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INTRODUCERE 

 

Educaţia fizică prezintă conţinuturi şi obiective, care 

răspund cerinţelor societăţii. (M. Stănescu, 2013)
1
 

La începutul fiecărui an şcolar, profesorul de 

educaţie fizică trebuie să stabilească activităţile de învăţare 

pe care le va urmări în noul an şcolar. 

Rolul practicării exerciţiilor fizice la nivelul ciclului 

primar este de a menţine sănătatea elevilor. Totodată, 

exerciţiile fizice variate conducând la îndeplinirea 

finalităţilor învăţământului. 

Lecţia de educaţie fizică are ca obiective primordiale 

educarea capacităţilor motrice şi formarea deprinderilor 

motrice.  

 

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 

 

Deoarece nu am găsit în literatura de specialitate date 

semnificative despre modalităţile de dezvoltare a supleţei la 

vârsta şcolarului mic, am considerat oportun demararea 

unei cercetări, pentru a dovedi cum se poate interveni la 

această vârstă.  

 

SCOPUL LUCRĂRII 

 

Scopul demersului ştiinţific pe care l-am întreprins 

este sintetizarea unui material teoretic orientat pe trei 

direcţii de dezbatere. 

                                           
1 Stănescu, M., 2013, Dezvoltări în didactica educaţiei fizice, Editura BREN, pag. 

6 
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PARTEA I 

FUNDAMENTAREA TEORETICĂ 

 

CAPITOLUL I 

SITUAŢIA TEMEI ÎN LITERATURA DE 

SPECIALITATE 

 

1.1. În literatura română 

 

Toate datele literaturii recomandă vârsta şcolarului 

mic ca fiind optimă pentru dezvoltarea componentelor 

coordonării şi supleţei. 

Susţinem ideea că se recomandă dezvoltarea supleţei 

articulare permanent şi în special în perioada ontogenetică 

în care structurile musculo-ligamentare prezintă cea mai 

mare plasticitate. Din cauza condiţionării pe care o are 

nivelul scăzut de masă musculară şi de tonus muscular 

asupra realizării mişcărilor cu amplitudine în diverse 

articulaţii suntem constrânşi să luăm şi acest aspect în 

considerare
2; 3

. 

 

1.2. În literatura internaţională 

 

Conform D. Galli et. al. (2015)
4
, în cadrul unui 

studiu s-a demonstrat printr-un program special conceput 

                                           
2 Dragnea, A., Bota, A., 1999, Teoria activităţilor motrice, Editura Didactică şi 

Pedagogică, pag. 136 – 138 
3 Cârstea, Gh., 1993, Contribuţii la ameliorarea metodolgiei procesului de 

educaţie fizică şi sportivă şcolară în condiţiile unor activităţi autonome ale 

elevilor şi profesorului, Teză de doctorat, ANEFS, pag. 64 
4 Galli, D., Volta, E., Canali, V., Queirolo, V., Arcari, M.L., Gobbi1, G., 

Mirandola, P., 2015, Joint mobility/muscular chain elasticity and motor 

coordination in a cohort of 9-11 years school children exposed to specifically 
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îmbunătăţirea semnificativă a supleţei articulare şi 

coordonării. Prin analiza evoluţiei indicelui de masă 

corporală, s-a constatat că fetele răspund mai bine la un 

program de intensitate scăzută, în timp ce băieţii prezintă 

beneficii la intensităţi mai mari sau programe diferit 

concepute.  

Autori consacraţi ca N. Jastrejevskaya (1995)
5
, 

subliniază ca vârstă optimă 6 – 13 ani, afirmând că după 

această perioadă acumulările pot scădea brusc dacă nu sunt 

luate măsurile necesare pentru menţinerea stării de 

antrenament. 

Conform D. Gummelt (2015)
6
, supleţea este adesea 

înţeleasă greşit chiar şi în cadrul performanţelor sportive, 

fiind absentă din practicile de performanţă sportivă. 

Supleţea poate îmbunătăţi pregătirea fizică sportivă, forţa 

musculară şi rezistenţa, şi pregătirea specifică în sport. 

Dezvoltarea supleţei poate reduce durerea şi rigiditatea, în 

special în cazul persoanelor care se antrenează la frecvenţe 

şi intensităţi mult mai mari. Este, de asemenea, o formă de 

relaxare, care poate influenţa pozitiv nu numai starea fizică, 

ci şi starea de spirit mentală. 

                                                                             
designed and professionally guided training, Italian Journal of Anatomy and 

embryology, Volumul 120, Nr. 1 (Supplement), pag. 202 
5 Jastrejevskaya, N., 1995,  Rhythmie Sportive Gymnastics, (Theory and Practic), 
Editura de F.I.G, Moutier, p. 539. 
6 Gummelt, D., 2015, https://www.acefitness.org/education-and-

resources/professional/expert-articles/5598/the-impact-of-flexibility-training-on-

performance?fbclid=IwAR3CHNyetHgkYW0LyEw5-K-

16xNylE9loMBBGUZgcrxXoSE3k40r8DjyYdQ, accesat la 30.03.2019, ora 

17:56 

https://www.acefitness.org/blog/5459/improve-your-strength-and-performance-with-this-5
https://www.acefitness.org/blog/5495/7-different-types-of-strength-and-their-benefits
https://www.acefitness.org/blog/5495/7-different-types-of-strength-and-their-benefits
https://www.acefitness.org/education-and-resources/professional/expert-articles/5598/the-impact-of-flexibility-training-on-performance?fbclid=IwAR3CHNyetHgkYW0LyEw5-K-16xNylE9loMBBGUZgcrxXoSE3k40r8DjyYdQ
https://www.acefitness.org/education-and-resources/professional/expert-articles/5598/the-impact-of-flexibility-training-on-performance?fbclid=IwAR3CHNyetHgkYW0LyEw5-K-16xNylE9loMBBGUZgcrxXoSE3k40r8DjyYdQ
https://www.acefitness.org/education-and-resources/professional/expert-articles/5598/the-impact-of-flexibility-training-on-performance?fbclid=IwAR3CHNyetHgkYW0LyEw5-K-16xNylE9loMBBGUZgcrxXoSE3k40r8DjyYdQ
https://www.acefitness.org/education-and-resources/professional/expert-articles/5598/the-impact-of-flexibility-training-on-performance?fbclid=IwAR3CHNyetHgkYW0LyEw5-K-16xNylE9loMBBGUZgcrxXoSE3k40r8DjyYdQ
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CAPITOLUL II 

ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND SUPLEŢEA 

 

2.1. Profilări terminologice 

 

În cadrul programelor şcolare de educaţie fizică şi 

sport în vigoare, capacitatea motrică supleţea este 

prezentată prin diferite denumiri: 

 Mobilitate şi stabilitate articulară (clasa I şi clasa a 

II-a în grupa capacităţilor motrice)
7
; 

 Mobilitatea/stabilitatea articulară şi elasticitatea 

musculară (clasa a III-a şi clasa a IV-a în grupa 

capacităţilor motrice)
8
; 

 Mobilitate şi stabilitate articulară (clasa a VI-a în 

domeniul de conţinut dezvoltare fizică armonioasă). 

  

2.2. Definiţii întâlnite în literatura de specialitate 

 

Supleţea este inclusă de o parte dintre autori (J. 

Weineck, 1992; R. Manno, 1992, S. Macovei, 1999; V. 

Tudor, 1999) în grupa capacităţilor motrice intermediare. 

Nu suntem de acord cu definiţiile în care apar referiri 

decât despre noţiunile  amplitudine şi structuri anatomo-

funcţionale. De aceea, prezentăm în continuare o definiţie 

                                           
7 Programa şcolară pentru educaţie fizică clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-

a, 2013, Ministerul Educaţiei Naţionale, pag. 2, preluate de pe 

http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_OM
EN.pdf, accesat la 14 octombrie 2017, ora 14:35 
8 Programa şcolară pentru disciplina educaţie fizică clasele a III-a – a IV-a, 

2013, Ministerul Educaţiei Naţionale, Bucureşti, preluate de pe 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-12/26-

Educatie%20fizica_clasele%20a%20III-a-a%20IV-a.pdf,  aceesat la 14 octombrie 

2017, ora 14:39 

http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_OMEN.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_OMEN.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-12/26-Educatie%20fizica_clasele%20a%20III-a-a%20IV-a.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-12/26-Educatie%20fizica_clasele%20a%20III-a-a%20IV-a.pdf
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mult mai complexă, din punctul nostru de vedere, după S. 

Macovei (1999): „Supleţea este acea componentă a 

capacităţii motrice care garantează adaptarea mişcărilor 

la regimul de amplitudine cerut şi care conferă totodată 

comportamentului motric atribute calitative exprimate 

prin plasticitate, fluiditate şi agilitate”
 9
. 

Consultând majoritatea definiţiilor prezentate în 

literatura de specialitate din România şi cea internaţională 

de către diferiţi autori, ne-am decis să formulăm şi noi una 

în acest sens. Astfel, propunem următoarea definiţie: 

Supleţea reprezintă capacitatea intermediară care 

are rolul de a ajuta la însuşirea corectă a tehnicii de 

execuţie a acţiunilor motrice şi de a înlesni dezvoltarea 

celorlalte capacităţi motrice, dar evitând excesul de 

supleţe (laxitatea articulară). 

 

2.3. Delimitări conceptuale ale supleţei 

 

Există trei componente care influenţează supleţea: 

elasticitatea şi lungimea muşchilor; structura articulaţiilor; 

sistemul nervos. În timp ce ereditatea controlează structura 

articulară a unei persoane, elasticitatea şi lungimea 

muşchilor şi sistemul nervos pot fi influenţate pozitiv de 

o pregătire regulată de supleţe (2015)
10

. 

                                           
9 Macovei, S., 1999, Gimnastica ritmică şi supleţea, Editura ANEFS, pag. 30 
10 Gummelt, D., 2015, https://www.acefitness.org/education-and-

resources/professional/expert-articles/5598/the-impact-of-flexibility-training-on-

performance?fbclid=IwAR3CHNyetHgkYW0LyEw5-K-

16xNylE9loMBBGUZgcrxXoSE3k40r8DjyYdQ, accesat la 30.03.2019, ora 

17:58 

https://www.acefitness.org/blog/5191/the-do-s-and-don-ts-of-flexibility-training
https://www.acefitness.org/education-and-resources/professional/expert-articles/5598/the-impact-of-flexibility-training-on-performance?fbclid=IwAR3CHNyetHgkYW0LyEw5-K-16xNylE9loMBBGUZgcrxXoSE3k40r8DjyYdQ
https://www.acefitness.org/education-and-resources/professional/expert-articles/5598/the-impact-of-flexibility-training-on-performance?fbclid=IwAR3CHNyetHgkYW0LyEw5-K-16xNylE9loMBBGUZgcrxXoSE3k40r8DjyYdQ
https://www.acefitness.org/education-and-resources/professional/expert-articles/5598/the-impact-of-flexibility-training-on-performance?fbclid=IwAR3CHNyetHgkYW0LyEw5-K-16xNylE9loMBBGUZgcrxXoSE3k40r8DjyYdQ
https://www.acefitness.org/education-and-resources/professional/expert-articles/5598/the-impact-of-flexibility-training-on-performance?fbclid=IwAR3CHNyetHgkYW0LyEw5-K-16xNylE9loMBBGUZgcrxXoSE3k40r8DjyYdQ
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CAPITOLUL III 

RELAŢIA SUPLEŢEI CU CELELALTE 

COMPONENTE ALE CAPACITĂŢII MOTRICE 

  

V.I. Platonov (1984)
11

, susţine că supleţea este un 

factor limitativ în manifestarea calităţilor de forţă, viteză şi 

coordonare atunci când este insuficient dezvoltată. 

Condiţiile necesare unei bune funcţionalităţi a 

aparatului locomotor depind de trei capacităţi motrice: 

supleţea, forţa şi rezistenţa. Astfel, se creează un triunghi 

care asigură forma fizică. Un program pentru dezvoltarea 

supleţei trebuie să conţină o structură coordonată, cu un 

nivel optim de dezvoltare al celorlalte capacităţi motrice, 

forţa şi rezistenţa (W. Schneider şi Col., 1988)
12

. 

 Conform R. Manno (1992)
13

, un tonus muscular prea 

ridicat întârzie relaxarea dacă activitatea motrică nu a fost 

orientată în direcţia capacităţii de relaxare şi astfel se 

reduce supleţea. Supleţea articulară dezvoltată la un nivel 

foarte înalt poate avea şi repercursiuni negative asupra 

standardelor tehnice sau asupra fortificării musculare. 

  

3.1. Variaţii terminologice 

 

Denumirea generică a capacităţii omului de a realiza 

mişcări în funcţie de forţă, viteză, rezistenţă, coordonare, 

                                           
11 Macovei, S., 1998, Supleţea, contribuţii teoretice şi practico-metodice cu 

aplicaţii în gimnastica ritmică sportivă, Teză de doctorat, ANEFS, Bucureşti, 

pag. 75 
12 Ibidem, pag. 75 
13 Manno, R., 1992, Les bases de l'entrainement sportif, Edition Revue EPS, pag. 

146 



7 
 

supleţe, este dependentă de concepţia diferită a 

specialiştilor.  

Vom păstra ca denumire a acestei componente a 

procesului instructiv-educativ sintagma de capacităţi 

motrice, deoarece considerăm că este mult mai 

cuprinzătoare această denumire şi pentru a păstra 

terminologia promovată în programa şcolară în vigoare 

aferentă clasei pregătitoare, I şi a II-a. 

 Capacităţi condiţionale, reprezentate de: 

capacităţile de forţă; capacităţile de rezistenţă; 

capacităţile de viteză. 

 Capacităţi coordinative. 

 Capacităţi motrice intermediare sunt. 

 

3.2. Componentele supleţei 

 

Întâlnim în literatura de specialitate o concepţie 

aparte privind componentele supleţei. 

O prezentare originală o întâlnim la S. Macovei 

(1999)
14

, unde există trei tipuri de supleţe: 

 Supleţe musculo-ligamentară; 

 Supleţe neuro-motrică; 

 Supleţe articulară sau mobilitate articulară. 

