrângerile, să fie de acord cu regulile şi responsabilităţile, să lucreze în 

echipă şi să dezvolte relaţii sociale cu ceilalţi. 

 De asemenea lecţia de educaţie fizică presupune : 

o dobândirea noţiunilor de sănătate și igienă;  

o învățarea  respectului reciproc și asumarea regulilor stabilite;  

o deschiderea în fața părinților și învingerea timidităţii;  
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o înfrânarea reacțiilor negative;  

o creşterea abilităţii de mișcare;  

o dezvoltarea oaselor și a mușchilor;  

o explorarea curajului și creşterea ranadamentului şcolar.  

           “ Prin conţinutul ei, lecţia de educaţie fizică, urmăreşte dezvoltarea 

multilaterală a copilului, obişnuirea acestuia cu practicarea exerciţiului fizic”( 

M. Bîcă, Educaţie fizică, repere generale, 2006) 

1.2.  Activităţile fizice de la origini până în prezent 

 Activităţile fizice au constituit dintotdeauna o activitate socială cu o bază 

biologică, cu un aport crescut în ameliorarea însușirilor indivizilor şi totodată au 

îndeplinit importante funcții sociale, cultural-educative, care au contribuit la 

formarea omului din toate punctele de vedere. 

            În evoluţia lor, comunitățile omeneşti menţionează utilizarea exercițiilor 

fizice în viața socială a acestora. Cu toate acesteaîn anumite momente ale 

dezvoltării societății folosirea exercițiului fizic și inclusiv a activităţilor fizice a 

avut un caracter mai restrâns, aceasta a fost mereu legată de ideea perfecționării  

fizice a omului, reprezentând o parte importantă a sănătății și a pregătirii 

individului pentru  răspunderea potrivită a exigențelor vieții de zi cu zi. 

Itinerariul istoric al societății a avut o influenţă deosebită aupra caracterului și a 

formei exerciţiilor fizice. Concomitent cu asimilarea și aplicarea de către om a 

acestora, au fost create și bazele transmiterii lor către generațiile viitoare.  

            Aşadar,  putem spune că originea istorică a activităţilor fizice nu poate fi 

legată doar de începutul dezvoltării societății umane, ci şi faptul că, prin evoluția 

instrumentelor sale, acestea s-a îmbogățit treptat, pe temeiul necesităților ivite 

prin evenimentele istorice concrete. Dacă în preistorie realizarea exercițiului 

fizic era departe de ideea dezvoltării fizice, armonioase a corpului, orânduirile 
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sociale ce au urmat au schiţat în mod progresiv importanța educației şi 

activităţilor fizice din punctul acesta de vedere. Aşa a fost creat suportul teoretic, 

de principiu, util în selecționarea voită a exercițiilor fizice. Sunt concludente 

preocupările  spartanilor pentru pregătirea fizică , crearea sistemului de educație 

fizică la greci și romani ori scopul și conținuturile educației fizice în epoca 

feudală, unde una din cele șapte însuşiri ale educației era reprezentată de 

perfecţionarea capacitățiilor motrice. Este ştiut faptul că în urma studiilor 

realizate de anumiţi specialiști din alte domenii ale cunoașterii umane , ca istorie, 

sociologie, pedagogie, arte frumoase,  filozofie, cea mai mare parte a  culturilor 

au folosit, de-a lungul dezvoltării lor, mijloace specifice înfăptuirii educației 

corporale aşa cum sunt mersul, alergarea, cățărarea, apucarea, prinderea, târârea, 

pe care astăzi domeniul educaţiei fizice şi sportului le definește ca deprinderi 

motrice de bază și utilitar-aplicative. 

           Alături de exercițiile amintite, au luat naştere și altele complementare, 

independente, care prin structura lor au ajutat la dezvoltarea capacităților fizice 

ale omului într-o măsură individualizată și la creșterea eficacităţii sociale. 

Totodată, au apărut exerciții fizice menite să ușureze procurarea hranei (trasul cu 

arcul, călăritul etc.) sau pentru pregătirea de luptă, de pildă, a anumitor membri 

în ce privește apărarea militară a unui teritoriu.  

Pe de altă parte, au apărut activităţi fizice folosite în scopuri distractive și 

recreative,  acestea fiind la început la îndemâna celor proveniţi din sânurile 

claselor privilegiate, mai tărziu primind un caracter public.  

           Ascensiunea  educației fizice și implicit a activităţilor fizice spre 

complexitate rezultă și din legătura acestora cu avântul tehnologiei moderne. 

Acest lucru a contribuit la apariția unor noi forme de practicare a activităţilor şi 

exercițiilor fizice, cum ar fi ciclismul, motociclismul, automobilismul, ca și a  

anumitor mijloace specializate care treptat au devenit componente de bază ale 
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procesului de pregătire, organizare și desfășurare a activităților de educație fizică 

și sport. Pe plan educativ ideea este foarte utilă la aprofundarea deprinderii 

oamenilor, cu reguli și comportament social,  a familiarizării de a acționa creativ, 

cu răspundere, în cadrul exercitării unor trăsături de bază ale personalității 

umane.  

           Rezumând cele prezentate, activităţile fizice dar şi educația fizică și 

sportul, pe parcursul evoluției categoriior de organizare socială şi statală, și-au 

schimbat în multe aspecte scopurile și obiectivele specifice, dar prin elementele 

lor de conținut au dus de fiecare dată către perfecționarea dezvoltării fizice și 

capacității motrice a omului și totodată a valorificării timpului liber avut de 

fiecare ins în parte.  

            Activităţile fizice ca preocupări zilnice ale omului și aprecierea  de care 

acestea s-au bucurat de-a lungul vremii s-au datorat şi conținutului complex a 

cărui realizare a fost marcată, în istorie, de particularitățile diferitelor culturi și 

civilizații ale lumii.  

            Odată cu evoluțiile înregistrate în practicarea exercițiilor şi activităţilor 

fizice au fost dezvoltate și anumite concepții sau moduri de înțelegere a rolului 

acestui fenomen social în viața omului și a societății. 

 

 

1.3. Apariţia şi evoluţia activităţilor fizice organizate în România 

 

            Izvoarele care atestă începuturile activităţilor şi educației fizice în țara 

noastră sunt foartepuține și cu un conținut restrâns. Dovezile arheologice și 

documentele istorice ne oferă o mică imagine referitoare la apariția, evoluția și 

dezvoltarea acestora pe teritoriul  populației româneşti. Poeziile populare și 

baladele enunţă  în conținutul lor acte de vitejie ale tinerilor care dădeau piept 
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cugreutățile vieții și primejdiile felurite,prin robustețe, forță, rezistență, iscusință, 

pricepere, agerime.  

           De asemenea dansurile şi jocurile populare, ca și diferite întreceri organizate 

între tineri și adulți, sunt alte izvoare importante în conturarea activităţilor fizice în 

spațiul geografic românesc.După modelul grecilor şi al romanilor, în Dacia se 

construiesc amfiteatre pentru spectacole publice, pentru practicarea unor activităţi 

fizice pentru dezvoltrea forței, îndemânării, rezistenței, precum și perntru 

practicarea de jocuri cu teme din mitologia greacă. Sunt descoperiri la 

Sarmisegetuza, Tomis ori Histria  unde au funcționat gimnazii destinate igienizării 

și fortificării corpului.  

            Perioada de consolidare a statelor române, este marcată de preocupări 

intense cu privire la educația fizică militară a oştilor alcătuite în principal din țărani 

iobagi și liberi, ca și pentru copiii nobililor, sub influența educației cavalerilor din 

Apus.  

           Istoria  activităţilor şi educației fizice la noi este legată de gimnastică.  

