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INTRODUCERE 

Educația fizică și sportul în școală oferă elevilor oportunități pentru 

învățarea și practicarea abilităților necesare pentru dezvoltarea și menținerea 

stării fizice de sănătate pe tot parcursul vieții. Pe lângă dezvoltarea fizică, ea 

aduce un tip de cunoaștere și înțelegere bazat pe reguli, pe respect care duce la 

conștientizarea socială a educației fizice corelată cu interacțiunea socială. 

Valoarea educației fizice trebuie înțeleasă de la vârste tinere pentru a-i determina 

pe elevi sa fie activi pe tot parcursul vieții.  

Comisia Europeană a exprimat valoarea socială a sportului precum și faptul 

că practicarea exerciților fizice din școală și activitățile extracurriculare, pot 

aduce beneficii substanțiale pentru educație și sănătate. Uniunea Europeană este 

preocupată de rezultatele unor studii efectuate pe populația școlară care au arătat 

declinul activității fizice în rândul tinerilor dar și apariția unor probleme fizice și 

mentale datorate abordării unui mod de viață sedentar. 

Educația fizică în România se confruntă cu anumite limite dintre care 

putem remarca: 

● Poziția modestă a acestei discipline în curriculum național inclusiv 

numărul scăzut de ore pe săptămâna care nu concordă cu 

reglementările europene; 

● Condiții materiale neadecvate în școală; 

● Lipsa soluțiilor oferite de sistem; 

● Lipsa de stimulare a cadrelor didactice; 

● Limitele cunoașterii de specialitate. 

În acest context vom încerca o abordare diferită a acestei discipline care să 

ofere deschideri noi, cu abordări calitative și cantitative ale modului tehnic și 

rațional de îndeplinire a obiectivelor educației fizice și sportului din învățământul 

gimnazial. Punctul de plecare în realizarea cercetărilor noastre va fi îmbunătățirea 

calității învățământului prin optimizarea lecției de educație fizica, utilizând jocuri 

de strategie folosite la nivel internațional.  

Plăcerea de a participa la activități fizice reprezintă unul dintre factorii 

psihologici extrem de importanți care poate influența atitudinea copilului. Alături 

de plăcere, eficiența copilului sau încrederea pe care o arată în abilitățile lui 

sportive, este esențială pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de 

activitatea fizică (G.D. Foster, 2008 citat de Stănescu M şi colab. 2009, p. 403). 

În urma discuțiilor premergătoare definirii temei tezei de doctorat, cu 

dl.prof.univ.dr.Ioan C.Negulescu, în calitate de conducător al demersului meu 

științific, și în urma recomandărilor primite am ales tema: OPTIMIZAREA 

LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ GIMNAZIALĂ PROIECTÂND JOCURI 

STRATEGICE FOLOSITE LA NIVEL INTERNAȚIONAL.  

Având ca argumente: 

● Punerea în valoare a cunoștințelor și experienței teoretice și practice 

din timpul pregătirii universitare precum și a celor din desfășurarea 
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activității profesionale din sfera formativă a învățământului 

universitar, liceal și gimnazial; 

● Finalizarea studiilor teoretice prevăzute în școala doctorală din 

cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, 

în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport din București 

specifice etapelor premergătoare realizării științifice conforme tezei 

de doctorat; 

● Experiența acumulată în două sisteme de învățământ, cel românesc 

preuniversitar și universitar, dar și cel privat în cadrul American 

International School of Bucharest (AISB), precum și posibilitatea de 

a le compara. 

 

          Motivarea alegerii temei 
 

           Am ales această temă deoarece reprezintă un real interes pentru mine și 

cred că aș putea contribui la eficientizarea sistemului de educație fizică și sport 

din învățământul gimnazial.  Din momentul admiterii la doctorat am înțeles 

multitudinea științifică a domeniului, profunzimea lui și am realizat că aș putea 

contribui din punct de vedere științific și practic la realizarea optimizării lecției 

de educației fizice prin aplicarea jocurilor strategice folosite la nivel internațional. 

În cadrul acestei cercetări vom încerca să arătăm că prin practicarea acestor tipuri 

de jocuri elevii trebuie să-și dezvolte diferite cunoștințe, să-şi dezvolte abilitatea 

de a întreba și de a reflecta, să devină mai responsabili, să-şi formeze un stil de 

viata sănătos precum şi să-și crească gradul de socializare.  

            Implementarea unor elemente din programa de educație fizică din cadrul 

Bacalaureatului Internațional va conduce la îmbunătățirea condiției fizice precum 

și a capacităților cognitive și afective a elevilor din învățământului gimnazial. 

Considerăm necesară diversificarea programei școlare prin introducerea jocurilor 

strategice folosite la nivel internațional pentru îmbunătățirea densității lecției, 

creșterea atractivității și modernizarea lecțiilor de educație fizică. Atunci când 

vorbim de modernizarea lecțiilor de educație fizică ne referim la didactica lecției 

care cuprinde metode și procedee metodice care consolidează desfășurarea 

procesului de instruire în vederea formării și informării elevului din ciclu 

gimnazial. Didactica modernă, centrată pe elev, se bazează pe studii și cercetări 

privind procesele învățării care au dus la formularea unor teorii ale învățării 

didactice.  
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PARTEA I 
 

STUDII REFERITOARE LA MODUL DE PREDARE A EDUCAȚIEI 

FIZICE PE PLAN INTERNAȚIONAL ȘI ÎN ȚARA NOASTRĂ 
 

CAPITOLUL 1. TEHNOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DE 

DOCUMENTARE 
 

1.1. Premisa 
Activitatea de educație fizică abordată în literatura de specialitate ne oferă 

informații privind modul de predare în general, pe plan internațional și în țara 

noastră. 

 

1.2. Scop 
 

Prin cercetarea teoretică de documentare vom studia conținutul procesului 

instructiv-educativ cu privire la modul de predare a educației fizice pe plan 

internațional și în țara noastră.  

 

1.3. Obiective  
 

Obiectivele noastre au fost  determinate de premisele și de scopul cercetării și ne-

au orientat în alegerea metodelor de cercetare în această fază a elaborării studiului 

bibliografic.  

➢ Evidențierea metodelor de predare a educației fizice în sistemul 

internațional și românesc prin studierea și evaluarea critică a literaturii de 

specialitate; 

➢ Identificarea unor modalități de abordare teoretică a jocului în 

context educațional sportiv; 

 

1.4. Ipoteze  

 

        ▲Studiind literatura de specialitate privind modul de predare al jocurilor 

strategice folosite la nivel internațional în cadrul lecțiilor de educație fizică vom 

afla cum se pot motiva elevii să practice independent exercițiile fizice.  

        ▲ Studiind literatura de specialitate privind implementarea jocurilor 

startegice folosite la nivel internațional ca mijloace ale lecției de educație fizică 

vom afla informații privind implicarea activă și conștientă a elevilor participanți. 

 

1.5. Sarcini 
 

➢ Stocarea informațiilor necesare stadiului actual de predare a 

educației fizice pe plan internațional și în țara noastră; 
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➢ Studierea preocupărilor diverșilor autori cu privire la predarea 

educației fizice pe plan internațional și în țara noastră; 

➢ Fixarea etapelor cercetării de documentare; 

➢ Redactarea concluziilor cercetării de fundamentare teoretică. 

 

 

1.6. Metode și tehnici de cercetare 
 

1.6.1.Metoda studiului bibliografic 

1.6.2. Metoda observației 

1.6.3. Metoda convorbirii 

1.6.4. Metoda anchetei  

 

CAPITOLUL 2. SINTEZE TEORETICO-METODICE PRIVIND 

PREDAREA EDUCAȚIEI FIZICE ÎN SISTEM INTERNAȚIONAL ȘI ÎN 

ȚARA NOASTRĂ. 
 

2.1 Beneficiile practicării educației fizice și sportului la elevii 

de gimnaziu 

 

Educația fizică și sportul reprezintă acele activități „care valorifică 

sistematic ansamblul formelor de practicare a exerciților fizice în scopul măririi 

în principal a potențialului biologic al omului în concordanță cu cerințele sociale” 

și este o activitate motrică complexă, „fiziologică prin natura exercițiilor, 

biologică prin efecte, pedagogică prin metodă și socială prin organizare”.1  

Instruirea nu mai trebuie privită ca o simplă transmitere de cunoștințe în 

care cadrul didactic este cel care știe tot, ci mai degrabă ca un context de învățare 

în care elevii interacționează cu mediul educațional. Educația primită în școala 

este foarte importantă, dar este doar baza formării deprinderilor de învățare. 

2.2 Dezvoltarea morfo-funcțională și psihică a elevilor de 

gimnaziu 
Pubertatea debutează la fete la 11-12 ani , iar la băieți la 12-13 ani și 

durează până la 13-14 ani și respectiv 14-15 ani și este considerată a doua fază a 

maturizării morfologice.  

Această perioadă marchează sfârșitul copilăriei și începutul etapelor de 

maturizare, a integrării în societatea adultă și caracteristica dominantă este 

dezvoltarea personalității. 

În planul funcțional se observă o capacitate redusă la eforturile fizice 

susținute și de lungă durată, dar capacitatea anaerobă maximă se îmbunătățește. 

Crește coordonarea și precizia actelor și acțiunilor motrice datorită îmbunătățirii 

reglării corticale. Celulele corticale se perfecționează crescând baza funcțională 
                                                           
1 Cârstea G., 2000, Didactica educației fizice, A.N.E.F.S, București, p.19 
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a activității de prelucrare a informației. Limbajul, ca al doilea sistem de 

semnalizare este îmbogățit și are un rol important în procesul de predare-învățare, 

iar în sfera vegetativă se observă maturizarea sexuală. Viteza de formare și 

stabilitate a deprinderilor motrice, apariția oboselii, diminuarea voinței și a 

perseverenței copiilor de această vârstă sunt determinate de particularitățile 

sistemului nervos central.  

    Comportamentul elevilor este influențat de stările afective, iar procesele 

psihice pot fi manifestate izolat sau în combinație cu cele cognitive sau volitive. 

 

2.3  Aspecte cu privire la metodele de predare a educației fizice în 

România și în sistemul Bacalaureatului Internațional 

 

2.3.1 Educația fizică în cadrul programului MYP2   

 

        Școlile pot alege, dacă vor să predea urmând toate cele 4 stadii de pregătire 

sau nu, dar trebuie obligatoriu să aibă ultima perioadă ca să poată participa la 

examenul de susținere al diplomei Bacalaureatului Internațional. AISB urmează 

toate cele 4 stadii, dar noi ne vom referi doar la vârsta cuprinsa între 11-16 ani, 

corespunzătoare programului Middle Year Program. Acest program oferă cadrul 

curricular de pregătire de cinci ani și permite libertatea școlilor în modul de 

implementare, fiind obligatoriu să se respecte obiectivele Organizației 

Bacalaureatului Internațional pentru fiecare materie de studiu. 

Bacalaureatul International (International Baccalaureate- IB) a luat ființă în 1968 

și este o fundație educațională non-profit, care oferă patru programe de educație 

internațională și urmărește dezvoltarea intelectuală, personală, emoțională și 

socială, dezvoltări necesare  pentru a trăi, învăța și lucra într-o lume a globalizării. 

Pentru a putea oferi oricare din programe, școlile trebuie să fie autorizate de 

organizația Bacalaureatului Internațional (IB).  

        IB oferă un program continuu și cuprinde elevi de la 3 la 19 ani. Educația 

IB este centrată pe elev, dezvoltă abordări efective în învățare și predare, lucrează 

în context global și explorează un conținut semnificativ.  

Școlile pot alege, dacă vor să predea urmând toate cele 4 stadii de pregătire sau 

nu, dar trebuie obligatoriu să aibă ultima perioadă ca să poată participa la 

examenul de susținere al diplomei Bacalaureatului Internațional. AISB urmează 

toate cele 4 stadii, dar noi ne vom referi doar la vârsta cuprinsa între 11-16 ani, 

corespunzătoare programului Middle Year Program. Acest program oferă cadrul 

curricular de pregătire de cinci ani și permite libertatea școlilor în modul de 

implementare, fiind obligatoriu să se respecte obiectivele Organizației 

Bacalaureatului Internațional pentru fiecare materie de studiu. 

                                                           
2 http://ibo.org/globalassets/digital-tookit/brochures/myp-brief_phys-health-ed_2015.pdf  

 

http://ibo.org/globalassets/digital-tookit/brochures/myp-brief_phys-health-ed_2015.pdf
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Educația fizică își propune să-i facă pe elevi să înțeleagă și să aprecieze valoarea 

conceptului de a fi activi fizic precum și dezvoltarea motivației pentru a face 

alegeri sănătoase în viață. Elevii vor explora concepte care îi vor conduce la 

conștientizarea perspectivelor dezvoltării fizice, element central al identității 

umane, creând conexiuni semnificative între oameni, națiuni, culturi și lumea 

naturală. 

Scopul educației fizice este de a-i încuraja pe elevi să pună întrebări în 

vederea explorării conceptelor educației fizice. 

➢ Să înțeleagă valorile educației fizice 

➢ Să atingă și să mențină un stil de viață sănătos 

➢ Să comunice și să colaboreze eficient 

➢ Să construiască relații pozitive și să-și asume responsabilitatea acțiunilor 

➢ Să reflecteze asupra experiențelor de învățare 

Cadrul curriculumul oferă școlilor care urmează programul MYP,  flexibilitate 

în determinarea unui conținut interesant, relevant, provocator și semnificativ. 

Curriculum este bazat pe descoperire și folosește întrebări concrete, conceptuale 

și discutabile. 

 Criterii de evaluare.  

Fiecare obiectiv al educației fizice corespunde unui criteriu de evaluare care 

are 8 nivele de realizare împărțite în 4 benzi fiecare cu descrieri specifice. 

Criteriul A: Cunoaștere și înțelegere- elevii își dezvoltă cunoștințele și 

înțelegerile cu privire la educația fizică cu scopul de a identifica și rezolva 

situațiile problemă. 

Criteriul B: Planificarea pentru performanță – elevii vor crea, analiza și 

evalua un plan pentru a-și îmbunătăți performanța. 

Criteriul C: Aplicare și execuție – elevii vor participa în diferite activități 

fizice în care vor trebui să demonstreze calitățile și deprinderile motrice, tehnicile 

și strategiile tactice precum și competențele de mișcare. 

Criteriul D: Reflectarea și îmbunătățirea performanței – elevii își vor stabili 

obiective, vor îndeplini acțiuni responsabile și vor reflecta asupra propriei 

performanțe și a celorlalți.  

La fiecare sfârșit de an școlar departamentul de educație fizică  evaluează 

programa și aduce îmbunătățiri pentru anul următor. 

2.3.2.  Orientări și tendințe metodologice moderne în educația fizică 

Problematizarea. 
Reprezintă aplicarea învățării prin descoperire adică o învățare activă care 

duce la dezvoltarea gândirii creatoare, imaginația, interesul, creativitatea, calități 

necesare elevilor în activitatea școlară dar și cea independentă. Unii o consideră 

metodă alții principiu.3 Prin această metodă profesorul crează situații problemă 

care trebuie să depășească cu puțin nivelul de cunoaștere al elevului și care impun 

                                                           
3 I.Cerghit, 1976, Metode de învățământ, Editura Didactică și pedagigică, București.  
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analizarea relațiilor dintre elementele constituente și elaborarea soluțiilor care să 

folosească cunoștințele anterioare. 

Tratarea diferențiată. 
Presupune respectarea particularităților bio-motrice a elevilor și necesită 

aplicarea principiului accesibilității conținutului și individualizării instruirii. 

Modelarea  
Folosește modele care ajută la explicarea elementelor esențiale și definitorii 

ale originalului și (cf. Șerbănoiu, 2003)4 trebuie să îndeplinească următoarele 

caracteristici: 

●  - Să fie simplu și fidel cu originalul; 

● - Să fie mai abstract și mai omogen decât originalul; 

● - Să fie măsurabil; 

● - Să fie un sistem închis în perioada demersului didactic.   

Instruirea programată în educația fizică urmărește, prin descompunerea 

elementelor supuse învățării pe bucăți de complexități diferite și ordonarea lor 

într-un algoritm de dificultate unică pentru toți copiii. 

Algoritmizarea este o metodă care folosește algoritmi în actul predării. În 

fazele inițiale ale învățării algoritmii prin repetare, formează scheme de gândire 

și acțiune care vor ajuta elevii în rezolvarea unor sarcini complexe din activitate. 

Autonomia în educația fizică și sport.  
Necesită un grad de independență în sensul auto-organizării și autoevaluării și 

se poate manifesta atât la nivelul profesorului cât și al elevului.  

2.3.3. Perspectivele predării educației fizice 

 

În educația fizică există cinci perspective în care se abordează programa 

școlară a căror pondere diferă de la un ciclu de învățământ la altul ca și de la un 

profesor la altul. 5(cf. Stănescu M, 20013, p.9). 

Abordarea eclectică în care se acordă un timp de lucru distinct fiecărei 

componente a procesului de instruire, având o pondere diferită în funcție de ciclul 

de învățământ. 

Abordarea specifică educației prin mișcare în învățământul preșcolar și 

primar unde se pune accent pe dezvoltarea principalelor categorii de mișcare. 

Abordare specifică educației sportive unde ponderea este pe însușirea 

deprinderilor specifice ramurilor de sport și este recomandată elevilor din 

învățământul gimnazial și liceal. 

Abordare de tip condiție fizică  unde accentul este pus pe dezvoltarea 

calităților fizice fiind recomandată elevilor de gimnaziu și liceu- jocurile de 

mișcare sunt folosite pentru dezvoltarea capacității motrice.  

                                                           
4 Șerbănoiu S., 2003, Metodica educația fizice, curs, București; Cerghit,I., 1976,  Metode de învățământ,
    Editura Didactică și pedagogică, București; Cucoș C. 2000- Pedagogie, Editura Polirom, Iași 
 

5 Stănescu M., 2013 Dezvoltări în didactica educației fizice, Editura Bren, București 
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Abordare recreațională în care rolul educației fizice este de recreere fiind 

recomandată activităților extracurriculare.  

 

 

2.3.4. Curente metodologice în predarea educației fizice centrate pe elev 
 

În cadrul instruirii centrate pe elev există mai  multe curente metodologice 

raportate la obiectivele sau competențele vizate de programele de educație fizică. 

2.34.1.Educația fizică cross-curriculară sau integrată urmărește valorificarea 

ulterioară a cunoștințelor dobândite în urma creării unor situații de instruire în 

cadrul diferitelor discipline.  

Conform Stănescu 6(2002, p.31) principalele avantaje ale acestei 

perspective sunt: 

● stimularea gândirii creative și critice; 

● permite consolidarea conceptelor comune din cadrul diferitelor discipline cu 

efect în creșterea eficienții instruirii; 

● realizează conexiuni între discipline. 

Această perspectivă ar conduce la organizarea instruirii pe teme integrate 

”care se centrează pe dezvoltarea personală și socială a elevilor; unități de studiu 

care își propun formarea competențelor, dar mai ales al unor valori și atitudini 

esențiale pentru viața cotidiană în societatea actuală; proiecte care își propun să 

valorifice potențialul elevilor și al comunității locale în vederea construirii unor 

experiențe de învățare semnificativă pentru elevi ”. (L.Ciolan, 2008, citat de 

Stănescu,2013)  

Acest tip de abordare conduce la dezvoltarea și integrarea elevilor într-o 

societate bazată pe cunoaștere, ce necesită posibilitatea de a integra informațiile 

într-un cadru funcțional, operațional de cunoștințe. 

2.3.4.2. Educația multiculturală 7(Ciolcă, 2005; Stănescu, 2009) spun că elevii 

vor fi pregătiți pentru o societate diversă din punct de vedere etnic cultural și 

lingvistic, doar printr-un climat educațional integrat și intercultural. Prin educația 

multiculturale se urmărește a).familiarizarea, înțelegerea și respectarea diferitelor 

grupuri etnice; b) înțelegerea diferitelor puncte de vedere și reducerea 

discriminării; c). Fiecare grup etnic să-și cunoască propriile valori și să respecte 

valorile altor grupuri   

Considerăm că sportul este un cadru favorabil de educație interculturală, 

iar la nivelul orei de educație fizică se pot introduce sporturi și dansuri practicate 

în diferite țări urmărindu-se și prezentarea culturii din acea țară. Aceasta se poate 

realiza prin prezentarea imaginilor dar și prin practicarea propriu-zisă, în care 

elevii să prezinte un program artistic cu elemente specifice unei culturi, în cadrul 

lecțiilor de gimnastică. 

                                                           
6 Stănescu M., 2002, Strategii de învățare motrică prin imitație, Editura Semne, București 
7 Ciolcă C., 2005; Interculturalitate în educație fizică și sport, Cartea Universătară, București; Stănescu M, 2009, 

p.79, Didactica Educației Fizice curs universitar, București 
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2.3.4.3.Educația fizică incluzivă se referă la abordarea includerii copiilor cu 

nevoi speciale în învățământul de masă, având la bază principiul dreptului egal la 

educație pentru toți copiii. Profesorul de educație fizică trebuie să țină cont de 

următoarele pentru realizarea integrării copiiilor cu nevoi speciale (Stănescu, 

2013, p.46): 

● Să ofere ajutor moral dar și prin asigurarea resurselor necesare; 

● Trebuie să aibă o atitudine pozitivă; 

● Să realizeze integrarea acestora în programe recreative de timp liber. 