 

3.3. Forme de manifestare 

 

În domeniul educaţiei fizice şi sportului există două 

tipuri de sistematizări ale formelor de manifestare a 

supleţei (1999)
15

: 

                                           
14 Macovei, S., 1999, Gimnastica ritmică şi supleţea, Editura ANEFS, pag. 16 
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I. Referitor la raportul dintre general şi specific din 

manifestarea supleţei: 

 Supleţea generală – se referă la noţiunea de 

mobilitate, care evidenţiază autonomia mişcării dezvoltată 

suficient, în majoritatea articulaţiilor; 

 Supleţea specifică – se raportează direct la specificul 

mişcărilor şi activităţilor desfăşurate de fiecare subiect, 

cunoscându-se clar solicitarea specifică a componentelor 

capacităţii motrice. 

II. Referitor la regimuri de lucru, static şi dinamic, 

fiecare formă luând în considerare angajarea pasivă şi/sau 

activă a pârghiilor segmentare. Astfel, sunt menţionate 

următoarele forme ale supleţei: 

 Supleţea pasivă – poate fi statică sau dinamică; 

 Supleţea activă – poate fi statică sau dinamică 

(supleţe musculo-ligamentară, supleţe neuro-motrică, 

supleţe / mobilitate articulară). 

 

3.4. Modalităţi de evaluare a supleţei 

 

Din literatura de specialitate consultată reiese că 

până în prezent nu există o standardizare hotărâtă de vreun 

forum naţional sau internaţional cu privire la o modalitate 

precisă de măsurare şi evaluare a conceptului de supleţe. 

 Evaluarea supleţei se realizează prin teste care 

implică mai multe articulaţii şi lanţuri musculare. 

                                                                             
15 Macovei, S., 1999, Gimnastica ritmică şi supleţea, Editura ANEFS, pag. 30 
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CAPITOLUL IV 

METODICA DEZVOLTĂRII SUPLEŢEI LA COPIII 

DIN CICLUL PRIMAR 

 

4.1. Generalităţi privind metodica de dezvoltare a 

supleţei 
 

Noul model este prezentat în continuare sub formă 

grafică în tabelul nr. 1. 
 

Tabelul nr. 1. Mijloace practice de dezvoltare a supleţei la 

nivelul copiilor din ciclul primar 
 

M
IJ

L
O

A
C

E
 

G
E

N
E

R
A

L
E

 

TEHNICI DE LUCRU 

CLASA 

P
r
eg

ă
ti

to
a

re
 

I 

a
 I

I-
a
 

a
 I

II
-a

 

a
 I

V
-a

 

E
x
e
r
ci

ţi
i 

P
A

S
IV

E
 

Convenţionale CLASICE      

Tip stretching 
Întindere pasivă şi 
menţinere (FNP) 

     

E
x
e
r
ci

ţi
i 

A
C

T
IV

E
 Statice convenţionale      

Dinamice 

Mişcări conduse      

Balansări      

E
x
e
r
ci

ţi
i 

M
IX

T
E

 

Elemente 

acrobatice 

Statice      

Dinamice      

Înlănţuire elemente 

acrobatice statice şi 

dinamice 

     

Legendă: Pasiv Lift and Hold - întindere pasivă şi menţinere (PLH); FNP - 

Facilitarea neuromusculară proprioceptivă 
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4.2. Locul capacităţilor motrice în lecţia de educaţie 

fizică 

 

În continuare prezentăm o sinteză, a ceea ce trebuie 

să respectăm în planificarea capacităţilor motrice, după Gh. 

Grigore şi G. Dinţică (2010)
16

: 

 Acţionarea continuă, pe durata întregului an şcolar, 

asupra dezvoltări capacităţilor motrice şi în mod prioritar în 

anumite perioade; 

 Capacităţile coordinative sunt capacităţile asupra 

cărora se poate acţiona în ambele semestre; 

 Capacităţile condiţionale viteza, rezistenţa şi forţa, 

vor fi dezvoltate prioritar în anumite etape ale anului, fără 

neglijarea celorlalte capacităţi motrice; 

 Pentru dezvoltarea mobilităţii se recomandă să se 

lucreze pe tot parcursul lecţiei sub forma exerciţiilor 

articulare cu şi fără rezistenţă sau exerciţiilor de stretching, 

chiar şi în veriga de influenţarea selectivă a aparatului 

locomotor. 

                                           
16 Grigore, Gh., Dinţică, G., 2010, Metodica dezvoltării calităţilor motrice la 

copiii de 7 – 11 ani, Editura Discobolul, pag. 6 – 7 
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CAPITOLUL VI 

EDUCAŢIA FIZICĂ LA CICLUL PRIMAR – 

CONŢINUT, CERINŢE 

 

Cercetând situaţia statistică a studiilor potenţialului 

biomotric de la nivelul populaţiei şcolare din ultimele patru 

deceni, creşterea mult mai mică a nivelului supleţei 

articulare în comparaţie cu celelalte componente ale 

capacităţii motrice, ne-am gândit la cauza acestui efect 

negativ. Astfel, am constatat că există: 

- Foarte mulţi profesori de educaţie fizică şi sport 

confundă termenul de mobilitate şi stabilitate articulară cu 

supleţea; 

- În ceea ce priveşte documentele de planificare, există 

trei tipuri de profesori: 

1. Profesori care prezintă mobilitatea şi stabilitate 

articulară în planificarea anuală ca fiind unitate de învăţare 

cu caracter permanent pe tot parcursul anului şcolar, însă 

nu acordă aceeaşi atenţie, precum ceorlalte componente ale 

capacităţii motrice (Figura nr. 1 din Anexa nr. 1). 

2. Profesori care nu prezintă deloc în documentele de 

planificare referiri la mobilitate şi stabilitate articulară sau 

supleţe (Figura nr. 2 din Anexa nr. 1).  

3. Profesori care prezintă mobilitatea şi stabilitate 

articulară în planificarea anuală ca fiind unitate de învăţare 

cu caracter de temă principală pe parcursul unui număr de 

10-12 lecţii în anul şcolar respectiv, acordând aceeaşi 

atenţie, precum ceorlalte componente ale capacităţii 

motrice (Figura nr. 3 din Anexa nr. 1). Acest tip de 

abordare îl considerăm drept de urmat fiind cel în care ne 

regăsim şi noi. 
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CAPITOLUL VII 

CONCLUZIILE CERCETĂRII TEORETICE 

 

Din analiza literaturii de specialitate se constată că 

supleţea nu are aceiaşi documentaţie bogată precum 

celelalte capacităţi motrice. 

Foarte puţini autori (J. Weineck, 1992; R. Manno, 

1992, S. Macovei, 1999; V. Tudor, 1999) recunosc supleţea 

şi o încadrează în grupa capacităţilor intemediare. 

Supleţea prezintă, în evoluţia vârstelor, faze de 

maximă sensibilitate, care se raportează la vârsta şcolarului 

mic.  

Amplitudinea articulară prezintă ameliorări ale 

indicilor de funcţionalitate articulară la vârsta copilăriei.  

Din studiul literaturii de specialitate am constatat că 

nu există modalităţi de evaluare a capacităţii intermediare 

supleţea. Singurele date existente în literatura de 

specialitate fiind din domeniul kinetoterapiei şi adresându-

se cu precădere supleţei articulare. 

De asemeni, am observat o carenţă în ceea ce 

priveşte metodica dezvoltării supleţei şcolarului mic. În 

literatura de specialitate nu există informaţii standardizate 

despre acest aspect extrem de important. De aceea am fost 

nevoiţi să preluăm ca model informaţii standardizate din 

gimnastica ritmică şi să le adaptăm la nivelul şcolarului 

mic. 

În niciuna dintre programele de educaţie fizică, cu 

precădere cele adresate elevilor din ciclul primar, nu există 

referiri la capacitatea intermediară supleţea. Astfel, suntem 

determinaţi să subliniem neclaritatea plasării supleţei în 

cadrul lecţiei de educaţie fizică. 
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PARTEA a II-a 

CERCETĂRI PRELIMINARE PRIVIND 

DETERMINAREA GRADULUI DE DEZVOLTARE 

ŞI EVOLUŢIA SUPLEŢEI LA ŞCOLARUL MIC 

 

CAPITOLUL VIII 

CADRUL OPERAŢIONAL AL CERCETĂRILOR 

PRELIMINARE 

 

 În elaborarea studiului preliminar privind 

dezvoltarea supleţei am luat în considereare două direcţii 

de cercetare. 

 O primă direcţie a urmarit investigarea 

manifestarilor supleţei articulare la nivelul şcolarului mic, 

respectiv elevii din clasele I-IV. În acest sens am realizat 

două studii, respectiv:  

 Studiul nr. 1 referitor la investigarea comparativă a 

indicilor de  supleţe articulară la elevii din cele 4 clase 

primare;  

 Studiul nr. 2 referitor la manifestarea indicilor de 

supleţe articulară  în evoluţia lor între testările iniţiale din 

semestrul al II-lea (primăvară) al anului şcolar 2014-2015 

şi testările finale din debutul semestrului I al anului şcolar 

2015-2016 (toamnă). 

Cea de a doua direcţie a urmărit realizarea unei 

anchete în rândul specialiştilor. Astfel, am aplicat un 

chestionar privind dezvoltarea capacităţilor motrice în 

contextul lecţiei de educaţie fizică la ciclul primar. 
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8.1. Premisele cercetărilor preliminare 

 

În cadrul studiului nr. 1, am plecat de la premisa că 

în lecţiile de educaţie fizică unul din principalele obiective 

vizate este dezvoltarea capacităţilor motrice, concomitent 

cu formarea priceperilor şi deprinderilor motrice (2010)
17

. 

Supleţea este o componentă a complexului de 

capacităţi motrice, care trebuie dezvoltate în şcoală.  

În demersul studiului nr. 2, am pornit de la premisa 

că supleţea articulară este o capacitate motrică 

intermediară, influenţată puternic de factorul ereditar. Dar 

ea se poate dezvolta în limitele moştenite, mai ales prin 

îmbunătăţirea funcţionalităţii musculo-ligamentare.
18

 

Astfel, ne-am dorit să vedem cum evoluează indicii 

de supleţe articulară după întreruperea activităţilor de 

educaţie fizică pe durata vacanţei de vară. 

Pentru cea de a doua direcţie de cercetare, am plecat 

de la premisa că abordarea programei de educaţie fizică 

depinde de perspectiva de predare a fiecărui cadru didactic.  

 

8.2. Scopurile cercetărilor preliminare 

 

 Realizarea unei diagnoze privind valorile supleţei 

articulare la şcolarul mic şi evoluţia acestora în raport de 

vârstă şi gen, la nivelul principalelor articulaţii; 

                                           
17 Grigore, Gh., Dinţică, G., 2010, Metodica dezvoltării calităţilor motrice la 

copiii de 7-11 ani, Editura Discobolul, Bucureşti, p. 5 
18 Ifrim, M., 1994, Probleme de genetică şi antropologie în sport, În: Medicia 

sportivã aplicată. Red.dr.I. Drăgan, Editura Editis, Bucureşti, pag. 321-333 
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 Prezentarea unei diagnoze a amplitudinii articulare 

pentru articulaţiile principale, la nivelul şcolarului mic, 

înainte şi după vacanţa de vară; 

 Investigarea opiniei profesorilor de educaţie fizică 

din învăţământul preuniversitar în ceea ce priveşte rolul 

lecţiei de educaţie fizică din cadrul ciclului primar şi 

percepţia acestora asupra supleţei. 

 

8.3. Obiectivele cercetărilor preliminare 

 

 Verificarea unor instrumente de lucru, în vederea 

elaborării cercetării experimentale finale; 

 Identificarea valorilor supleţei articulare a şcolarului 

mic; 

 Obţinerea unor date clare despre nivelul de 

dezvoltare al supleţei articulare la nivelul şcolarului mic; 

 Crearea unui grafic de evoluţie al supleţei pe fiecare 

nivel de clasă din ciclul primar; 

 Realizarea unei baze de date despre supleţe care va 

putea fi folosită în următoarele noastre cercetări; 

 Cunoaşterea gradului de dezvoltare al supleţei 

articulare la nivelul principlalelor articulaţii ale şcolarul 

mic, înainte şi după vacanţa de vară, în vederea conceperii 

pe viitor a unor mijloace specifice. 

 Cunoaşterea nivelului de manifestare al indicilor de 

supleţe articulară în principale articulaţii la şcolarii din 

ciclul primar; 

 Realizarea unei imagini generale asupra modului în 

care specialiştii domeniului îşi organizează procesul 

didactic la nivelul ciclului primar şi modalitatea de 
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abordare a componentelor capacităţii motrice în procesul 

didactic. 

 Identificarea perspectivei de predare în rândul 

profesorilor de educaţie fizică; 

 Cunoaşterea modului de gestionare a componentelor 

motrice din cadrul lecţiilor de educaţie fizică în rândul 

profesorilor din învăţământul preuniversitar; 

 Identificarea opiniei profesorilor de educaţie fizică 

din învăţământul preuniversitar privind rolul supleţei în 

lecţia de educaţie fizică; 

 Identificarea opiniei profesorilor de educaţie fizică 

din învăţământul preuniversitar privind utilizarea 

mijloacelor ce implică supleţea în cadrul lecţiilor de 

educaţie fizică; 

 Identificarea opiniei profesorilor de educaţie fizică 

din învăţământul preuniversitar privind plasarea supleţei 

într-una dintre verigile lecţiei. 

 

8.4. Sarcinile cercetărilor preliminare 

 

 Documentarea ştiinţifică şi lărgirea fondului 

informaţional prin cărţi cunoscute la nivel internaţional; 

 Formularea ipotezelor; 

 Elaborarea planului de desfăşurare al studiului; 

 Etapizarea programelor de cercetare; 

 Stabilirea instrumentelor de evaluare – teste şi probe 

de evaluare a supleţei; 

 Stabilirea grupelor de subiecţi participanţi la 

cercetare; 
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 Elaborarea chestionarului de opinie adresat 

profesorilor de educaţie fizică folosind aplicaţia Formulare 

Google din cadrul serviciului Google Drive; 

 Verificarea relevanţei, consistenţei şi validităţii 

chestionarului prin programul de analiză statistică SPSS 

versiunea 15, calculând coeficientul Alpha Cronbach 

(Consistenţa internă); 

 Aplicarea chestionarului în cadrul consfătuirilor, 

respectiv şedinţelor metodice din Bucureşti şi pe reţelele 

sociale dedicate profesorilor; 

 Desfăşurarea studiilor; 

 Înregistrarea, analiza şi interpretarea statistică a 

datelor obţinute în urma cercetării. 