 Interesul pentru educație și în special pentru educația școlară crește odată cu 

dezvoltarea burgheziei, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea. Desfășurarea 

organizată a activităţilor  fizice şcolare s-a concretizat și la Școala domnească de la 

„Sf. Sava” din București, însă pentru o perioadă scurtă de timp. În primele școli 

românești din secolul al XlX-lea, regulamentele școlare cuprindeau indicații cu 

privire la modul de realizare a activităţilor şi educației fizice, ca de exemplu: în 

timpul recreației  şcolarii erau îndemnaţi să execute exerciții gimnice care au 

posibilitatea de a întări organismul și să-i facă mai îndrăzneți, urmărindu-se ca 

aceştia să nu alerge. Ambiguitatea  textului regulamentului se explică prin 

distincția ce se intenționa a se face între mișcarea fizică organizată și alergarea 

simplă, liberă, proprie copilăriei.  
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             Din studiul documentelor vremii se observă acțiuni inovatoare în ceea ce 

privește rolul educației fizice și introducerea acesteia în  învățământ. La Academia 

din Iași a fost numit, în anul 1841,  Luzzato, un profesor de gimnastică,  care 

organiza lecțiile, duminică, după Sfânta Liturghie, și joia după-amiază, trei ore, 

iarna în sală academiei, iar vara în aer liber. De asemenea, pentru o mai bună 

desfășurare a activităților fizice s-au făcut investiții în aparate de gimnastică.  În 

această perioadă și ulterior, este prezentă o viziune în care au întâietate aspectele 

igienico-sanitare.  Cei  care  şi-au adus contribuţia la înființarea  sistemului 

românesc  de activităţi şi educație  fizică,  au vorbit nu doar de mișcare, ci  și   

despre   însemnătatea  factorilor naturali ca mijloace de formare a unui individ 

sănătos.  

            În presă apar articole despre obligativitatea introducerii gimnasticii în 

școală, despre scopul și importanța activităţilor fizice în formarea tinerilor. Deși 

presa pedagogică a dezbătut problema includerii gimnasticii în planul școlar, 

cunoscând rolul deosebit al acestora  în dezvoltarea fizică şi armonioasă a 

tineretului, nu a izbutit să stîrnească un interes larg, pentru educația fizică.  

           Drept urmare, educația fizică și educația igienico-sanitară a copiilor  a 

rămas, pe seama familiei ori s-au desfăşurat, în  școli care dispuneau de condiții 

speciale.  

            Gimnastica este introdusă în școală, ca disciplină de învățământ, în cea de a 

doua jumătate a secolului al XlX-lea,  mai întâi în școlile  rurale, fără a avea însă 

un caracter obligatoriu.  
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                                CAPITOLUL II 

ACTIVITĂŢILE FIZICE CA PARTE INTEGRANTĂ ÎN 

DESFĂŞURAREA LECŢIILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ 
 

 

2.1. Exercițiile fizice şi clasificarea lor 

 

Pentru că activităţile şi exercițiile fizice reprezintă fundamentul motoriu al 

exprimării sportive, se impune o prezentare  a criteriilor de clasificare a acestora.                    

Exercițiul fizic este definit de Gh. Cârstea ca fiind „actul motric repetat 

sistematic și conștient în vederea îndeplinirii obiectivelor antrenamentului 

sportiv, fiind mijlocul specific de bază” . El  trebuie diferenţiat de un act motric 

obișnuit din viața de zi cu zi, productivă.  Actul sau gestul motricare la bază o 

intenție concepută în mod deliberat, ce se poate repeta sistematic după reguli 

metodice specifice și influențează atât sfera biologică cât și sfera spirituală, 

psihică.  

Sistemele de educație fizică și sport clasifică exercițiile fizice după criterii ca: 

o finalitatea exerciţiului; 

o globalitatea exerciţiului; 

o localizarea muşchilor solicitaţi. 

 După Dragnea (1992)  exercițiile fizice sunt clasificate în trei categorii:  

 Exerciții pentru pregătire generală - înlesneşte dezvoltarea 

multilaterală, dezvoltă calitățile motrice de bază, lărgirea bagajului 

de deprinderi motrice ale sportivilor, înlesnind transferurile 

pozitive de deprinderi;  
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 Exerciții cu caracter mixt sau intermediar- sunt constituite pe 

fundamentul similitudinii cu caractere spațiale ale procedeelor 

tehnice, dar se deosebesc prin formă dar și prin conţinut de 

procedeele și elementele de concurs; 

 Exerciții cu caracter specific - nu se confundă  cu ramura de sport 

practicată. Aceste exerciții sunt de apropiere pentru perfecționarea 

tehnicii sau tacticii  precum şi de dezvoltare a capacității specifice 

de efort.  

Exercițiile fizice mai pot fi clasificate după structurile următoare:  

 - Structura mișcării este determinată prin intermediul unor 

parametrii cinematici și dinamici, care pot rezulta din efortul competițional  

comparativ cu efortul de antrenament.  

 - Structura încărcăturii, este fundamentată pe analiza reacțiilor 

interne produse de încărcătură în condiții de competiție și antrenament. Acestea  

fac referire la procesele metabolice implicate și la efectele de adaptare ale 

exercițiilor efectuate. Ele pot fi rezumate în:  

 exerciții cu efort predominant anaerob-alactacid;  

 exerciții cu efort predominant anaerob-lactacid;  

 exerciții cu efort predominant mixt (aerob-anaerob);  

 exerciții cu efort predominant aerob;  

 exerciții cu efort predominant plastic (anabolic);  

- Structura topografică, urmăreşte analiza intervențiilor musculare 

ce se dezvoltă pe baza datelor biomecanice descrise mai înainte. Studiul  poate fi 

efectuat cu ajutorul electromiografiei.  

     - Structura situațională desemnează o orientare a elementelor 

situației tehnico-tactice. Acestea  nu pot fi definite cu  obiectivitate maximală, 
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dar are un rol imens în obținerea performanțelor. Nivelul de previzibilitate  este 

condiționat de elemente următoare:  

 elemente cunoscute aplicate;  

 elemente cunoscute prin anticipație, cu alegere, necunoscute; 

 elemente necunoscute de aplicat;  

 condiții psihologice ale situației. 

 Exercițiile de antrenament pot fi împărțite în:  

 exerciții generale;  

 exerciții specifice; 

 exerciții competiționale.  

 De asemenea exercițiile fizice mai pot fi clasificate şi după scopurile 

educative urmărite:  

 a)  după importanţa asupra dezvoltării unor segmente-grupe musculare: 

exerciții pentru trunchi, spate, membre superioare, membre inferioare, etc.;  

 b)  după poziția față de „aparate”: exerciții fizice la aparate, cu aparate, 

pe aparate;  

 c)  după influența asupra dezvoltării calităților motrice: exerciții pentru 

dezvoltarea vitezei, îndemânării, rezistenței, forței, a calităților motrice 

combinate și complexe;  

 d)  după influența asupra componentelor antrenamentului sportiv: 

exerciții pentru pregătirea tehnică, tactică şi fizică;  

 e)  după caracterul succederii mișcărilor componente: exerciții fizice 

ciclice, aciclice și combinate;  

 f)  după natura efortului fizic: exerciții fizice statice, dinamice și 

combinate. Aceste tipuri de exerciții sunt utilizate în special pentru dezvoltarea 

forței, care ocupă locul principal în dezvoltarea aptitudinilor motrice. Pe lângă 
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articulații și pârghii osoase, mușchiul ocupă poziția centrală în cadrul acestor 

exerciții, datorită capacităţii lui de contractare și întindere. Dacă vom 

analizamodul în care se produce contracția musculară în cadrul exercițiilor vom 

putea diferenţia următoarele tipuri de exerciții: 

 exerciții izometrice folosite în exercițiile fizice statice (distanțele 

dintre capetele musculare nu se modifică);  

 exerciții izotonice concentrice  suntexerciții fizice dinamice în care 

mușchiul se scurtează;  

 exerciții izotonice excentrice- exerciții fizice dinamice în care 

mușchiul se lungește;  

 exerciții izotonice pliometrice - exerciții fizice dinamice în care 

capetele musculare se îndepartează şi apoise apropie într-un timp 

foarte scurt;  

 exerciții combinate - exerciții fizice cu combinații între contracții 

izometrice și contracții izotonice concentrice, excentrice sau 

pliometrice. 

g)  după intensitatea efortului fizic distingem exerciții fizice maximale, 

submaximale şi medii.  