           În opinia noastră integrare nu poate fi realizată doar de către profesorul de 

educație fizică, el trebuie să primească ajutor de la consiliul de administrație al 

școlii, consilierul psihologic, cabinetul medical precum și de la comitetul de 

părinți al școlii. Profesorul de educație fizică va face modificările curriculare 

necesare, corespunzătoare procesului instructiv-educativ (predare/învățare  sau 

dezvoltare/evaluare) astfel încât: 

● Pentru copiii cu disabilități ușoare curriculum pe mai multe nivele  

● Dacă programul de educație fizică nu este adecvat copiilor care trebuie să-și 

atingă obiective personale se va face selecția curriculară pe mai multe nivele 

● Când activitatea clasei nu poate fi suprapusă cu cea a clasei atunci se vor aborda 

activitățile alternative.  

 

2.3.4.4.Team-buildingul echipelor se bazează pe învățarea prin cooperare ” care 

este o strategie de instruire structurată și sistematizată, în cadrul căreia grupe mici 

lucrează împreună pentru a atinge un țel comun. Premisa învățării prin cooperare 

este aceea conform căreia subiecții care lucrează în echipă sunt capabili să aplice 

și să sintetizeze cunoștințele în moduri variate și complexe, învățând în același 

timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual” (conform C.Oprea citat de 

Stănescu, p.50)8 

Munca în echipă (teamwork) duce la dezvoltare abilităților copiilor de a 

lucra împreună competență necesară pentru viața și activitatea viitoare și 

presupune colaborare și cooperare între membrii echipei, iar Stănescu delimitează 

foarte bine cei doi termeni. 

Cooperarea este ”o formă de învățare, de studiu, de acțiune reciprocă, 

interpersonală, inter-grupală, cu durată variabilă care rezultă din influențări 

reciproce ale agenților implicați” (Stănescu, 2013) 

Colaborarea este ”o formă de relații între elevi, ce constă în soluționarea 

unor probleme de interes comun, în care fiecare contribuie activ și efectiv”. 

Învățarea prin cooperare este opusă învățării competitive, dar amândouă 

formele trebuie folosite în cadrul lecției, pentru că s-a observat că totuși 

competiția între grupuri conduce la o colaborare strânsă în interiorul grupului. 

                                                           
8 Stănescu M., 2013 Dezvoltări în didactica educației fizice, Editura Bren, București 
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Învățarea prin cooperare urmează principiul egalității și al toleranței față 

de membrii grupului precum și față de părerile acestora și are următoarele 

caracteristici: 

▲ Pozitivarea interdependenței înseamnă că toți membrii grupului trebuie să 

lucreze pentru un scop comun, 

▲ Diviziunea sarcinilor în grup și discuția asupra felului în care se vor duce la 

îndeplinire sarcinile individuale și de grup. 

▲ Fiecare membru al grupului este responsabil pentru îndeplinirea sarcinii 

individuale și de grup; 

▲ Formarea și dezvoltarea capacității de interelaționare și contactul direct cu 

partenerul de lucru; 

         Învățarea prin cooperare duce la dezvoltarea unor comportamente bazate pe 

încredere cu efecte pozitive asupra personalității și constituie un stimulent 

intelectual prin schimbul de opinii și informații. În cadrul acestui tip de învățare 

profesorul trebuie să participe și să intervină atunci când situația o cere. Există 

factori favorizanți sau defavorizanți ai acestui tip de învățare si am remarca: 

prezența membrilor din grup stimulează îndeplinirea sarcinii; mai multe șanse de 

găsire a soluțiilor optime; potențialul de memorare și atenție a grupului este mai 

mare comparativ cu cel individual; dar și existența opoziției de interese, lipsa 

concentrării individuale dar și faptul că individul devine dependent de grup. 

    Studiile arată că folosirea metodei învățării cooperative duce la obținerea 

rezultatelor pozitive față de cea prin metoda expunerii (Nichols și Miller, 1994; 

Slavin, Leavey și Madden 1984)9 sau prin metode individuale (Skon, Johnson și 

Johnson, 1981); elevii au o mai bună percepție asupra abilităților individuale 

comparativ cu elevii din clasele tradiționale. (Ames și Ascher 1988, Nichols și 

Miller 1994). 

 Totuși profesorul de educație fizică trebuie să înțeleagă că învățarea prin 

cooperare nu înseamnă doar formarea grupurilor, ci elevii trebuie învățați 

calitățile necesare lucrului în grup. O altă parte importantă a acestei metode este 

discuția finală prin abordarea anumitor întrebări ca ”ce a funcționat și ce nu a 

funcționat”, ”ce ai fi putut să faci dacă ai avea o altă șansă?”. Așa cum spune 

Slavin (1991)10 în această metodă nu este important ”ce s-a făcut ca echipă ci ca 

ai învățat ca echipă”. Numai exersând și purtând aceste discuții elevii vor putea 

transfera aceste dispoziții și în afara lecției de educație fizică.  

     Studiile au arătat că există o legătură între mediul educațional din timpul 

orei de educație fizică și gândirea critică (McBride 1989,1985; McBride et al 

1996)11, iar elevii trebuie să fie deschiși, sensibili la ideile altora, cooperativi și 

                                                           
9 Nichols, J., and R. Miller. 1994. Cooperative learning and student motivation. Contemporary Educational 

Psychology 19: 167-78. 
10 Slavin, R., M. Leavy, and N. Madden. 1984. Combining cooperative learning and individualized instruction: 

Effects on student mathematics achievement, attitudes, and behaviors. Elementary School Journal 84: 409-22. 
11McBride, R. 1989. Teaching critical thinking in the psycho-motor learning environment: A possibility of a 

passing phase? The Physical Educator 46: 170-73.     
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să-și dorească să-și asume riscuri. Pentru a putea dezvolta gândirea critică la copii 

profesori înșiși trebuie să gândească critic (Newman 1990) și să stabilească 

strategii care să conducă la aceasta. 

2.4. Metoda de predare “Inquiry based learning” 
 

 “Inquiry based learning” – IBL-(metodele de predare și învățare care 

dezvolta curiozitatea elevului și încurajează implicarea lui în investigații, gândire 

critica și descoperirea cunoașterilor)  

Abordarea pe care o are Bacalaureatul Internațional în ceea ce privește 

educația este constructivistă iar prin acțiunea reciprocă dintre a întreba, a face și 

a gândi, îi dezvoltă pe tineri să învețe continuu, independent și în colaborare cu 

alții. Predarea și învățarea se face prin practică, iar integritatea, onestitatea  dar și 

sentimentul de corectitudine sunt preocuparea continuă în cadrul curriculumului.  

Reflecția critică este procesul prin care curiozitatea și experiența pot duce 

la o înțelegere mai profundă a lumii înconjurătoare și prin acest proces elevii 

trebuie să devină critic conștienți în demersurile lor. Se observă că se pune accent 

pe creativitatea și imaginația. Prin acest tip de învățare centrată pe elev și bazată 

pe investigare și pe curiozitate, acțiune și reflecție critică programul IB urmărește 

dezvoltarea gândirii, a auto- cunoașterii, a abilităților de comunicare socială și de 

cercetare, menționate în acest program ca ”abordări de învățare” 12 

Evaluarea ocupă un loc important în acest sistem încercându-se o 

dezvoltare continuă a scopurilor, criteriilor și a metodelor prin care sunt realizate 

aceste evaluări. Profesorii folosesc diferite metode de evaluare de la cea formală 

la cea informală, formativă sau sumativă, dar și internă sau externă fiind parte 

integrantă a curriculumului. În afara evaluării profesorii folosesc metode de 

oferire a feedbackului care începe încă din prima parte a programului IB. De 

asemenea, elevii învață cum să-și evalueze propria muncă dar și munca altora.  

 Această metodă implică elevii direct și activ în procesul de descoperire a 

unor adevăruri științifice specifice diverselor domenii.  Metoda a fost aplicată 

inițial cu succes în predarea și învățarea științelor naturii fiind acum aplicată în 

toate ariile curriculumului școlar. Metoda investigației urmărește etapele clasice 

ale unui proiect de cercetare, iar principalele avantaje sunt:13 

Prin această abordare elevii sunt implicați în procesul de învățare, pentru 

că în abordarea centrată pe profesor, în care profesorul le spune elevilor ce să facă 

sau le împărtășește informațiile, abordarea centrată pe elev, acordă mai multă 

                                                           
McBride, R. 1995. Critical thinking in physical education: An idea whose time has come. Journal of Physical 

Education, Recreation and Dance 66(6): 21-24.    

McBride, R., S. Schwager, E Cleland, I. Rovengo, and D. Bandhauer. 1996. Teaching students to use critical 

thinking in physical education and beyond. Paper delivered at the annual meeting of the American Alliance for 

Health, Physical Education, Recreation and Dance, Atlanta, 16-20 April 
 
12www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/brochures/what-is-an-ib-education-en.pdf 

13 Ioan Neacșu coord., Criste S., Pânișoară, I.O.,...(2013).- Metode de formare în „didactica specialității”- , 

București: Matrix Rom, Suport de curzs, Dezvoltarea curriculumui programului de formare continuă. 

http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/brochures/what-is-an-ib-education-en.pdf
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libertate și responsabilitate în descoperirea și dezvoltarea propriilor înțelegeri. 

Profesorul joacă un rol important, dar nu ca sursă de informații, ci el îl îndrumă 

pe elev să pună întrebări, sa reflecte, să-și folosească gândirea critică în vederea 

descoperirii, reevaluării și nu în ultimul rând să-și dezvolte noi înțelesuri. 

Ghidarea profesorului în acest proces este benefică pentru elevi. (Sandoval 

&Reiser 2004). 

 Metoda IBL este cunoscută ca și învățare prin descoperire, descoperire 

independentă, metodă euristică, (Craig 1965; p.217)14 învățarea prin experiment 

și învățare constructivistă (Kirshner, Sweller &Clark, 2006, p.75)15 și este o 

metodă în care profesorii îi determină pe elevi să devină responsabili în timpul 

învățării. Elevii sunt implicați în diferite sarcini care le cer să pună întrebări, să 

manipuleze informații, să experimenteze sau să facă investigații în vederea 

dezvoltării bagajului de cunoștințe (Craig,1965). 

 Deci, beneficiile învățării prin descoperire se bazează pe conceptul 

orientării constructiviste în care elevii beneficiază de experiențe pozitive  și 

puternice atunci când sunt implicați în procesul de învățare. (Bonder G.M., 1986; 

Bruner 1961,a,b; Minner, Levy &Century,2010; Osburne&Wittrock,1983 Piaget, 

1952)16 

Susținătorii acestui model de învățare spun că procesul de descoperire 

poate promova încrederea în sine, bucuria și implicarea în învățare dar și 

motivația, care-i va face pe elevi să continue rezolvarea de probleme, precum și 

creativitatea (Bruner, 1961 a; Hendrix, 1961). Așa cum a descris și Kersh (1962) 

pe baza descoperirilor lui Bruner (1961 a)  ”învățarea prin  descoperire îl ajută pe 

elev: a) sa-i crească abilitatea de a învăța materialul; b) pune accent pe activitatea 

în sine și nu pe recompense; c) dezvoltă abilitatea de a rezolva situațiile problemă 

într-un mod care-l va conduce la aflarea unor soluții; d) tendința de a face 

materialul ușor de reconstituit ” (Kersh, 1962, p.282)  

Chiar dacă sunt foarte multe studii care arată că acest mod de predare este 

eficient sunt alte multele care demonstrează contrariul și că el ar fi ineficient 

(Tobias& Duffy, 2009). Ceea ce este de remarcat în aceste studii este vorba de 

cantitatea de ajutor pe care o primește elevul în timpul procesului instructiv-

educativ (Kirschner, Sweller& Clark, 2006) și se spune că un proces lipsit de 

îndrumare profesorului va conduce la rezultate negative în învățare, iar elevii 

                                                           
14 Craig, R. (1965). Discovery, Task Completion, and the Assignment as Factors in Motivation. American 

Educational Research Journal, 2 (4), 217-222. 

               15 Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not 

Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Base, Experiential, and Inquiry-Based 

Teaching. Educational Psychologist, 41 (2), 75-86. 

              16Bonder, G. M. (1986). Constructivism: A Theory of Knowledge. Journal of Chemical Education, 63 (10), 873-

878;  Minner, D. D., Levy, A. J., & Century, J. (2010). Inquiry-Based Science Instruction - What Is It and Does 

it Matter? Results from a Research Synthesis Years 1984 to 2002. Journal of Research in Science Teaching, 47 

(4), 474-496; Osborne, R. J., & Wittrock, M. C. (1983). Learning Science: A Generative Process. Science 

Education, 67, 489-508; Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. New York: International 

Universities Press, Inc. 
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devin frustrați. (Hardiman, Polltsek și Weil (1986); Brown& Chapione, 1994). 

Alte studii (Carlson ,Lundy & Schneider 1992) au arătat că îndrumarea minimă 

din partea profesorului poate conduce la un start greșit. 

Alfieri, Brooks, Aldrich, and Tenenbaum (2011) au analizat practica 

instrucției asistate sau neasistate din metodele prin descoperire și metodele 

instrucției explicite în relație cu rezultatele experiențelor educaționale. Studiile s-

au bazat pe rezultatele experimentelor lui Kirschner, Sweller, & Clark, 2006; 

Mayer, 2004, 2009, care spun că învățarea prin descoperire neasistată nu duce la 

experiențe pozitive. Profesorii trebuie să le structureze elevilor procesul de 

investigație, aplicare a cunoștințelor precum și în cel al achiziției (Alifieri et al., 

2011). Rezultatele studiilor lor susțin teoria conform cărora metoda de 

descoperire asistată este mai eficientă decât metodele prin descoperire neasistată 

sau instrucția directă. Elementele cheie ale acestei metode sunt ”feedback-ul, 

exemplele de exerciții sau de lucru, explicație elicită sau ajutor temporar (Alifieri 

et al., 2011, p. 12).  

Cele mai multe studii împotriva instrucției libere, fără ajutorul profesorului 

s-au bazat pe teoriile cognitive care spun că explorarea liberă a unui mediu 

complex poate duce la o încărcătură excesivă a memoriei de lucru cu efecte 

negative asupra învățării. (Sweller, 1994, 2004; Win 2003, Mayer 2001, Paas, 

Renkl & Sweler, 2003, 2004). Pentru evitarea efectelor negative asupra învățării, 

profesorii trebuie să le asigure elevilor materiale ajutătoare (Chandler &Sweller 

1991, Criswell 2011) și să-i îndrume în procesul de învățare. Elevii trebuie să fie 

ajutați prin sugestii explicații sau exemple în vederea învățării unor strategii de 

rezolvare a situațiilor problemă, care vor contribui la experiența pozitivă de 

învățare promovând acumularea cunoștințelor. (Alifieri et al., 2011; Berg, 

Bergendahl, & Lundberg, 2003; Chatterjee, Williamson, McCann, & Peck, 2009; 

Renkl, 2005). 

 

2.5. ABORDĂRI TEORETICE REFERITOARE LA TRATAREA 

JOCULUI ÎN CONTEXT EDUCAȚIONAL SPORTIV 
 

2.5.1. Teorii ale jocului 
 Teoria lui Piaget care vede jocul ca o activitate de asimilare și care 

incorporează simbolistica de-a lungul dezvoltării timpurii, iar polul extrem al 

asimilării este jocul simbol fiind pentru inteligență ceea ce este jocul de mișcare 

pentru planul motor.  

Teoria recreeării a apărut la Schaller (1861) și Lazarus (1889) care spun că 

jocul este o formă de activitate agreată de copil pentru că odihnește organismul.  

Teoria surplusului de energie apărută la Schiller (1795) și Spencer, care spun 

că prin joc copilul eliberează surplusul de energie ce nu poate fi utilizat prin 

ocupații serioase. 
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  Karl Gross în 1896 a abordat jocul din perspectiva biologică și a încercat să 

demonstreze rolul lui în conservarea vieții, punând bazele teoriei exercițiului 

pregătitor. 

  J. Bruner atribuie jocului ca formă de activitate instructiv-educativă o 

deosebită importanță pentru dezvoltarea intelectuala, deoarece combinațiile de 

materiale precum și orientarea în ansamblul caracteristicilor apărute în 

desfășurarea jocului, pot determina folosirea ulterioară a materialului respectiv 

ca instrument în rezolvarea problemelor. 

      Totuși teoria jocurilor are și o abordare matematică și rezolvă puzzle-uri 

despre comportamentul jucătorilor și evoluția strategiilor. A apărut în anul 1944 

odată cu publicarea lucrării “The Theory of Games and Economic Behaviour” de 

către John von Neumann şi Oskar Morgenstern. 

       Astfel, teoria jocurilor are trei ipoteze fundamentale: jucătorii se comportă 

rațional, fiecare dintre jucători știe că toți jucătorii sunt raționali și toți jucătorii 

cunosc regulile jocului. Jucătorul rațional este acel jucător care va încerca să-și 

maximizeze satisfacția în raport cu deciziile proprii, dar va ține cont și de deciziile 

celorlalți. Pentru a reuși înțelegerea unui joc trebuie să se cunoască regulile 

jocului ca să poată ști care acțiuni sunt premise la un moment dat. 

       În matematică, teoria jocurilor descrie interacțiunile în care alegerea fiecărui 

jucător influențează câștigul celorlați jucători. 

        Un joc strategic este un model de interacțiune între jucători, fiecare dintre 

aceștia având un set de acțuini posibile. Strategia este un plan complex pe care 

un jucător îl va urma în timpul jocului și care implică mai mulți factori de decizie. 

Cu alte cuvinte startegia unui jucător este acțiunea posibilă pe care acesta o va 

lua în timpul jocului. Pentru a-și putea maximiza câștigul, jucătorul trebuie să-și 

cunoască toate strategiile posibile, dar și pe cele ale celorlalți jucători cât și 

rezultatele generate de fiecare combinație strategică. 

2.5.2. Metodica jocurilor 

Explicarea și demonstrarea jocurilor se face în funcție de vârstă astfel că la clasele 

I-IV se vor da explicații odată cu demonstrarea, la clasele a V-VIII demonstrația 

va urma explicației și doar dacă este foarte complicat iar pentru clasele IX-XIII 

explicația poate fi folosită în exclusivitate, iar demonstrația numai atunci când 

sunt deprinderi motrice specifice disciplinelor sportive. 

În ceea ce privește explicația trebuie urmărită o succesiune logică care cuprinde: 

➢ Denumirea jocului; 

➢ Descrierea succintă a acțiunii jocului; 

➢ Principalele reguli; 

➢ Condițiile de câștigare a jocului și punctajul; 

➢ Evidențiarea momentelor de începere și încheiere a jocului. 
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Una dintre cele mai eficiente metode de însușire a conținuturilor specifice 

educației fizice este folosirea jocurilor de mișcare, care reprezintă ”o variantă a 

activității ludice în care rolul mișcărilor este clar exprimat” (Stănescu M,2009, 

p.79, Didactica Educației Fizice curs universitar)17. Aceste jocuri au reguli care 

trebuie respectate și îi pun pe elevi în situațiile de a rezolva probleme, contribuind 

la dezvoltarea personalității, a capacităților volitive și intelectuale dar și la 

dezvoltarea calităților și deprinderilor motrice. 

2.5.3. Educația fizică și locul jocului în cadrul lecției. 

 

Jocul poate apărea în toate verigile lecției: 

1. organizarea colectivului- se folosesc jocuri pentru captarea atenției; 

2. pregătirea organismului pentru efort- jocuri cu reguli simple, cunoscute 

de elevi care să accelereze ritmul cardiac (110-120 pulsații/minut); 

3.  Partea fundamentală- în care jocurile constiuie mijlocul de bază 

urmărinde dezvoltarea calităților motrice dar și consolidarea sau 

perfecționarea deprinderilor motrice; 

4.   Parte de încheiere pentru revenirea organismului după efort – se folosesc 

jocuri cu un efort fizic redus.   

 

Profesorul trebuie să asigure un cadru adecvat desfășurării jocurilor așa încât  

trebuie să țină cont de următoarele aspecte (Cf. M.Stănescu, C.Ciolcă, C.Urzeală 

(2004)): 

 

A) Pregătirea jocului: 

 Anunțarea jocului 

 Verificarea spațiului de joc, pentru a se preveni accidentările; 

 Amenajarea spațiului (delimitarea spațiului de joc) 

 Pregătirea materialelor didactice: echipamentul necesar 

desfășurării jocului, veste diferite culori 

 Să corespundă vârstei colectivului de elevi 

 Să fie suficient ca număr pentru a implica toți elevii în joc 

 Să se respecte normele de siguranță 

 Elevii trebuie implicați în organizarea echipamentului pentru 

a-i responsabiliza. 