 

8.5. Ipotezele cercetărilor preliminare 

 

Ipoteza studiului nr. 1: 

 Particularităţile de creştere şi dezvoltare ale 

şcolarului mic pot determina îmbunătăţiri ale valorilor de 

supleţe articulară pe parcursul ciclului primar. 

Ipoteza studiului nr. 2: 

 Lipsa intervenţiei didactice şi a activităţilor mortice 

dirijate pe parcursul vacanţei de vară poate determina 

stagnări în manifestarea valorilor de supleţe articulară. 

 

8.6. Metode şi tehnici de cercetare utilizate 

 

 Metoda documentării teoretice; 

 Metoda observaţiei; 

 Metoda experimentului constatativ; 
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 Metoda anchetei; 

 Metoda statistică; 

 Metoda reprezentării grafice. 

 

8.7. Etapele cercetărilor preliminare 

 

Cercetarea preliminară s-a realizat în 4 etape, 

conform tabelului nr. 2: 

 

Tabelul nr. 2. Etapele cercetărilor preliminare 

 

N
R

. 

ETAPELE 

CERCETĂRILOR 

PRELIMINARE 

FAZELE 

CERCETĂRILOR 

PRELIMINARE 

PERIOADA 

E
T

A
P

A
 1

 

Documentare 

bibliografică 

Studiul cărţilor de 
specialitate, articolelor, 

paginilor web 

Permanent 

E
T

A
P

A
 2

 

Stabilirea grupelor de 

subiecţi din cadrul 

studiului nr. 1 

Copii din clasele I-IV în 
anul şcolar 2014-2015, de 

la Şcoala Gimnazială Nr. 

192 

04-12 

Octombrie 
2014 

Stabilirea grupelor de 

subiecţi din cadrul 

studiului nr. 2 

Copii din clasele I, a II-a şi 
a III-a în anul şcolar 2014-

2015, care au promovat în 

anul şcolar următor la 
clasele a II-a, a III-a şi a 

IV-a, de la Şcoala 
Gimnazială Nr. 192 

23 Februarie 

- 01 Martie 
2015 

Stabilirea grupelor de 

subiecţi din cadrul 

studiului nr. 3 

Profesori de educaţie fizică 

din România 

14-15 Martie 

2015 
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N
R

. 
ETAPELE 

CERCETĂRILOR 

PRELIMINARE 

FAZELE 

CERCETĂRILOR 

PRELIMINARE 

PERIOADA 
E

T
A

P
A

 3
 

Stabilirea modalităţilor 

de evaluare a subiecţilor 

din cadrul studiilor nr. 1 

şi 2 

Evaluarea supleţei statice 

(din bateria de teste oferita 
de B. Mackenzie19;20 şi V. 

Tudor21) 

18 Octombrie-

30 Noiembrie 

2014 

Stabilirea modalităţilor 

de evaluare a subiecţilor 

din cadrul studiului nr. 3 

Elaborarea chestionarului 

de opinie 

21 Martie -  

21 Iunie 2015 

Stabilirea instrumentelor de 

colectare a datelor din 

cadrul studiului nr. 3 

Direct (la consfătuiri şi 
şedinţe metodice) 27-30 Iunie 

2015 Online (pe reţele sociale 

dedicate profesorilor) 

E
T

A
P

A
 4

 

Desfăşurarea cercetării 

din cadrul studiului nr. 1 

Testarea supleţei 

principalelor articulaţii 
înainte de vacanţa de vară  

02 Decembrie 

2014 - 29 
Ianuarie 2015 

Desfăşurarea cercetării 

din cadrul studiului nr. 2 

Testarea supleţei 

principalelor articulaţii 

înainte de vacanţa de vară 

02-31 Martie 

2015 

Testarea supleţei 

principalelor articulaţii 
după vacanţa de vară 

21-30 

Septembrie 
2015 

Desfăşurarea cercetării 

din cadrul studiului nr. 3 

Aplicarea chestionarului în 

format letric (la consfătuiri 

şi şedinţe metodice) 

11; 18 

Septembrie 

2015 

Aplicarea chestionarului în 

format eletronic (pe reţele 

sociale dedicate 
profesorilor) 

12 Septembrie 

2015 -  

05 Februarie 
2016 

E
T

A
P

A
 5

 

Prelucrarea rezultatelor 

din cadrul studiului nr. 1 

Centralizarea, analiza şi 

interpretarea datelor 

30 Ianuarie - 

27 Aprilie 

2015 

Prelucrarea rezultatelor 

din cadrul studiului nr. 2 

Centralizarea, analiza şi 
interpretarea datelor 

01-12 Aprilie 
2016 

Prelucrarea rezultatelor 

din cadrul studiului nr. 3 

Centralizarea, analiza şi 
interpretarea datelor 

06 Februarie - 

18 Aprilie 

2016 

                                           
19 Mackenzie, B., 2005, 101 Performance Evaluation Tests, Published by Electric 

Word plc, London, pag. 85 
20 Ibidem, pag. 79 
21 Tudor, V., 2013, Măsurare şi evaluare în sport, Editura Discobolul, pag. 155 
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CAPITOLUL IX 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

CERCETĂRILOR PRELIMINARE 

 

9.1. Cercetări privind manifestări ale supleţei  

articulare la nivelul şcolarului mic 

 

Prima direcţie în elaborarea studiului preliminar 

privind dezvoltarea supleţei la nivelul şcolarului mic 

cuprinde: 

 Studiul nr. 1 - Evaluarea supleţei comparativ pe 

nivele de clasă; 

 Studiul nr. 2 - Manifestări ale supleţei articulare la 

şcolarul de ciclu primar înainte şi după vacanţa de vară. 

În vederea verificării instrumentelor de lucru pentru 

optimizarea metodologiei de organizare, desfăşurare şi 

evaluare a supleţei articulare la nivelul principalelor 

articulaţii ale copiilor din ciclul primar, am utilizat un 

experiment constatativ. 
 

9.1.1. Subiecţii, durata şi locul cercetărilor 
 

Cercetările s-au desfăşurat la Şcoala Gimnazială Nr. 

192 din Bucureşti. 

Testările din cadrul studiului nr. 1 s-au efectuat în 

perioada 02 decembrie 2014 – 29 ianuarie 2015. În tabelul 

nr. 1, din anexa nr. 2 este prezentat modelul fişei de 

înregistrare al rezultatelor măsurătorilor din cadrul 

testărilor. 

Subiecţii cercetaţi sunt în număr de 160 (80 de elevi 

şi 80 de eleve). Aceşti copii au fost selectaţi din clasele I – 

IV, şi au participat la lecţiile de educaţie fizică, în anul 
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şcolar 2014-2015. Au fost create câte un grup de elevi şi un 

grup de eleve pentru fiecare clasă din ciclul primar. În total, 

s-au format 4 grupe de câte 20 elevi şi 4 grupe de câte 20 

eleve. 

În tabelul nr. 3 este prezentată repartiţia de gen, pe 

clase, din cadrul testărilor supleţei articulare a şcolarilor, 

din clasele I-IV.  
 

Tabelul nr. 3. Repartiţia de gen, pe clase (Studiul nr. 1) 
 

An şcolar 2014-

2015 

Nr. Subiecţi 

Cercetaţi 

Gen 

Masculin Feminin 

Clasa I 40 20 20 

Clasa a II-a 40 20 20 

Clasa a III-a 40 20 20 

Clasa a IV-a 40 20 20 

Total 160 80 80 

 

O mare parte dintre subiecţii primului studiu 

(majoritatea celor din clasele I-III), au luat parte şi la 

următoarea cercetare (studiul nr. 2). 

Testările din cadrul studiului nr. 2 s-au desfăşurat în 

perioada 02-31 martie 2015 – 21-30 septembrie 2015. 

Subiecţii cercetaţi sunt în număr de 68, elevi şi eleve, 

din clasele I, a II-a şi a III-a, care au participat la lecţiile de 

educaţie fizică, în anul şcolar 2014-2015 şi au promovat în 

anul şcolar următor la clasele a II-a, a III-a şi a IV-a. 

Testările iniţiale s-au efectuat în semestrul al II-lea (Testare 

iniţială) al anului şcolar 2014-2015, iar testările finale s-au 

desfăşurat  în debutul semestrului I al anului şcolar 2015-

2016 (Testare finală). 
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În tabelul nr. 4 este prezentată repartiţia de gen, pe 

clase din cadrul testărilor supleţei articulare a şcolarilor, din 

clasele II-IV, din anul şcolar 2015-2016.  
 

Tabelul nr. 4. Repartiţia de gen, pe clase (Studiul nr. 2) 
 

An şcolar 2015-2016 
Nr. Subiecţi 

Cercetaţi 

Gen 

Masculin Feminin 

Clasa a II-a 27 18 9 

Clasa a III-a 26 14 12 

Clasa a IV-a 15 5 10 

Total 68 37 31 

 

Toţi subiecţii cercetării, din cadrul studiului nr. 2, au 

luat parte şi la studiul nostru anterior. 
 

9.1.2. Testele, măsurătorile şi probele utilizate 
 

Pentru evaluarea supleţei articulare s-au folosit teste 

din bateria B. Mackenzie (2005) şi V. Tudor 2013. 

Acestea au fost folosite în ambele studii constatative 

pentru a avea unitate în interpretarea rezultatelor. 

Pentru măsurarea amplitudinii articulare a umărului, 

am utilizat Testul supleţei articulare a umărului şi 

pumnului (Static Flexibility Test – Shoulder and Wrist) 

după B. Mackenzie (2005)
22

. Testul Supleţei Şoldului după 

V. Tudor (2013)
23

 l-am utilizat pentru a măsura nivelul de 

supleţe din cadrul articulaţiei coxo-femurale. Prin Testul 

Supleţei Gleznei (Static Flexibility Test – Ankle) după B. 

Mackenzie (2005)
24

, am măsurat amplitudinea articulară de 

la nivelul gleznei.  

                                           
22 Mackenzie, B., 2005, 101 Performance Evaluation Tests, Published by Electric 

Word plc, London, pag. 85 
23 Tudor, V., 2013, Măsurare şi evaluare în sport, Editura Discobolul, pag. 155 
24 Mackenzie, B., 2005, 101 Performance Evaluation Tests, Published by Electric 

Word plc, London, pag. 79 
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9.1.3. Rezultate şi discuţii (Studiul nr. 1) 
 

Datele brute sunt prezentate în intervalul tabelelor nr. 

2-9 din anexa nr. 3. 

Rezultatele au fost întabelate şi introduse în 

programul Microsoft Office Excel, versiunea 2007. 

Rezultatele apreciate în evoluţia lor pe nivel de clasă 

arată pentru toate articulaţiile valori care cresc la ambele 

genuri. La modul general indicatorii statistici prezentaţi în 

tabelul nr. 11 arată mici diferenţe între subiecţii de gen 

masculin şi cei de gen feminin. Observăm că elevele, după 

cum era de aşteptat, au valori uşor mai bune. Pentru 

articulaţiile umărului şi gleznelor se constată îmbunătăţiri 

de la clasa I, spre a II-a şi a III-a şi uşoară scădere la clasa a 

IV-a. 
 

În tabelul nr. 5 sunt prezentate rezultatele calculului 

statistic din cadrul testărilor supleţei articulare a umărului 

şi pumnului, la elevii şi elevele din clasele I-IV.  
 

Tabelul nr. 5. Rezultate generale evoluţiei supleţei 

articulare a umărului şi pumnului, la elevii şi elevele din 

clasele I-IV 
 

Clasa Gen N M Md S Cv Min Max 

I 
Masculin 20 34.5 30 12.18 35.31% 15 60 

Feminin 20 31.75 30.5 10.03 31.59% 16 60 

a II-a 
Masculin 20 39.35 44 12.42 31.57% 15 61 

Feminin 20 42.5 43.5 8.28 19.48% 31 58 

a III-a 
Masculin 20 45.7 41.5 9.96 21.81% 35 64 

Feminin 20 41.4 42.5 11.07 26.74% 20 61 

a IV-a 
Masculin 20 39.7 38.5 8.51 21.45% 28 55 

Feminin 20 45.5 44 12.60 27.71% 25 65 

Legendă: N-număr subiecţi, M-medie aritmetică, Md-Mediană, S-abatere 

standard, Cv-Coeficient de variaţie (0-5% - omogenitate foarte mare, 5-15% - 

omogenitate mare, 15-35% - omogenitate medie, 35-70% omogenitate slabă, 70-

100% grup eterogen), Min-Valoarea minimă, Max-Valoarea maximă.  
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În tabelul nr. 6 sunt prezentate rezultatele calculului 

statistic din cadrul testărilor supleţei articulare a şoldului, 

la elevii şi elevele din clasele I-IV. 
 

Tabelul nr. 6. Rezultate generale evoluţiei supleţei 

articulare a şoldului, la elevii şi elevele din clasele I-IV 
 

Clasa Gen N M Md S Cv Min Max 

I 
Masculin 20 -13.85 -17 13.30 - -35 +9 

Feminin 20 -5 0 9.43 - -33 +3 

a II-a 
Masculin 20 -7.65 -11.5 9.38 - -23 +7 

Feminin 20 -3.05 -1.5 10.91 - -20 +21 

a III-a 
Masculin 20 -2.65 0 6.98 - -18 +7 

Feminin 20 -4 -3.5 8.28 - -18 +10 

a IV-a 
Masculin 20 -5.3 -4 8.90 - -20 +6 

Feminin 20 +2.7 1.5 17.29 - -24 +62 

Legendă: N-număr subiecţi, M-medie aritmetică, Md-Mediană, S-abatere 

standard, Cv-Coeficient de variaţie (Coeficientul de variaţie nu a fost calculat 

fiind lipsit de semnificaţie, valorile seriei având valori negative), Min-Valoarea 

minimă, Max-Valoarea maximă.  
 