Forma exercițiului fizic este dată de modul în care  mișcările componente se 

succed luându-se în considerare elementele:  

 direcția mișcării; 

 amplitudinea mișcării (cm, m sau grade), adică lungimea  

între pozițiile extreme ale unui segment sau corp care 

oscilează;  

 tempoul sau viteza de succesiune a actelor motrice sau a 

acţiunilor motrice, se exprimă prin spațiul parcurs pe unitate 
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de timp S/T sau prin număr de repetări pe unitate de timp 

N/T  și reprezintă un raport sau un coeficient;  

 ritmul  reprezintă numărul de repetări a actelor motrice pe 

parcursul unei execuții îndelungate și uniforme;  

 sistemul de dispunere față de adversari și parteneri;  

 durată-  intervalul de timp în care se desfășoară un act 

motric sau o succesiune de acte motrice de aceeași natură 

sau de natură diferită;  

 viteză de execuție. 

 

 

2.2. Particularităţile de vârstă ale copiilor de 12-13 ani (vârsta şcolară 

mijlocie – pubertatea) 

 

            Pubertatea sau vârsta şcolară mijlocie, cuprinde copiii cu vârste între 10 

şi 14/15 ani, adică elevii din clasele  V- VIII. Perioada aceasta este numită şi 

„vârsta ingrată”, deoarece acum se produc transformări impresionante în 

organismul şi în viaţa psihică a copiilor. Transformările profunde, creşterea şi 

dezvoltarea rapidă au ridicat problema factorilor care le determină. Anumiţi 

autori,  consideră că creşterea şi evoluţia puberului au mare legătură cu condiţiile 

genetice. Alţii  afirmă că dezvoltarea şi evoluţia puberului se datorează factorilor 

externi, în special cei de natură socială şi culturală. În perioada pubertăţii se 

modifică locul pe care, copilul îl ocupă în familie, autoritatea acesteia fiind 

supusă unui proces de eroziune relativă. Din pricina intercunoaşterii din cadrul 

grupului de elevi, copiii descoperă unele familii mai tolerante, mai „moderne”. 
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De aceea propria familie este supusă uneori unei critici aspre şi permanente, ei 

dorind în acest mod să-şi afirme independenţa. Spre deosebire de perioada când 

era mai mic, puberul preferă să-şi petreacă timpul liber cu colegii şi prietenii săi  

refuzând să meargă cu părinţii în vizite sau în excursii. În perioada anterioară  

lecţiile erau predate de către învăţător.     Începând cu clasa a V-a, diferitele 

obiecte de învăţământ sunt predate de cadre didactice specializate, copilul se află 

sub influenţa educativă a mai multor profesori. De aceea, el va trebui să se 

acomodeze cu situaţia nouă şi să consimţească a-şi desfăşura activitatea de 

învăţare conform cerinţelor şcolare pe care aceştia le formează faţă de el. Însăşi 

învăţarea suportă schimbări: conţinutul ei se dezvoltă prin acumularea 

cunoştinţelor la mai multe discipline, dar în acelaşi timp şi dificultăţile cresc, 

determinate fiind de complexitatea cunoştinţelor. Copilului i se cere un efort de 

învăţare mult mai mare, o organizare raţională mai mare a timpului de studiu, 

seriozitate, conştiinciozitate, responsabilitate.   

            Pubertatea va păstra anumite trăsături psihologice ale vârstei şcolare 

mici, dar va înregistra şi altele noi care le vor anticipa pe cele proprii vârstei 

şcolare mari. În această predominantă oscilare rămâne preocuparea pentru 

devansarea particularităţilor psihologice ale copilului de vârstă şcolară mică şi 

pentru fixarea propriilor trăsături, specifice pubertăţii. Crescând subit, copilul 

poate să înţeleagă că distanţa dintre el şi adult devine din ce în ce mai mică. 

Pubertatea marchează încheierea copilăriei şi trecerea la următoarea perioadă şi 

anume vârsta şcolară mare sau adolescenţa. În pubertate se petrec multe 

transformări biologice în organismul copilului. Între acestea, cea mai vizibilă 

este intensificarea creşterii. Creşterea este variabilă de la copil la copil şi este 

mai precoce pentru fete, însă curbele de creştere sunt la fel: începând de la 10 – 

11 ani pentru fete şi de la 12 – 13 ani pentru băieţi, ele urcă cu rapiditate. 
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Creşterea în înălţime se produce mai repede: aşa, membrele superioare şi cele 

inferioare cresc mai întâi,urmate apoi de segmentele trunchiului.  

           Creşterea în greutate este mai înceată. Disproporţia dintre înălţime şi 

greutate oferă puberului un aspect deşirat, propriu dificilei vârst. Hainele devin 

tot mai scurtescurte, mai strâmte, dând amploare aspectului deşirat al copilului. 

Toate acestea se amestecă cu anumite tulburări fiziologice şi cu alte stări de 

disconfort psihic determinate de agitaţie, nelinişte. Disconfortul psihic creşte, 

totodată, datorită şi altor neplăceri de biologic: acnee, transpiraţie intensă şi 

mirositoare, apoi eritemul de pudoare şi îngroşarea vocii. Anumite  modificări 

biologice fac referire la dezvoltarea părţii faciale a craniului, la încheierea 

procesului de creştere a danturii permanente precum şi la intensificarea 

procesului de osificare la nivelul mâinii. Masa creierului nu prezintă o creştere 

prea mare, sistemul nervos se dezvoltă în special sub aspect calitativ: evoluează 

legăturile dintre  zone diferite, creşte plasticitatea lui, iar  capacitatea de 

autoreglare corticală se amplifică. În acelaşi timp s-a constatat o dezvoltare 

insuficientă a procesului de inhibiţie, ceea ce se reflectă în izbucnirile 

necontrolate ale puberului. Privitor la maturizarea sexuală a fetelor, la unele 

dintre acestea ciclul menstrual începe la 11 ani, la altele la sfârşitul celui de-al 

12-lea an; la 14 ani menstrele sunt încă neregulate. Funcţia de reproducere se 

maturizează la fete între 12-14 ani, iar la băieţi între 14 – 16 ani. Maturizarea 

sexuală se exprimă şi prin procesul de erotizare senzorială, prin care activarea 

simţurilor este urmată de plăcere erotică. La început, apare preocuparea copilului 

pentru propriul corp, iar interesul pentru corpul de sex opus se manifestă ceva 

mai târziu. Între 10 – 14 ani pentru fete şi între 15 – 16 ani pentru băieţi, sexul 

opus constituie obiectul unei curiozităţi şi nu neapărat al unei atracţii. Atât fetele 

cât şi băieţii se observă reciproc, se tem chiar într-o mai mică măsură unii de 

alţii, motiv pentru care păstrează o  distanţă. Înainte  de exprimarea dorinţei de a 
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flirta, fetele şi băieţii parcurg o perioadă de tachinări, rezultând o dorinţă de 

apropiere însoţită de un anumit grad de agresivitate. Grupurile care se formează, 

preponderent, în şcoală sunt toate alcătuite doar din fete sau doar din băieţi, cei 

de sex opus fiind excluşi.  

           Modificările anatomo-fiziologice sunt reflectate în purtarea puberului. 

Transformările corporale şi traducerea lor în modificările funcţionale, conduc la 

o tensiune şi preocupare deosebită, la hipersensibilitate şi instabilitate emoţională 

a tânărului, la nelinişte, reacţii impulsive, dificultăţi de concentrare şi efort 

asociate de multe ori cu oscilaţii ale randamentului şcolar. Anumiţi psihologi  

caracterizează această etapă din viaţa copilului ca fiind una de criză, exprimată 

printr-o evoluţie zbuciumată şi prin transformări psihologice violente.            

Sensul cel mai des atribuit crizei pubertăţii este cel de dezechilibru. Criza 

pubertăţii aparţine trecerii de la copilărie la adolescenţă şi deci nu o întâlnim la 

toate vârstele. Autorii fac precizarea că între cauzele de natură biologică ale 

acesteia, maturizarea sexuală ocupă un loc important. Dar modificările biologice 

sunt numeroase şi ţintesc în aceeaşi măsură atât aspectul somatic, cât şi pe cel 

fiziologic. Aspectul fiziologic se referă la sistemul endocrin şi la sistemul nervos.  

            De aceea din acest context trebuie privită maturizarea sexuală şi atunci 

dimensiunile ei primesc proporţiile adevărate, dimensionarea artificială a 

acestora necesitând a fi respinsă. Aceasta este ca un reflex al transformărilor 

fiziologice din sistemele endocrin şi nervos”.  