B) Organizarea jocului de mișcare: 

 Constituirea echipelor și se va ține cont de următoarele: 

 Număr egal de elevi în fiecare echipă 

 Echipele să fie omogene din punctul de vedere al 

potențial motric  

 Rolul de căpitan de echipă (liderul grupului) să fie dat 

prin rotație 

                                                           
17 Stănescu M, (2009), Didactica Educației Fizice curs universitar, București 
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 Dispunerea echipelor pe teren- trebuie avut în vedere spațiul 

dintre echipe și asigurarea unei vizibilități optime 

 Anunțarea regulilor de joc – trebuie să se facă clar și concis, 

explicația poate fi însoțită și de demonstrație iar profesorul 

poate verifica nevelul de înțelegere al regulilor prin adresare 

de întrebări. 

 Responsabilizarea elevilor prin stabilirea acelor elevi care-l 

vor ajuta pe profesor să urmărească respectarea regulior pe tot 

parcursul jocului (sunt folosiți elevii scuțiti pentru a-i implica 

în lecție) 

C) Desfășurarea jocului- în aceasă fază profesorul trebuie să se asigure că: 

 Jocul va începe prin stabilirea modului de desemnare a 

câștigătorului; 

 Regilile vor fi respectate și va opri jocul dacă observă un 

comportament inadecvat. Regulile trebuie adaptate nivelului 

grupei de eleviși trebuie să solicite colectivul. Profesorul 

trebuie să dezvolte elevilor atitudinea conștientă contribuind 

astfel la menținerea disciplinei în timpul jocului; 

 Dozarea efortului se va face în funcție de nivelul de dezvoltare 

al elevilor dar și de vârsta lor, realizându-se prin micșorarea sau 

mărirea suprafeței de joc, modificarea duratei de joc sau a 

pauzelor, simplificareaa sau complicarea regulilor de joc. 

 Încheierea jocului cu anunțarea câștigătorului dar și cu 

aprecierea asupra modului în cae s-a desfășurat jocul, cu 

sublinierea aspectelor pozitive dar și a celor ce trebuie 

îmbunătățite. Se urmărește acordare unui feedback pozitiv, cu 

sublinierea comportamentelor corespuzătoare și trebuie să 

vizeze atât latura afectivă cât și cognitivă. 

D) Modalități de modificare a jocului- jocurile trebuie adaptate pe 

parcursul desfășurării lor atunci când profesorul observă că nu sunt atinse 

obiectivele lecției și pot fi modificate: dimensiunile spațiului de joc, numărul 

jucătrilor, acordare diferitelor sarcinielevilor în timpul jocului, modificare 

regulilor de joc.  

     Atunci când jocul este folosit ca o metodă de instruire trebuie să i se păstreze 

caracteristica dominantă reieșită din definiția dată de J. Chateu (1967) că ”este o 

activitate fizică... care produce bucurie” și doar așa se poate menține atenția și 

interesul copiilor pentru activitate. 

      Jocul are un rol important în formarea personalității contribuind la 

dezvoltarea trăsăturilor sfective, cognitive și volitive, deci profesorul trebuie să 

cunoască metodologia jocurilor și să le conducă ferm li corect intervenind de 

fiecare dată atunci când nu se respectă regulile de joc. 

      Conform M.Stănescu, C.Ciolcă, C.Urzeală (2004)  ”jocul de mișcare 

reprezintă o variantă a activității ludice în care locul mișcării este clar exprimat”. 
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Pentru ca jocurile să fie folosite ca mijloace de instruire trebuie cunoscută 

structura acestora: 

 să aibă un nume sugestiv pentru sarcinile motrice incluse în joc 

 obiectivul prin care se urmărește îndeplinirea sarcinii motrice 

(mișcarea ce trebuie efectuată) 

 structura clasei – elementele importante în selectarea jocurilor sunt 

vârsta și  numărul elevilor,  care duc la adaptarea modului de 

organizarea al jocului 

 echipamentul necesar- trebuie să fie corespunzător abilităților 

motrice al grupului de elevi 

 regulile jocului- trebuie să fie clar precizate și respectate de toți 

elevii participanți la joc. 

      Prin joc se urmărește dezvoltarea capacității motrice, dar și dezvoltarea 

trăsăturilor de personalitate. Caracteristica jocului este de a lucra în echipă ceea 

ce duce la dezvoltarea relațiilor interpersonale: cooperare, adaptare propriilor 

acțiuni cu cele ale grupului, stabilirea și recunoașterea liderului, dezvoltarea 

spiritului critic dar și autocritic, asumarea responsabilităților, dezvoltarea 

inițiativei, a spiritului de observare. 

      Așa cum am menționat anterior profesorul trebuie să conducă ferm aceste 

jocuri pentru că altfel se pierde caracterul formativ al acestora. Jocul promovează 

competiția și pot exista momente când elevii nu-și vor respecta colegii de joc sau 

adversarii și nu de puține ori se ajunge la violență verbal sau fizică. 

      Pentru a evita aceste situații nefavorabile regulile trebuie respectate iar 

profesorul trebuie să fie ferm în aplicarea consecințelor. Jocul trebuie să se bazeze 

pe incluziune deci toți elevii sunt încurajați să participe indiferent de potențialul 

motric.  

       Jocul contribuie la dezvoltarea holistică a elevului prin conexiunile pe care 

le face cu alte discipline sau chiar și cu experiența de viață. Ele impun respectarea 

regulilor, adaptarea comportamentului, a modalității de interacțiuneîn cadrul 

grupului dar nu în ultimul rând de asumarea responsabilităților. 

       Jocul oferă posibilități elevilor de a înțelege anumite structuri ale jocurilor 

sportive competiționale, deci pot fi folosite ca bază de pornire în învățare 

acestora. 

 

2.5.4. Elemente definitorii privind explicitarea modelului. Predarea jocurilor 

în vederea facilitării înțelegerii -Teaching games for understanding. 
                                                                                                                                                                                                         

Abordarea TGfU a apărut prima dată în Marea Britanie în 1982 și a fost 

dezvoltată de Bunker și Thorpe în jurul conceptului de a preda jocurile prin joc, 

și este opusă abordării bazate pe tehnică unde se urmărește dezvoltarea tehnicii 

într-un mediu izolat. 

TgfU, care este cunoscută și ca ”tactical game model” -Modelul tactic de 

joc, (Mitchell,Oslin &Griffin, 2006), ”revised TgfU model”- modelul revizuit 
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(Kirk & MacPhail,2002) și ”expanded TgfU model”- modelul extins (Holt, 

Stream & Bengoecha, 2002), ”game sense” sau ”tactical games”este o abordare 

constructivistă centrată pe elev și pe joc în care profesorul apare ca facilitator iar 

elevul este activ și implicat în procesul de învățare. În alte cuvinte această 

abordare plasează elevul într-o situație de joc unde tactica, luarea deciziilor și 

rezolvarea situațiilor problemă sunt foarte importante (Bunker și Thorpe, 1986). 

Pentru ca învățarea să fie maximizată, în abordarea constructivistă, elevii trebuie 

să rezolve situațiile problemă într-un mediu autentic. Abordarea tradițională pune 

accent pe progresia deprinderilor motrice care accentuează: izolarea executării, 

descompunerea pe elemente în timpul învățării, rolul repetiției deprinderilor 

motrice pentru a permite elevilor transferarea acestora în situația de joc. (Rink, 

2005) 

Butler și ceilalți a identificat conceptele de bază ale TGfU: 

➢ Predarea jocurilor prin joc; 

➢ Complexitatea graduală a jocului pornind de la ușor la complex; 

➢ Participanții la joc sunt inteligenți; 

➢ Fiecare participant este important și trebuie să participe; 

➢ Este necesar să se echilibreze abilitățile elevilor cu gradul de dificultate. 

Este o metodă pedagogică care generează o înțelegere deosebită a jocului, 

crescând în același timp nivelul activității fizice, a participării dar și a motivației 

în timpul orei de educație fizică (Forest, Webb și Pearson, 2006) și că se bazează 

pe predarea jocurilor prin folosirea unei abordări conceptuale, adică prin folosirea 

strategiilor tactice și nu prin abordarea tehnică, prin progresia deprinderilor 

motrice ( Wright, Mo Neil, Fly și Wang, 2005). 

Prezentarea descriptivă a modelului.  
 

Susținătorii acestei abordări spun că toate jocurile dintr-o categorie au o 

structură asemănătoare și dacă elevul cunoaște regulile, elementele tehnice de 

bază și problemele tactice din fiecare categorie, va fi capabil să participe cu 

succes în diferitele jocuri. De exemplu dacă va învăța cum să mențină posesia 

mingiei în jocul de baschet va putea să aplice același principiu și în jocul de fotbal 

su handbal. De aceea se pornește de la ideea de a aborda soluțiile tactice înaintea 

exersării prelungite a tehnicii specifice fiecărui joc, pentru că dacă elevul înțelege 

jocul va fi mai motivat să investească timp în exersarea tehnicii.  

Când se folosește această abordare fiecare joc folosește următorul model: 
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Fig. nr. 1 TGfU Model  

 
Adaptat după Werener, Thorpe &Bunker, 1996, p.29  

 

Jocul: așa cum spune modelul învățarea are loc în prezența adversarilor iar 

elevii trebuie mai întâi să înțeleagă jocul și apoi vor recunoaște problemele pe 

care le au de rezolvat. După terminarea jocul introductiv va urma o sesiune de 

întrebări și explicații  date de profesor, în ceea ce privește tactica. 

Aprecierea jocului: se va acorda timp elevilor pentru a se înțelege natura 

jocului se va acorda se pune accent pe înțelegerea regulilor și a naturii strategice 

a jocului care conduc la performanța echipei. Aici se produc exagerări ale jocului 

prin mărirea sau micșorarea terenului, ridicarea fileului, creșterea sau reducerea 

numărului de jucători care îi va conduce pe elevi la înțelegerea că acești factori 

pot modifica dinamica jocului. 

Conștientizarea tactică: problematizarea este importantă în această 

abordare și problemele pot fi ridicate de echipă sau adversari. În procesul 

instructiv-educativ pentru elevii începători se va face introducerea tactică doar 

referitoare la spațiu și timp (Werner et al., 1996, p.29). 

Dezvoltarea abilității de luare a deciziilor: odată cu trecerea prin fazele de 

aprecierea a jocului și conștientizarea tactică, elevii vor putea să răspundă 

întrebărilor ce, cum și când într-o situație tactică specifică. 

Dezvoltarea și perfecționarea unui element tehnic: acest model pune 

accent pe acest aspect în procesul instructiv-educativ, dar numai după ce elevii 

sunt conștienți de această necesite, iar instrucția se face diferențiat în funcție de 

nivelul individual. 

La nivelul elevilor mai puțin motrici, abordarea bazată pe dezvoltarea 

deprinderilor motrice, ar putea duce la ”eșuare, neputință, lipsa plăcerii și la 

sfârșit o inhibiție în ceea ce privește participarea în activități fizice pe termen lung 
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și la scoaterea în evidență- de obicei public- a lipsei abilităților fizice” (Allison & 

Thorpe, citând pe Thorpe &Bunker, 1986, p.11-12). 

Așa cum descrie Webb, Pearson &McKeen,(2005) beneficiile abordării 

tactice pentru elev sunt: 

● Dezvoltarea gândirii critice și abilitatea de a rezolva situațiile problemă; 

● Abordarea holistică în învățarea jocurilor sportive; 

● Crește nivelul de participare; 

● Promovează predarea centrată pe elev și importanța tacticii și deprinderilor 

motrice necesare. 

Din perspectiva TgfU predarea urmărește combinarea tacticii cu 

dezvoltarea tehnicii și nu abordarea individuală a unui aspect sau altul, deci și 

succesiunea întrebărilor este de la ”de ce?” înaintea lui ”cum?” (Hooper,2002; 

Werner et al., 1996), iar Griffin et al., (1997) spun că ”abordarea tactică lasă elevii 

să experimenteze jocul înainte de a exersa tehnicile specifice (...) iar când (elevii 

)vor înțelege de ce fiecare element tehnic este important , atunci îl vor aplica 

efectiv în timpul jocului”.  

 Când începe jocul profesorul și elevul sunt într-o continuă interacțiune, în 

care ei trebuie să evalueze deciziile în funcție de evoluția jocului, iar profesorul 

poate schimba regulile pentru a-l face mai accesibil sau din contră mai dificil în 

funcție de abilitățile elevilor. În acest fel atenția elevului se schimbă de la execuția 

tehnică la strategiile tactice, la colaborare, la teamwork precum și la mișcarea cu 

sau fără minge, concepte care pot fi transferate în alte jocuri.  

CAPITOLUL 3. CONCLUZIILE CERCETĂRII DE DOCUMENTARE 
 

Sunt foarte multe studii care au evidențiat faptul că educația fizică poate 

determina indivizii să practice exerciții fizice și să ducă un mod de viață sănătos. 

Elevii care sunt motivați în participarea în cadrul orelor de educație fizică sunt 

mult mai înclinați să facă sport în timpul liber. 

Relaționând cu prima ipoteză,  concluzionăm că motivația individuala 

poate fi influențată de mediul în care elevii își desfășoară activitatea. Climatul 

motivațional reprezintă condițiile afectivo-sociale din clasă, incluzând procesele 

interpersonale și de evaluare. Aceste condiții sunt determinante pentru că pot 

facilita sau împiedica exprimarea comportamentului în cadrul orei. După Ames 

(1992)18 vorbim despre un climat de performanta atunci când profesorul acorda 

importanta competiției dintre elevi și atunci când face evaluări publice, iar dacă 

profesorul pune accent pe învățare, depășire personala și participare în cadrul orei 

avem de-a face cu un „mastery climate” (climat de perfecționare personală). 

Profesorul poate influența determinarea elevilor în cadrul orei de educație 

fizică prin crearea climatului motivațional. Dacă se crează un climat orientat spre 

depășirea rezultatelor personale și nu pe competiție, atunci elevii vor fi mult mai 

interesați în participarea activă în cadrul orelor de educație fizică. Cum spun 

                                                           
18Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 

84, 261-271  



21 
 

Bryan și Solomon (2007)19 profesorii pot folosi  strategii care să se bazeze pe 

motivația și implicarea elevilor în clasă. Comportamentul elevilor poate fi 

influențat prin strategii care să încurajeze dorința elevului de a participa fără să 

se simtă controlat. Deci, un stil de predare în care elevii au posibilitatea alegerii, 

pare să aibă influență pozitivă asupra motivației intrinsece.  

Conform ipotezei a două concluzionăm, că această abordare ar putea aduce 

îmbunătățiri în modul în care elevii văd disciplina educației fizice, în sensul că, 

beneficiind de o experiență pozitivă vor fi mai motivați să participe la lecție, dar 

și să-și creeze obișnuința de a practica exercițiile fizice în timpul liber și deci la 

o îmbunătățire a stării de sănătate. 

Este unanim acceptat că ora de educație fizică joacă un rol important în 

încurajarea copiilor către participarea regulată în practicarea exerciților fizice.  

Sallis si McKenzie20 spun că experiența pozitivă în educație fizică  

ar putea influența copiii în adoptarea unui stil de viață activ care ar conduce la 

îmbunătățirea stării de sănătate a populației. 

 

PARTEA a II-a 
 

EXPLORĂRI PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZĂRII JOCURILOR 

STRATEGICE FOLOSITE LA NIVEL INTERNAȚIONAL ÎN LECȚIA 

DE EDUCAȚIE FIZICĂ GIMNAZIALĂ 

 

CAPITOLUL 4.   DESIGNUL CERCETĂRII PRELIMINARE   
   

            4.1. Premisă 
 

        Dezvoltarea creativității, a inițiativei sunt cerințe care se regăsesc în 

programa școlară și care presupun o anumită libertate în gândirea copiilor, fiind 

aspecte pe care trebuie să le valorificăm în cercetarea preliminară.  

 

            4.2. Scop 

Scopul cercetării preliminare este de a vedea dacă evaluarea potențialului 

elevilor din AISB și a elevilor din școala românească constituie o manieră de a 

implementa  jocurile strategice folosite la nivel internațional. 

 

 

 

                                                           
19 Bryan, C.L., & Solomon, M. A. (2007). Self-determination in physical education: designing class 

environments to promote active lifestyles, Journal of teaching in Physical Education, 26, 260-278. 
20 Sallis, J.F., & McKezie, T.L. (1991). Physical education’s role in public health. Research Quarterly for 

exercise and Sport, 62, 124-137. 
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          4.3. Obiectivele cercetării 

➢ Realizarea unui studiu constatativ privind modul de predare în 

învățământul internațional și cel românesc; 

➢ Sintetizarea unor păreri ale profesorilor din școlile românești și din 

școlile internaționale; 

➢  Stabilirea și verificarea posibilității de aprecierea a activității din 

cadrul lecției de educație fizică de către elevi, părinți și profesori; 

➢ Constatarea opiniei elevilor, părinților și profesorilor cu privirea la 

posibilitatea aplicării jocurilor strategice în lecția de educație fizică.  

 

           4.4. Ipoteze 

 

 Cunoscând aspecte privind posibilitatea de utilizare a jocurilor strategice 

folosite la nivel internațional, se pot evidenția anumite elemente privind 

îmbunătățirea procesului didactic în învățământul românesc.  

 Aflarea părerii elevilor, părinților și profesorilor referitoare la importanța 

orei de educație fizică evidențiează elemente cu privire la îmbunătățirea 

calității procesului didactic prin aplicarea jocurilor startegice folosite la 

nivel internațional.  

4.5. Sarcini 
 

➢ Pregătirea materialelor logistice pentru cercetare; 

➢ Pregătirea instrumentelor de lucru pentru cercetare; 

➢ Alegerea subiecților dintr-o școală românească și elevii din AISB;  

➢ Elaborarea și verificarea unui sistem de cunoaștere a motricității 

elevilor 

➢ Posibilități de stocarea, procesare, reprezentare grafică și de 

analizare a datelor obținute; 

➢ Interpretarea și extragerea concluziilor cercetării preliminare; 

 

4.6. Metode și tehnici de cercetare 
 

I. Metoda studiului bibliografic 

II. Metoda observației pedagogice 

III. Metoda anchetei prin chestionar 

IV. Metoda statistico- matematică 

V. Metoda grafic-computerizată 

 

 



23 
 

4.7. Organizarea cercetării 

           4.7.1. Perioada 
         Cercetarea a început în septembrie 2016 stabilind de comun acord cu 

profesorii de clasă perioada de aplicare a testărilor fizice și de abilități cognitive, 

precum și perioada de aplicare a chestionarelor.  

 Etapele cercetării: 

 Selectarea şi conceperea chestionarelor  21 Octombrie 2016- 30 Noiembrie 

2016 

 Aplicarea chestionarelor şi recoltarea datelor 3 Martie 2017- 18 Aprilie 2017 

 Testarea potențialului biomotric 4-18 aprilie 2017 

  Prelucrarea datelor  şi formularea concluziilor 3-10 Mai 2017  

 

  4.7.2. Locul. 

 În sălile și pe terenurile de sport ale școlii Gimnaziale Nr.280 și a AISB, 

s-au desfășurat testările și s-au aplicat chestionarele. Toate acestea au necesitat 

timp, înțelegere și flexibilitate din partea profesorilor de clasă, pentru a nu intra 

în conflict cu planul de învățământ deja stabilit. 

 

 4.7.3. Subiecții. 
 Subiecții cercetării preliminare sunt elevi ai claselor a 7-a, având vârsta 

cuprinsă între 13 și 15 ani.  

Sunt subiecți dintr-o clasă de la Școala Gimnazială nr. 280, din București, 

- 30 subiecți. 

Sunt subiecți dintr-o clasă de la American International School of 

Bucharest, - 30 subiecți. 

Totalul subiecților participanți la cercetare a fost de 60 de subiecți.  

4.7.4. Logistica 

Pentru această cercetare s-au folosit cronometre, cântar, saltele de 

gimnastică și un instrument de măsurare a distanței. Au avut loc întâlniri cu 

psihologul pentru a se alege cele mai eficiente testări care corespund scopului 

cercetării, dar și modalitățile de colectare și interpretare a datelor. S-a stabilit 

varianta hârtie și creion, fiind cea mai adecvată numărului de subiecți.  

Pentru chestionare s-a folosit varianta online ”Google forms” unde s-a 

creat chestionarul și apoi s-a distribuit liknk-ul corespunzător fiecărui chestionar 

în parte. S-a constatat că este o modalitate ușoară de distribuire, dar și de culegere 

a datelor. Acestea puteau fi completate online folosindu-se orice device/gadget 

conectat la internet.  
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     4.8. Desfășurarea cercetării           

                 4.8.1. Sistemul de măsurare și evaluare.  

A. Măsurători antropometrice și avem înălțimea, greutate, indicele de masă 

corporală și anvergura.  

B. Evaluări motrice   

S-au aplicat probele din cadrul Sistemului Național de Evaluare la educație fizică: 

➢ Alergarea de viteză cu startul din picioare (50m); 

➢ Alergarea de rezistență: fete 800 m; băieți 1000m; 

➢ Ridicarea trunchiului din culcat dorsal în timp de 30 secunde; 

➢ Ridicarea trunchiului din culcat facial în timp de 30 secunde; 

➢ Săritura în lungime de pe loc. 

Probele de control au fost date în cadrul orelor de educație fizică și au fost folosite 

fie sala sau terenul de sport.  