În tabelul nr. 7 sunt prezentate rezultatele calculului 

statistic din cadrul testărilor supleţei articulare a gleznei, la 

elevii şi elevele din clasele I-IV. 
 

Tabelul nr. 7. Rezultate generale evoluţiei supleţei 

articulare gleznei, la elevii şi elevele din clasele I-IV 
 

Clasa Gen N M Md S Cv Min Max 

I 
Masculin 20 38.7 40 5.30 13.70% 30 47 

Feminin 20 39.55 40.5 5.70 14.43% 28 50 

a II-a 
Masculin 20 46.8 46 10.24 21.88% 27 61 

Feminin 20 40.65 38 7.08 17.41% 32 55 

a III-a 
Masculin 20 50.7 50 7.23 14.26% 42 69 

Feminin 20 49.6 51 7.13 14.38% 34 60 

a IV-a 
Masculin 20 47.5 48 7.04 14.83% 33 58 

Feminin 20 48.4 49 6.90 14.27% 37 63 

Legendă: N-număr subiecţi, M-medie aritmetică, Md-Mediană, S-abatere 

standard, Cv-Coeficient de variaţie, Min-Valoarea minimă, Max-Valoarea 

maximă.  
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Analiza rezultatelor la clasa I ne arată că elevii au 

valori mai bune de supleţe decât elevele la nivelul 

articulaţiei umărului şi pumnului. Conform tabelului nr. 5, 

valoarea mediei aritmetice a elevilor (34.5) este mai bună 

decât cea a elevelor (31.75). Din figura nr. 1, observăm că 

diferenţa mediilor aritmetice dintre elevi şi eleve este de 

2.75 cm. 

La nivelul articulaţiei şoldului, rezultatele din urma 

testării supleţei elevilor sunt mai modeste decât ale 

elevelor. Conform tabelului nr. 6, valoarea mediei 

aritmetice a elevilor (-13.85) este mai mică decât cea a 

elevelor (-5). Diferenţa mediilor aritmetice dintre elevi şi 

eleve este de 8.85 cm. Astfel, putem afirma că nu s-a 

insistat pe dezvoltarea supleţei articulare la acest nivel. 

Diferenţele mediilor calculate sunt reliefate în figura nr. 1. 

Rezultatele din urma testării supleţei articulare a 

gleznei indică valori mai bune în cazul elevelor în 

comparaţie cu elevii. Conform tabelului nr. 7, valoarea 

mediei aritmetice a elevelor (39.55) este mai bună decât 

cea a elevilor (38.7). Din figura nr. 1, observăm că 

diferenţa mediilor aritmetice dintre elevi şi eleve este foarte 

mică (0.85). 

Conform tabelului nr. 5, omogenitatea rezultatelor 

şcolarilor din clasa I este slabă în cazul elevilor, valoarea 

coeficientului de variaţie fiind 35.31% şi medie în cazul 

elevelor, valoarea coeficientului de variaţie fiind 31.59%. 

 



26 
 

 
 

Figura nr.  1. Diferenţele mediilor aritmetice obţinute în 

cadrul testelor la nivelul clasei I 

 

9.1.4. Rezultate şi discuţii (Studiul nr. 2) 

 

Datele brute sunt prezentate în intervalul tabelelor nr. 

12-17 din anexa nr. 4. 

Rezultatele arată diferenţe între valorile de supleţe 

dintre cele două testări cu particularizări specifice pentru 

fiecare articulaţie. În intervalul tabelelor nr. 18-44 este 

prezentată analiza statistică generală referitoare la fiecare 

dintre articulaţiile evaluate comparativ pe cele două testări. 

Comparaţia a privit testarea iniţiala şi finală separat pentru 

elevi şi pentru eleve. 
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Tabelul nr. 8. Rezultate generale ale evoluţiei supleţei 

articulare a umărului şi pumnului, la elevii şi elevele din 

clasa I (Testare iniţială) – a II-a (Testare finală) 
 

CLASE Clasa I-II (ELEVI) Clasa I-II (ELEVE) 

TESTARE 
Testare 

iniţială 

Testare 

finală 

Testare 

iniţială 

Testare 

finală 

S
u

p
le

ţe
 a

r
ti

c
u

la
ră

 a
 

u
m

ă
r
u

lu
i 

şi
 

p
u

m
n

u
lu

i 

Număr cazuri 18 18 9 9 

Medie aritmetică 39.94 30.94 32.33 33.78 

Mediană 36.50 31.00 28.00 39.00 

Diff. (Testare 
iniţială-Testare 

finală) 

Diff. -9.0 1.44 

% -22.5% 4.5% 

Abatere standard 14.11 11.19 13.18 14.59 

Coeficient de variaţie 35.34% 36.15% 40.77% 43.20% 

Legendă: Diff. - Diferenţa 

 

Tabelul nr. 9. Testul Wilcoxon - Evoluţia supleţei 

articulare a umărului şi pumnului, la elevii şi elevele din 

clasa I (Testare iniţială) – a II-a (Testare finală) 
 

 N Media rangurilor Suma rangurilor 

E
le

v
i 

Ranguri negative 14a 9.39 131.50 

Ranguri pozitive 3b 7.17 21.50 

Egalitate 1c 
  

Total 18 
  

Z -2.606 

p 0.009 

E
le

v
e 

Ranguri negative 3a 4.67 14.00 

Ranguri pozitive 5b 4.40 22.00 

Egalitate 1c 
  

Total 9 
  

Z -0.560 

p 0.575 

Legendă: N - număr subiecţi; Z - valoarea calculată a testului; p - prag de 

semnificaţie statistică; a - Rezultate Testare finală < Rezultate Testare iniţială;  b - 

Rezultate Testare finală > Rezultate Testare iniţială; c - Rezultate Testare finală 

= Rezultate Testare iniţială 
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Tabelul nr. 10. Mann-Whitney U - Evoluţia supleţei 

articulare a umărului şi pumnului, la elevii şi elevele din 

clasa I (Testare iniţială) – a II-a (Testare finală) 
 

  N Media rangurilor Suma rangurilor 

Testare 

iniţială 

Elevi 18 15.47 278.50 

Eleve 9 11.06 99.50 

Total 27     

Z -1.371 

p 0.170 

Testare 

finală 

Elevi 18 13.31 239.50 

Eleve 9 15.39 138.50 

Total 27     

Z -0.644 

p 0.520 

Legendă: N - număr subiecţi; Z - valoarea calculată a testului; p - prag de 

semnificaţie statistică. 

 Între cele două testări a supleţei articulare a umărului 

şi pumnului, elevii clasei  I au avut o regresie. Conform 

tabelului nr. 8, elevii prezintă o regresie (-22.5% procente) 

între cele două testări. Din figura nr. 2, observăm că 

valorile mediei aritmetice scad de la 39.94 în Testare 

iniţială, la 30.94 în Testare finală. 

 În cazul elevilor clasei I, această scădere este 

semnificativă statistic, deoarece valoarea lui p este mai 

mică de 0.05. Conform tabelului nr. 9, valoarea lui p prin 

aplicarea testului Wilcoxon este 0.009. 

 Conform tabelului nr. 18, elevele clasei I au avut o 

uşoară creştere (+4.5% procente) între cele două testări. 

Din figura nr. 2, observăm că valorile mediei aritmetice 

cresc de la 32.33 în Testare iniţială, la 33.78 în Testare 

finală. 

 În cazul elevilor clasei I, această scădere este 

nesemnificativă statistic, deoarece valoarea lui p este mai 
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mare de 0.05. Conform tabelului nr. 9, valoarea lui p prin 

aplicarea testului Wilcoxon este 0.575. 

 Conform tabelului nr. 10, atât la Testarea iniţială, cât 

şi la cea din Testare finală, nu s-au înregistrat diferenţe 

semnificative între valorile obţinute de elevi şi cele 

obţinute de eleve. Acest fapt este demonstrat prin aplicarea 

testului Mann-Whitney U. În ambele cazuri, atât Testare 

iniţială (0.170) cât şi Testare finală (0.520), valorile lui p 

sunt mai mari de 0.05. 

 Conform tabelului nr. 18, omogenitatea rezultatelor 

elevilor clasei I este scăzută, atât în Testare iniţială, cât şi în 

Testare finală, coeficientul de variaţie find mai mare de 

35%. 
 

 
 

Figura nr.  2. Media Aritmetică - Evoluţia supleţei 

articulare a umărului şi pumnului, la elevii şi elevele din 

clasa I (Testare iniţială) – a II-a (Testare finală) 
 

9.2. Opinii ale specialiştilor privind dezvoltarea 

capacităţilor motrice în contextul lecţiei de educaţie 

fizică la ciclul primar (Studiul nr. 3) 
 

9.2.1. Subiecţii, durata şi locul cercetării 
 

Studiul s-a desfăşurat în perioada 01 septembrie 

2015 – 05 februarie 2016 la nivelul profesorilor de educaţie 

fizică din învăţământul preuniversitar românesc. 
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Chestionarul a fost elaborat în intervalul perioadei 21 

martie - 21 iunie 2015, prin intermediul aplicaţiei 

Formulare Google, din cadrul serviciului Google Drive. 

Răspunsurile au fost obţinute de la specialiştii în 

educaţie fizică pe două căi: direct (la consfătuiri şi şedinţe 

metodice) şi online (pe reţele sociale dedicate profesorilor). 

Subiecţii studiului sunt în număr total de 313, dintre 

care 122 au fost chestionaţi direct şi 191 prin intermediul 

serviciilor computerizate online. 
 

9.2.2. Conţinutul chestionarului adresat cadrelor 

didactice 
 

Pentru a afla punctul de vedere al profesorilor de 

educaţie fizică din învăţământul preuniversitar în ceea ce 

priveşte rolul lecţiei de educaţie fizică din cadrul ciclului 

primar, în ce măsură aceştia acceptă sistemul oferit de 

curriculum, care sunt perspectivele predării din punctul lor 

de vedere şi rolul capacităţii intermediare supleţea, am 

considerat necesar realizarea unei anchete sociologice 

utilizând metoda chestionarului. 

Sursele bibliografice utilizate în elaborarea 

chestionarului de opinie au fost: Programa şcolară pentru 

educaţie fizică - clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a 

(2013)
25

; A. Dragnea et. al. (2006)
26

; A. Bota şi S. 

Teodorescu (2010)
27;

; M. Stănescu (2012)
28

; M. Stănescu 

                                           
25 Programa şcolară pentru educaţie fizică clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a 

II-a, 2013, Ministerul Educaţiei Naţionale, pag. 2 
26 Dragnea, A., Bota, A., Stănescu, M., Teodorescu, S., Şerbănoiu, S., & Tudor, 

V., 2006, Educaţie fizică şi sport – Teorie şi didactică, Editura FEST, Bucureşti, 

pag 111 
27 Bota, A., & Teodorescu, S., 2010, Educaţia fizică – disciplină în planul de 

învăţământ, Editura Discobolul, pag. 28-29, 49 
28 Stănescu, M., 2012, Didactica educaţiei fizice, Editura Universitară, pag. 15, 42 
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(2013)
29

; Plan cadru de învăţământ pentru anul şcolar 2015-

2016 (ORDIN nr. 3.371 din 12 martie 2013)
30

. 

Tematica chestionarului a privit mai multe direcţii de 

investigare. Din totalul celor 25 de întrebări ale 

chestionarului. Primele 7 se referă la opinia specialiştilor 

privind rolul lecţiei de educaţie fizică în ciclul primar. 

Următoarele 10 întrebări se referă la concepţiile 

specialiştilor privind dezvoltarea capacităţilor motrice în 

lecţiile de educaţie fizică din ciclul primar, cu referiri 

speciale la capacitatea motrică supleţe. La acestea se 

adaugă încă 8 intrebări, care descriu componenţa 

eşantionului de respondenţi, cu referiri la vârstă, vechime 

în învăţământ, statut professional. 

S-au utilizat următoarele tipuri de scale în 

construcţia chestionarului: 

 Scala nominală - utilizată pentru variabilele de tip 

calitativ (ex. genul respondenţilor - masculin, Feminin). 

 Scala proporţională / raport – utilizată pentru 

variabile de tip cantitativ (ex. varsta respondenţilor). 

Aceasta perimite orice tip de operaţii şi o prelucrare 

statistică mai rafinata şi are specific faptul că zero chiar 

daca nu se întalneşte concret la nicio unitate statistică 

semnifică absenţa fenomenului. 

                                           
29Stănescu, M., 2013, Dezvoltări în didactica educaţiei fizice, Editura BREN,  

pag. 9-10 
30 Plan cadru de învăţământ pentru anul şcolar 2015-2016, ORDIN nr. 3.371 din 

12 martie 2013, http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-

actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%

20planurilor-

cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20

planurilor-cadru%20de%20invatamant.pdf  

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%20planurilor-cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20planurilor-cadru%20de%20invatamant.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%20planurilor-cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20planurilor-cadru%20de%20invatamant.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%20planurilor-cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20planurilor-cadru%20de%20invatamant.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%20planurilor-cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20planurilor-cadru%20de%20invatamant.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%20planurilor-cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20planurilor-cadru%20de%20invatamant.pdf
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 Scala interval – utilizată pentru variabile de tip 

cantitativ, ierarhizează obiectele, utilizând însă distanţe 

egale între ranguri. S-a folosit scala interval pe cinci nivele, 

utilizată pentru ierarhizarea cantitativă cu distanţe egale 

între ranguri. Scala de completare a acestui chestionar este 

următoarea: 

 1 - Dezacord puternic, deloc, niciodată, nu sunt deloc de 

acord cu enunţul, într-o foarte mică măsură. 

 2 - Dezacord, foarte puţin, în mică măsură, destul de rar, 

acord minim cu enunţul, într-o mică măsură. 

 3 - Nedecis, puţin, des, acord relativ cu enunţul, într-o 

oarecare măsură. 