           Deşi la pubertate dezvoltarea este foarte crescută, totuşi, există o 

continuitate relativă, o mişcare ce decurge în direcţii pornite în anii copilăriei. 

Cercetările recente, au demonstrat o evoluţie firească a copiilor(în limitele 

crizelor obişnuite ale vârstei), raportul celor care au stăbătut asemenea  etape de 

dezechilibru fiind de la  la  subiecţi investigaţi. Raportul respectiv are în vedere 
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în special pe puberii ale căror probleme s-au vădit încă din perioadele anterioare. 

Capacităţile perceptive ale copilului sunt structurate sub influenţa gândirii.  

            Percepţia se intelectualizează, transformându-se în observaţie, care este 

o percepţie superioară, conştientă şi îndreptat în direcţia realizării unor ţeluri 

precise. De acum, puberul acordă importanţă obiectelor şi fenomenelor 

percepute, ceea ce pentru micul şcolar este mai dificil. El deţine şi capacitatea de 

a examina şi interpreta cele percepute. Reprezentările copilului sunt mai bogate 

datoriră dezvoltării intelectuale, iar posibilitatea de a lucra cu ele este mai mare. 

Este perioada în care reprezentările devin comune, referindu-se la un număr mai 

mare de obiecte, fenomene, împrejurări şi apropiindu-se mai mult de gândire.  

            La începutul vârstei şcolare mijlocii, gândirea copilului este încă 

concretă, acesta  neputând înţelege o serie de noţiuni, de exemplu, la 10 – 11 ani 

nu poate aprecia corect viteza ca raport între spaţiul parcurs şi timp. La pubertate 

se produce debutul operaţiilor formale. După 12 ani, gândirea se eliberează 

treptat de situaţiile concrete, fiind bazată mai mult pe cerinţe logice şi implicată 

mult în rezolvarea de probleme. Uşor, uşor, puberul îşi demonstrează capacitatea 

de a combina idei, concepte, utilizănd operaţii propoziţionale. Totodată, 

judecăţile şi raţionamentele lui prezintă o exprimare diversă şi mai coerentă.  

Influenţat de gândire, se dezvoltă şi limbajul. Debitul verbal creşte de la 60 – 90 

cuvinte pe minut, constatată la mica şcolaritate, la 60 – 120 cuvinte pe minut la 

puberi. Vorbirea se produce mult mai uşor şi este descătuşată de stereotipurile 

proprii la micului şcolar. Din punct de vedere calitativ, în limbaj iau naştere 

asociaţii mai complexe şi sunt exprimate semnificaţii cu uriaşă facilitate şi 

claritate. Limbajul se îmbogăţeşte prin însuşirea de cuvinte tehnice şi literare. 

Relatările orale devin consistente, iar exprimarea scrisă este mai uşoară decât în 

etapa anterioară.  
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           În ceea ce priveşte memoria,  sporirea exigenţelor venite din cadrul şcolar 

va avea ca rezultat micşorarea sarcinii memorării mecanice în avantajul 

memorării logice. Volumul şi conţinutul mai bogat al informaţiilor ce urmează a 

fi însuşite cer  un randament eficient al memoriei, operarea într-o mare 

măsurăfiind făcută cu scheme logice. Copilul începe să perceapă memorarea 

mecanică  ca reprezentând „toceală”, ceea ce înseamnă în momentul acela pentru 

el un aspect negativ al activităţii intelectuale. În învăţare, puberul utilizează 

repetiţia într-un mod mai raţional, înţelegând că folosirea exagerată a acesteia nu 

dă randament. 

            Pubertatea este vârsta când se înregistrează numeroase cunoştinţe. Şi în 

etapa anterioară copiii au asimilat un volum mare de informaţii, dar în mod 

răzleţ. Datorită faptului că dezvoltarea cognitivă a copilului a atins un nivel 

corespunzător,  între 9 şi 13 ani, puberul se preocupă mai mult de clasificarea şi 

ordonarea cunoştinţelor, raportându-le unele altora şi integrându-le în sisteme 

mai vaste.  

           Motivaţia va trece uşor, uşor de la elementele stimulative externe, ca 

note, recompense,  la elementele stimulative interne ale învăţării, respectiv, 

atracţia, plăcerea de a învăţa.  Această trecere se produce în mod treptat,  fiind un 

proces complex şi îndelungat. Procesul este supus dezvoltării intereselor şi a 

atitudinilor copilului, formării şi dezvoltării reprezentărilor şi deprinderilor lui 

morale, şi în aceeaşi măsură, întăririi relaţiilor lui sociale. În timpul unor 

cercetări s-a demonstrat că elevul de vârstă şcolară medie nu are încă o motivaţie 

ponderat pentru principalele tipuri de activităţi în care este implicat, la el fiind 

fundamentală învăţarea prin citit. În schimb scrierea,  s-a dovedit a fi neplăcută, 

respingerea ei crescând către etapa superioară a vârstei. 

            „Motivaţia pentru activităţile practice, scade şi ea spre clasele mari. 

Drept urmare, este nevoie ca orientarea elevilor să fie făcută spre cele trei 
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modalităţi de învăţare, fiecare dintre ele având valenţe pozitive pentru instruire, 

educare şi pentru pregătirea lor pentru viaţă”. (G., Dan Spînoiu, M., Moţescu, 

1981, p. 42). 

Pubertatea cunoaşte momente de excitabilitate imensă. Sunt observate treceri 

bruşte de la stări înalt tensionate la stări de calm şi linişte. „Aceeaşi fetiţă care-i 

spune mamei „te urăsc”, îi va spune mâine „te ador”, sufocând-o cu sărutările. 

Aceste mari valuri de emoţie copleşesc uneori pe fetiţe şi le aduc la stări 

depresive trecătoare: plâng pentru o nimica toată, se simt neînţelese”. (R., 

Vincent, 1972, p. 94). De la pubertate, tânărul nu mai acceptă statutul de copil, ci 

vrea să fie recunoscut aproape ca un adult. De aceea, cere imperios, să i se 

acorde şi drepturi pe care acesta din urmă le are, urmând astfel, primele conflicte 

în sfera emoţională, prin manifestări de comportament capricios, provocator 

pentru a atrage atenţia, pentru a sfida şi pentru a produce o iritare a celor din jur 

său. Puberul supune unei critici necruţătoare pe oricine: pe părinţi, pe profesori 

pe colegi, doar pentru a se afirma. Copilul luptă pentru independenţă, dar nu a 

ajuns încă la maturitatea afectivă necesară acestei aspiraţii. Decepţiile produc 

stări de depresie şi melancolie pe care puberul le trăieşte cu o intensitate mare. 

Prietenia îşi descoperă noi laturi, presupunând mult devotament şi devind treptat 

un sentiment fundamentat pe încredere totală. Tot acum apar primii fiori ai 

iubirii, iubire legată de senzualitate, dar cea din urmă nu se confundă cu 

dragostea. În general atât fetele cât şi băieţii trăiesc prima lor taină sentimentală 

în plan imaginar. Rousseau spunea că în această perioadă apar şi se manifestă 

„primele pasiuni şi furtuni afective”.  

            Se cunoaşte  nevoia acută de mişcare a copilului, pe care o resimte de a 

consuma energia fizică al cărei posesor este din pricina procesului de creştere. În 

etapa anterioară această necesitate este satisfăcută prin practicarea diferitelor 

forme de joc: cu subiect, cu reguli sportive ş.a. La pubertate se conturează o 
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necesitate nouă: aceea de relaxare, de liniştire, bucurie, euforie, distracţie. 

Satisfacerea ei se realizează prin activităţi fizice: fotbalul  la băieţi, volei pentru 

fete, tenisul, şahul, plimbări, excursii, înot. Nevoia de cultură devine tot mai 

evidentă. Aceasta este mulţumită prin crearea şi prin consumul de cultură. 

Pubertatea este perioada când apar primele versuri, încercări de analiză literară, 

dar şi primele manifestări de creaţie în muzică, pictură, tehnică. Se dezvoltă 

atracţia pentru cinematograf, unde  preferate în special filme de acţiune, poliţiste, 

de aventuri. Lecturile, filmele, emisiunile televizate dau copiilor modele, unele 

demne de urmat.  