 C. Evaluarea abilităților cognitive  

Au fost aplicate și testări de abilitate cognitivă, dar numai în școala 

românească. Avem testări care urmăresc abilitatea generală de învățare - 

orientare spațială (măsoară capacitatea de orientare în spațiu) și testări care 

urmăresc aptitudinea spațială - imagini mintale- transformări ( probă care 

măsoară capacitatea de a transforma imagini mintal) și raționamentul analitic ( 

această probă măsoară capacitatea de a descoperi reguli și de a utiliza aceste 

reguli pentru a rezolva probleme de raționament).  

Abilitatea generală de învățare21 
“Descriere aptitudine: Aptitudinea de a asimila informații noi, de a le 

reorganiza și de a opera cu aceste informații în rezolvarea de probleme. Cuprinde 

concentrarea atenției și rezistența la interferență; capacitate de organizare a 

informațiilor în memorie, inhibiția cognitivă și memoria de scurtă durată; și o 

componentă de operare, aceasta implicând: raționamentul analitic,  transfer 

analogic, memorie de lucru și flexibilitatea în categorizare. 

Raționamentul analitic - această probă măsoară capacitatea de a 

descoperi reguli și de a utiliza aceste reguli pentru a rezolva probleme de 

raționament. 

 

Aptitudinea spațială- capacitatea de a genera, reține și transforma imagini 

vizuale abstracte, manipularea și organizarea informației spațiale. 

Imagini mintale-transformări - această probă măsoară capacitatea de a 

transforma mintal imagini. 

Orientare spațială - această probă măsoară capacitatea de orientare în 

spațiu.” 

                                                           
21 www.cognitrom.ro  

http://www.cognitrom.ro/
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    Testele de abilitate cognitivă au fost alese în urma discuție cu 

conducătorul științific Profesor universitar doctor Negulescu Ioan și cu 

psihologul din cadrul UNEFS. Testele sunt validate și sunt corespunzătoare 

persoanelor de peste 12 ani. Chestionarele au fost aplicate în sala de clasă, sub 

îndrumarea unui psiholog pe câte un eșantion de 10 elevi.  

 

D. Evaluare psiho-sociologică 

Chestionarele au fost în număr de 4 fiecare aplicate în fiecare dintre cele 

două școli.  Toate chestionarele au avut întrebări cu scală de valori, precum și 

întrebări deschise. Fiecare dintre ele au avut diferite obiective. 

Chestionarul aplicat în rândul elevilor a avut ca topic implicarea în clasă, 

plăcere, caracteristici/strategii folosite în educația fizică, importanța educației 

fizice, sugestii. 

Tot la nivelul elevilor s-a mai aplicat un chestionar legat de motivația și 

interesul acestora în cadrul orelor de educație fizică prin observarea atitudinii față 

de oră, percepția față de grup, percepția asupra abilităților dar și intenția.  

Cel pentru părinți  a încercat să surprindă  părerea părinților referitoare la 

implicarea elevilor în clasă, caracteristicile programului, importanța educației 

fizice, sugestii.    

 Chestionarul aplicat profesorilor a urmărit opinia profesorilor despre oră, 

implicarea elevilor, curriculum/strategii de predare, sugestii. 

4.8.2 Potențialul bio-motric al subiecților cuprinși în cercetarea 

preliminară- au fost mmăsurați și testați elevii din cele două școli participante în 

cadrul cercetării preliminare. 

 

CAPITOLUL 5. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

CERCETĂRII PRELIMINARE  
 

Această operațiune s-a realizat prin intermediul programului de analiză 

statistică Microsoft Excel, acest program fiind adecvat acestei cercetări. După ce 

au fost introduse datele în program, s-a făcut calculul de corelație între itemi după 

care s-a calculat consistența internă a chestionarelor, folosind indicele alfa 

Cronbach.  

       Q4- Cât de importantă este ora de educație fizică în programul tău 

zilnic? 
      Se observă că 82% dintre băieți consideră foarte importantă ora de 

educație fizică și doar 59% dintre fete au notat-o cu 4 iar 36% au notat-o cu 3.   
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- Răspunsuri la itemul Q4 în limba română. 

 

        Q5 - Cât de mult timp acorzi activității fizice în afara lecțiilor de 

educație fizică într-o săptămână? ( marchează una dintre variante: 1-2 ore, 3-

4 ore, 5 ore sau mai mult) 
        

 

- Răspunsuri la itemul Q5 în limba română. 

 

La această întrebare se observă o egalitate între cele două sexe amândouă 

acordând între 3-4 ore pe săptămână activităților fizice. Totuși 36% dintre băieți 

acordă mai mult de 5 ore activităților fizice în afara orelor de educație fizică, pe 

când 23% acordă fetele.  

La chestionarul elevilor la întrebarea ”Este lecția de educația fizica 

folositoare în viața zilnică? Argumentează răspunsul” toți elevii au răspuns 

afirmativ și marea majoritate a adus ca argument stilul de viață sănătos 

contribuind la dezvoltarea fizică armonioasă.  

La întrebarea ”Dacă ai putea, ce ai schimba în cadrul lecției de educație 

fizică la care participi?” mulți au făcut referire la diversificarea sporturilor 

practicate, dar și a materialelor precum și prezența în oră a mai multor jocuri și 

întreceri.  
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1. Cât de mult credeți că este implicat copilul dumneavoastră în ora de 

educație fizică? 

2. Apreciați programul de educație fizică pe care îl urmează copilul 

dumneavoastră? 

            
 

      - Răspunsuri la itemii Q5 și Q6 a chestionarului pentru părinți în limba 

română. 

        

       Doar 36% dintre părinți au acordat nota 4 în ceea ce privește 

programul de educație fizică și 53% consideră ca propriul copil se implică în oră. 

Întrebarea numărul 6 este legată de celelalte întrebări deschise.  

Chestionarul pentru părinți a relevat la întrebarea ”Considerați educația 

fizică importantă sau neimportantă pentru copilul dumneavoastră? Vă rog 

argumentați răspunsul.” importanța educației fizice pentru elevi, în vederea 

dezvoltării fizice armonioase, dar și o dezvoltare psihică echilibrată. Părinții 

consideră educația fizică importantă și pentru dezvoltarea abilităților sociale fiind 

și un remediu pentru oboseala intelectuală și stres.  

La întrebarea ”Ce îmbunătățiri ați sugera lecției de educație fizică?” 

părinții au sugerat să se practice mai multe jocuri sportive nu doar fotbal, astfel 

încât copii să cunoască alte sporturi și eventual să înceapă să practice unul dintre 

acestea. ” Sa fie mai distractive. Sa fie serioase, cu implicarea elevilor, dar pentru 

asta copiii trebuie atrași prin activități distractive. Pentru ei, la vârsta asta, nu este 

suficient sa li se explice ''cat de important este sportul, cat de important este sa 

aibe o viață sănătoasă'', ci să fie implicați prin activități care să le facă LOR 

plăcere.” Și nu în ultimul rând implicarea profesorului de sport în oră și chiar 

poate introducerea unor jocuri interactive bazate atât pe dezvoltarea fizică cât și 

pe dezvoltarea abilităților de interacțiune.  
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 - Răspunsuri la itemii Q5 și Q6 la chestionarul pentru părinți în limba engleză. 

 

Interesant de remarcat că la această întrebare răspunsurile se împart 

aproximativ într-o proporție egală între 3 și 4, ceea ce face legătură cu 

răspunsurile la întrebările deschise. Cei mai mulți dintre respondenți consideră că 

propriul copil este implicat în orele de educație fizică.  

Ca și în cazul părinților din școala românească, părinții consideră 

importantă ora de educație fizică mai ales pentru că ajută la dezvoltarea fizică și 

mentală, promovează lucrul în echipă, și înțelegerea că poți să nu fi bun la un 

sport dar totuși să te distrezi și să încerci lucruri noi. Educația fizică îi ajută la 

respectarea regulilor și a celorlalți, la disciplină, la obișnuirea cu competiția și nu 

în ultimul rând la socializare.   

 

 

4. How important do you consider PE lessons to be in your daily life? 

(Cât de importantă este ora de educație fizică în programul tău zilnic?) 

Toți elevii indiferent de sex consideră ora de educație fizică importantă. 

 
 
- Răspunsuri la itemul Q4 la chestionarul pentru elevi în limba engleză. 
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5.How much time per week do you spend doing physical activities 

outside of class? (check one: 1-2 hours, 3-4 hours, 5 hours or more) (Cât de 

mult timp acorzi activității fizice în afara lecțiilor de educație fizică într-o 

săptămână? ( marchează una dintre variante: 1-2 ore, 3-4 ore, 5 ore sau mai 

mult) 

Se observă că 44% dintre băieți acordă mai mult de 5 ore pe săptămână 

activităților fizice pe când doar 30% dintre fete acordă 5 ore pe săptămână. Totuși 

se obține aproximativ același procent la băieți și fete  dintre variantele 3 și 4.  

 
- Răspunsuri la itemul Q5 la chestionarul pentru elevi în limba engleză. 

 

La întrebările deschise toți elevii consideră educația fizică importantă și 

dintre argumente am regăsit cele legate de îmbunătățirea sau menținerea stării de 

sănătate, a nivelului de fitness dar și faptul că învață despre diferite sporturi. 

 Analiza chestionarului pentru profesori 
La chestionarul profesorilor la întrebarea  ”Menționați ce strategii folosiți 

și bifați pe o scala de la 1 la 5 eficiența lor în lecție. (1 ineficient, 5 foarte 

eficient)” , indiferent de vechimea în învățământ cei mai mulți dintre respondenți 

au ales ca cele mai eficiente strategii colaborarea și lucrul în echipă, urmate de 

tratarea diferențiată și modelarea.  

La întrebarea ”Care sunt părțile bune ale curriculumului pe care îl 

predați?” răspunsurile au vizat de cele mai multe ori dezvoltarea lucrului în 

echipă, colaborarea, socializarea urmate de dezvoltarea calităților motrice.  

La întrebarea ”Care sunt părțile slabe ale curriculumului pe care îl 

predați?” respondenții au remarcat numărul insuficient de ore precum și lipsa 

materialelor.  

La ultima întrebare a chestionarului ”Cum ați îmbunătăți curriculumul sau 

lecțiile pe care le predați?” s-au exprimat in vederea creșteri numărului de ore 

alocat acestei discipline, folosirea unor strategii care să ducă la motivarea și 

implicarea elevilor, introducerea de noi activități și libertatea de adaptare a 

curriculumului.  

 Analiza”teacher survey” (chestionarului pentru profesori) 
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Primele 7 întrebări sunt asemănătoare chestionarului pentru profesori din 

învățământul românesc, doar cele referitoare la strategii sunt diferite pentru că 

am vrut să acordăm mai multă libertate în răspunsuri. Întrebările diferite sunt 

următoarele:  

        What types of strategies do you use while teaching PE? ( Ce strategii 

de predare folosiți în lecția de educație fizică) 

        Cele mai remarcate strategii au fost cele centrate pe elev, 

diferențierea, scaffolding- tehnici instrucționale care conduc elevul progresiv 

spre o mai bună înțelegere și  independență în învățare, peer/self/teacher 

feedback, metodele de predare și învățare care dezvolta curiozitatea elevului 

și încurajează implicarea lui în investigații, gândire critică și descoperirea 

cunoașterilor, învățarea prin joc, TGfU. 

         Which teaching strategies do you find most effective?(Care sunt 

strategiile cele mai eficiente?) 

Diferențierea, strategiile care oferă leadership elevilor, peer/self feedback, 

peer coaching, TGfU 

        Why do you find these strategies effective?(De ce le considerați 

eficiente?) 

         Elevii au impresia că ei controlează conținutul lecției și înțeleg mai 

bine activitatea în care iau parte; elevii au nevoia de a fi provocați indiferent de 

nivelul la care sunt; totuși le trebuie timp pentru a exersa dar în același timp să 

participe total la oră; feedback-ul este important pentru că te face să reflectezi 

asupra propriului efort și rezultat; TGfU este un mod efectiv de a preda deprinderi 

motrice pentru că aceasta se face în timpul jocului și ține și elevii implicați în oră.  

       Which teaching strategies do you find least effective?( Ce strategiii de 

predare considerați mai puțin eficiente?) 

Strategii centrate pe profesor, direct teaching, exerciții statice, prea multe 

reflecții, prea mult vorbit din partea profesorului. 

       Why do you consider these strategies less effective?(De ce considerați 

aceste strategii mai puțin eficiente?) 

Pentru că elevii își pierd interesul spre participare în cadrul orei de educație 

fizică; elevii urmează dictarea fără a fi creativi; dacă elevii nu au timp să aplice 

în joc ceea ce au învățat se vor plictisi.  

       What do you think are the strengths of the curriculum/program that 

you teach? (Care sunt părțile bune ale curriculumului pe care îl predați?) 

IB- este foarte deschis și profesorul poate crea curriculum și evaluările; 

este foarte bine structurat și profesorul își poate folosi creativitatea ; beneficiul 

programului MYP este că orice elev poate atinge rezultate maxime pentru ca doar 

25% din note este performanță.; se predau nu doar calități motrice dar și abilități 

pentru a deveni un bun cetățean, să colaboreze, să lucreze în echipă; varietatea 

activităților oferite.  

      What do you think are the weaknesses of the curriculum/program that 

you teach? (Care sunt părțile slabe ale curriculumului pe care îl predați?) 
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Cea mai mare problemă a MYP este că se scrie pra mult; câteodată 

evaluarea este prea complicată; existența unei singure note pentru performanță; 

lipsa/limitarea facilităților care înseamnă mai puține sporturi.  

      How would you improve the curriculum or lessons that you have to 

teach? (Cum ați îmbunătăți curriculumul sau lecțiile pe care le predați?) 

Oferirea posibilităților de leadership, colaborarea cu colegii din 

departament, pregătire specifică și mai multă competiție în timpul activităților; 

mai puțin sau mai mult provocator pentru elevi; încercarea de a se face partea 

scrisă obligatorie într-un mod interactiv.  

 

Analiza și interpretarea datelor din ”Parents survey” (chestionarul 

părinților în limba engleză) 

 

              
- Răspunsuri la itemii Q1 și Q2 la chestionarul pentru părinți în limba engleză. 

 

În proporție de 95% părinții consideră importantă ora de educație fizică 

pentru copii, iar 53% spun că acesta participă la dezvoltarea calităților și 

deprinderilor motrice.  

 

 
- Răspunsuri la itemii Q3 și Q4 la chestionarul pentru părinți în limba engleză. 
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Părinții consideră că ora de educație fizică ajută la dezvoltarea interesului 

pentru o viață activă și sănătoasă, iar 63% dintre respondenți cred că propriului 

copil îi place această oră.  

 

 

 

CAPITOLUL 6.  CONCLUZII ALE CERCETĂRII PRELIMINARE  
 

Prin această cercetare preliminară am încercat să surprindem și să analizăm 

părerea elevilor și a părinților referitoare la importanța orei de educație fizică, la 

implicarea acestora în cadrul lecției, la caracteristicile programului propus dar și 

să aflăm sugestii legate de posibilitățile de îmbunătățire a acesteia.  

Contrar așteptărilor, din partea părinților din școala românească, aceștia au 

o părere foarte bună despre importanța și necesitatea orei de educație fizică în 

programul elevilor, argumentând că aceasta ajută la dezvoltarea abilităților 

sociale, fiind un remediu împotriva oboselii și stresului.  

S-a sugerat chiar mărirea numărului de ore pe săptămână, dar au precizat 

însă și necesitatea implicării profesorului în oră prin diversificarea activităților 

fizice, prin practicarea diferitelor jocuri sportive nu doar a fotbalului, dar chiar și 

introducerea unor jocuri interactive care să urmărească dezvoltarea fizică și a 

abilităților de interacțiune. 

Profesorii s-au exprimat în vederea creșteri numărului de ore alocat acestei 

discipline, folosirea unor strategii care să ducă la motivarea și implicarea elevilor, 

introducerea de noi activități și libertatea de adaptare a curriculumului.  

La răspunsurile deschise, elevii din AISB menționează reducerea 

proiectelor scrise ca fiind principala sugestie, urmate de diferite opinii legate de 

durata unităților, precum și introducerea componentelor de fitness.  

Părinții din cele două școli consideră educația fizică importantă pentru 

dezvoltarea fizică, mentală a copiilor contribuind și la dezvoltarea relațiilor 

sociale, obișnuirea cu competiția și nu în ultimul rând participarea cu succes în 

toate activitățile chiar dacă pierd sau câștigă.  

Putem afirma că, la probele aplicate din cadrul evaluării naționale la 

educație fizică au fost probe la care au existat diferențe între cele două grupuri, 

dar au fost și probe unde nu s-au înregistrat diferențe. 

Probele la care s-au înregistrat diferențe, cu medii mai mari pentru școala 

românească au fost: 

● greutate băieți (H_M) și drept urmare și la BMI (H_M); 

● ridicarea trunchiului din culcat dorsal și la fete și la baieti (situp_F și situp_M); 

● ridicarea trunchiului din culcat facial la fete (ext_F). 

        Se poate concluziona că: 

➢ Nu există diferențe între numărul subiecților (elevi) din cele două grupuri, 

supuse comparării; 
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➢ Nu există diferențe semnificative în ceea ce privește distribuția pe sexe a 

elevilor; 

➢ Nu există diferențe majore între cele două grupuri la următoarele 

măsurători și probe: anvergură, înălțime, greutate fete și indicele de masă 

corporală, viteză 50m, săritura în lungime de pe loc, ridicarea trunchiului 

din culcat facial la băieți; 

➢ Există diferențe majore la cele două grupe la următoarele măsurători și 

probe de control: greutate băieți și indicele de masă corporală, ridicarea 

trunchiului din culcat dorsal și facial la fete și băieți, ridicarea trunchiului 

din culcat facial la fete; 

➢ Există mici diferențe în ceea ce privesc sugestiile facute de elevi între cele 

două grupuri 

➢ La toate chestionarele au fost aplicate teste de consistență internă și s-au 

făcut specificații pentru cele a căror consistență nu a fost în limite. 

 În urma acestor concluzii putem afirma că ipotezele au fost validate și testările 

și chestionarele cuprinse în această cercetare sunt adecvate pentru a 

experimenta jocurile strategice folosite la nivel internațional în experimentul 

pedagogic pe care-l vom prezenta în cea de-a treia parte a tezei.   

 

PARTEA a III-a 
 

OPORTUNITĂȚI DE IMPLEMENTARE A JOCURILOR STRATEGICE 

FOLOSITE LA NIVEL INTERNAȚIONAL PENTRU AMELIORAREA 

LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ GIMNAZIALĂ 

 

 

CAPITOLUL 7. DEMERSUL TEHNOLOGIC AL CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE  

 

              7.1. Premise 

          Jocul strategic folosit la nivel internațional utilizat ca mijloc de acționare 

pentru optimizarea lecției de educație fizică gimnazială. 

 Valențele formative ale educației fizice nu se limitează doar la aspectul 

motric, ci se conturează și prin coordonate cognitive; de aceea o implicare cât mai 

diversificată și complexă dezvoltă gândirea, emoțiile și are ca finalitate un 

comportament echilibrat, îmbunătățit și responsabil. 

           Fiind cunoscut faptul că o posibilă modificare legislativă în sensul creșterii 

numărului de ore de educație fizica și sport în România este puțin probabilă, 

obținerea de efecte pozitive asupra elevilor poate fi realizată  printr-o eficiență 

crescută a metodelor de predare și o participare activă și afectivă a elevilor.  
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              7.2.  Scop 

Folosirea unor aptitudini și cunoștințe motrice împrumutate din jocurile 

strategice utilizate în sistemul educațional internațional ne va conduce la rezultate 

fizice și cognitive. Elementele de noutate, dar și caracterul formativ și atractiv al 

jocurilor incluse ca teme în verigile lecțiilor vor determina creșterea eficienței și 

calității procesului didactic.    

 

              7.3. Obiective  

➢ Introducerea unei noi modalități, alternative în instruirea elevilor cu 

valențe motrice și psihomotrice și psihosociale. 

➢ Aplicarea în cadrul sistemului de învățământ a unei modalități 

novatoare de abordare a unităților de învățare în ciclul gimnazial; 

➢ Programarea și planificarea instruirii prin jocuri strategice și 

respectarea cerințelor sistemului de învățământ românesc; 

➢ Observarea și înregistrarea atitudinii față de intervenția prin jocuri 

strategice a elevilor și părinților; 

 

          7.4. Ipoteze 

Pornind de la premisa mai sus enunțată, am stabilit ca ipoteze ale cercetării 

ameliorative derulate, următoarele: 

➢ Diversificarea abordării procesului didactic prin implementarea 

jocurilor strategice folosite la nivel internațional crește interesul elevilor 

participanți pentru practicarea exercițiului fizic conștient și activ. 

➢ Implementarea jocurilor strategice folosite la nivel internațional ca 

mijloace de instruire în lecția de educație fizică influențează calitatea acesteia 

prin relația dintre raționamentul analitic și comportamentul elevilor participanți.   

➢ Conștientizarea elevilor și părinților privind rolul benefic al jocurilor 

strategice folosite la nivel internațional duce la o atitudine pozitivă față de 

disciplina educație fizică.   