 4 - Acord, mult, foarte des, acord mare cu enunţul, într-

o mare măsură. 

 5 - Acord puternic, foarte mult, în fiecare lecţie, în 

totalitate de acord cu enunţul, într-o foarte mare măsură. 

Întrucât chestionarul nu este standardizat am dorit să 

verificăm relevanţa, consistenţa şi validitatea acestuia. În 

acest sens s-a calculat prin programul de analiză statistică 

SPSS coeficientul Alpha Cronbach (Consistenţa internă). 

Valoarea numerică care conferă fidelitate chestionarului  

este de 0.70 -1, conform M. Popa (2009)
31

.  În cazul nostru 

valoarea lui Cronbach’s Alpha calculat este 0.873, fiind 

>0.70, ceea ce înseamnă consistenţă internă ridicată. 

În anexe sunt prezentate modalitatea de completare a 

chestionarului: 

                                           
31 Popa, M., 2009,  Analiza de itemi din perspectiva teoriei clasice a testului, 

Universitatea din Bucureşti, pag. 11 
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 Format letric (la consfătuiri şi şedinţe metodice) - în 

figurile nr. 3 - 8 din anexa nr. 5 sunt prezentate copiile 

chestionarului care s-a aplicat pe hârtie; 

 Format eletronic (pe reţele sociale dedicate 

profesorilor) - în figura nr. 3 este prezentată copia 

chestionarului care s-a aplicat în format electronic. 

În cadrul figurii nr. 21 este redat spre exemplificare 

conţinutul chestionarului în format electronic adresat 

specialiştilor în educaţie fizică, aplicat online pe reţelele 

sociale destinate cadrelor didactice. La anexa nr. 5 între 

figurile nr. 3 - 8, se regăseşte varianta oferită subiecţilor în 

format tipărit. 
 

 Chestionarul în format electronic adresat 

specialiştilor în educaţie fizică, aplicat online pe reţelele 

sociale destinate cadrelor didactice: 
 

 
 

Figura nr.  3. Chestionarul în format electronic adresat 

specialiştilor în educaţie fizică, aplicat online pe reţelele 

sociale destinate cadrelor didactice 
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9.2.3. Rezultate şi discuţii (Studiul nr. 3) 
 

Răspunsurile subiecţilor chestionaţi se găsesc în 

anexa nr. 9, iar prelucrarea datelor în anexa nr. 10. 

În figura nr. 4 am dorit să prezentăm ce variante de 

răspuns predomină în urma prelucrării datelor din cadrul 

chestionarului aplicat. Este o imagine generală, care a luat 

în considerare grila de răspunsuri pentru fiecare din 

întrebările din chestionar. 
 

 
 

Figura nr.  4. Cunoaşterea competenţelor generale care 

jalonează achiziţiile elevului pentru întregul ciclu primar 

este un proces important al lecţiei de educaţie fizică 
 

 Discuţii 
 

Din analiza răspunsurilor la itemii 1 şi 2, se constată 

opinii favorabile privind importanţa acordată de subiecţii 

respondenţi, lecţiei de educaţie fizică de la nivelul ciclului 

primar. Aceştia apreciază şi rolul ei favorabil pentru 

formarea de competenţe, ce vor ajuta dezvoltarea ulterioară 

a şcolarului. De altfel, la modul general, aceasta este 

perioada a cărei funcţie educativă asigură formarea 

cunoştinţelor şi deprinderilor viitoare
32

. 

                                           
32 Golu, F., 2010, Psihologia dezvoltării umane, Edititura Universitară, pag. 156 
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CAPITOLUL X 

CONCLUZIILE PĂRŢII a II-a 

 

10.1. Concluziile studiului nr. 1  
 

Rezultatele obţinute oferă date obiective despre 

nivelul de dezvoltare al supleţei articulare la subiecţii 

testaţi şi graficul de evoluţie pe fiecare nivel de clasă din 

ciclul primar.  

Ipoteza cercetării nr. 1, conform căreia: 

„Particularităţile de creştere şi dezvoltare ale şcolarului 

mic pot determina îmbunătăţiri ale valorilor de supleţe 

articulară pe parcursul ciclului primar”, s-a validat prin 

intermediul graficului de evoluţie de la fiecare nivel de 

clasă, din ciclul primar, creat din rezultatele obţinute 

(tabelul nr. 14, 15 şi 16). Aşadar, apreciem că evoluţia 

valorilor este dependentă atât de particularităţile de creştere 

şi dezvoltare ale şcolarului mic, cât şi de intervenţia 

pedagogică din cadrul activităţilor motrice la care participă 

aceştia.  
 

10.2. Concluziile studiului nr. 2 
 

Considerăm că progresul valorilor supleţei articulare 

este direct dependentă de intervenţia practico-metodică de 

specialitate. 

Constatăm că în educaţia fizică şcolară, capacităţii 

intermediare supleţea, nu i se acordă importanţa cuvenită. 

Lipsa exerciţiului poate determina pe viitor neajunsuri şi 

rigiditate în manifestarea capacităţii de mişcare. 

Rezultatele cercetării susţinute de calculele statistice 

efectuate susţin ipoteza noastră, conform căreia „Lipsa 
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intervenţiei didactice şi a activităţilor mortice dirijate pe 

parcursul vacanţei de vară poate determina stagnări în 

manifestarea valorilor de supleţe articulară”.  
 

10.3. Concluziile studiului nr. 3 
  

Având în vedere rezultatele obţinute, relevanţa şi 

consistenţa chestionarului susţinute de analiza statistică 

obţinută, putem concluziona următoarele: 

 Pregătirea profesională a respondenţilor s-a 

evidenţiat în pertinenţa răspunsurilor care promovează o 

abordare didactică specifică educaţiei fizice, dar îndreptată 

spre educarea prin mişcare cu evaluări de tip formativ. 

 Opţiunea pentru suplimentarea lecţiilor de educaţie 

fizică la acest nivel se încadrează în contextul actual al 

demersurilor organizatorice, politice şi educaţionale care 

urmăresc îmbunătăţirea sistemului nostru de învăţământ. 

 La nivelul sistemului de învăţământ, este necesară 

introducerea unor fundamentări teoretice şi metodice noi, 

în ceea ce priveşte cunoaşterea rolului lecţiei de educaţie 

fizică, din ciclul primar, de către profesori. Susţinem 

această afirmaţie din urma analizei răspunsurilor la primii 

şase itemi ai chestionarului în scopul îmbunătăţirii 

bagajului de cunoaştere al profesorilor. 

 

10.4. CONCLUZII GENERALE  

 

 Analiza datelor din cadrul testărilor supleţei 

articulare la nivelul şcolarului mic realizate ne determină să 

afirmăm că supleţea subiecţilor a înregistrat modificări mici 

şi nesemnificative statistic. Acest fapt se datorează lipsei 
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unor activităţi motrice dirijate, chiar şi la această vârstă de 

maximă sensibilitate. 

 Din punctul nostru de vedere, progresul valorilor 

supleţei articulare este direct dependentă de intervenţia 

practico-metodică de specialitate. 

 Foarte mulţi profesori de educaţie fizică confundă 

termenul de mobilitate şi stabilitate articulară cu supleţea. 

 În ceea ce priveşte pregătirea documentelor şcolare, 

constatăm două tipuri de profesori: 

- Profesori care prezintă supleţea şi stabilitate 

articulară în planificarea anuală ca fiind temă cu caracter 

permanent, pe tot parcursul anului şcolar. Însă, aceştia nu 

acordă aceeaşi atenţie, precum celorlalte componente ale 

capacităţii motrice; 

- Profesori care nu prezintă deloc în documentele de 

planificare referiri la mobilitate şi stabilitate articulară sau 

supleţe. 

Scopul demersului ştiinţific pe care dorim să-l 

întreprindem este sintetizarea unui material teoretic orientat 

pe două direcţii de dezbatere. 

 Prezentarea unei concepţii despre supleţe specifice 

domeniului educaţiei fizice, ale cărei fundamentări 

teoretice şi metodice să îmbogăţească nivelul de 

cunoaştere, la nivelul sistemului de învăţământ. 

 Dezbaterea teoretică şi metodică a problematicilor 

generale referitoare la supleţea motrică şi completarea 

cunoştinţelor cu o serie de informaţii actualizate şi date 

relevante din activitatea practică. 
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PARTEA a III-a 

CERCETĂRI PRIVIND SUPLEŢEA ŞI ROLUL EI ÎN 

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE MIŞCARE A 

ŞCOLARULUI MIC 

 

CAPITOLUL XI 

CADRUL OPERAŢIONAL AL CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE 

 

11.1. Premisa cercetării experimentale 
 

S-a plecat de la premisa că în practica sportivă 

dezvoltarea optimă a supleţei facilitează realizarea tehnicii. 

Aceste lucruri s-au dovedit în cadrul centrului condus de 

către Norbert GRAU, prin cercetarea realizată de către 

Laurent Arnould, cu titlul „Football et memoire de fin d' 

etude de kinesitherapie”
33

. Cercetarea a urmărit 

compararea tehnicii Stretching Activ Global (SGA) cu cea 

Contracţie-Relaxare (CR) şi a avut ca subiecţi de cercerare 

jucători de fotbal profesionişti. Rezultatele obţinute în 

cadrul cercetării au demonstrat faptul că prin utilizarea 

tehnicii Stretching Activ Global (SGA) s-au produs creşteri 

semnifacativ mai mari ale nivelului de supleţe, decât 

folosind tehnica Contracţie-Relaxare (CR). Totodată s-a 

constatat o creştere semnificativă a eficienţei tehnice 

datorată dezvoltării supleţei. 

De la această premisă am considerat că şi în educaţie 

fizică repertoriul motric poate fi îmbogăţit dacă dezvoltăm 

supleţea. 

                                           
33 http://norbert.grau.pagesperso-orange.fr/pages-sports/etirements-football.htm, 

accesat la data de 12.03.2018, ora 13:00 

http://norbert.grau.pagesperso-orange.fr/pages-sports/etirements-football.htm
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11.2. Scopul cercetării experimentale 
 

Studiul şi-a propus să demonstreze posibilităţile de 

ameliorare ale supleţei motrice la nivelul copiilor din ciclul 

primar. În paralel s-a urmărit: 

 Dezvoltarea repertoriului motric al şcolarilor şi 

gradul de corectitudine al execuţiei, conform grilei de 

evaluare; 

 Elaborarea unor programe de pregătire şi mijloace de 

dezvoltare a capacităţii intermediare supleţea la nivelul 

elevilor din ciclul primar. 

 Adaptarea unor probe de evaluare a supleţei 

dinamice. 
  

11.3. Obiectivele cercetării experimentale 
 

 Stabilirea nivelului posibilităţilor de dezvoltare a 

supleţei şcolarului mic pe nivele de clasă raportat la 

execuţia deprinderilor de mişcare. 

 Cunoaşterea modificării nivelului capacităţii de 

mişcare a şcolarului mic în raport cu valorile supleţei 

articulare obţinute. 

 Îmbogăţirea repertoriului motric al copiilor din ciclul 

primar. 
 

11.4. Sarcinile cercetării experimentale 

 Continuarea studiului literaturii de specialitate; 

 Stabilirea probelor şi testelor pentru evaluarea 

subiecţilor; 

 Stabilirea grupelor de subiecţi participanţi la 

cercetare; 
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 Realizarea inventarului  de cunoştinţe pe fiecare 

clasă; 

 Elaborarea programelor de pregătire realizate prin 

mijloace specifice disciplinelor gimnice, care să vizeze 

dezvoltarea supleţei articulare; 

 Aplicarea programelor de pregătire la nivelul 

subiecţilor cercetaţi; 

 Desfăşurarea cercetării experimentale; 

 Înregistrarea, analiza şi interpretarea datelor obţinute 

în urma cercetării. 

 

11.5. Ipotezele cercetării experimentale 
 

Ipoteza nr. 1: 

 Creşterea valorilor supleţei articulare la nivelul 

şcolarului mic determină dezvoltarea capacităţii de 

mişcare a acestora. 

 Ipoteza nr. 2: 

 Dezvoltarea supleţei în cadrul lecţiei de educaţie 

fizică poate îmbogăţi repertoriul motric. 

 

11.6. Metode şi tehnici de cercetare utilizate în cadrul 

cercetării experimentale 

 

 Metoda documentării teoretice; 

 Metoda observaţiei; 

 Metoda experimentului pedagogic; 

 Metode de testare specifice; 

 Metoda statistică; 

 Metoda reprezentării grafice. 
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11.7. Etapele cercetării experimentale 
 

Tabelul nr. 11. Etapele cercetării experimentale 
 

N
r
. Etapele cercetării 

experimentale 
Fazele cercetării experimentale Perioada 

E
ta

p
a

 1
 

Documentare 

bibliografică 

Studiul cărţilor de specialitate, 

articolelor, paginilor web 
Permanent 

E
ta

p
a

 2
 

Stabilirea grupelor 

de subiecţi din 

cadrul cercetării 

experimentale 

Copii din clasele I, a II-a şi a III-a în 

anul şcolar 2014-2015, care au 

promovat în anul şcolar următor la 

clasele a II-a, a III-a şi a IV-a, de la 

Şcoala Gimnazială Nr. 192 

01-10 

Septembrie 

2016 

Stabilirea 

modalităţilor de 

evaluare a 

subiecţilor din 

cadrul cercetării 

experimentale 

Evaluarea supleţei statice (din bateria 

de teste oferita de B. Mackenzie
34;35

 şi 

V. Tudor
36

) 

11-25 

Septembrie 

2016 

Probe de măsurare a supleţei statice
37

 

Teste de evaluare a supleţei statice
38

 

Evaluarea supleţei dinamice prin 

probe adaptate de către noi 

Evaluarea repertoriului motric prin 

probe adaptate de către noi 

E
ta

p
a

 3
 

Desfăşurarea 

cercetării 

experimentale 

Etapa iniţială (septembrie 2016) - 

semestrul I din anul şcolar 2016-2017  

26 .09 - 

28.11.2016 

Aplicarea programului de pregătire 

29 
Noiembrie 

2016 - 15 

Mai 2017 

Etapa finală (iunie 2017) - semestrul 

al II-lea din anul şcolar 2016-2017 

15 Mai - 16 

Iunie 2017 

E
ta

p
a

 

4
 

Prelucrarea 

rezultatelor din 

cadrul cercetării 

experimentale 

Centralizarea, analiza şi interpretarea 

datelor 

20 Iunie 

2017 - 20 

Ianuarie 

2018 

 

                                           
34 Mackenzie, B., 2005, 101 Performance Evaluation Tests, Published by Electric 

Word plc, London, pag. 85 
35 Ibidem, pag. 79 
36 Tudor, V., 2013, Măsurare şi evaluare în sport, Editura Discobolul, pag. 155 
37 https://www.scribd.com/document/92752747/TESTE-mobilitate, accesat la data 

de 14.06.2016, ora 14:00 
38 http://www.topendsports.com/testing/tests/back-scratch.htm, accesat la data de 

14.06.2016, ora 14:20 

https://www.scribd.com/document/92752747/TESTE-mobilitate
http://www.topendsports.com/testing/tests/back-scratch.htm
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CAPITOLUL XII 

ORGANIZAREA  ŞI DESFĂŞURAREA 

CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

În vederea verificării instrumentelor de lucru pentru 

optimizarea metodologiei de organizare, desfăşurare şi 

evaluare a supleţei articulare la nivelul şcolarilor din ciclul 

primar, am utilizat un experiment provocat în care am 

elaborat şi aplicat o serie de programe pentru dezvoltării 

supleţei. La începutul şi la sfârşitul experimentului au fost 

aplicate teste şi probe de supleţe statică şi dinamică, 

selecţionate din categoria celor promovate în literatura de 

specialitate şi adaptate de noi subiecţilor cercetaţi. 