2.3. Tradiţii specifice etniei rrome 

           Rromii sunt răspândiţi în toată ţara. Unii dintre ei 

(căldărarii)confecţionează cazane din cupru pentru făcut ţuică şi căldări din tablă 

pentru făcut săpun şi de asemenea spoiesc aceste căldări şi cazane cu cositor. Din 

tablă sau aluminiu  fac făraşe sau burlane, pe care le comercializează prin pieţe 

sau târguri. 

           Ursarii reprezintă una dintre grupările de rromi care aveau încă din 

vechime,meserii cu care puteau să-şi câştige existenţa. Denumirea vine de la 

faptul că ei dresau urşi şi dădeau reprezentaţii publice.Ei pot fi şi pieptănari, 

ceaunari (ceaune, cratiţe şi oale de fontă), negustori ambulanţi. 

           Gaborii vorbesc  pe lângă limba rromani şi română şi maghiară. Bărbaţii 

au pielea mai deschisă ca la alţi rromi şi întotdeauna poartă o pălărie neagră cu 

fundă neagră.  Ei prelucrează materiale feroase şi neferoase şi mai nou mulţi 

dintre au trecut la comerţ. Trăiesc în familii mari conduse de cel mai bătrân om,  

care este considerat cel mai cinstit şi cel mai iubit bărbat. 

            Familia ocupă un loc aparte  pentru rromi. Cu cât este mai numeroasă, cu 

atât este mai respectată. Capul familiei este bărbatul, care aduce banii în casă. 
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Femeia are grijă de copii,  învaţă fetele să coasă, să spele, să gătească, să-şi coase 

fustele şi şorţurile încă de la o vârstă fragedă pentru că pe la 12-13 ani se mărită.  

            Locuinţa rromilor înainte era cortul şi căruţa, dar mai apoi, cei mai mulţi 

dintre ei şi-au construit case mari cu turnuleţe, cu multe camere şi ţipător 

colorate, drept urmare, cine are casă mare şi bani mai mulţi, acela este bine văzut 

în ţigănie.  

În ceea ce priveşte portul ţigănesc, este viu colorat, predominând culorile roşu, 

verde şi galben. Fustele femeilor sunt în general încreţite, cu panglici colorate, cu 

bănuţi şi nasturi cusuţi pe poalele fustelor şi şorţurilor. Femeile căsătorite  poartă  

batic pe cap deoarece o femeie cu capul descoperit aduce necinste bărbatului, 

baticul reprezintând un semn de respect. Bărbaţii poartă pantaloni largi, 

confecţionaţi din catifea verde sau neagră. Vestele sunt făcute tot din catifea ori 

velur, cămaşa este viu colorată cu mâneci largi, fiind cusute de fetele şi femeile 

rrome. Pălăria este şi ea împodobită cu mărgele sau pene de păun, ca semn al 

măreţiei, iar pe timp rece este înlocuită cu căciuli de astrahan. Bărbaţii poartă şi 

lănţişoare şi inele mari de aur sau ghiuluri.  

           Bătrânii sunt văzuţi ca sfătuitorii şatrei şi dau verdictul împreună cu 

bulibaşa atunci când se face „i criss rromani”, adică judecata ţigănească, atunci 

când apar  probleme în comunitate.  

           Copilul e văzut ca un dar ceresc şi de aceea de aceea rromii fac mulţi 

copii, casa fără copii fiind o ruşine. Când o femeie rămâne însărcinată, femeile  

se anunţă unele pe altele şi se strâng în jurul gravidei; dacă e iarnă se adună în 

jurul focului din casa sau cortul gravidei. Îndată după naştere toată lumea se 

bucură şi strigă: „ Chav!” (băiat) sau „ Chei!” (Fată) „Dăm de băut şi de 

mâncat!”. După ce  naşte, lehuza nu are voie să iasă afară din cortul sau camera 

ei nouă zile şi timp de şase săptămâni nu poate să pună mâna pe vasele de 

mâncare, ori să scoată apă de la fântână. Botezul se face după şase săptămâni. 
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Naşii sunt de obicei, rude apropiate. Ei vin la zile mari la copilul pe care l-au 

botezat şi aduc daruri. În ceea ce priveşte numele dat copiilor, rromii le dau  

nume ţigăneşti, nume de oraşe şi ţări, precum şi nume din lumea muzicii şi a 

filmului.      

            Logodna - Fata e aleasă încă din copilărie. Este organizată o petrecere 

mare unde se bea, se mănâncă  se dansează şi se face înţelegerea între cuscri. 

Fata este urmărită de către cei ce au logodit-o, şi dacă apar probleme, logodna 

este ruptă.  

             Nunta- După ce se hotărăşte nunta, părinţii băiatului vin cu galbenii lor 

şi cu o sticlă de vin roşu legată la gât cu o fundă roşie, arătându-şi averea în faţa 

cuscrilor, după care urmează ţipete de bucurie. Fata este îmbrăcată mireasă de 

către fete şi de către femeile care au un singur bărbat, „divorţatele” nefiind 

primite la îmbrăcatul miresei, pentru a nu aduce ghinion în noua familie. Mirele 

poartă în piept flori, batiste cusute cu flori mari şi roşii şi bancnote  mari. Seara, 

mireasa pleacă la casa mirelui, întorcându-se cu spatele la casa ei şi cu faţa spre 

casa soţului, după ea venind şi zestrea primită de la părinţi( perne, galbeni, haine, 

electrocasnice, salbă cu mulţi galbeni).  La rromi nu există divorţ, ci „Criss 

rromani” unde bătrânii şi bulibaşa se pronunţă în desfacerea unei căsnicii. 

           Obiceiuri de Crăciun- Când vin sărbătorile de Crăciun, fiecare rrom 

trebuie să aibă un porc cât mai mare de tăiat. După sacrificare, copiii se urcă pe 

porc şi sunt mânjiţi cu sânge, coborând apoi pentru pârlirea acestuia cu paie sau 

lemne uscate. Se spală cu apă călduţă şi se râcâie bine cu nişte cuţite; se acoperă 

cu o pătură aproximativ 20 de minute şi urmează prepararea. De Crăciun, naşul 

vine la fin cu rânză, cu vin şi cu curcan, iar finul îi oferă naşului daruri. Naşul 

aduce daruri şi copilului botezat de el. Vizită făcută de Crăciun şi de Paşti poartă 

numele de „Govie”. Se bea ţuică şi vin, se joacă, se ascultă muzică în timpul zilei 

şi chiar, petrecerea se încinge deseori până noaptea târziu. Tot de Crăciun copiii 
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merg cu colindul, cu sorcova, cu Capra şi cu Steaua, la neamuri, dar şi la alte 

case. 

            Lăsatul secului sau Zăpostul- înainte de intrarea în postul Paştelui, sunt 

invitaţi rudele apropiate, gazda pune pe„bândăreţul” tăiat în mai multe felii pe 

masă, se stropeşte cu vin şi cei din casă încep să ciocnească pahare cu vin roşu şi 

să facă urări de bine. După ce se mănâncă şi se bea, începe petrecerea cu 

chiuituri, bătut din palme, cântece, în timpul cărora, fetele şi femeile joacă 

bătând pământul cu paşi mărunţi, cu unduituri din şolduri şi pocnit din degete. 

Petrecerea ţine până noaptea târziu. 

            Obiceiuri de Paşte- Pentru rromi, Paştele este cea mai mare sărbătoare, 

ce aduce reînnoire şi iertarea  păcatelor. Ei îşi cumpără haine noi şi taie porc,  

pentru a nu fi de râsul celorlalţi ţigani. Sunt consumate sarmale, ouă roşii, 

cozonac, vin şi ţuică. Fiecare ţigan merge pe la ceilalţi cu pahare de vin roşu în 

mână şi urează de bine celor vizitaţi, după care gustă câte puţin din cele ce sunt 

aşezate pe masă. Şi acum acum se fac vizite între naşi şi fini cu daruri, rânză şi 

curcan.  
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CAPITOLUL III 

 

3.1. Aspecte privind mentalitatea rromilor de a participa la lecţia de 

educaţie fizică  

           Participarea copiilor rromi la şcoală este mult mai scăzută decât a  

celorlalţi copii pe ansamblul populaţiei României. În diferite perioade ale 

cercetării fenomenului de abandon şcolar, întotdeauna,copiii rromi participau la 

activităţile şcolare, inclusiv cele fizice într-un procentaj redus. 