 

           7.5. Sarcini 

➢ Identificarea subiecților, și școlilor dispuse să participe la 

experimentul propus;  

➢ Eșalonarea calendaristică a noilor unități de învățare pentru grupa de 

experiment 

➢ Operaționalizarea lecțiilor de educație fizică; 

➢ Integrarea jocurilor strategice folosite la nivel internațional în cadrul 

conținutului de instruire; 

➢ Aplicarea programului experimental propus; 
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➢ Evaluarea inițială și finală pe cele două grupe de control și 

experiment; 

➢ Testarea subiecților în vederea desprinderilor aspectelor de interes 

care să permită aprecierea programului experimental propus 

➢  Stocarea, procesarea și analizarea datelor obținute;  

➢ Interpretarea și extragerea concluziilor cercetării experimentale;  

 

7.6   Metode și tehnici de cercetare 
 

          7.6.1. Documentarea bibliografică 
Este  metoda prin care am avut posibilitatea studierii literaturii de specialitate, a 

diverșilor autori autohtoni şi străini, în ceea ce privește abordarea jocurilor și 

alegerea celor mai reprezentative pentru cercetarea nostră.   

 

        7.6.2. Metoda observației pedagogice 
 

În timpul jocurilor strategice folosite la nivel internațional s-a recurs la 

această forma de observare, împrumutată de la AISB, pentru a se constata 

comportamentul elevilor în timpul jocului. 

Jocuri strategice   

Adaptarea strategiei unei echipe necesită relații efective între membrii echipei în 

vederea asumării și împărțirii responsabilităților.  
 

SARCINA- Trebuie să observi următoarele:  

Folosește un mod agresiv în joc                                                 deloc           puțin               întotdeauna 

Este pasiv în timpul jocului                                                        deloc           puțin               întotdeauna 

Încearcă să rezolve problemele apărute în timpul jocului          deloc           puțin               întotdeauna 

Pasează în timpul jocului                                                            deloc           puțin                întotdeauna 

Își încurajează coechipierii                                                          deloc          puțin                întotdeauna 

Respectă regulile jocului                                                             deloc           puțin               întotdeauna 

Respectă adversarul de joc                                                          deloc           puțin               întotdeauna  

 

 

      7.6.3. Metoda anchetei prin chestionar 
          În  ideea de a identifica anumite influenţe, conştientizări, atitudini, angajări 

(practicare) a relaţiilor psiho-pedagogice, care pot fi coroborate într-o mai mare 

măsură cu anumite elemente componente ale condiţiei fizice, am utilizat 

chestionare, după cum urmează: 

●chestionar elevi (inițial, final) 

●chestionar pentru părinți (inițial, final) 
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           7.6.4. Metoda măsurării 

 

Evaluare motrică: 
• viteza, 

• forța,  

• rezistența,  

săritura în lungime de pe loc 

Evaluare abilități cognitive: 
• Raționament analitic 

Orientare spațială 

Evaluare psiho-sociologică: 
• Pentru elevi; 

Pentru părinți. 

 

         7.6.5. Metoda experimentală   
         

   Partea experimentală  a lucrării de față verifică; 

- în mod concret, aplicarea în practică a unui proiect instrucțional; 

- o  ipoteză  novatoare   de   gândire   şi    acționare,   implementată   unor grupe 

experimentale şi comparată cu grupe de control,  care  îşi  desfășoară 

activitatea în mod tradițional.  

         

           7.6.6. Metoda statistico-matematică     

 În vederea organizării, sintetizării şi descrierii datelor am utilizat 

programul IBM SPSS 22. Apelând la procedurile statistice descriptive, esențiale 

pentru fundamentarea procedurilor inferențiale, au fost identificați următorii 

indicatori descriptivi: valoarea minimă, valoarea maximă, media si abaterea 

standard. 

 

         7.6.7. Metoda grafică computerizată 
Cu ajutorul figurilor am încercat să vizualizăm informațiile statistice 

facilitând perceperea pe ansamblu a datelor. 

 

7.7.   Organizarea cercetării 
 

          7.7.1 Perioada 
         Cercetarea a început în septembrie 2017 –iunie 2018, având acordul 

direcțiunii școlilor implicate în intervenția psihopedagogică, stabilind de comun 

acord perioada de aplicare a testărilor fizice și de abilități cognitive, precum și 

perioada de aplicare a chestionarelor. S-a respectat planul școlar de pregătire ce 

prevede două lecții de educație fizică săptămânal. De asemenea, au fost respectate 

și incluse în  planificare perioadele de vacanțe și săptămâna activităților 

extracurriculare și extrașcolare.  
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 7.7.2 Locul. 

 În sălile de sport ale școlilor gimnaziale (Școala Gimnaziala nr. 307, 

Școala Gimnazială nr. 66, Școala Gimnazială nr. 82 toate din București) s-au 

desfășurat pregătirile, măsurătorile, probele cât și testările inițiale și finale 

necesare experimentului. Toate acestea au necesitat timp, înțelegere și 

flexibilitate din partea profesorilor de clasă, pentru a nu intra în conflict cu planul 

de învățământ deja stabilit. 

 

7.7.3 Subiecții. 
 Subiecții acestei cercetări sunt elevi ai claselor a 7-a, având vârsta cuprinsă 

între 13 și 15 ani. 

Grupa experimentală –60 subiecți de la Școala Gimnazială nr. 307, Sector 

2 din București,  

Grupa de control – 29 subiecți dintr-o clasă de la Școala Gimnazială 

nr.66, Sector 2, București, 31 subiecți elevi tot din clasa a 7-a ai Școlii 

Gimnaziale nr.82, Sector 3.  

Totalul subiecților participanți la cercetare a fost de 120 de subiecți.  

 

7.7.4. Logistica 
Pentru această cercetare s-au folosit cronometre, saltele de gimnastică, un 

instrument de măsurare a distanței, chestionare, teste scrise și instrumente de 

scris. În plus au fost necesare materiale specifice jocurilor strategice aplicate.  

 

7.7.5. Etapele cercetării experimentale 
Cele mai importante etape de cercetare au fost următoarele: 

Etapa a I-a a desfășurării experimentului – anul școlar 2017-2018. 
Această etapă a început cu testările inițiale efectuate pe cele două grupuri. 

Grupa experimentală (Școala Gimnazială Nr. 307) a lucrat după programul 

elaborat de cercetătoare, iar grupele de control au lucrat după programul 

tradițional (Școala Gimnazială nr.82 și Școala Gimnazială Nr.66) 

Etapa a II-a  s-a procedat la efectuarea testărilor finale pe cele două grupe.(mai-

iunie 2018).  

●  Formularea ipotezelor şi sarcinilor cercetării de bază, planurile de cercetare 

●  Conceperea programelor operaţionale- Testare iniţială 18-29 Septembrie 2017 

●  Argumentare practică prin aplicarea programelor concepute- 2 Octombrie- 20 

Mai 2018 

●  Testare finală 23-27 Mai, 7-4 Iunie 2018 

● Interpretarea statistică a rezultatelor, verificarea ipotezelor şi a eficienţei 

programelor de instruire utilizate Iulie 2018 

● Formularea concluziilor parțiale, elaborarea şi redactarea recomandărilor 

desprinse în urma cercetării Iulie 2018 

●  Elaborarea tezei de doctorat August – Septembrie 2018 
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   7.8. Desfășurarea cercetării 

   7.8.1  Sistemul de măsurare și evaluare.  
În vederea evaluării elevilor, am folosit următoarele evaluări 

A).  Evaluări motrice. Din cadrul  sistemului național de Evaluare am ales 

pentru cercetarea experimentală, următoarele probe:.  

➢ Alergarea de viteză cu startul din picioare pe o distanță de 50m; 

➢ Alergarea de rezistență: fete 800 m; băieți 1000 m; 

➢ Ridicarea trunchiului din culcat dorsal în timp de 30 secunde; 

➢ Ridicarea trunchiului din culcat ventral în timp de 30 secunde; 

➢ Săritura în lungime de pe loc. 

Probele de control au fost date în cadrul orelor de educație fizică și au fost 

folosite sala și terenul de sport.  

B). Evaluări abilități cognitive -  acestea urmăresc abilitatea generală de 

învățare și avem orientare spațială (măsoară capacitatea de orientare în spațiu) 

și testări care urmăresc aptitudinea spațială și regăsim raționamentul analitic 

(această probă măsoară capacitatea de a descoperi reguli și de a utiliza aceste 

reguli pentru a rezolva probleme de raționament).    

C).Evaluarea psiho-sociologică s-a realizat prin intermediul a 3 

chestionare ( două pentru elevi și unul pentru părinți), fiecare dintre acestea fiind 

aplicat în cele trei școli.  Toate chestionarele au avut întrebări cu scală de valori 

precum și întrebări deschise. Fiecare dintre ele a avut diferite obiective. 

Chestionarul aplicat în rândul elevilor a avut ca topic implicarea în clasă, 

plăcere, caracteristici/strategii folosite în educația fizică, importanța educației 

fizice, sugestii privind utilizarea jocurilor strategice de nivel internațional . 

Tot la nivelul elevilor s-a mai aplicat un chestionar legat de motivația și 

interesul acestora în cadrul orelor de educație fizică prin observarea atitudinii față 

de ora, percepția față de grup, percepția asupra abilităților dar și intenția.  

Cel pentru părinți  a încercat să surprindă  părerea părinților referitoare la 

implicarea elevilor în clasă, caracteristicile programului de implementare a 

jocurilor strategice de nivel internațional , importanța educației fizice, sugestii.   

 În AISB unde cercetătoarea este titulară a disciplinei de educație fizică 

predarea și învățarea se face prin practică punându-se un accent major pe 

onestitate și corectitudine. Acestea pot fi realizate printr-o reflecție critică în care 

elevii devin critici conștienți în acțiunile lor învățând să-și evalueze propria 

muncă. Comunicarea dintre profesori și elevi și între elevi este bazată pe respect, 

înțelegere și toleranță.  

După ce au fost aplicate testările inițiale și chestionarele s-a trecut la 

realizarea efectivă a programului cuprins în cercetare, pe care l-am aplicat grupei 

experimentale. 
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7.8.2. Potențialul motric al subiecților înainte de începerea 

experimentului 

             7.8.2.1 Testări aptitudini motrice (grupa experimentală și grupa de 

control) 

            7.8.2.2. Testări abilități cognitive (grupa experimentală și grupa de 

control) 

       

 

 

7.9 . Metodologia intervenției didactice inovatoare, pentru cercetarea 

experimentală 

7.9.1. Aspecte descriptive ale metodologiei de intervenție 
 

Ținând seama de structura anului școlar și de programa școlară elaborată de 

profesorii de clasă, efectuarea experimentului a început în septembrie 2017 și s-a 

încheiat în iunie 2018.  

La începutul anului școlar am măsurat, apreciat și evaluat toți subiecții (120 

elevi). La grupul experimental am introdus ideea de lucru în echipă și le-am prezentat 

principiile importante după care ne vom desfășura activitatea. În continuare am 

desfășurat câteva activități de team-building.  

Acestă abordare s-a bazat pe un principiu care stă la baza activității didactice in 

cadrul American International School of Bucharest unde cercetătoarea își desfășoară 

activitatea de profesor.  

În cadrul experimentului s-a dorit ca prin aplicarea jocurilor strategice folosite la 

nivel internațional să se obțină o implicare activă și afectivă a elevilor în procesul 

instructiv-educativ. În consecință, s-a început prin introducerea unor jocuri de team-

building prin care s-a urmărit crearea unei legături între elevi și cercetătoare. Elevilor 

li s-a prezentat și principiul jocului în echipă care a stat la baza constituirii mijloacelor 

experimentale.  

Acest principiu urmărește crearea unui climat de încredere și siguranță în care 

fiecare elev este încurajat să încerce fără să se simtă judecat de către colegi sau 

profesor.  Principiul jocului în echipă are 6 elemente: implicare, comunicare, 

contribuție, compromis, cooperare și sărbătorirea îndeplinirii obiectivelor.  După cum 

se observă acestea sunt elementele constituente ale lucrului în echipă. Se știe că ora de 

educație fizică pregătește elevii pentru viața socială unde trebuie să știe cum să 

întrețină anumite relații și să interacționeze cu alți membri ai grupului.  

La acest principiu s-a făcut referire pe tot parcursul experimentului chiar dacă 

unitățile de învățare au avut alte denumiri.  

Grupa experimentală a utilizat ca principale mijloace de îndeplinire a obiectivelor 

educației fizice școlare, jocurile strategice folosite la nivel internațional. Toate aceste 

jocuri au avut la bază lucrul în echipă si căutarea celor mai bune soluții strategice 

pentru îndeplinirea obiectivelor care, fie au fost stabilite de către cercetător fie de către 

elevi în cadrul discuțiilor.  
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Jocurile strategice aplicate sunt abordate prin perspectiva tactică și urmăresc 

rezolvarea problemelor apărute în timpul jocului. Aceste jocuri pregătesc elevii pentru 

aplicarea principiilor tactice la nivelul jocurilor de Gaelic footbal și Frisbee, iar 

evaluarea performanței elevilor s-a făcut în timpul acestor jocuri. 

Condițiile în care evaluarea se face la nivel sintetic, când jucătorul trebuie să 

participe la rezolvarea problemelor apărute pe ansamblu la nivelul jocului, toate 

valorifică componentele specifice fiecărui joc strategic prin care s-a acționat în 

cercetare.  

 

Principiile lucrului în echipă. (după AISB) 

● Angajament (implicare)  

➢ Lucrează din greu cu echipa ta 

➢ Fii dedicat echipei, indiferent de ce se întâmplă   

● Comunicare 

➢ Interacțiunea cu toți membrii echipei este importantă 

➢ Ascultă cu atenție la toți membrii echipei 

● Contribuție 

➢ Împărtășiți-vă ideile în timp ce planificați și reflectați; 

➢ Toți membrii echipei au dreptul de a se exprima și participă pe deplin 

atunci când echipa este în acțiune 

● Compromis 

➢ Înțelegerea faptului ca poate idea ta nu este cea mai bună 

➢ Acceptarea și încercarea de a face lucrurile exprimate de alții. 

● Cooperare 

➢ Lucrează împreună spre atingerea aceluiași obiectiv 

➢ Echipa îi sprijină pe toți membrii săi 

 ● Sărbătorirea   

➢ Sărbătorim și ne bucurăm de succesul echipei 

➢ Sărbătorim eforturile tuturor. 

 

7.9.2. Planificarea unităților de învățare (grup experimental). 
 

În eșalonarea unităților de învățare s-a avut în vedere documentele de 

programare și planificare ale unității școlare unde s-a desfășurat experimentul.  

Complementar, a fost întocmit un document de planificare a obiectivelor 

unităților de învățare experimentale. 

S-a urmat planificarea și eșalonarea școlii nr. 307, dar s-au folosit mijloacele 

specifice prestabilite pentru intervenția psiho-pedagogică– jocurile strategice 

folosite la nivel internațional. Au fost create 12 lecții tip care au fost 

standardizate. 

Fiecare unitate de învățare pentru grupul experimental începe cu un scop care 

va fi cercetat pe tot parcursul unității, iar elevii vor trebui să îndeplinească 

obiectivele fiecărei unități de învățare.  
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Jocurile strategice experimentale utilizate sunt mijlocele prin care se vor 

îndeplini obiectivele fiecărei unități de învățare.  

 

7.9.3. Planificarea anuală a instruirii 
 

 
 

7.9.4 Planul calendaristic anual 
     În întocmirea planului calendaristic anual, s-a procedat la completarea 

acestuia cu mijloacele experimentale propuse în vederea realizării cercetării 

experimentale.  

7.9.5   Planul calendaristic semestrial (prezentăm doar semestrul I) 
 

LUNA SĂPTĂMÂNA ZIUA PROGRAM 

SEPTEMBRIE 

2017 

III  DESCHIDERE AN 

ȘCOLAR 

IV  Testarea inițială 

OCTOMBRIE 

2017 

I  Lecția tip nr. 1 

II  Lecția tip nr. 2 

III  Lecția tip nr. 2 

IV  Lecția tip nr. 2 

 

NOIEMBRIE 

2017 

I  Lecția tip nr. 2 

II  Lecția tip nr. 3 

III  Lecția tip nr. 3 
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IV  Lecția tip nr. 3 

DECEMBRIE 

2017 

I  Lecția tip nr. 4 

II  Lecția tip nr. 4 

III  Lecția tip nr. 4 

IV  Vacanță 

IANUARIE 2018 

I  Vacanță 

II  Lecția tip nr. 5 

III  Lecția tip nr. 5 

IV  Lecția tip nr. 6 

 

 

 

7.9.6 Eșalonarea jocurilor strategice folosite la nivel internațional în 

instruirea grupei experimentale. (prezentăm doar semestrul I) 

 

 
Joc Lecția tip 

1 

Lecția tip 

2 

Lecția 

tip3 

Lecția 

tip 4 

Lecția 

tip 5 

Lecția 

tip 6 

1 Cap sau 

Pajură! 

x      

2 Cine e cel 

mai rapid! 

x      

3.X și 0 

ștafetă 

 x     

4.Lovește sub 

genunchi! 

  x    

5.Ia-i 

steagul! 

      

6.Prinde-mă!   x    

7.Dodgeball  x     

8. Kickball       

9.Caracatița  x     

10.Speedball   x    

11.Sus pe 

bancă! 

      

12.Gaelic 

football 

Pasul 1 Pasul 2, 

3 și 4 

atac-

apărare 

Consolid

are pași 

1-2-3-4 

atac - 

apărare 

X joc   

 

Exemple de jocuri 

Jocul 1 ”sus pe banca!” (Bench-ball) 

Împărțiți terenul de joc în două jumătăți și se plasează o bancă în fiecare jumătate, 

în spațiul de 3 secunde al terenului de baschet. 
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Se împarte clasa în două echipe. Fiecare echipă are banca în zona de joc a 

celeilalte echipe. 

Mingea de joc este de spumă la început. Jucătorii trebuie să paseze mingea 

jucătorului de pe bancă  și dacă reușesc atunci se pot alătura elevului de pe bancă. 

Nu au voie să alerge sau să meragă cu mingea în mână. 

Se marchează un spațiu, ca la handbal, în care elevii nu au voie să intre, pentru a 

exersa pasele și prinderea dar și pentru a evita aglomerația în fața băncii. 

Scopul jocului este de a avea toți jucătorii echipei pe bancă înaintea celeilalte 

echipe. 

 

Jocul 2 ”Speed-ball” – atacarea porții/coșului zonei de marcare a punctului, 

avansarea cu obiectul de joc, crearea spațiului, menținerea posesiei mingii.  

Terenul 

 Poate fi un teren de fotbal sau unul de baschet; 

 Porți de fotbal și cu bări deasupra ( sau panourile de baschet) 

Mingea  

 De fotbal, volei sau o minge ușoară pentru început . 

Jucători 

 5 în fiecare echipă sau mai mulți în funcție de teren sau numărul elevilor 

din clasă 

Goluri 

 Lovitură de picior valorează 2 puncte iar aruncarea la poartă 1 punct. 

 

Modul general de desășurare al meciului. 

 se începe prin săritură între doi jucători la mijlocul terenului (ca la baschet); 

 jucătorii de teren pot folosi mâinile să paseze mingea doar dacă mingea nu 

a atins solul; nu se poate ridica mingea cu mâinile după sol sau după aceasta 

a sărit din pământ; 

  jucătorii pot ridica mingea cu piciorul și s-o prindă sau să o paseze unui 

coechipier; 

 după ce a părăsit terenul de joc, mingea va fi repusă în joc de către echipă 

adversă, printr-o aruncare; 

 adversarul va sta la 1 m distanță de jucătorul cu mingea. 

 

Diferite moduri de pierdere a posesia mingii 

● Henț – dacă un jucător atinge în mod ilegal mingea cu mâna; 

● Pași – jucătorii în posesia mingii nu au voie să pășească dar ei pot pivota 

ca în jocul de baschet; 

● Jucătorul în posesia mingii o poate pasa, poate încerca să înscrie sau poate 

plasa mingea pe sol în vederea deplasării, 

● Portarul poate ridica mingea de pe sol în zona stabilită pentru el. 

Variații ale jocului în cadrul orei de educație fizică: 

● Mingea poate fi plasată în zona liberă din spatele fiecarei porți ca la rugby; 
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● Aruncare la coșul de baschet- 2 puncte 

● Poti pasa folosind pumnul; 

● Schimbarea dimensiunilor terenului; 

● Schimbarea mingiei ( fotbal, rugby, handbal,volei, minge de spumă); 

● Schimbrea numărului de jucători. 

 

 

 

7.9.7. Caracteristicile jocurilor strategice folosite la nivel internațional ca 

mijloace didactice, implementate în lecțiile claselor experimentale. 
    În jocurile în care o echipă atacă o altă echipă prin trecerea în terenul advers 

apar două probleme:  

➢ echipa în atac încearcă să înscrie un punct, un gol sau un coș având ca 

strategii: menținerea posesiei mingiei și avansarea în teren pentru a înscrie, 

evitarea jucătorilor din apărare, crearea spațiului pentru coechipieri sau a 

spațiului personal și atacarea coșului/porții/zonei de înscriere. 