 

12.1. Subiecţii, durata şi locul cercetării finale 
 

Cercetarea s-a desfăşurat în perioada 26 septembrie 

2016 – 19 iunie 2017, în cadrul claselor din ciclul primar, 

de la Şcoala Gimnazială Nr. 192, din Bucureşti. În 

intervalul tabelelor nr. 18-24, din anexa nr. 6 sunt 

prezentate modelele fişelor de înregistrare ale rezultatelor 

măsurătorilor din cadrul testărilor. 

Subiecţii cercetaţi sunt în număr de 146, elevi şi 

eleve, din clasele a II-a, a III-a şi a IV-a, care au participat 

la lecţiile de educaţie fizică în anul şcolar 2016-2017. 

Testările iniţiale s-au efectuat în toamna anului 2016, pe 

semestrul I, iar testările finale s-au desfăşurat în vara anului 

2017, la sfârşitul semestrului al II-lea al anului şcolar 2016-

2017. 

Subiecţii pe fiecare nivel de clasă au fost repartizaţi 

în grupă de experiment şi grupă de control. Am lucrat cu 
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grupele de experiment după programele elaborate de către 

noi, timp de 40 de lecţii, în aceiaşi perioadă (29 noiembrie 

2016 - 14 mai 2017). Am lucrat în aceiaşi perioadă şi cu 

grupele de control, care erau împărţite la clasele parale, 

însă respectând conţinuturile şi indicaţiile din programele 

şcolare de la ciclul primar în vigoare. 

În tabelul nr. 12 este prezentată repartiţia de gen, pe 

clase, a eşantionului cercetării finale.  
 

Tabelul nr. 12. Repartiţia de gen, pe clase, a eşantionului 

cercetării finale 
 

C
la

s

a
 

Nr. 

Subiecţi 

Cercetaţi 

Gen 
Grupa 

Experiment 

Grupa 

Control 

Masculin Feminin Elevi Eleve Elevi Eleve 

a II-a 50 23 27 12 16 11 11 

a III-a 54 33 21 17 11 16 10 

a IV-a 42 23 19 12 10 11 9 

Total 146 79 67 41 37 38 30 

 

PLAN TEMATIC - DESFĂŞURAREA CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE 

Etapa iniţială a cercetării experimentale s-a 

desfăşurat pe o durată de 8 săptămâni (în perioada 26 

septembrie - 25 noiembrie 2016), astfel: 

 Testarea iniţială a supleţii statice: 

 Durata: 4 săptămâni 

 Perioada: 26 septembrie - 21 octombrie 2016 

 Nr. de şedinţe: 8 

 Timpul fiecărei şedinţe: 90 de minute 

 Momentul desfăşurării: după terminarea cursurilor 

de către elevi (after-school) 

 Subiecţi: Grupa de Experiment şi Grupa de Control 
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 Testarea iniţială a supleţii dinamice: 

 Durata: 4 săptămâni 

 Perioada: 24 octombrie - 25 noiembrie 2016 

 Nr. de şedinţe: 8 

 Timpul fiecărei şedinţe: 90 de minute 

 Momentul desfăşurării: după terminarea cursurilor 

de către elevi (after-school) 

 Subiecţi: Grupa de Experiment şi Grupa de Control 

Aplicarea programelor de pregătire s-a desfăşurat 

pe o durată de 20 de săptămâni (în perioada 28 noiembrie 

2016 - 12 mai 2017), astfel: 

 Grupa de Experiment: 

 Durata: 4 săptămâni 

 Perioada: 13 februarie - 10 marite 2017 

 Nr. de şedinţe: 8 

 Timpul fiecărei şedinţe: 15 minute 

 Momentul desfăşurării: Veriga Pregătirea 

Organismului pentru Efort şi Veriga Influenţarea Selectivă 

a Aparatului Locomotor 

 Programul nr. 1: "Program AcroGym - Supleţe 

 Grupa de Experiment: 

 Durata: 12 săptămâni 

 Perioada: 13 februarie - 12 mai 2017 

 Nr. de şedinţe: 24 

 Timpul fiecărei şedinţe: 5 minute 

 Momentul desfăşurării: Veriga Revenirea 

Organismului după Efort 

 Programul nr. 2: "Jocuri Dinamice - Supleţe" 
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 Grupa de Experiment: 

 Durata: 6 săptămâni 

 Perioada: 13 Martie - 18 aprilie 2017 

 Nr. de şedinţe: 12 

 Timpul fiecărei şedinţe: 5 minute 

 Momentul desfăşurării: Veriga Pregătirea 

Organismului pentru Efort şi Veriga Influenţarea Selectivă 

a Aparatului Locomotor 

 Programul nr. 3: "Parcursuri aplicative - Supleţe" 

 

 Grupa de Experiment: 

 Durata: 4 săptămâni 

 Perioada: 28 noiembrie - 23 decembrie 2016 

 Nr. de şedinţe: 8 

 Timpul fiecărei şedinţe: 15 minute 

 Momentul desfăşurării: Veriga Tematică 

 Programul nr. 4: "Program de supleţe pentru 

membrele inferioare" 

 

 Grupa de Experiment: 

 Durata: 7 săptămâni 

 Perioada: 05 decembrie 2016 - 03 februarie 2017 

 Nr. de şedinţe: 14 

 Timpul fiecărei şedinţe: 15 minute 

 Momentul desfăşurării: Veriga Tematică 

 Programul nr. 5: "Program de Gimnastică 

Acrobatică" 

 

 Grupa de Experiment: 

 Durata: 10 săptămâni 
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 Perioada: 28 noiembrie 2016 - 24 februarie 2017 

 Nr. de şedinţe: 14 

 Timpul fiecărei şedinţe: 15 minute 

 Momentul desfăşurării: Veriga Pregătirea 

Organismului pentru Efort şi Veriga Influenţarea Selectivă 

a Aparatului Locomotor 

 Programul nr. 6: "Program de Gimnastică 

Aerobică - Învăţarea paşilor de bază (Nivel începători)" 

 

 Grupa de Experiment: 

 Durata: 10 săptămâni 

 Perioada: 24 februarie - 12 mai 2017 

 Nr. de şedinţe: 20 

 Timpul fiecărei şedinţe: 15 minute 

 Momentul desfăşurării: Veriga Pregătirea 

Organismului pentru Efort şi Veriga Influenţarea Selectivă 

a Aparatului Locomotor 

 Programul nr. 7: "Program de Gimnastică 

Aerobică - Învăţarea paşilor de bază (Nivel mediu)" 

 

 Grupa de Control: 

 Durata: 20 săptămâni 

 Perioada: 28 noiembrie 2016 - 12 mai 2017 

 Nr. de şedinţe: 40 

 Timpul fiecărei şedinţe: 45 de minute 

 Momentul desfăşurării: în cadrul lecţiei de educaţie 

fizică şi sport 

 Program: Conţinutul programelor de pregătire 

utilizate la grupele de control din anul şcolar 2016-2017, 

conform tabelelor nr. 68, 69 şi 70. 
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Etapa finală a cercetării experimentale s-a 

desfăşurat pe o durată de 5 săptămâni (în perioada 15 Mai - 

16 Iunie 2017), astfel: 

 Testarea iniţială a supleţii statice: 

 Durata: 2 săptămâni şi jumătate 

 Perioada: 15 - 31 mai 2017 

 Nr. de şedinţe: 5 

 Timpul fiecărei şedinţe: 120 de minute 

 Momentul desfăşurării: după terminarea cursurilor 

de către elevi (after-school) 

 Subiecţi: Grupa de Experiment şi Grupa de Control 

 Testarea iniţială a supleţii dinamice: 

 Durata: 2 săptămâni şi jumătate 

 Perioada: 01 - 16 iunie 2017 

 Nr. de şedinţe: 5 

 Timpul fiecărei şedinţe: 120 de minute 

 Momentul desfăşurării: după terminarea cursurilor 

de către elevi (after-school) 

 Subiecţi: Grupa de Experiment şi Grupa de Control 

 

12.2. Testele, măsurătorile şi probele utilizate 

 

Testele şi probele utilizate în cadrul cercetării finale 

au fost selecţionate din literatura de specialitate iar unele au 

fost adaptate de către noi. 

Pentru evaluarea supleţei articulare au fost luate în 

calcul articulaţiile: scapulo-humerală, coxo-femurală şi 

talo-crurală. 
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12.2.1. Teste şi probe de evaluare a supleţei statice 

 

Pentru măsurarea amplitudinii articulare a umărului, 

şoldului şi gleznei am utilizat aceleaşi teste prezentate în 

intervalul paginilor 56-60 din cadrul subcapitolului 9.1.2.: 

 Testul supleţei articulare a umărului şi pumnului 

(Static Flexibility Test – Shoulder and Wrist) după B. 

Mackenzie (2005)
39

; 

 Testul Supleţei
40

; 

 Testul Supleţei Gleznei (Static Flexibility Test – 

Ankle) după B. Mackenzie (2005)
41

.  

Pentru măsurarea amplitudinii articulare a 

trunchiului în plan lateral, a şoldului în plan lateral, sagital 

şi a umărului, am aplicat următoarele probe
42

 şi un test
43

: 

„Porba de măsurare a supleţei articulare laterale a 

trunchiului”, „Proba de măsurare a supleţei articulare a 

şoldului în plan lateral”, Proba de măsurare a supleţei 

articulare a şoldului în plan sagital”, „Proba de măsurare 

a supleţei articulare a umărului”, „Testul Atinge-ţi Mâinile 

la Spate (Back Scratch)”. 

 

                                           
39 Mackenzie, B., 2005, 101 Performance Evaluation Tests, Published by Electric 

Word plc, London, pag. 85 
40 Tudor, V., 2013, Măsurare şi evaluare în sport, Editura Discobolul, pag. 155 
41 Mackenzie, B., 2005, 101 Performance Evaluation Tests, Published by Electric 

Word plc, London, pag. 79 
42 https://www.scribd.com/document/92752747/TESTE-mobilitate, accesat la data 

de 14.06.2016, ora 14:00 
43 http://www.topendsports.com/testing/tests/back-scratch.htm, accesat la data de 

14.06.2016, ora 14:20 

https://www.scribd.com/document/92752747/TESTE-mobilitate
http://www.topendsports.com/testing/tests/back-scratch.htm
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12.2.2. Probe adaptate de către noi de evaluare a 

supleţei dinamice 
 

 Proba Flexie – Extensie Răsucită: Am preluat 

Proba Flexie – Extensie Repetată (Test Flexions-

Extensions Répétées)
44

, şi am adaptat-o la nivelul copiilor. 

 Proba Păşire peste Gard 

 Proba Pendularea Laterală a Trunchiului 

 Proba Scorpion 
 

12.2.3. Evaluarea Repertoriului Motric 
 

În tabelul nr. 13 este prezentată grila de evaluare a 

subiecţilor cercetaţi la Gimnastică Acrobatică şi 

Gimnastică Aerobică, în anul şcolar 2016-2017. 
 

Tabelul nr. 13. Grila de referinţă a evaluării repertoriului 

motric al şcolarilor, din Gimnastică Acrobatică şi 

Gimnastică Aerobică (An şcolar 2016-2017) 
 

CLASA 
SUFICIENT BINE 

FOARTE 

BINE 

Elevi Eleve Elevi Eleve Elevi Eleve 

Gimnastică Acrobatică - Legări de Elemente Statice şi Dinamice 

a II-a 2 2 3 3 4 4 

a III-a 3 3 4 4 5 5 

a IV-a 4 4 5 5 6 6 

Gimnastică Aerobică - Nr. de Paşi în Combinaţie Coregrafică 

a II-a 2 2 3 3 4 4 

a III-a 3 3 4 4 5 5 

a IV-a 4 4 5 5 6 6 

 

 Proba din Gimnastică - Exerciţiu Acrobatic - Supleţe 

 Proba din Gimnastică - Exerciţiu Aerobic - Supleţe 

                                           
44Pascal Prévost, La souplesse, http://prevost.pascal.free.fr/public/pdf/Souplesse.pdf, 

preluate de pe http://prevost.pascal.free.fr/public/pdf/Souplesse.pdf, accesat la 10 iulie 

2016, ora 13:00 

http://prevost.pascal.free.fr/public/pdf/Souplesse.pdf
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12.3. Inventarul de elemente predate 
 

În tabelul nr. 14 este prezentat inventarul de 

elemente gimnice predate şcolarilor clasei I (2015-2016). 
 