            Tendinţa negativă în participarea la procesul de învăţământ, a început să 

ia amploare după anul 1990, datorită situaţiei economice aflată într-o continuă 

scădere, dar şiîntr-o  mare măsură, a factorilor culturali care privesc şi aspecte 

legate de mentalitatea unor comunităţi rrome, în special din mediul rural, legată 

de prezenţa la şcoală.  

           În cadrul comunităţilor de rromi, socializarea copiilor este prioritar, 

sarcina familiei şi a comunităţii din care provin, unde există un grad destul de 

crescut de tradiţionalism şi unde este dominant prototipul familiei extinse.  

Această socializare a copiilor este atribuită în special soţiei, care în cele mai 

multe situaţii este casnică, fraţilor mai mari, bunicilor, precum şi altor rude.  Pe 

de altă parte, valorile comunităţii de apartenenţă sunt considerate de cei mai 

mulţi părinţi rromi a fi mai importante decât cele ale societăţii în sens lărgit şi în 

condiţiile în care mobilitatea  socio-profesională a populaţieirrome este scăzută. 

            Populaţia rromă consideră că statutul social diferit de cel al populaţiei 

majoritare constituie bariere pentru trimiterea copiilor la şcoală. Izolarea multor 

comunităţi de rromi aflate la marginea satelor sau a oraşelor face ca uneori între 

copiii de etnie rromă şi cei de alte etnii să nu existe comunicare, prietenii ori 
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vizite reciproce. De asemenea există şi este chiar de mare notorietate în rândul 

rromilor, mentalitatea conform căreia un copil trebuie să ştie să scrie şi să 

citească cât de cât şi în rest se ocupă „Şcoala vieţii”. 

             Drept urmare, trebuie conştientizaţi că participarea deficitară la educaţie, 

nivelul redus de instruire şi analfabetismul duc la o scădere alarmantă în planul 

dezvoltării personale a copiilor, al prilejurilor favorabile de mobilitate socială şi 

totodată, al posibilităţii de exercitare deplină a drepturilor cetăţeneşti.  

 

3.2. Atitudinea individuală a elevului de etnie rromă prin participarea la 

lecţiile de educaţie fizică 

           O importanţă deosebită pentru parcursul şcolar al elevului, pentru 

participarea şi implicarea şcolară o are printre altele şi atitudinea faţă de 

cunoaştere a acestuia,  sensul pe care acesta îl dă copilul cunoaşterii, reuşitei sau 

chiar a eşecului şcolar. Atitudinea respectivă este construită, în subordonarea  

mediului socio-familial, a istoriei sale personale, precum şi a  modului de reacţie 

la întâlnirea cu şcoala, cu lucrarea orientată spre un anumit ţel. 

            Uneori, gradul de implicare şi participare a elevului de etnie rromă este 

redus datorită dificultăţii de adaptare şcolară, sau a  interesului scăzut pentru 

instruire. Această problemă poate fi rezolvată cu multă răbdare de către cadre 

didactice care dispun de competenţele necesare obţinute prin participarea la 

cursuri de formare profesională, competenţe care ajută pentru o înţelegere mai 

bună a specificului elevilor rromi. Participarea acestorala procesul instructiv-

educativ în generalşi în special la activităţile fizice derulate de şcoală este strâns 

legată de mai mulţi factori, ca de pildă: resursele financiare familiale, atitudinea 

părinţilor şi a colegilor, plecarea părinţilor în străinătate, munca şi îngrijirea 

fraţilor mai mici. 
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           Cu toate acestea, am observat că în ultima perioadă elevii rromi, prin 

diferitele proiecte derulate de şcoli au o atitudine pozitivă, participând din ce în 

ce mai mult la orele de educaţie fizică, unii dintre ei demonstrând calităţi motrice 

deosebite. 

 

3.3. Motivarea elevilor rromi pentru participarea la lecţiile de educaţie 

fizică 

 

            Sunt mai multe moduri  de motivare a elevilor în general şi în special a 

elevilor de etnie rromă, ca de exemplu: 

 Desfăşurarea unor activităţi fizice interesante, plăcute, antrenante; maniera 

de anunţare şi conţinutul activităţilor fizice respective; 

 Crearea unui climat afectiv în sala de desfăşurare a acestora şi utilizarea 

unor tehnici de ridicare a tensiunii emoţionale a elevilor, condiţie 

avantajoasă pentru 

 manifestarea activă a orientării stimulatoare; 

 Utilizarea întrecerilor care să încurajeze spiritul competitiv al elevilor; 

 Organizarea unor întreceri sportive interclase; 

 Prezentarea unor modele de referinţă pentru elevi (profesori, sportivi de 

performanţă); 

 Prezentarea unor materiale audio-vizuale pe teme sportive (filme 

documentare, jocuri importante din istoria Sportului intern şi 

internaţional). 
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CAPITOLUL IV 

METODOLOGIA CERCETĂRII 

            Prin elaborarea acestei lucrări, îmi doresc ca aceasta să prezinte un 

interes crescut și să îi convingă pe cei ce o vor studia să aplice și să construiască 

programe atractive de exerciţii fizice pentru copiii de etnie rromă.  

 

4.1. Scopul și sarcinile cercetării  

Scopul lucrării 

 Evidenţierea importanței implicării elevilor de etnie rromă prin 

participarea la activităţile din cadrul lecţiei de educaţie fizică, în vederea 

dezvoltării capacitățiilor motrice precum şi o benefică socializare în cadrul 

colectivului de elevi va permite o mai bună direcționare a acestora spre 

finalizarea studiilor. 

 Este cunoscut faptul că majoritatea etnicilor rromi au o mentalitate 

reticentă în ceea ce priveşte mediul şcolar, şi de aceea profesorii trebuie să 

recurgă la mijloace atractive pentru elevi pentru evita  riscul de a-i îndepărta de 

lecția educaţia fizică.  

 Pregătirea fizică este piatra de temelie pentru dezvoltarea fizică a 

copilului și facitează evoluția sănătoasă a întregului organism, dar modul în care 

se desfăşoară activităţile, poate modera dificultatea ei.  Jocurile de mişcare 

constituie un mijloc eficient şi o cale de compromis pentru facilitarea pregătirii 

fizice şi pentru a o face mai plăcută.  

Sarcinile lucrării sunt următoarele : 
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o Construirea unui program de activităţi fizice, în care jocurile de mişcare să 

aibă  o pondere însemnată; 

o Stabilirea strategiei de cercetare și a metodelor de cercetare; 

o Prelucrarea şi interpretarea datelor experimentului; 

o Formularea concluziilor. 

 

4.2. Ipoteza cercetării 

            Utilizarea, în mod raţional şi constient, a mijloacelor atractive în cadrul 

procesului educativ specific lecției de educație fizică, se pot obţine rezultate 

deosebite  cu privire la participarea şi implicarea activă a elevilor proveniţi din 

familii rrome. 

4.3. Metode şi tehnici de cercetare folosite 

 Pentru realizarea scopurilor și obiectivelor studiului, pentru verificarea 

ipotezei generale și a ipotezelor de lucru, am folosit următoarele metode și 

tehnici de cercetare: 

 Metoda studiului bibliografic - a fost utilizată pentru a da naştere 

posibilităţii unei documentări acerbe în ceea ce priveşte  problematica deplină a 

lucrării, acordând-mi  date privind conceptul de tip somatic, al modului de 

abordare a problemelor legate de temă. Totodată bibliografia studiată a constituit 

baza interpretării şi prelucrării datelor, ducând la posibilitatea obţinerii unor 

rezultate concrete şi obiective în acelaşi timp. 

Metoda observaţiei pedagogice - presupune urmărirea conştientă şi 

organizată, pe temelia unui plan a procesului de instructiv-educativ, cu scopul  

urmăririi implicării motrice a elevilor rromi în timpul desfăşurării activităţilor 
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fizice.Ea constă în urmărirea sistematică a unor factori în condiţii obiective de 

desfăşurare a procesului de educativ. 