➢ echipa aflată în apărare încearcă să împiedice echipa adversă să înscrie și 

chiar să intre în posesia mingiei, având ca strategii: apărarea 

porții/coșului/zonei de înscriere; apărarea zonei aflate în partea opusă 

mingiei; poziționarea defensivă (punerea presiunii pe jucătorul aflat în 

posesia mingiei); apărare în zona defensivă (întrajutorarea coechipierului 

care marchează jucătorul aflat în posesia mingie); anticiparea mișcării 

adversarului. 

       În momentul în care jocul se predă din punct de vedere tactic, profesorul 

trebuie aibă în vedere că fiecare jucător în timpul jocului va avea unul dintre cele 

patru roluri: să fie în posesia mingiei, să fie jucătorul fără minge în atac, jucătorul 

în apărare la cel cu mingea și jucătorul în apărare la jucătorul fără minge.  

 Tactici comune prin care se vor urmări: 

➢ Crearea spațiului în timp ce se atacă terenul advers; 

➢ Utilizarea porții/coșului sau a zonei de înscriere pentru a marca un 

gol/coș/punct; 

➢ Menținerea spațiului de apărare în timp ce echipa adversă încearcă să 

pătrundă în atac. 

Se observă că dacă urmăm modelul TgfU vom avea forma jocului, exersarea 

în condiții de joc cu accent pe tactică, exersarea deprinderilor motrice specifice 

jocului cu accent pe tehnică și jocul modificat sau real.  

 

7.9.8. Modalitate alternativă de evaluare a elevilor în cazul utilizării jocurilor 

strategice (prezentăm doar un test)  
 

Testele scrise (au fost preluate de la AISB și adaptate) 

Testul 1 – situație de joc 
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Privește diagrama următoare.  

 

 
 

Pentru situația prezentată, puteți alege din următoarele sporturi: Fotbal, 

Baschet, Handbal, Gaelic sau Frisbee 

1) D – este apărătorul; 

2)  X- ești tu, atacantul. ( cel în posesia mingiei) 

3) direcția de atac 

4) Mingea     

a) Numește sportul pe care l-ai ales: 

b) Gândește-te la o soluție pentru rezolvarea următoarei situații 

cu cei doi apărători aflați în fața ta. Poți plasa jucători  

suplimentari din echipa ta ca să te ajute în rezolvarea 

problemei, dar trebuie să explici alegerile făcute.  

Criteriile de evaluare (au fost preluate de la AISB și adaptate cerințelor) 

Criteriul A 

Subiect: Educație Fizică                  Clasa 7                   Unitatea:  

Evaluarea Cunoștințelor teoretice             Criteriul A 

Sarcina:  În scris elevul va demonstra cunoștințele despre sporturile jucate 

pentru a rezolva următoarele întrebări sau situații de joc.  

Criteriul A – Cunoștințe teoretice 
 

NIVE

LUL 
 

DESCRIPTORI  

  
INDICATORI 

0 
 

 

Elevul nu atinge nici un standard 

descris mai jos  

● Nu ai atins nici unul dintre standardele 

descrise mai jos. 

1-2 Elevul:  
 

i. poate specifica foarte puține 

cunoștințe din domeniul educației 

fizice și a celei pentru sănătate. 

ii. poate identifica foarte puține dintre 

cunoștințele pentru sănătate fără a 

sublinia probleme 

● Foarte puține dintre întrebări au fost 

răspunse. 

● Răspunsurile nu identifică nicio problemă 

de joc 

● Răspunsurile sunt fără exemple și nu 

conțin nicio idee din unitatea studiată sau 

din vocabular. 
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iii. își poate reaminti foarte puțin din 

terminologia studiată 

 

 

3-4 
 

 

 

Elevul: 
 

i. își poate aminti câteva cunoștințe 

din domeniul educației fizice și a celei 

pentru sănătate  

ii. poate identifica cunoștințele de 

educație fizică și celei de sănătate 

pentru a sublinia probleme 

iii. își poate reaminti terminologia 

educației fizice și de sănătate. 

 

• Întrebările au fost, în general, răspunse, 

dar lipsesc detaliile.  

• A identificat o problemă de joc 

• Răspunsurile nu au exemple și conțin o 

mică cantitate de idei din unitatea studiată 

sau din vocabular.   

 

 

 

5-6 
 

 

 

Elevul: 
i. își poate reaminti cunoștințele 

privind educația fizică și pentru 

sănătate  

ii. poate identifica cunoștințele de 

educație fizică și de sănătate aflate în 

situații familiare, pentru a sublinia 

problemele dar și a sugera soluții la 

problemele stabilite  

iii. aplică cu succes limitat 

terminologia educației fizice și de 

sănătate pentru a comunica 

înțelegerea subiectului 

 

• Întrebările sunt în general răspunse, dar 

sunt insuficiente detaliile și informațiile. 

• A identificat o problemă de joc și 

sugerează soluții 

•  Răspunsurile au câteva exemple dar 

cuprind o cantitate mică din idei de 

unitatea studiată sau din  vocabular. 

 

 

 

 

7-8 
 

 

Elevul: 
i. poate afirma cunoștințele educației 

fizic și de sănătate 

ii. poate identifică cunoștințele de 

educație fizică și de sănătate aflate în 

situații familiare pentru a sublinia și 

rezolva problemele  

iii. poate aplica terminologia educației 

fizice și de sănătate pentru a comunica 

înțelegerea. 

 

 

 

• În general, întrebările sunt explicate în 

detaliu, sunt adecvate situației și indică o 

utilizare a ideilor din unitatea studiată sau 

a vocabularului. 

• Problemele de joc sunt rezolvate intr-o 

situație familiară. 

 

 

 

 

9-10 
 

 

 

Elevul: 
i. poate schița în linii mari 

cunoștințele de educația fizică în 

materie de sănătate, cunoștințe de 

fapt, procedurale și conceptuale 

ii. identifică cunoștințele de educație 

fizică și de sănătate pentru a descrie 

problemele și rezolva problemele 

stabilite în situații familiare și 

nefamiliare 

iii. aplică terminologia fizică și de 

sănătate în mod consecvent pentru a 

comunica înțelegerea. 

 

• Toate întrebările au fost răspunse având 

detalii contextuale complete și exacte.  

• Problemele de joc sunt rezolvate în situații 

familiare și nefamiliare 

• Explicațiile acoperă exemple adecvate, 

utilizând exemplar ideile din unitatea 

studiată și din vocabular. 

      

 

Criteriul B 

 

Subiect: Educație Fizică                  Clasa 7                   Unitatea: Gimnastică 
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Evaluarea Cunoștințelor teoretice             Criteriul B 

Sarcina:   

1. Trebuie să creezi și să descri un plan pentru un exercițiu la sol cu 

elemente din gimnastică 

2. Trebuie să execuți rutina 

3. Bazat pe rezultatul performanței trebuie să descri oral eficiența planului.  

 

Context Global-  Orientare în spațiu și timp 

 

Scop: elevul trebuie să utilizeze gimnastica în vederea dezvoltării echilibrului, 

preciziei și orientării spațiale. 

-  Criteriul B Planificarea secvenței de gimnastică 
 

NIVE

LUL 
 

DESCRIPTORI 

 

  INDICATORI 

0 
 

 

Elevul nu atinge nici un standard 

descris mai jos  

 

 

 ● Nu ai atins nici unul dintre standardele 

descrise mai jos. 

1-2 Elevul:  
i. poate lista câteva elemente din 

planul de îmbunătățire a sănătății sau 

a activității fizice 

ii. poate lista eficiența unui plan. 

 

 

Planul are: 

● mai puțin de 5 elemente 

● elementele de tranziție lipsesc 

● explicația este inexistentă  

● include foarte puține fotografii 

● descrie cu foarte puține detalii eficiența 

planului 

 

 

3-4 
 

 

 

Elevul: 
i. poate lista un plan de îmbunătățire a 

sănătății sau a activității fizice 

ii. poate lista eficiența unui plan. 

 

 

Planul are: 

● 5- 6 elemente diferite de gimnastică  

● include mișcări și elemente de tranziție 

limitate din punct de vedere creativ 

● Conectează doar câteva elemente 

împreună 

● este creat fără a lua în considerare 

siguranța 

● Include puține fotografii sau ilustrații ale 

elevilor care fac acest element 

● Explicația nu conține detalii 

● descrie cu un succes limitat eficiența 

planului 

 

 

5-6 
 

 

 

Elevul: 

i. poate schița un plan simplu pentru 

îmbunătățirea sănătății sau a 

activității fizice  

Planul are:  

● 6-7 elemente de gimnastică diferite din 

cele mai multe grupuri  

● Include câteva mișcări creative și 

tranziții 

● leagă bine câteva elemente 

● Creat fără o atenție deosebită a siguranței 
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ii. poate afirma eficiența planului 

bazat pe rezultat. 

 

● Include câteva fotografii sau ilustrații ale 

elevilor care fac acest element 

● În mare parte planul este explicat în 

detaliu 

● descrie cu puțin succes eficiența planului 

 

 

 

7-8 
 

 

 

Elevul: 
i. poate schița un plan de îmbunătățire 

a sănătății sau a activității fizice 

ii. poate specifica eficiența planului 

bazat pe rezultat. 

 

 

 

 

Planul are: 

● 8-9 elemente de gimnastică diferite din 

toate grupele  

● Include unele mișcări creative și tranziții 

● leagă elementele bine de cele mai multe 

ori 

● Creat cu o atenție deosebită la siguranță 

● Include majoritatea fotografiilor sau 

ilustrațiilor ale elevilor care fac acest 

element 

● este explicat în detaliu 

● descrie bine eficiența planului  

 

 

 

 

 

 

9-10 
 

 

 

Elevul: 
i. poate construi și schița un plan de 

îmbunătățire a sănătății sau a 

activității fizice 

ii. poate descrie eficiența unui plan 

bazat pe rezultat. 

 

 

 

Planul are: 

● 10 sau mai multe elemente de gimnastică 

diferite din toate grupele  

● Include mișcări creative și tranziții 

● Leagă elementele astfel încât să aibă 

continuitate.  

● Creat cu respectarea deplină a siguranței 

● Include fotografii sau ilustrații ale 

elevilor care fac   acest element 

● Explicat în detaliu 

● descrie în detaliu eficiența planului  

      

 

 

Criteriul C 
 

Subiect: Educație Fizică    Clasa 7      Unitatea: “Jocuri cu                             

piciorul”    

Evaluarea Performanței             Criteriul C  

Contextul Global: Identitate și relații                                                   

Sarcina:  Elevul demonstrează și aplică o serie de calități, tehnici, dar și strategii 

de joc și concepte de deplasare care să-l ajute să joace într-un mod eficient.  

Scop: Elevul să cunoască diferitele reguli ale acestor jocuri noi, care s-au 

dezvoltat în diferitele părți ale globului, toate bazate pe ideea de a se distra prin 

mișcare. 

 

Obiective pe parcursul instruirii: 
➢ să identifice care dintre calități și reguli sunt comune cu alte sporturi și 

care sunt unice pentru fotbalul galic 
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➢ să conștientizeze nevoia de interacțiune în cadrul echipei 

➢ să realizeze importanta aportul propriu la succesul echipe 

➢ să cunoască faptul că aspectele critice ajută la dezvoltarea calităților 

sau a deprinderilor 

Tabel nr. 31 Criteriul C – Performața evaluată în timpul jocului de Gaelic 

Footbal 

 
 

NIVE

LUL 
 

DESCRIPTORI 

 

  INDICATORI 

0 
 

 

Elevul nu atinge nici un standard 

descris mai jos  

 

 

● Elevul nu se deplasează pe teren și nu 

participă la joc 

 

1-2 Elevul:  

 

i. își poate aminti câteva dintre 

calitățile și tehnicile studiate 

ii. își poate aminti câteva strategii și 

concepte de deplasare 

iii. folosește informații pentru a 

efectua cu succes limitat sarcina de 

îndeplinit. 

 

 

 

• de puține ori folosește forma corectă 

când pasează mingea 

• de puține ori folosește forma corectă 

când șutează sau înscrie un gol 

• de puține ori folosește forma corectă 

atunci când realizează un ”solo” sau un 

”hop” 

• participă cu  un efort minim în susținerea 

echipei în apărare și atac   

• pasa și șutul la poartă arată la fel și nu 

sunt aplicate în situațiile potrivite 

• de puține ori folosește abilități de 

comunicare 

• de puține ori crează în mod activ 

unghiuri largi pentru a susține 

coechipierii atunci când este în posesia 

mingiei 

• Face alegeri slabe de pasare a mingiei 

● cunoaște puține reguli de joc 

 

3-4 
 

 

 

 

Elevul: 

i.demonstrează și folosește cu succes 

limitat calitățile și tehnicile necesare 

ii. demonstrează și folosește cu 

succes limitat strategiile și conceptele 

de  deplasare 

iii. își reamintește informațiile 

predate și exersate pentru a putea  

executa sarcina care trebuie 

îndeplinită. 

 

• Folosește forma corectă dar cu succes 

limitat când pasează mingea 

• Folosește forma corectă dar cu succes 

limitat când șutează sau înscrie un gol 

• Folosește forma corectă atunci dar cu 

succes limitat când execută un ”solo” sau 

un ”hop”  

• Rareori demonstrează că înțelege jocul în 

vederea luării cu succes a deciziilor 

ofensive și defensive  

• Folosește cu succes limitat anumite pase  

• se observă diferențe între șut și pasă și 

folosește cu succes limitat aceste abilități  

• Folosește anumite abilități de 

comunicare  

• Folosește anumite cunoștințe despre 

reguli 

• Contribuie cu un succes limitat la reușita 

echipa  
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5-6 
 

 

 

Elevul: 

i.demonstrează și folosește calitățile 

și tehnicile necesare  

ii. demonstrează și folosește 

strategiile și conceptele de deplasare 

iii. identifică și folosește informațiile 

predate și exersate pentru a putea 

exersa sarcina.care trebuie 

îndeplinită. 

 

 

• Uneori demonstrează forma corectă când 

pasează mingea 

• Uneori demonstrează forma corectă când 

șutează și înscrie 

• Câteodată demonstrează forma corectă la 

realizarea unui ”solo” sau ”hop” 

• Uneori demonstrează înțelegerea jocului 

pentru a lua decizii ofensive sau 

defensive de succes 

• Câteodată demonstrează alegeri bune de 

pasare a mingiei 

• Uneori demonstrează diferențele dintre 

pasă și șut și aplică aceste abilități în 

situația potrivită 

• Uneori demonstrează abilități bune de 

comunicare; atât verbale, cât și non-

verbale 

• Uneori demonstrează cunoașterea 

regulilor pentru a-i susține pe ceilalți 

• Uneori contribuie la succesul echipei 

 

 

7-8 
 

 

 

Elevul: 

i. demonstrează și folosește o serie de 

calități și tehnici necesare  

ii. demonstrează și folosește o serie 

de strategii și concepte de deplasare 

iii. analizează și folosește informațiile 

necesare pentru a putea executa 

sarcina. 

 

 

 

• De obicei, demonstrează forma corectă 

când pasează mingea 

• De obicei, demonstrează forma corectă 

când șutează și înscrie 

• De obicei, demonstrează forma corectă la 

realizarea unui „solo„ sau ”hop” 

• De obicei, demonstrează o bună 

înțelegere a jocului pentru a lua decizii 

bune ofensive sau defensive 

• De obicei, demonstrează bune alegeri 

când pasează mingea 

• De obicei, demonstrează diferențe clare 

între șut și pasă și aplică aceste abilități 

în situația potrivită 

• De obicei, demonstrează abilități 

excelente de comunicare; atât verbale, 

cât și non-verbale 

• De obicei, demonstrează o bună 

cunoaștere a regulilor pentru a-i susține 

ceilalți sau pentru a menține bunul mers 

al jocului 

• De obicei are o contribuție bună la 

succesul echipei 

 

 

9-10 
 

 

 

Elevul: 
 

i. demonstrează și folosește o serie 

complexă de calități și tehnici  

 ii. demonstrează și folosește o serie 

complexă de strategii și concepte de 

deplasare 

 iii. analizează și folosește 

informațiile necesare pentru a putea 

executa în mod eficient sarcina 

 

 

 

• Demonstrează mereu forma corectă când 

pasează mingea 

• Demonstrează mereu forma corectă când 

șutează și înscrie 

• Demonstrarea formei corecte la 

realizarea unui ”solo” sau ”hop” 

• Demonstrează o foarte buna înțelegere a 

jocului pentru a lua decizii ofensive și 

defensive 

• Demonstrează bune alegeri când pasează 

mingea în funcție de apărător sau de 

poziție 
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• Demonstrează diferențe clare între șut și 

pasă și aplică aceste abilități în situația 

potrivită 

• Demonstrează abilități excelente de 

comunicare; atât verbale, cât și non-

verbale 

• Demonstrează o cunoaștere excelentă a 

regulilor pentru a-i sprijini pe ceilalți și 

pentru a menține cursul jocului 

• Are o contribuție excelentă la succesul 

echipei     

 

 

 

Subiect: Educație fizică                         Unitatea: “ Frisbee”    

Evaluarea performaței    Criteriul C  Contextul Global: Corectitudine și 

progres 

Sarcina:  Elevul demonstrează și aplică o serie de calități, tehnici, dar și strategii 

de joc și concepte de deplasare care să-l ajute să joace într-un mod eficient.  

Scop: dezvoltarea capacității de autoconducere și comunicare cu partenerii și 

adversarii în derularea jocurilor.  

Obiective pe parcursul instruirii: 
➢ cunoașterea regulilor jocului de Frisbee care permit auto-arbitrajul 

➢ identificarea unor calități și deprinderi care pot fi transferate din alte 

sporturi către jocul de Frisbee 

➢ cunoașterea celor mai eficiente moduri de a colabora ca echipă 

 

Tabel nr. 32 Criteriul C- Performața evaluată în timpul jocului de Frisbee  
 

NIVE

LUL 
 

DESCRIPTORI 

 

  INDICATORI 

0 
 

 

Elevul nu atinge nici un standard descris 

mai jos  

● Elevul nu se deplasează pe teren și nu 

participă la joc 

 

1-2 Elevul:  

 

i. își poate aminti câteva dintre calitățile 

și tehnicile studiate 

ii. își poate aminti câteva strategii și 

concepte de deplasare 

iii. folosește informații pentru a efectua 

cu succes limitat sarcina de îndeplinit. 

 

 

 

• de puține ori folosește forma corectă 

când pasează frisbee-ul 

• de puține ori folosește forma corectă 

când prinde frisbee-ul 

• participă cu  un efort minim în 

susținerea echipei în apărare și atac   

• de puține ori folosește abilități de 

comunicare 

• Face alegeri slabe de pasare a frisbee-

ului 

● cunoaște puține reguli de joc 
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3-4 
 

 

 

 

Elevul: 

i.demonstrează și folosește cu succes 

limitat calitățile și tehnicile necesare 

ii. demonstrează și folosește cu succes 

limitat strategiile și conceptele de  

deplasare 

iii. își reamintește informațiile predate și 

exersate pentru a executa sarcina care 

trebuie îndeplinită. 

• Folosește forma corectă dar cu succes 

limitat când pasează frisbee-ul 

• Folosește cu succes limitat anumite 

pase  

• Are un succes limitat în prinderea 

frisbee-ului indiferent de tehnică 

• Rareori demonstrează că înțelege jocul 

în vederea luării cu succes a deciziilor 

ofensive și defensive  

• Folosește anumite abilități de 

comunicare  

• Aplică anumite reguli 

• Contribuie cu un succes limitat la 

reușita echipei  

 

 

 

 

5-6 
 

 

 

Elevul: 

i.demonstrează și folosește calitățile și 

tehnicile necesare  

ii. demonstrează și folosește strategiile 

și conceptele de deplasare 

iii. identifică și folosește informațiile 

predate și exersate pentru a putea exersa 

sarcina care trebuie îndeplinită. 

 

• Uneori demonstrează forma corectă 

când pasează frisbee-ul 

• Uneori demonstrează forma corectă 

când prinde frisbee-ul 

• Uneori demonstrează înțelegerea 

jocului pentru a lua decizii ofensive 

sau defensive de succes 

• Câteodată demonstrează alegeri bune 

de pasare a frisbee-ului 

• Uneori demonstrează abilități bune de 

comunicare; atât verbale, cât și non-

verbale 

• Uneori demonstrează cunoașterea 

regulilor pentru a-i susține pe ceilalți 

• Uneori contribuie la succesul echipei, 

jucând în apărare și în atac 

 

 

7-8 
 

 

 

Elevul: 

i. demonstrează și folosește o serie de 

calități și tehnici necesare  

ii. demonstrează și folosește o serie de 

strategii și concepte de deplasare 

iii. analizează și folosește informațiile 

necesare pentru a putea executa sarcina. 