Tabelul nr. 14. Inventar de elemente gimnice predate - 

Clasa I (An şcolar 2015-2016) 
 

N
r
. 

cr
t.

 Elementele propuse Elementele realizate 
Elementele 

realizate în plus 

Clasa I 

An şcolar 2015-2016 

Clasa a II-a 

An şcolar 2016-2017 

1. 

 Cumpăna pe 

un genunchi cu 
sprijin pe palme 

 Cumpăna pe un 

genunchi cu sprijin pe 
palme 

 Cumpăna pe un 

genunchi fără 
sprijin pe palme 

2.  Semisfoara  Semisfoara 

 Sfoara înainte - 

în plan sagital 
 Sfoara laterală - 

în plan frontal 

3. 
 Podul de jos cu 

picioarele depărtate 

 Podul de jos cu 

picioarele depărtate 

 Podul de jos cu 

picioarele apropiate 

4.  Rulare laterală  Rulare laterală  Rulare dorsală 

5. 

 Rostogolire 

înainte din ghemuit în 
ghemuit 

 Rostogolire 

înainte din depărtat în 
ghemuit 

 Rostogolire înainte 
din ghemuit în ghemuit 

 Rostogolire înainte 

din depărtat în ghemuit 

- 

6. 

 „Mers pe loc” 
(„March”) cu 

celelalte segmente în 

poziţie fixă 

 „Mers pe loc” 

(„March”) cu celelalte 
segmente în poziţie fixă 

 „Mers pe loc” 

(„March”)  

simultan cu 
mişcarea celorlalte 

segmente corporale 

7. 

 „Alergare pe 
loc” („Jog”) cu 

celelalte segmente în 

poziţie fixă 

 „Alergare pe loc” 

(„Jog”) cu celelalte 
segmente în poziţie fixă 

 „Alergare pe 
loc” („Jog”) cu 

celelalte segmente 

în poziţie fixă 

8. 

 „Pas lateral” 

(„Step touch lateral”) 
cu celelalte segmente 

în poziţie fixă 

 „Pas lateral” („Step 

touch lateral”) cu 
celelalte segmente în 

poziţie fixă 

 „Pas lateral” 
(„Step touch 

lateral”) cu 

mişcarea celorlalte 
segmente corporale 

9. 

 „Săritură din 

apropiat în depărtat” 
(„Jumping Jack”) 

 „Săritură din apropiat 

în depărtat” („Jumping 
Jack”) 

- 
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12.4. Conţinutul programelor de pregătire utilizate în 

experiment 
 

În experimentul nostru am ales să utilizăm mai multe 

programe individualizate, pe nivel de clasă, pentru 

dezvoltarea supleţei şi a capacităţii de mişcare a şcolarului 

mic. 
 

12.4.1. Programul nr. 1 

 Denumirea programului: 

 “Program AcroGym-Supleţe”  

 Conform G. Popescu (2007)
45

, termenul de AcroGym 

înseamnă gimnastică acrobatică în grup. 

 Justificarea programului: 

 Considerăm că este necesară aplicarea acestui 

program de pregătire în cadrul claselor din ciclul primar 

deoarece prin intermediul cuprinsului său se dezvoltă 

nivelul supleţei, coordonarea, orientarea spaţială şi curajul 

şcolarilor din ciclul primar. 

 Misiunea programului: 

 Îmbunătăţirea nivelului de supleţe al şcolarilor din 

ciclul primar prin intermediul caracteristicilor exerciţiului 

AcroGym.  

 Competenţe generale
46

: 

 Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în 

menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase. 

                                           
45 Popescu, G., 2007, Metodica disciplinelor sportive gimnice - Gimnastică 

acrobatică, Editura Elisavaros, pag. 59 
46Programa şcolară pentru educaţie fizică clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a 
II-a, 2013, Ministerul Educaţiei Naţionale, preluate de pe 

http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_O

MEN.pdf,  aceesat la 01 aprilie 2016, ora 16:22, pag. 3 

http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_OMEN.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_OMEN.pdf
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 Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în 

funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală. 

 Competenţe specifice (sinteză din 

Programa şcolară pentru educaţie fizică clasa 

pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a)
47

: 

 Menţinerea posturii corecte a corpului în acţiuni 

statice şi dinamice. 

 Efectuarea de acţiuni motrice specifice 

capacităţilor motrice combinate. 

 Aplicarea combinată a deprinderilor motrice în 

activitatea şcolară şi în afara şcolii. 

 Integrarea activă în activităţile motrice cu 

componente estetice (dans, euritmie, gimnastică aerobică, 

gimnastică ritmică etc.). 

 

 Conţinutul programului  

 Urmăreşte metodele de instruire utilizate pentru 

dezvoltarea capacităţii de mişcare la nivelul şcolarului mic 

şi este prezentat în continuare. 

 Poza de final din cadrul fiecărui exerciţiu durează 3 

secunde. 

În tabelul nr. 15 este prezentat programul 

AcroGym-Supleţe. 

                                           
47 Programa şcolară pentru educaţie fizică clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a 
II-a, Ministerul Educaţiei Naţionale, preluate de pe 

http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_OM

EN.pdf, accesat la 01 aprilie 2016, ora 16:30, pag. 4-6 

http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_OMEN.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_OMEN.pdf
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Tabelul nr. 15. Program AcroGym-Supleţe 
 

A
lg

o
ri

tm
 

ex
er

ci
ţi

u
 

Activităţi de învăţare şi exersare 
Formaţii de lucru şi 

indicaţii metodice 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 1

 

 Executantul nr. 1 (situat în stânga) şi Executantul nr. 2 

(situat în dreapta) - Din poziţia stând, cu spatele în contact cu 
partenerul, execută un pas înainte oblic cu piciorul stâng/drept 

simultan cu ducerea braţului drept/stâng sus şi a celuilalt înainte. 
 

Model de construcţii 

în 2 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 

n
r.

 2
 

 Executantul nr. 1 (situat în stânga) şi Executantul nr. 2 

(situat în dreapta) - Cumpăna pe un genunchi cu sprijin pe palme, 

orientat cu faţa către celălalt executant. 
 

Model de construcţii 

în 2 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 

3
  Executantul nr. 1 - Culcat facial, cu braţele lateral. 

 Executantul nr. 2 - Sprijin pe palme şi picioare, cu bazinul 

orientat cât mai sus posibil, deasupra executantului nr. 1.  
Model de construcţii 

în 2 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 4

 

 Executantul nr. 1 - Din poziţia pe un genunchi, susţine 

executantul nr. 2 pe celălalt genunchi şi cu ajutorul mâinilor. 

 Executantul nr. 2 - Din poziţia culcat facial, cu sprijinul 

bazinului pe executantul nr. 1, menţine braţele  şi picioarele 

întinse înainte. 
 

Model de construcţii 

în 2 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 5

 

 Executantul nr. 1 - Sfoara laterală, cu menţinerea braţelor 

lateral. 

 Executantul nr. 2 - În spatele executantului nr. 1, execută 

podul de jos, cu picioarele depărtate.  
Model de construcţii 

în 2 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 6

 

 Executantul nr. 1 - Sfoara laterală, cu menţinerea mâinilor 

pe genunchi (în plan anterior). 

 Executantul nr. 2 - Sprijin echer (în spatele executantului nr. 

1). 
 Executantul nr. 3 - Din poziţia pe genunchi, menţinerea 

braţelor lateral (în spatele executantului nr. 1). 
Model de construcţii 

în 3 executanţi 
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A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 7

  Executantul nr. 1 - Din poziţia pe genunchi, cu sprijin pe 

palme susţine executantul nr. 2. 

 Executantul nr. 2 - Din poziţia culcat facial, cu sprijinul 

trunchiului pe executantul nr. 1, menţine braţele  întinse lateral şi 

picioarele întinse înainte. 

 Executantul nr. 3 - Din poziţia stând, menţine braţele întinse 
lateral (în spatele celorlalţi executanţi). 

 
Model de construcţii 

în 3 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 8

  Executantul nr. 1 - Din poziţia stând depărtat, menţine 

braţele întinse lateral (în plan anterior). 

 Executantul nr. 2 - Din poziţia pe genunchi, cu sprijin pe 

palme, susţine executantul nr. 3 (în spatele executantului nr. 1). 

 Executantul nr. 3 - Din poziţia stând se urcă pe spatele 
executantului nr. 2 şi menţine poziţia stând depărtat cu sprijinul 

mâinilor pe executantul nr. 1.  
Model de construcţii 

în 3 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 9

 

 Executantul nr. 1 (situat în stânga) şi Executantul nr. 2 

(situat în dreapta) - Cumpăna pe un genunchi cu sprijin pe palme, 

orientaţi pe aceeaşi linie. 

 Executantul nr. 3 - Între executantul nr. 1 şi executantul nr. 

2, cumpăna pe un picior - înainte, cu sprijinul mâinilor pe spatele 

acestora. 

 
Model de construcţii 

în 3 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
1
0
 

 Executantul nr. 1 (situat în stânga) şi Executantul nr. 2 

(situat în dreapta) - Stând pe omoplaţi, cu sprijinul mâinilor pe 

şolduri, orientaţi pe aceeaşi linie, cu spatele unul către celălalt. 

 Executantul nr. 3 - Între executantul nr. 1 şi executantul nr. 
2, din poziţia stând, menţine braţele întinse lateral.  

Model de construcţii 

în 3 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 1

1
 

 Executantul nr. 1 şi Executantul nr. 2 - Din poziţia pe un 

genunchi, orientat pe aceeaşi linie, cu faţa către celălalt executant, 

susţine executantul nr. 3 pe celălalt genunchi şi cu ajutorul unei 

mâini, iar celălalt braţ este orientat jos. 
 Executantul nr. 3 - Din poziţia stând, se urcă pe genunchii 

executantului nr. 1 şi executantului nr. 2 şi menţine poziţia stând 

depărtat, cu sprijin pe umerii lor. 
 

Model de construcţii 

în 3 executanţi 
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A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 1

2
 

 Executantul nr. 1 - Între executantul nr. 2 şi executantul nr. 

3, stând pe omoplaţi, cu sprijinul mâinilor pe şolduri. 
 Executantul nr. 2 (situat în stânga) şi Executantul nr. 3 

(situat în dreapta) - Din poziţia pe genunchi, pe aceeaşi linie, cu o 

mână pe şold (orientat cu faţa către celălalt executant), atinge 

glezna executantului nr. 1. 
 

Model de construcţii 

în 3 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 1

3
 

 Executantul nr. 1 - Între executantul nr. 2 şi executantul nr. 

3, stând pe omoplaţi, cu sprijinul mâinilor pe şolduri. 

 Executantul nr. 2 (situat în stânga) şi Executantul nr. 3 

(situat în dreapta) - Din poziţia pe genunchi, cu faţa către 

executantul nr. 1 şi orientat pe aceeaşi linie, se prinde de mâini şi 

formează un romb împreună cu celălalt executant. 

 
Model de construcţii 

în 3 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 1

4
 

 Executantul nr. 1 (situat în stânga) şi Executantul nr. 2 
(situat în dreapta) - Podul de jos, cu picioarele depărtate şi 

orientate către înainte, pe aceeaşi linie cu celălalt executant. 

 Executantul nr. 3 - Între executantul nr. 1 şi executantul nr. 

2, din poziţia pe genunchi, menţine braţele lateral întinse şi atinge 

cu mâinile abdomenul executanţilor nr. 1 şi nr. 2. 

 
Model de construcţii 

în 3 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 1

5
 

 Executantul nr. 1 - Sfoara laterală, cu menţinerea braţelor 
întinse lateral (în plan anterior). 

 Executantul nr. 2 - Din poziţia pe genunchi (în spatele 

executantului nr. 1), cu sprijin pe palme susţine executantul nr. 3. 

 Executantul nr. 3 - Din poziţia culcat facial, cu trunchiul 

sprijinit pe executantul nr. 2, menţine braţele  întinse lateral şi 

picioarele întinse înainte. 

 
Model de construcţii 

în 3 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 1

6
 

 Executantul nr. 1 - Stând pe omoplaţi, cu sprijinul mâinilor 

pe şolduri (între executantul nr. 2 şi executantul nr. 3). 

 Executantul nr. 2 (situat în stânga) şi Executantul nr. 3 

(situat în dreapta) - Sfoara înainte, cu braţele sus şi orientaţi cu 
faţa către executantul nr.1 (pe aceeaşi linie cu celălalt executant.). 

 
Model de construcţii 

în 3 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 1

7
 

 Executantul nr. 1 (situat în stânga) şi Executantul nr. 2 

(situat în dreapta) - Podul de jos, cu picioarele depărtate şi 

orientate către înapoi (pe aceeaşi linie cu celălalt executant). 
 Executantul nr. 3 - Între executantul nr. 1 şi executantul nr. 

2, din poziţia pe genunchi, menţine braţele lateral întinse şi atinge 

cu mâinile abdomenul celorlalţi executanţi. 

 
Model de construcţii 

în 3 executanţi 
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A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 1

8
  Executantul nr. 1 - Sfoara laterală, cu braţele jos (în plan 

anterior). 

 Executantul nr. 2 (situat în stânga) şi Executantul nr. 3 

(situat în dreapta) - În spatele executantului nr. 1, stând pe 

omoplaţi, cu picioarele depărtate în sfoară laterală şi sprijinul 

braţelor pe sol (pe aceeaşi linie cu celălalt executant nr. 2/3). 

 Executantul nr. 4 - Stând pe omoplaţi, cu sprijinul mâinilor 

pe şolduri (în spatele executantului nr. 2 şi executantului nr. 3). 

 
Model de construcţii 

în 4 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 1

9
 

 Executantul nr. 1 - Din poziţia stând, menţinerea braţelor 

întinse lateral (în plan anterior). 

 Executantul nr. 2 (situat în stânga) şi Executantul nr. 3 

(situat în dreapta) - Din poziţia pe genunchi, şi sprijin pe palme, 

orientat cu spatele faţă de celălalt executant, susţine executantul 

nr. 4. 
 Executantul nr. 4 - Din poziţia stând, se urcă pe spatele 

executanţilor nr. 2 şi nr. 3 şi menţine poziţia stând depărtat, cu 

sprijin pe umerii executantului nr. 1 (orientat în spatele 

executantului nr. 1). 