           Observația reprezintă contemplarea deliberată a unui obiect, document, 

fenomen ori proces. Ea poate fi: 

 întâmplătoare (nu are reguli stricte dar poate duce spre descoperiri 

interesante); 

 sistemică (se desfășoară în condiții și forme variate); 

 directă sau naturală (realizată în condiții firești); 

 experimentală (este o observație provocată, prin administrarea unor 

stimuli); 

 participativă (întâlnită in domeniul științelor sociale și psihologice); 

 statistică (prin preluarea specifică, înlătură greșelile de observație 

curentă); 

 auto-observația (specifică psihologiei cu activitate intensă în cercetarea 

fenomenelor din domeniul educației fizice și sportului). 

            Aspecte  urmărite în mod deosebit în activitatea educaţiei fizice: 

 modul în care  elevii abordeazăanumite situații; 

 modul în care fixează contactul uman cu ceilalți; 

 modul în care reacționeaza la sarcinile propuse; 

 modul de organizare a acțiunii; 

 modul în care se exprimă; 

 reacțiile subiectului la propriul comportament. 

          Metoda convorbirii - am utilizat-o pe întreaga derulare a experimentului 

explicând subiecţilor rolul implicării în lecţiile de educaţie fizică pentru creşterea 

şi dezvoltarea fizică şi armonioasă, precum şi a realizării relaţiilor sociale. 
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            Metoda reprezentării grafice -  utilizată pentru a face o comparatie cât 

mai expresivă între diferenţele care există între testarea iniţială şi testarea finală, 

între modelele somatice şi cele motrice. 

            Metoda statistică - s-a dezvoltat în mod special din necesitatea științelor 

sociale de a explica natura şi este desprinsă din studiul fenomenelor de masa 

conexiunii și corelații,semnificații ale rezultatelor obținute asupra unor 

eșantioane ca și anticiparea evoluției unor parametri ai acestora. 

           Metode de verificare : 

 Executarea de către elevi a unor deprinderi şi priceperi motrice în condiţii 

asemănătoare probei, sau activităţii fizice respective. 

 Executarea de către elevi a unor deprinderi şi priceperi motrice în condiţii 

concrete de concurs. 

 Îndeplinirea de către elevi a unor sarcini speciale de natură organizatorică 

sau metodico - didactică ( conducerea unor verigi din lecţie, arbitrarea 

unor întreceri sportive, conducerea gimnasticii zilnice, etc.)  

 4.4. Metode de apreciare şi notare: 

           Metoda aprecierii verbale, atunci când aprecierea este însoţită de 

acordarea unor calificative. Aprecierea trebuie să-l facă pe elev să înţeleagă 

nivelul execuţiei sale. 

            Metode de apreciere şi notare  non-verbale,  mai precis scrise, când se 

acordă şi note sau calificative ce urmează a fi trecute în catalog. 

           Metoda aprecierii, notării sau acordării de calificative pe baza unor 

norme sau bareme cuprinse în anumite tabele valabile pe plan naţional sau 
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local. Aceasta  poate fi aplicată în cazul efectuării de către elevi a unor probe 

pentru calităţile motrice. 

                  Metoda aprecierii, notării sau acordării de calificative prin 

comparaţia rezultatelor obţinute doar la nivelul unei clase de elevi, denumită şi 

metoda relativă. Este utilă pentru şcolile în care există doar câte o clasă de elevi 

la acelaşi nivel de studiu. Profesorul ordonează rezultatele elevilor din clasa 

respectivă  realizând scalarea acestora pe intervale corespunzătoare notelor. 

           Metoda de apreciere, notare sau acordare de calificative pe baza 

progresului individual, adică este luat în calcul doar indicile de progres, 

calculat în funcţie de valoarea de performanţă iniţială şi finală. 

           Metoda de apreciere, notare sau acordare de calificative pe baza 

nivelului de execuţie tehnică sau tactică a unor deprinderi şi priceperi 

motrice în condiţii de exersare parţială sau globală, metodă ce depinde exclusiv 

de competenţa profesională a evaluatorului. 

            Metoda de apreciere, notare sau acordare de calificative în funcţie de 

modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini speciale de natură organizatorică 

sau metodico - didactică. 

  Mijloacele didactice reprezintă instrumentele cu care se acţionează 

în lecţia de educaţie fizică. Benefeciarii principali ai mijloacelor sunt elevii, 

întrucât mijloacele sunt triate şi adaptate în functie de particularităţile de 

vârsta, pregătire precum şi nivelul de înţelegere al acestora. Trierea, adaptarea 

şi aplicarea concordantă a mijloacelor este realizata de către profesor în 

timpul procesului instructiv - educativ.  

Mijloacele, metodele şi procedeele metodice alcătuiesc conţinutul 

lecţiei de educaţie fizică. 
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Principalele categorii de mijloace utilizate în educaţia fizică  sunt: 

 mijloacele specifice:  exerciţiile fizice, jocurile de mişcare, aparatele 

şi materialele specifice care sunt create în domeniul educaţiei fizice; 

 mijloacele asociate: factorii naturali ca apa, aerul, soarele,  condiţiile 

igienice, regimul de efort şi odihnă corect; mijloacele intelectuale, 

morale şi estetice.  

           Aceste mijloace aparţin altor domenii şi sunt folosite şi 

în   domeniul  educaţiei fizice, ducând la creşterea eficienţei mijloacelor 

educaţiei fizice. Ele sunt constituie, aşadar, într-un sistem pentru a obţine 

eficienţa preconizată, fiind realizate obiectivele în totalitate . 
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CAPITOLUL V 

PREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

5.1. Motivaţia alegerii temei 

            Activitățile educaţiei fizice sunt complexe, referidu-mă în special la 

conținutul, structura, organizarea și desfășurarea lor. Prin funcțiile şi obiectivele 

educației fizice și sportului și prin sistemul organizatoric a activității sportive se 

poate face afirmaţia că acestea sunt activități de interes național. Când analizăm 

educaţia fizică ca fenomen social, trebuie avut în vedere mulţimea 

componentelor pe care le implică, respectiv:  

 exerciții fizice; 

 baza materială specifică; 

 instalații și materiale specifice; 

 aspecte de ordin tehnic și organizatoric; 

 discipline științifice ; 

 cadre didactice de specialitate. 

            Apariția și evoluția educaţiei fizice au fost determinate nu doar de latura 

materială a vieții sociale ci și de alți factori: știință, nivelul de cultură, religie.  

Evoluţia treptată a bazelor sportive din aer liber sau din interior, a instalaţiilor 

sportive, a aparatelor și a materialelor necesare este semnificativă. Diferenţa 

uriaşă dintre performanțele deosebite obținute în prezent și cele din perioadele 

anterioare se poate explica și prin nivelul calitativ superior al acestora. 

            Sistemele concepute au dus la o sporire a practicării exercițiilor fizice, au 

pus în evidență posibilităţile lor educative și formative, au încurajat apariția de 

noi forme de organizare specifice fiecărei țări, bazate pe tradiție, pe cunoștințe şi 

noţiuni biologice, fiziologice și pedagogice.  
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           Sistemul românesc de educație fizică și sport are ca izvor, în special, 

activități cu caracter de întrecere, de participare organizată la astfel de activități 

fizice. În decursul vremii, au luat avânt felurite forme de promovare a exercitiilor 

fizice  însoțite fiind de preocuparea de a descoperi forme noi de organizare, de 

amenajare a mijloacelor materiale, de apariție a unor lucrări de specialitate prin 

care se afirmă necesitatea practicării exercițiului fizic pentru sănătatea și 

educația copiilor. 

            Am ales tema aceasta deoarece pe timpul stagiilor de practică efectuate 

am observat efectele benefice ale educaţiei fizice împletite cu bucuria şi 

mulţumirea elevilor rromi. 

           Prin elaborarea acestei lucrări am aspirat la evaluarea personală a 

efectelor pozitive ale implicării active în activităţile educaţiei fizice derulate în 

şcoală, ale elevilor respectivi. 