 

 

 

• De obicei, demonstrează forma corectă 

când pasează frisbee-ul 

• De obicei, demonstrează forma corectă 

când prinde frisbee-ul 

• De obicei, demonstrează o bună 

înțelegere a jocului pentru a lua decizii 

bune ofensive sau defensive 

• De obicei, demonstrează bune alegeri 

când pasează frisbee-ul 

• De obicei, demonstrează abilități 

excelente de comunicare; atât verbale, 

cât și non-verbale 

• De obicei, demonstrează o bună 

cunoaștere a regulilor pentru a-i susține 

ceilalți sau pentru a menține jocul în 

siguranță 

• De obicei are o contribuție bună la 

succesul echipei 

 

 

9-10 
 

 

 

Elevul: 
 

i. demonstrează și folosește o serie 

complexă de calități și tehnici  

 ii. demonstrează și folosește o serie 

complexă de strategii și concepte de 

deplasare 

• Demonstrează mereu forma corectă 

când pasează frisbee-ul 

• Demonstrează mereu forma corectă 

când prinde frisbee-ul 

• Demonstrează o foarte buna întelegere 

a jocului pentru a lua decizii ofensive 

și defensive 
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 iii. analizează și folosește informațiile 

necesare pentru a putea executa în mod 

eficient sarcina 

 

 

• Demonstrează bune alegeri când  

pasează frisbee-ul în funcție de 

apărător sau de poziție 

• Demonstrează abilități excelente de 

comunicare; atât verbale, cât și non-

verbale 

• Demonstrează o cunoaștere excelentă a 

regulilor pentru a-i sprijini pe ceilalți și 

pentru a menține jocul în siguranță 

• Are o contribuție excelentă la succesul 

echipei 

      

 

 

 

CRITERIUL D- IMPLICAREA PERSONALĂ ÎN TIMPUL OREI ȘI 

RELAȚIILE INTERPERSONALE 
(preluat și adaptat de la AISB din ghidul vechi- acestă variantă a fost modificată 

în cadrul MYP) 

          Elevii trebuie să comunice respectos, să se încurajeze și să demonstreze 

atitudini și strategii pozitive pentru îmbunătățirea relațiilor dintre ei. Vor trebui 

să fie capabili să-și evalueze propriile performanțe și să folosească feedback-ul 

pentru a-și stabili obiective viitoare. 

Criteriul D- Implicarea în timpul orei și relațiile interpersonale 
 

NIVEL 

                          

DESCRIEREA CERINȚELOR 
 

0 Elevul nu atinge niciunul dintre standardele descrise mai jos 

1-2 Elevul: 

● demonstrează atitudini și strategii care mențin comunicarea și relațiile cu ceilalți. 

● manifestă de puține ori respect și sensibilitate față de ceilalți și de mediul 

înconjurător. 

● nu își asumă responsabilitatea în procesul de învățarea propriu-zisă, și prezintă 

puțin entuziasm și / sau angajament față de lecția de educația fizică. 

● de cele mai multe ori prezintă dificultăți în reflectarea realizărilor proprii și în 

stabilirea și luarea măsurilor pentru realizarea obiectivelor. 

 

3-4 Elevul: 

● demonstrează atitudini și strategii care mențin comunicarea și relațiile cu ceilalți. 

● manifestă din când în când respect și sensibilitate față de ceilalți și de mediul 

înconjurător 

● își asumă responsabilitatea în procesul de învățarea propriu-zisă, dar prezintă 

puțin entuziasm și / sau angajament față de lecția de educația fizică. 

● prezintă dificultăți în reflectarea realizărilor lui și în stabilirea și luarea măsurilor 

pentru realizarea obiectivelor. 

 

5-6 Elevul: 

● demonstrează atitudini și strategii care mențin comunicarea și relațiile cu ceilalți. 

● manifestă în cea mai mare parte a timpului respect și sensibilitate față de 

ceilalți și de mediul înconjurător.  

● își asumă responsabilitatea în procesul de învățarea, în cea mai mare parte a 

timpului și arată un anumit entuziasm și angajament față de lecția de educația 

fizică. 
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● reflectează asupra propriilor realizări la un nivel satisfăcător, de obicei stabilește 

obiective adecvate, dar are nevoie de încurajare pentru a lua măsuri în vederea 

realizării acestora. 

 

7-8              Elevul: 

● demonstrează atitudini și strategii care îmbunătățesc comunicarea și relațiile cu 

ceilalți. 

● prezintă în mod constant respect și sensibilitate față de ceilalți și față de mediul 

înconjurător. 

● își asumă responsabilitatea în procesul de învățare și, de obicei, prezintă 

entuziasm și angajament față de lecția de educația fizică. 

● reflectează critic asupra propriilor realizări, stabilește obiective adecvate și ia 

măsuri pentru a le realiza. 

9-10 Elevul: 

● demonstrează atitudini și strategii care aprofundează și îmbunătățesc 

comunicarea și relațiile cu ceilalți. 

● prezintă în mod constant un grad ridicat de respect și sensibilitate față de 

ceilalți și față de mediul fizic. 

● își asumă responsabilitatea pentru propria învățare și prezintă în mod constant 

entuziasm și angajament față de educația fizică. 

● reflectează critic asupra propriilor realizări, stabilește obiective adecvate care 

sporesc învățarea și ia măsuri pentru realizarea acestora. 

Conversia punctajului în nota finală. 

Nota Limite 

1 1-4 

2 5-8 

3 9-12 

4 13-15 

5 16-18 

6 19-22 

7 23-26 

8 27-30 

9 31-35 

10 36-40 

 

CAPITOLUL 8. STOCAREA, PROCESAREA, INTERPRETAREA ȘI 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A REZULTATELOR CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE (T.I.,T.F) 

8.1.  Analiza și interpretarea rezultatelor la evaluarea motrică  

          
          8.1.1. Statistici descriptive pentru grupul experimental  

 
 N Valoarea 

minimă 

Valoarea 

maximă 

Media Abaterea standard 

Viteza Pretest 61 7,00 11,50 8,57 1,35 

Viteza Posttest 61 7,40 11,20 8,59 ,77 

Rezistenta Pretest 61 4,00 5,37 4,69 ,36 

Rezistenta Posttest 61 4,00 5,20 4,45 ,33 

Abdomene Pretest 61 14,00 35,00 22,46 4,27 
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Abdomene Posttest 61 14,00 35,00 23,79 4,37 

Extensii Pretest 61 13,00 38,00 25,70 4,93 

Extensii Posttest 61 15,00 37,00 26,13 4,53 

Saritura in lungime 

Pretest 

61 1,25 1,97 1,59 ,17 

Saritura in lungime 

Posttest 

61 1,29 2,00 1,63 ,17 

 

                  8.1.2. Statistici descriptive pentru grupul de control 

 N Valoarea 

minimă 

Valoarea 

maximă 

Media Abaterea standard 

Viteza Pretest 55 7,60 10,00 8,97 ,58 

Viteza Posttest 55 7,50 10,00 8,93 ,59 

Rezistenta Pretest 55 4,00 5,20 4,66 ,30 

Rezistenta Posttest 55 4,00 5,50 4,67 ,36 

Abdomene Pretest 55 9,00 28,00 20,05 3,31 

Abdomene Posttest 55 11,00 28,00 20,62 3,26 

Extensii Pretest 55 14,00 40,00 28,55 5,13 

Extensii Posttest 55 15,00 40,00 28,33 4,97 

Saritura in lungime Pretest 55 1,25 2,10 1,58 ,18 

Saritura in lungime Posttest 55 1,23 2,11 1,57 ,19 

 

 

8.1.3 Diferențele dintre grupul experimental și grupul de control.  
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Nu au existat diferențe semnificative între grupul de control și grupul 

experimental în ceea ce privește rezistența la pretest, dar au existat diferențe 

semnificative în ceea ce privește rezistența la posttest, grupul de control având în 

medie un timp semnificativ mai mare decât grupul experimental după intervenție. 

8.2. Analiza și interpretarea rezultatelor la evaluarea abilităților cognitive 
       8.2.1. Statistici descriptive pentru grupul experimental 

 

 N Valoarea 

minimă 

Valoarea 

maximă 

Media Abaterea standard 

Raționament analitic 

Pretest 

60 2,00 5,00 3,28 ,85 

Raționament analitic 

Posttest 

60 2,00 5,00 3,67 ,91 

Orientare spatiala Pretest 61 2,00 5,00 3,59 ,88 
Orientare spatiala Posttest 60 2,00 5,00 3,98 ,83 

 

             8.2.2. Statistici descriptive pentru grupul de control 
 

 
  N Valoarea 

minimă 

Valoarea 

maximă 

Media Abaterea standard 

Raționament analitic 

Pretest 

55 2,00 5,00 3,64 ,99 

Raționament analitic 

Posttest 

55 1,00 5,00 3,16 1,15 

Orientare spatiala Pretest 55 1,00 5,00 3,16 1,01 

Orientare spatiala Posttest 55 1,00 5,00 3,33 ,90 

           8.2.3. Diferențele dintre grupul de control și grupul experimental- 

abilități cognitive 
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Figura nr.51 – Raționament analitic -diferențe grup control și experimental- pretest-

posttest 

Au existat diferențe semnificative în ceea ce privește raționamentul analitic 

la pretest, grupul de control având în medie un nivel mai ridicat al raționamentului 

analitic în comparație cu grupul experimental înainte de intervenție; au existat 

diferențe semnificative în ceea ce privește raționamentul analitic la posttest, 

grupul experimental având în medie un nivel mai ridicat al raționamentului 

analitic în comparație cu grupul de control după intervenție. 

 

8.3. Analiza și interpretarea datelor la chestionarele psiho-sociologice 
         8.3.1. Statistici descriptive pentru întregul eșantion la pretest elevi 

 

 N Valoarea 

minimă 

Valoarea 

maximă 

Media Abaterea 

standard 

● Cât de mult îți place ora 

de educație fizică? 

117 2.00 5.00 4.15 .81 

● Cât de mult efort depui 

în timpul orei de educație 

fizică? 

118 1.00 5.00 3.44 1.07 

● Cât de solicitantă 

consideri ora de educație 

fizică? 

118 1.00 5.00 2.94 1.13 

● Cât de importantă este 

ora de educație fizică în 

programul tău zilnic? 

118 1.00 5.00 3.83 1.13 

● Cât de mult timp acorzi 

activității fizice în afara 

lecțiilor de educație fizică 

într-o săptămână? 

118 1.00 5.00 2.71 1.24 

● Atitudinea față de 

educație fizică 

118 5.00 25.00 19.65 4.09 

● Percepția față de grup 118 6.00 19.00 13.11 2.95 

● Percepția asupra 

abilităților 

118 2.00 10.00 7.99 2.08 

● Intenția 118 5.00 20.00 17.07 3.46 
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8.3.2. Statistici descriptive  pentru întregul eșantion la posttest elevi 
 

 N Valoarea 

minimă 

Valoarea 

maximă 

Media Abaterea 

standard 
● Cât de mult îți place ora 

de educație fizică? 

116 2.00 5.00 4.36 .77 

● Cât de mult efort depui 

în timpul orei de educație 

fizică? 

116 1.00 5.00 3.57 1.09 

● Cât de solicitantă 

consideri ora de educație 

fizică? 

116 1.00 5.00 3.18 1.03 

● Cât de importantă este 

ora de educație fizică în 

programul tău zilnic? 

116 1.00 5.00 3.59 1.18 

● Cât de mult timp acorzi 

activității fizice în afara 

lecțiilor de educație fizică 

într-o săptămână? 

116 1.00 5.00 3.06 1.25 

● Atitudinea față de 

educație fizică 

116 5.00 25.00 18.52 4.64 

● Percepția față de grup 116 4.00 20.00 12.64 2.71 
● Percepția asupra 

abilităților 

116 3.00 10.00 7.69 2.02 

● Intenția 116 5.00 20.00 15.80 3.61 

 

8.3.3. Diferențele dintre grupul de control și grupul experimental la pretest și 

posttest elevi 

 
                       Diferențele dintre grupul experimental și grupul de control pretest 
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                           Diferențele dintre grupul experimental și grupul de control posttest 

 

 

 

– Plăcere ora sport -diferențe grup control și experimental- pretest-posttest 

 

Nu au existat diferențe semnificative între grupul de control și grupul 

experimental în ceea ce privește măsura în care le-a plăcut elevilor ora de sport 

la pretest; au existat diferențe semnificative între grupul de control și grupul 

experimental în ceea ce privește măsura în care elevilor le-a plăcut ora de sport 

la posttest, grupul experimental raportând că i-a plăcut ora de sport într-o măsură 

mai mare în comparație cu grupul de control după intervenție. 
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 Timp acordat activității fizice -diferențe grup control și experimental- pretest-posttest 

Nu au existat diferențe semnificative între grupul de control și grupul 

experimental în ceea ce privește timpul acordat activităților fizice în afara lecțiilor 

de educație fizică la pretest; au existat diferențe semnificative între grupul de 

control și grupul experimental în ceea ce privește timpul acordat activităților 

fizice în afara lecțiilor de educație fizică la posttest, grupul experimental 

raportând că acordă mai mult timp activității fizice în afara lecțiilor de educație 

fizică după intervenție. 

8.3.4. Corelații evidențiate între variabilele chestionarelor aplicate 

elevilor 
 

Corelații evidențiate între variabilele chestionarelor aplicate elevilor
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A existat o corelație semnificativă între măsura în care elevilor le place ora 

de educație fizică și măsura în care elevii acordă timp educației fizice în afara 

lecțiilor de educație fizică (r = .22, p < .001). 

 

 
 Corelații între timp acordat și solicitare 

 

A existat o corelație semnificativă între măsura în care elevii consideră ora 

de educație fizică solicitantă și măsura în care elevii acordă timp educației fizice 

în afara lecțiilor de educație fizică (r = .17, p < .01), 

 

8.3.5. Statistici descriptive pentru întregul eșantion la pretest părinți 
 
                           Statistici descriptive pentru întregul eșantion la pretest părinți 

 N Valoarea 

minimă 

Valoarea 

maximă 

Media Abaterea 

standard 
1. Cât de importantă este 

ora de educație fizică 

pentru copilul 

dumneavoastră? 

115 3.00 5.00 4.71 .49 
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2. Cât de eficiente credeți 

că sunt orele de educație 

fizică în dezvoltarea 

abilităților copilului 

dumneavoastră? 

115 3.00 5.00 4.35 .58 

3. Cât de eficiente credeți 

că sunt lecțiile de educație 

fizică în dezvoltarea 

interesului spre educație 

fizică și o viață 

sănătoasă? 

115 2.00 5.00 4.49 .70 

4. Cât de mult îi place 

copilului dumneavoastră 

educația fizică? 

115 3.00 5.00 4.16 .79 

5. Cât de mult credeți că 

este implicat copilul 

dumneavoastră în ora de 

educație fizică? 

115 2.00 5.00 4.00 .78 

6. Apreciați programul de 

educație fizică pe care îl 

urmează copilul 

dumneavoastră? 

115 1.00 5.00 3.57 .93 

 

8.3.6.Statistici descriptive pentru întregul eșantion la posttest părinți 
 
Statistici descriptive la posttest părinți 

 N Valoarea 

minimă 

Valoarea 

maximă 

Media Abaterea 

standard 
1. Cât de importantă este 

ora de educație fizică 

pentru copilul 

dumneavoastră? 

115 3.00 5.00 4.64 .58 

2. Cât de eficiente credeți 

că sunt orele de educație 

fizică în dezvoltarea 

abilităților copilului 

dumneavoastră? 

115 3.00 5.00 4.54 .59 

3. Cât de eficiente credeți 

că sunt lecțiile de educație 

fizică în dezvoltarea 

interesului spre educație 

fizică și o viață 

sănătoasă? 

115 3.00 5.00 4.49 .62 

4. Cât de mult îi place 

copilului dumneavoastră 

educația fizică? 

115 3.00 5.00 4.45 .70 

5. Cât de mult credeți că 

este implicat copilul 

dumneavoastră în ora de 

educație fizică? 

115 3.00 5.00 4.45 .75 

educație fizică pe care îl 

urmează copilul 

dumneavoastră? 

115 1.00 5.00 4.30 .91 
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8.3.7.Diferențele dintre grupul de control și grupul experimental 

la pretest și posttest 
 

Tabelul nr. 50  Diferențele dintre grupul experimental și grupul de control în raport cu 

răspunsurile părinților la pretest 

 
 
Tabelul nr.51 Diferențele dintre grupul experimental și grupul de control în raport cu 

răspunsurile părinților la posttest 

 
 
 

 

 

Figura nr.81– Eficiență dezvoltare abilități -diferențe grup control și experimental- 

pretest-posttest 

 

Nu au existat diferențe semnificative între grupul de control și grupul 

experimental în ceea ce privește măsura în care părinții consideră ora de sport 
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eficientă în dezvoltarea abilităților copiilor la pretest; au existat diferențe 

semnificative între grupul de control și grupul experimental în ceea ce privește 

măsura în care părinții consideră ora de sport eficientă în dezvoltarea abilităților 

copiilor la posttest, grupul experimental raportând un nivel mai ridicat al 

eficienței. 

8.4. Corelația dintre abilitățile cognitive și comportamentul din   

       timpul jocului 
 

  

 

 

 

 

- Corelații între agresivitate și raționament pretest 
A existat o corelație semnificativă între raționamentul analitic la pretest și 

agresivitatea în joc (r = -.43, p < .001). 
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- Corelații rezolvarea problemelor apărute în timpul jocului și raționament pretest 

 

A existat o corelație semnificativă între raționamentul analitic la pretest și 

rezolvarea problemelor apărute în timpul jocului (r = .45, p < .001). 

 

- Corelații între pase în timpul jocului și raționament pretest 
 

A existat o corelație semnificativă între raționamentul analitic la pretest și 

pasele în timpul jocului (r = .39, p < .01). 

 
- Corelații- încurajează coechipierii și raționament pretest 
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A existat o corelație semnificativă între raționamentul analitic la pretest și 

încurajarea coechipierilor (r = .41, p < .01). 

 
- Corelații între respectare regulilor de joc și raționament pretest 

 

A existat o corelație semnificativă între raționamentul analitic la pretest și 

respectarea regulilor jocului (r = .40, p < .01). 

 
- Corelații între respectarea adversarului de joc și raționament pretest 

 

A existat și o corelație semnificativă între raționamentul analitic la pretest 

și respectarea adversarului de joc (r = .40, p < .01). 

 
- Corelații între agresivitate și raționament posttest 
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A existat o corelație semnificativă între raționamentul analitic la posttest și 

agresivitatea în joc (r = -.30, p < .05). 

 

Corelații între rezolvarea problemelor apărute în timpul jocului și raționament posttest 

A existat o corelație semnificativă între raționamentul analitic la posttest și 

rezolvarea problemelor apărute în timpul jocului (r = .41, p < .01). 

 

- Corelații între pase în timpul jocului și raționament posttest 

 

A existat o corelație semnificativă între raționamentul analitic la posttest și 

pasele în timpul jocului (r = .38, p < .01). 
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- Corelații între încurajearea coechipierilor și raționament posttest 

 

A existat o corelație semnificativă între raționamentul analitic la posttest și 

încurajarea coechipierilor (r = .37, p < .01). 

 

 

- Corelații între respectare regulilor de joc și raționament posttest 

A existat o corelație semnificativă între raționamentul analitic la posttest și 

respectarea regulilor jocului (r = .41, p < .01). 

 
- Corelații între respectarea adversarului de joc și raționament posttest 

 

A existat și o corelație semnificativă între raționamentul analitic la posttest 

și respectarea adversarului de joc (r = .41, p < .01) 
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CAPITOLUL 9. CONCLUZII ALE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

DE AMELIORARE 
 

        Într-o abordare concluzivă evidențiem că educația fizică nu trebuie privită 

doar ca dezvoltare fizică, ci trebuie menționat încă o dată că aceasta contribuie la 

perfecționarea ființei umane din mai multe puncte de vedere. 

        De asemenea, după cum s-a observat acest mod de abordare al lecției de 

educație fizică nu a avut ca scop principal îmbunătățirea calităților motrice, ci s-

a axat pe încurajarea elevilor de a participa sistematic și organizat în practicarea 

exercițiilor fizice, ce are ca finalitate un mod de viață ordonat și sănătos. Elevii 

au fost motivați în timpul orelor curriculare, fapt care a dus la determinarea 

subiecților de a practica activități fizice și în afara orelor din programa școlară.  

        Ceea ce ne-am dorit a fost ca elevii să înțeleagă importanța stilului de viață 

activ, cu efect sanogenetic, acest lucru putând fi influențat de o experiență 

pozitivă în cadrul lecțiilor de educație fizică.  

         Obiectivul studiului a fost de a verifica dacă prin aplicarea jocurilor 

strategice se pot ameliora abilitățile cognitive și competențele motrice ale elevilor 

precum și creșterea interesului pentru practicarea exercițiului fizic în mod 

conștient, activ și afectiv. 

         Cercetarea noastră a demonstrat că această abordare este mai eficientă 

comparativ cu abordarea tradițională. În general, s-a observat o îmbunătățire a 

unora dintre calitățile motrice, dar diferențele comparate cu grupul de control nu 

au fost totdeauna semnificative. 

         S-au evidențiat diferenţe semnificative între indicatorii obţinuţi de către 

subiecţi la testarea iniţială şi cea finală, atât pentru grupul de experiment cât şi 

pentru grupul de control, ceea ce indică faptul că practicarea exerciţiilor fizice, în 

general, are efecte benefice asupra îmbunătățirii calităților motrice, cît și a 

abilităților cognitive. Se observă un progres mai mare în cazul grupei 

experimentale, ceea ce indică eficienţa sistemelor de acţionare folosite- jocurile 

strategice.  