5.2. Locul, subiecţii și durata desfăşurării studiului 

Pentru desfășurarea în cele mai optime condiții pentru studiu, am avut 

şansa de a asista la orele de Educație fizică și sport la clasa a VII-a  din cadrul 

Școlii Gimnaziale Scoarţa, structura Budieni, judeţul Gorj, unde predau Religie 

Ortodoxă şi totodată am avut posibilitatea efectuării activitatea de practică 

pedagogică. 

Eșantionul asupra căruia mi-am derulat studiul a fost format dintr-un 

efectiv de 18 de elevi ai clasei a VII-a. Dintre cei 18 elevi, 14 provin din familii 

de etnie rromă. Grupa martor a cuprins un număr de 7 elevi, iar grupa 

experimentală de asemenea 7 elevi rromi. 

           Pe parcursul derulării studiului am aplicat pe subiecți anumite probe de 

evaluare specifice disciplinei ”Educaţie fizică şi sport”, cu scopul verificării 

ipotezei de lucru. 
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           Studiul s-a desfăşurat pe parcursul anului școlar 2016-2017, iar pentru 

îndeplinirea obiectivelor și pentru verificarea ipotezelor am aplicat  probe de 

control în două etape: 

a) testarea inițială septembrie 2016; 

b) aplicarea experimentului septembrie- mai ; 

c)  testarea finală mai 2017. 

 

Tabelul 5.1. -Distribuirea elevilor pe sexe 

Fete 5 

Băieţi 13 

Total elevi 18 

 

Fig.5.1. Distribuirea lotului studiat pe sexe 
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Tabelul 5.2. Etnia de provenienţă 

Rromă 14 

Română 4 

 

Fig. 5.2 -Etnia de provenienţă 

                Am dat elevilor testările fizice proiectate, iar rezultatele obţinute le-

am centralizat atât pe note, cât şi în procente, pentru a reuşi o evidenţiere a 

nivelului de pregătire de la care au pornit aceştia.  

 

Rromă
78%

Română
22%

Etnia de provenienţă
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5.3. Prelucrarea statistico-matematică a rezultatelor experimentului 

1. GIMNASTICĂ 

       

GRUPA MARTOR  GRUPA EXPERIMENT 

Nr. Iniţiale Ti Tf Tf-

Ti 

Nr. Iniţiale Ti Tf Tf-Ti 
  

1. A.A. 9 10 1 1. F.P. 7 8 1   

2. B.P. 8 9 1 2. R.V. 7 8 1   

3. L.L. 9 10 1 3. S.A. 8 8 -   

4. M.A. 8 9 1 4. P.D. 7 7 -   

5. P.V. 9 10 1 5. M.L. 8 10 2   

6. M.A.D. 8 8 - 6. G.C. 8 9 1   

7. V.A. 9 10 1 7. O.N. 8 9 1   

 

 

 

Tabel 5.3 - Medii gimnastică Grupa martor 

 

1. Media T.i. Media T.f. T.f.-T.i. 

2.     8,57 9,42 0,85 

 

               Medii gimnastică Grupa experimentală 

1. Media T.i. Media T.f. T.f.-T.i 

2. 7,57 9,57 2 
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Fig. 5.3 – Medii gimnastică 

 

 

 2.  SĂRITURA DE PE LOC 

       

GRUPA MARTOR  GRUPA EXPERIMENT 

Nr. Iniţiale Ti Tf Tf-

Ti 

Nr. Iniţiale Ti Tf Tf-Ti 

1. A.A. 9 10 1 1. F.P. 8 8 - 

2. B.P. 9 9 - 2. R.V. 8 9 1 

3. L.L. 9 10 1 3. S.A. 7 8 1 

4. M.A. 8 9 1 4. P.D. 7 7 - 

5. P.V. 9 10 1 5. M.L. 8 10 2 

6. M.A.D. 8 9 1 6. G.C. 8 9 1 

7. V.A. 9 9 - 7. O.N. 9 9 - 
 

 

 

Gr. Martor Gr. Experiment

Media T.i. 8.57 7.57

Media T.f. 9.42 9.57

T.f.-T.i. 0.85 2
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Tabel 5.4 -  Medii săritura de pe loc- Grupa martor 

 

1. Media T.i. Media T.f. T.f.-T.i. 

2.     8,71 9,42 0,71 

 

               Medii săritura de pe loc Grupa experimentală 

1. Media T.i. Media T.f. T.f.-T.i 

2. 7,85 8,57 0,72 

    

 

 

 

Fig. 5.4 – Medii săritura de pe loc 
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3. ALERGARE VITEZĂ 

GRUPA MARTOR  GRUPA EXPERIMENT 

Nr. Iniţiale Ti Tf Tf-

Ti 

Nr. Iniţiale Ti Tf Tf-Ti 

1. A.A. 9 9 - 1. F.P. 8 9 1 

2. B.P. 8 9 1 2. R.V. 8 9 1 

3. L.L. 9 10 1 3. S.A. 7 7 - 

4. M.A. 8 10 2 4. P.D. 7 7 - 

5. P.V. 9 10 1 5. M.L. 9 10 1 

6. M.A.D. 8 9 1 6. G.C. 8 9 1 

7. V.A. 9 9 - 7. O.N. 9 8 -1 

 

 

Tabel 5.5  - Medii alergare viteză- Grupa martor 

 

1. Media T.i. Media T.f. T.f.-T.i. 

2.     8,57 9,42 0,85 

 

               

             Medii alergare viteză- Grupa experimentală 

1. Media T.i. Media T.f. T.f.-T.i 

2. 8 8,42 0,42 
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Fig. 5.5 - Medii alergare viteză 

          În lecţiile desfăşurate de-a lungul cercetării experimentale am 

urmărit implicarea şi progresul elevilor. Făcând o analiză amănunţită muncii 

desfăşuratde de elevii grupei experimentale, din punct de vedere al calităţii am 

observat schimbări în atitudinea lor faţă de participarea la lecţia de educaţie 

fizică. Aceştia au devenit mai activi, mai dornici să se afirme, au avut mai multă 

iniţiativă şi au devenit mai dezinvolţi. 

           Toate rezultatele obţinute de grupa experimentală au fost superioare, ceea 

ce confirmă faptul că mijloacele folosite în cadrul acestui experiment au fost 

eficiente. 
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CONCLUZII 

 

 

       Valențele obținute din punct de vedere al socializării, cu elevii de etnie 

rromă implicați în studiul de față sunt net superioare manifestărilor lor 

anterioare față de implicarea și participarea la lecția de educație fizică. De 

asemenea, comunicarea, relaționarea inter- și intra-grup, manifestările 

psihice și reacțiile fizice ale elevilor au fost categoric îmbunătățite, în 

cadrul grupului de elevi de clasa a VII-a. 

       Utilizarea, cu preponderență, în lecţiile alocate dezvoltării capacităţii 

motrice, la grupa experimentală, a ştafetelor, parcursurilor aplicative, 

precum şi a jocurilor de mişcare a generat o participare crescută și o 

implicare mai activă a copiilor de etnie rromă. 

       Datorită intensităţii impuse de ştafetele şi parcursurile 

aplicative,  pulsul elevilor a atins valorile cele mai crescute din dinamica 

totală a lecţiilor respective, aşa încât putem afirma că aceste două 

momente sunt cele mai ilustrative pentru densitatea funcţională a lecţiilor. 

       Evidenţierea folosirii diferitelor mijloace didactice specifice atractive  

a permis ca lectia de educaţie fizică să devină importantă pentru elevii de 

etnie rromă, ei exprimându-și dorința de a participa și la alte activități 

fizice extrașcolare.  

       Rezultatele experimentului generează concluzia că nivelul atragerii 

copiilor de etnie rromă poate fi crescut mai rapid și mai eficient prin 

utilizarea diferitelor mijloace şi jocuri de mişcare specifice lecției de 

educaţie fizică. 
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       Rezultatele obținute de grupa experimentală pot confira ipoteza 

lucrării de faţă și anume: utilizând, în mod raţional şi constient, mijloace 

atractive în cadrul procesului educativ specific lecției de educație fizică, se 

pot obţine rezultate deosebite cu privire la participarea şi implicarea activă 

a elevilor proveniţi din familii rrome. 
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