          Totuși prin observațiile din cadrul orelor de educație fizică  s-a constatat că 

elevii din grupa experimentală, cărora li s-au aplicat aceste jocuri strategice au 

fost mult mai activi și mai implicați în timpul  jocurilor. Ca urmare a efectelor 

pozitive obținute la nivel fizic și psihic (armonizare fizică, antrenarea și 

dezvoltarea calităților motrice și psihomotrice precum echilibrul, coordonarea 

etc) s-a obținut o creștere a încrederii în forțele proprii. O stimă de sine pozitivă 

şi realista, a dezvoltat o capacitatea crescută de a lua decizii responsabile, precum 

și abilitatea de a face față presiunii din timpul jocului. 

Acestea fiind demonstrate de corelațiile semnificative existente între: 
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 atitudinea față de educație fizică și percepția asupra abilităților (r = .72, p 

< .001) 

 măsura în care ora de educație fizică este importantă în programul 

elevilor și percepția asupra abilităților (r = .17, p < .01) 

 percepția asupra abilităților și intenția elevilor de a se implica în activități 

fizice (r = .37, p < .001) 

Cercetarea experimentală ameliorativă a evidențiat eficiența mijloacelor propuse 

și folosite în cadrul lecției, iar rezultatele au confirmat ipotezele stabilite. 

Se observă o diferență semnificativă a rezultatelor obținute de grupul de 

control și grupul experimental la posttest, grupul experimental evidențiind 

o îmbunătățire a competențelor motrice, precum și a abilităților cognitive 

comparativ cu grupul de control. Se remarcă de asemenea, implicarea 

suplimentară în activități fizice a subiecțiilor din  grupul experimental și în afara 

lecțiilor de educație fizică, existând o corelație semnificativă între măsura în care 

ora de educație fizică este importantă în programul elevilor și măsura în care 

elevii acordă timp educației fizice în afara lecțiilor de educație fizică (r = .30, p < 

.001). 

Existența unei corelații semnificative între măsura în care elevii consideră 

ora de educație fizică solicitantă și măsura în care elevii acordă timp educației 

fizice în afara lecțiilor de educație fizică (r = .17, p < .01), ne îndreptățește să 

afirmăm, cu cât lecția este mai solicitantă cu atât elevii vor fi mai înclinați să 

desfășoare activități fizice extracurriculare. 

 Au existat diferențe semnificative între grupul de control și grupul experimental 

în ceea ce privește măsura în care elevilor le-a plăcut ora de sport la posttest, 

grupul experimental raportând că i-a plăcut ora de sport într-o măsură mai mare, 

confirmîndu-se validitatea ipotezei nr.1 raportând că au considerat ora de sport 

mai importantă după intervenția psihopedagogică, implicându-se mai mult în 

comparație cu grupul de control. Ceea ce punctează și evidențiază validitatea 

primei ipoteze este rezultatul unei atitudini pozitive, o implicare superioară, 

precum și o participare activă și afectivă a grupului experimental, comparativ cu 

cel de control. A existat o corelație semnificativă între măsura în care elevilor le 

place ora de educație fizică și măsura în care elevii acordă timp educației fizice 

în afara lecțiilor de educație fizică (r= .22, p <.001). De asemenea, a existat o 

corelație semnificativă între măsura în care ora de educație fizică este importantă 

în programul elevilor și măsura în care elevii acordă timp educației fizice în afara 

lecțiilor de educație fizică (r = .30, p < .001). 

          Considerăm că a fost atins unul dintre obiectivele generale importante ale 

educației fizice și anume formarea capacităților de practicare independentă și 

sistematică a exerciților fizice, dar și dezvoltarea armonioasă pe plan intelectual 
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și moral-volitiv prin accentul pus pe dezvoltarea spiritului de cooperare, de 

observație, a fair-play-ului dar și pe dezvoltarea perseverenței și curajului. 

           Cea de-a doua ipoteză a fost validată în ceea ce privește abilitatea 

cognitivă - raționament analitic, grupul experimental a obținut rezultate mai bune 

la sfârșitul experimentului. Rezultatele înregistrate în urma intervenției având ca 

mijloace o paletă largă de jocuri strategice de nivel internațional, subiecții din 

grupul experimental au manifestat o implicare și participare mai activă în 

activitățile desfășurate. Jocurile alese pentru studiul experimental au pus accent 

atât pe componenta tactică, cât și pe colaborare și pe fair-play; subiecții nefiind 

dezavantajați, chiar dacă nu aveau un nivel ridicat al deprinderilor și calităților 

motrice.  

           Rezultatele corelațiilor între abilitatea cognitivă, raționament analitic și 

comportamentul de joc evidențiază ca fiind semnificativ indicele mărimea 

efectului (p < .001), ceea ce ne îndreptățește să afirmăm ca a fost validată această 

ipoteză. Argumentele pentru susținerea ipotezei se pot observa, astfel cu cât 

raționamentul analitic este mai ridicat atunci agresivitatea în joc este mai scăzută; 

urmarea implicării subiectului pe asimilarea și reorganizarea informațiilor. 

          De asemenea se poate observa că un raționament analitic ridicat ajută la 

rezolvarea problemelor apărute în timpul jocului: 

- a existat o corelație semnificativă între raționamentul analitic la posttest și 

 ● agresivitatea în joc (r = -.30, p < .05); 

 ●  rezolvarea problemelor apărute în timpul jocului (r = .41, p < .01); 

 ● pasele în timpul jocului (r = .38, p < .01); 

 ● încurajarea coechipierilor (r = .37, p < .01) ; 

 ● respectarea regulilor jocului (r = .41, p < .01); 

 ● respectarea adversarului de joc (r = .41, p < .01); subiectul rezolvându-le 

prioritar, în funcție de importanța acestora. Un raționament analitic ridicat va 

conduce subiectul să înțeleagă importanța jocului în echipă și relația dintre 

dinamica echipei și rezultat. În același timp va realiza importanța încurajării 

coechipierilor pentru că vor reacționa pozitiv și se vor strădui să participe cu 

maximul de efort. 

          Din definiție se remarcă că această abilitate cognitivă 

cuprinde concentrarea și rezistență la interferență și se traduce în timpul jocului 
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prin respectarea adversarului și a regulilor de joc. Astfel, indiferent de condițiile 

de joc, de nivelul deprinderilor motrice ale coechipierilor sau de comportamentul 

adversarului acest jucător va juca cu fair-play. 

Cea de-a treia ipoteză a fost validată, cu ajutorul chestionarului, prin care elevii 

și părinții din grupul experimental afirmă și apreciază că ora de educație fizică 

este eficientă în dezvoltarea abilităților, comparativ cu elevii și părinții din grupul 

de control. Argumente care susțin ipoteza sunt înregistrate și evidențiate 

de către elevii și părinții subiecțiilor participanți, care au apreciat pozitiv lecția de 

educație fizică, menținând un nivel mai ridicat al implicării, considerând că orele 

de educație fizica sunt eficiente și absolut necesare în dezvoltarea interesului 

pentru sport (p<.001) și o viață sănătoasă, apreciind în mod special 

diversitatea lecțiilor prin implementarea jocurilor strategice în tematica lecțiilor. 

(apreciere oră sport cu mărimea efectului (p<.001). 

Cum s-a observat și în cercetarea sociologică părinții consideră ora de 

educație fizică importantă în programul copiilor deoarece: 

● contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, la dezvoltarea spiritului 

de fair-play și a spiritului de echipă.  

● în definirea timpurie a unui stil de viață sănătos,  

● prin educația fizică profesorul îi poate ajuta să-și dezvolte spiritul de 

echipă, să comunice și să conlucreze.  

Elevii la rândul lor și-ar dori să existe mai multe ore pe săptămâna, să se 

desfășoare pe cât posibil în aer liber, să se pună accent mai mult pe jocuri, dar și 

pe dezvoltarea fizică.  

Nivelul de dezvoltare motric și psihic al grupei experimentale, obiectivat 

prin rezultatele înregistrate în cele două testări INIȚIALĂ şi FINALĂ, confirmă 

corectitudinea elaborării concepţiei şi metodologiei de organizare, de desfăşurare 

şi evaluare a studiului realizat; 

                

CAPITOLUL 10. CONCLUZII FINALE ȘI RECOMANDĂRI 
 

         La finalul intervenției psiho-pedagogice putem evidenția următoarele: 

▲ Stările afective provocate de climatul pozitiv în care se desfăşoară lecţiile 

(comunicare cu uşurinţă, cooperare, încurajare, motivare, susținere), generează 

subiecților bucuria, entuziasmul, emulaţia, încrederea şi dorinţa pentru 

participarea activă și afectivă la întrecerile jocurilor folosite ca sisteme de 

acționare; 

▲Jocurile strategice folosite la nivel internațional, ca mijloace de acționare, 

propuse de noi sunt activități care se situează în zone de intersecţie a fizicului, 

psihicului şi socialului. Acestea au efecte formative, cum ar fi: spiritul de echipă, 

cooperarea, necesitatea de a deveni sociabil, comportament civilizat, fair-play 

etc; 
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 ▲ Exercițiul fizic are un impact deosebit  în întreţinerea  fizică  şi refacere ca 

bază a armonizării biosomatice, fiind în acelaşi timp un remediu împotriva bolilor 

şi îmbătrânirii, deprimării, izolării, frustrării, de aceea trebuie imprimat acest mod 

de viață, încă de la o vârstă fragedă; 

▲Considerăm că un rezultat deosebit, evidenţiat printr-o participare activă și 

conștientă va avea un efect motivant, revigorant, pozitiv asupra subiectului, va 

avea un alt tonus fizic, dar şi psihic, mai multă încredere în forţele proprii şi o 

motivaţie superioară de a înfrunta problemele, monotonia şi stresul cotidian; 

▲ Structurând mijloacele de pregătire, prin  alcătuirea  unei  baze de  date  (fişe 

de lucru, materiale video, foto,  tabele,  grafice  etc), am putut  obiectiviza  

procesul  de pregătire și cercetare 

▲ Jocurile strategice împrumutate din sistemele de acționare utilizate în AISB 

oferă elevilor alternativa unei dezvoltări biopsihice, dar și angrenarea acestora în 

activități reconfortante, atractive, competitive și distractive. 

▲În ceea ce privește evaluarea, dacă  ne referim la criteriul de performanță vom 

vedea că nu se evaluează doar o structură de joc scoasă din contextul jocului, ci 

se evaluează performanța în totalitate. Se urmărește modul în care elevul înțelege 

jocul pentru a lua decizii ofensive și defensive; alegerea pe care o face atunci 

când pasează în funcție de apărător sau de poziția pe teren; să demonstreze 

abilități de comunicare atât verbale cât și non-verbale; să cunoască regulile de joc 

pentru a-și putea ajuta coechipieri dar și să mențină cursivitatea jocului.     

        Educaţia fizică ca parte importantă a educaţiei generale, este un proces 

instructiv-educativ, bilateral, subiecţii fiind ghidați de către cadre de specialitate 

pe linile obiectivelor educației fizice să-și păstreze un tonus fizic și psihic optim 

și să se integreze social. Un plus de beneficiu, lucru urmărit și demonstrat de noi 

pe parcursul intervenției psiho-pedagogice, îl aduc jocurile strategice folosite la 

nivel internațional prin dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, empatia cu 

coechipierii, fair-play-ul, comunicare, cooperare, competitivitate, dar și 

autodepășire. 

Prin acest experiment s-a urmărit crearea unui mediu educațional care să 

contribuie nu doar la dezvoltarea motrică a elevului, ci și la dezvoltarea 

proceselor cognitive, afective și volitive în vederea pregătirii lor pentru viața 

socială.  

Considerăm că acestă cercetare cu privire la optimizarea lecției de educație 

fizică prin introducerea jocurilor strategice folosite la nivel internațional în 

învățământul gimnazial este necesară și importantă. Putem afirma că după 

intervenția psiho-pedagogică dirijată, grupul experimental și-a îmbunătățit 

rezultatele funcționale, dar și cele psiho-sociale comportamentale.  

Considerăm necesare studii ulterioare prin aplicarea unor teste diferite 

chiar și asupra metodelor de predare și chiar cercetarea atitudinii elevilor față de 

școală în general.  
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Recomandări  

În alte studii viitoare am sugera măsurarea anumitor abilități cognitive 

restrânse ca viteza de procesare, procesarea vizuală și auditivă care ar fi posibil 

să prezică comportamentele de joc mai bine decât cele măsurate de noi, fiind 

importante pentru tactica de joc. Un alt predictor pentru măsurarea 

comportamentul de joc ar putea fi și analiza tipului de personalitate, diferențele 

individuale care ar putea fi luate în calcul în studii viitoare ar putea fi: stabilitatea 

emoțională, extraversia, agreabilitatea. 

Este foarte important de reţinut că elevii trebuie motivați și încurajați pe 

tot parcursul lecțiilor, astfel încât participarea lor să fie constantă, fiecare verigă 

a lecției să vină cu un plus de atractivitate și stimulare. 

Așa cum am menționat nu se poate modifica legislația în sensul creșterii 

numărului de ore de educație fizică și sport, deci obținerea efectelor pozitive 

asupra elevilor se poate face doar prin eficientizarea metodelor de predare și 

printr-o participare afectivă și activă a elevilor. 

Datorită faptului că azi este mult mai dificil pentru profesorii de educație 

fizică să-i motiveze pe elevi și să-i învețe să adopte exercițiul fizic ca un stil de 

viață, recomandăm abordarea diferită a lecției de educație fizică și dacă este 

posibil să folosească aceste jocuri strategice și implicit abordarea tactică a 

jocurilor în general. 

În urma acestor concluzii putem afirma că prin folosirea jocurilor strategice 

folosite la nivel internațional în cadrul lecției de educație fizică sunt și implicații 

viitoare în obișnuința elevilor de a practica exercițiile fizice și în timpul liber. 

Argumentele profesorului Tüdös, Şt. sunt astfel întărite și susținute întru totul de 

toate concluziile și rezultatele obținute în această teză. 

            „ Sănătatea fizică şi psihică prin sport este singura strategie cu şanse egale 

de a reduce efectele negative ale drogului informaţional (televiziunea), ale 

drogurilor uzuale (alcool, tutun, cafea, dulciuri, automedicamentaţie) şi ale 

drogurilor puternice (heroina, etc.) “, Tüdös, Şt. (2000)22. 

 

CAPITOLUL 11. LIMITELE DEMERSULUI ȘTIINȚIFIC 

 

Această cercetare a început cu studiul materialelor bibliografice pentru a 

putea stabili parcursul concret, a urmat găsirea școlii și a unui cadru didactic 

deschis unei colaborări bazate pe un schimb reciproc de experiență. Din cauza 

motivelor obiective a trebuit să schimbăm școala unde s-a desfășurat cercetarea 

preliminară. Am reușit să găsim o altă școală care ne-a permis accesul și care a 

fost deschisă proiectului nostru. S-a respectat programa stabilită de profesorii de 

                                                           
22Tüdös, St. (2000), Criterii  psihologice în fundamentarea şi structurarea pregătirii sportive, Colecţia Paideia- 

Ştiinţe Psihologice, Edit. Paideia, Bucureşti, pg.9
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clasă, dar au fost folosite mijloacele specifice jocurilor strategice folosite la nivel 

internațional .  

Nefiind profesorul titular în școlile unde s-a desfășurat experimentul, am 

întâmpinat unele dificultăți în ceea ce privește culegerea datelor în urma 

completării chestionarelor în varianta hârtie și creion, dar cu ajutorul profesorilor 

de clasă și a direcțiunii școlilor această problemă  a fost depășită.  

Am avut ca obiectiv ținerea activă a elevilor în cadrul orei, deci și stabilirea 

obiectivelor personale din cadrul orei s-a facut verbal fară a se putea ține o 

evidență a strategiilor de îndeplinire a acestora. Drept urmare și o parte dintre 

testările scrise, planificate, s-au realizat oral prin discuții în grup. O altă dificultate 

a fost și aceea că elevii nu erau obișnuiți să scrie la ora de educație fizică, deci a 

necesitat timp în care să li se explice cerințele și modul de completare a testelor. 

Totuși, s-a observat că elevii știau răspunsurile, dar nu reușeau să le exprime 

detaliat în scris asa cum o cere rubrica de evaluare caracteristică clasei a VII-a 

din programul Bacalaureatului Internațional.   

 

 

CAPITOLUL 12. ELEMENTELE DE NOUTATE ȘI ORIGINALITATE  

 

Modul de predare constructivist centrat pe elev implică includerea 

tehnologiei în timpul orelor. O dată ce tehnologia a fost implementată în cadrul 

orelor de educație fizică prin prezentarea materialelor informative în format 

electronic (QR-code) dar și prezentarea pe laptop a jocurilor pe care vor urma să 

se desfășoare, s-a observat un interes pozitiv din partea elevilor.  

Elevii consideră că activitățile și jocurile bazate pe cooperare, comunicare 

și strategie implementate în ora de educație fizică i-au ajutat să lucreze în echipă, 

să-și respecte coechipierii și să-și exprime părerile. Totodată, le-a dezvoltat 

gândirea logică și viteza de a lua o decizie în timpul jocului.  

Existența unor rubrici de evaluare care sunt prezentate la începutul unității 

de învățare îi va ajuta pe elevi să înțeleagă cerințele și chiar să se autoevalueze 

obiectiv. Așa cum s-a remarcat și din răspunsurile deschise la chestionare unii 

dintre elevi nu vor să fie notați doar pe baza rezultatelor la probele fizice. 

Considerăm că nu este corect ca în planificare să existe competențe care urmăresc 

aspectele teoretice și care nu sunt evaluate obiectiv.  

Rubricile de evaluare folosite au fost luate de la departamentul de Educație 

fizică din cadrul AISB și au fost modificate conform cerințelor studiului 

desfășurat.  

Prin aplicarea testelor situaționale din jocurile practicate s-a încercat 

dezvoltarea capacităților de sinteza și de aplicabilitate a informațiilor.  

Prin întrebările și discuțiile adresate în timpul jocurilor strategice s-a 

adoptat abordarea constructivistă pe care o are Bacalaureatul Internațional, în 

care predarea și învățarea se face prin practică și urmărește dezvoltarea elevilor 

să învețe continuu, independent și în colaborare cu alții. Preocuparea noastră a 
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fost ca elevii să înțeleagă importanța corectitudinii, onestității și integrității(fair-

play) în timpul jocurilor tocmai pentru că se creează situații conflictuale cărora 

trebuie să le facă față.  

De aceea profesorul trebuie să stabilească obiective care să urmărească 

cooperarea între elevi, să  folosească strategii care să mărească puterea de decizie 

a elevilor, precum și să-i ajute să-și îmbunătățescă capacitatea de a învăța să 

câștige sau să piardă prin fair-play. Important este ca în momentul în care 

profesorul dă feedback să facă referire doar la performanța personală și nu în 

comparație cu ceilalți.  

Comportamentul elevilor poate fi influențat prin strategii care să încurajeze 

dorința elevului de a participa fără să se simtă controlat și judecat și strategii care 

să se bazeze pe motivația elevilor și implicarea acestora în clasă.  

Crearea unui climat care sa-i motiveze și să-i facă să se simtă în siguranță 

poate determina participarea activă și afectivă a elevilor în clasă.  

Profesorul trebuie să asigure un mediu educațional care să urmărească 

dezvoltarea totală a elevului și nu ne gândim doar la dezvoltarea motrică, ci și la 

dezvoltarea proceselor cognitive, afective și volitive, în vederea pregătirii elevilor 

pentru societate. 

Acestă teză de doctorat s-ar putea extinde și la nivelul sportului de 

performanță, și chiar la niveluri diferite ale învățământului preuniversitar și 

universitar.  

 

CAPITOLUL 13. DISEMINAREA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
 

Pe parcursul întregului nostru demers științific am încercat să valorificăm 

rezultatele acestei cercetări prin publicarea acestora în jurnale de specialitate. 

   

Hora Alina-Valentina, (2016), Comunicarea nonverbala si Educatia Fizica, 

„SPORT PENTRU TOȚI, SĂNĂTATE PENTRU TOȚI!” Rm. Valcea, ISBN 

978-606-702-440-1 

Hora Alina-Valentina, (2017), Curente metodologice în predarea educației fizice 

centrate pe elev, „SPORT PENTRU TOȚI, SĂNĂTATE PENTRU TOȚI!” Rm. 

Valcea, ISBN 978-606-702-718-1 

Hora Alina-Valentina, (2018), Beneficiile educației fizice și sportului asupra 

elevilor din învățământul gimnazial, „SPORT PENTRU TOȚI, SĂNĂTATE 

PENTRU TOȚI!” Rm. Valcea, ISBN 978-606-014-012-2  

Hora Alina-Valentina, (2018), Caracteristicile morfo-funcționale ale elevilor de 

gimnaziu „SPORT PENTRU TOȚI, SĂNĂTATE PENTRU TOȚI!” Rm. Valcea, 

ISBN 978-606-014-012-2 

Hora Alina Valentina, Iuliana Claudia GAVRIȘIU (NIȚULESCU) , Constantin 

Bogdan MATEI (2018), The impact of student interest on the environment and 

student experience within a physical education class, Discobolul – Physical 

Education, Sport and Kinetotherapy Journal Vol. XIV, no. 1(51) 
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