 
Model de construcţii 

în 4 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 2

0
 

 Executantul nr. 1 - Sfoara laterală, cu braţele întinse lateral 

(în plan anterior). 

 Executantul nr. 2 (situat în stânga) şi Executantul nr. 3 

(situat în dreapta) - Podul de jos, cu picioarele depărtate şi 

orientate către înainte, pe aceeaşi linie cu celălalt executant 

(executantul nr. 2/3) şi orientat în spatele executantului nr. 1. 

 Executantul nr. 4 - Între executantul nr. 1 şi executantul nr. 

2, din poziţia pe genunchi, menţine braţele lateral întinse şi atinge 
cu mâinile abdomenul acestora (executanţilor nr. 2 şi nr. 3). 

 
Model de construcţii 

în 4 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 2

1
  Executantul nr. 1 (situat în stânga) şi Executantul nr. 2 

(situat în dreapta) - Podul de jos, cu picioarele depărtate şi 

orientate către înainte, pe aceeaşi linie cu ceilalţi executanţi. 

 Executantul nr. 3 (situat în stânga) şi Executantul nr. 4 

(situat în dreapta) - Cumpăna pe un picior - înainte, cu sprijinul 

mâinilor pe abdomenul celui care face podul de jos şi pe umărul 

celui care execută cumpăna pe un picior - înainte (pe aceeaşi linie 

cu ceilalţi executanţi). 
 

Model de construcţii 

în 4 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 2

2
 

 Executantul nr. 1 - Din poziţia pe genunchi (orientat în plan 

frontal) şi sprijin pe palme, susţine executantul nr. 4 pe spate (pe 

aceeaşi linie cu ceilalţi executanţi). 
 Executantul nr. 2 (situat în stânga) şi Executantul nr. 3 

(situat în dreapta) - Din poziţia stând depărtat (pe aceeaşi linie cu 

ceilalţi executanţi), menţine un braţ întins lateral şi cu celălalt 

susţine executantul nr. 4. 

 Executantul nr. 4 - Din poziţia stând, se urcă pe spatele 

executantului nr. 1 şi menţine poziţia stând depărtat, cu braţele 

întinse lateral (pe aceeaşi linie cu ceilalţi executanţi). 

 
Model de construcţii 

în 4 executanţi 
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A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 2

3
 

 Executantul nr. 1 - Podul de jos, cu picioarele depărtate şi 

orientate către înapoi (în plan anterior). 

 Executantul nr. 2 - Situat între executantul nr. 3 şi 

executantul nr. 4, din poziţia stând depărtat, menţine braţele 

întinse lateral. Executantul nr. 2 este situat şi în spatele 

executantului nr. 1. 

 Executantul nr. 3 (situat în stânga) şi executantul nr. 4 
(situat în dreapta) - Din poziţia stând, orientat cu spatele către 

executantul nr. 2, efectuează un pas înainte oblic cu piciorul 

stâng/drept simultan cu ducerea braţului drept/stâng sus şi a 

celuilalt înainte. 

 
Model de construcţii 

în 4 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 2

4
 

 Executantul nr. 1 (situat în stânga) şi executantul nr. 2 

(situat în dreapta) - Din poziţia pe genunchi şi sprijin pe palme 

(orientat în plan sagital), susţine executantul nr. 4 pe spate. 

 Executantul nr. 3 - Din poziţia stând, se urcă pe spatele 

executantului nr. 1 şi executantului nr. 2, şi menţine poziţia stând 
depărtat, cu braţele jos. Se ţine de mâini cu executantul nr. 4 şi 

executantul nr. 5 şi este pe aceeaşi linie cu aceştia). 

 Executantul nr. 4 (situat în stânga) şi executantul nr. 5 

(situat în dreapta) - Din poziţia stând depărtat (pe aceeaşi linie cu 

executantul nr. 3), menţine un braţ întins lateral şi cu celălalt 

susţine executantul nr. 3 de mână. 

 
Model de construcţii 

în 5 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 2

5
 

 Executantul nr. 1 - Sfoara laterală, cu braţele întinse lateral 

şi sprijinul executanului nr. 2 şi executantului nr. 3 cu mâinile (în 

plan anterior). 
 Executantul nr. 2 (situat în stânga) şi Executantul nr. 3 

(situat în dreapta) - Podul de jos, cu picioarele depărtate şi 

orientate către înapoi de executantul nr. 1 (pe aceeaşi linie cu 

celălalt executant). 

 Executantul nr. 4 (situat în stânga) şi Executantul nr. 5 

(situat în dreapta) - Semisfoara în plan frontal, pe aceeaşi linie cu 

executantul nr. 1, menţine un braţ întins lateral spre exterior, iar 

cu cealaltă mână sprijină executantul nr. 2/3. 

 
Model de construcţii 

în 5 executanţi 

A
lg

o
ri

tm
 n

r.
 2

6
 

 Executantul nr. 1 (situat în stânga), executantul nr. 2 (situat 
în centru) şi executantul nr. 3 (situat în dreapta) - Podul de jos, 

cu picioarele depărtate şi orientate către înapoi de executantul nr. 

1 şi executantul nr. 2 (pe aceeaşi linie cu ceilalţi executanţi). 

 Executantul nr. 4 (situat în stânga) şi Executantul nr. 5 

(situat în dreapta) - Din poziţia pe un genunchi, cu faţa către 

executantul nr. 2 (orientat pe aceeaşi linie cu celălalt executant), 

se prinde de mâini cu celălalt executant şi sprijină executantul nr. 
2 la nivelul spatelui. 

 
Model de construcţii 

în 5 executanţi 
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 Executantul nr. 1 - Sfoara laterală, cu braţele întinse lateral 

şi sprijinul executanului nr. 2 la nivelul gleznelor (în plan 

anterior). 

 Executantul nr. 2 (situat în stânga) şi Executantul nr. 3 

(situat în dreapta) - Cumpăna pe un genunchi (orientat înapoi de 

executantul nr. 1), cu sprijin pe palme. 

 Executantul nr. 4 - Sprijin echer (în spatele executantului nr. 
1). 

 Executantul nr. 5 (situat în stânga) şi Executantul nr. 6 

(situat în dreapta) - Din poziţia pe un genunchi, orientat pe 

aceeaşi linie, cu faţa către celălalt executant, susţine executantul 

nr. 7 pe celălalt genunchi şi cu ajutorul unei mâini la nivelul 

axilei, iar celălalt braţ este întins lateral. 

 Executantul nr. 7 - Din poziţia stând, se urcă pe genunchiul 
executantului nr. 5 şi executantului nr. 6 şi menţine poziţia stând 

depărtat, cu sprijin pe umerii lor. 

 

 
Model de construcţii 

în 7 executanţi 
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 Executantul nr. 1 - Sfoara laterală, cu braţele întinse lateral 

şi sprijinul executanului nr. 2 la nivelul gleznelor (în plan 

anterior). 

 Executantul nr. 2 - Sprijin echer (în spatele executantului nr. 

1). 

 Situaţi în spatele executantului nr. 2: executantul nr. 3 

(situat în stânga), executantul nr. 4 (situat în centru) şi 

executantul nr. 5 (situat în dreapta) - Semisfoara în plan sagital, 

cu menţinerea braţelor întinse lateral (pe aceeaşi linie cu ceilalţi 

executanţi). 

 Executantul nr. 6 (situat în stânga) şi Executantul nr. 7 

(situat în dreapta) - Din poziţia pe un genunchi, orientat pe 

aceeaşi linie, cu faţa către celălalt executant, susţine executantul 

nr. 8 pe celălalt genunchi şi cu ajutorul unei mâini la nivelul 

genunchiului, iar celălalt braţ este întins lateral. 
 Executantul nr. 8 - Din poziţia stând, se urcă pe genunchiul 

executantului nr. 6 şi executantului nr. 7 şi menţine poziţia stând 

depărtat, cu braţele orientate în direcţia oblic-lateral jos. 

 

 

 

 
Model de construcţii 

în 8 executanţi 
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 Executantul nr. 1 - Sfoara laterală, cu braţele întinse jos (în 

plan anterior). 

 Executantul nr. 2 - Sprijin echer (în spatele executantului nr. 

1). 

 Executantul nr. 3 - Situat între executantul nr. 4 şi 

executantul nr. 5, din poziţia stând depărtat, menţine braţele 

întinse lateral. Executantul nr. 3 este situat şi în spatele 
executantului nr. 2. 

 Executantul nr. 4 (situat în stânga) şi executantul nr. 5 

(situat în dreapta) - Cumpăna pe un genunchi (orientat pe aceeaşi 

linie cu executantul nr. 3), cu sprijin pe palme. 

 Executantul nr. 6 (situat în stânga) şi Executantul nr. 7 

(situat în dreapta) - Din poziţia pe un genunchi, orientat pe 

aceeaşi linie, cu faţa către celălalt executant, susţine executantul 
nr. 8 pe celălalt genunchi şi cu ajutorul unei mâini la nivelul 

şoldului, iar celălalt braţ este întins jos. 

 Executantul nr. 8 - Din poziţia stând, se urcă pe genunchiul 

executantului nr. 6 şi executantului nr. 7 şi menţine poziţia stând 

depărtat, cu sprijin pe umerii executantului nr. 3. 

 
Model de construcţii 

în 8 executanţi 
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 Executantul nr. 1 (situat în stânga) şi executantul nr. 2 

(situat în dreapta) - Semisfoara în plan sagital, cu menţinerea 

braţelor întinse sus (situat în plan anterior, pe aceeaşi linie cu 

executantul nr. 3 şi nr. 4). 
 Executantul nr. 3 (situat în stânga) şi executantul nr. 4 

(situat în dreapta) - Podul de jos, cu picioarele depărtate şi 

orientate către înapoi (situat în plan anterior, pe aceeaşi linie cu 

executantul nr. 1 şi nr. 2). 

 Situaţi în spatele executanţilor nr. 3 şi nr. 4: executantul nr. 

5 (situat în stânga), executantul nr. executantul nr. 6 (situat în 

dreapta) - Semisfoara în plan sagital, cu menţinerea braţelor 

întinse lateral (pe aceeaşi linie cu ceilalţi executanţi), orientat cu 
faţa către celălalt executant. 

 Executantul nr. 7 (situat în dreapta) - Cumpăna pe un 

genunchi (orientat pe aceeaşi linie cu executantul nr. 8), cu sprijin 

pe palme. 

 Executantul nr. 8 (situat în centru) - Stând pe omoplaţi, cu 

sprijinul mâinilor pe şolduri (orientat cu spatele, pe aceeaşi linie 

cu executantul nr. 7). 

 Executantul nr. 9 (situat în centru) - Din poziţia stând 
depărtat, menţine braţele întinse lateral. Executantul nr. 9 este 

situat în spatele executantului nr. 8. 

 

 

 

 
Model de construcţii 

în 9 executanţi 
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 Executantul nr. 1 (situat în plan anterior) - Podul de jos, cu 

picioarele depărtate şi orientate către înainte. 

 Executantul nr. 2 (situat în spatele executantului nr. 1) - 

Semisfoara în plan sagital, cu menţinerea braţelor întinse jos. 

 Executantul nr. 3 (situat în stânga) şi executantul nr. 4 

(situat în dreapta) - În spatele executantului nr. 2, stând pe 

omoplaţi, cu sprijinul mâinilor pe şolduri (pe aceeaşi linie cu 
celălalt executant nr. 3/4). 

 Executantul nr. 5 - Din poziţia pe genunchi (orientat în plan 

frontal) şi sprijin pe palme, susţine executantul nr. 6 pe spate (pe 

aceeaşi linie executanţii nr. 9 şi nr. 10). 

 Executantul nr. 6 - Din poziţia stând, se urcă pe spatele 

executantului nr. 5 şi menţine poziţia stând depărtat, cu braţele 

întinse lateral (pe aceeaşi linie executanţii nr. 9 şi nr. 10). 
 Executantul nr. 7 (situat în stânga) şi executantul nr. 8 

(situat în dreapta) - Din poziţia stând depărtat (pe aceeaşi linie cu 

celălalt executant nr. 7/8), susţine executantul nr. 6 de mână şi 

şold cu ambele mâini. 

 Executantul nr. 9 (situat în stânga) şi executantul nr. 10 

(situat în dreapta) - Cumpăna pe un genunchi (orientat pe aceeaşi 

linie cu executantul nr. 5), cu sprijin pe palme. 

 
Model de construcţii 

în 10 executanţi 
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 Executantul nr. 1 - Sfoara laterală, cu braţele îndoite lateral 

şi sprijinind executanului nr. 2 la nivelul gleznelor (în plan 
anterior). 

 Executantul nr. 2 - Sprijin echer (în spatele executantului nr. 

1). 

 Executantul nr. 3 - Semisfoara în plan sagital, cu braţele jos. 

Este situat în spatele executantului nr. 2. 

 Executantul nr. 4 (situat în stânga) şi executantul nr. 5 

(situat în dreapta) - Podul de jos, cu picioarele depărtate şi 

orientate către înapoi (situat în plan anterior, pe aceeaşi linie cu 
executantul nr. 6). 

 Executantul nr. 6 (situat în centru, în spatele executantului 

nr. 3) - Din poziţia stând depărtat, menţine braţele întinse lateral. 

 Executantul nr. 7 (situat în centru, în spatele executantului 

nr. 6) - Din poziţia pe genunchi (orientat în plan frontal) şi sprijin 

pe palme, susţine executantul nr. 8 pe spate. 

 Executantul nr. 8 (situat în centru, în spatele executantului 

nr. 7) - Din poziţia stând, se urcă pe spatele executantului nr. 7 şi 
menţine poziţia stând depărtat, cu braţele întinse oblic-lateral jos 

pentru a se sprijinii de mâinile executanţilor nr. 9 şi 10 

 Executantul nr. 9 (situat în stânga) şi executantul nr. 10 

(situat în dreapta) -  Din poziţia stând depărtat (pe aceeaşi linie cu 

executantul nr. 8), menţine un braţ întins lateral şi cu celălalt 

susţine executantul nr. 8 de mână. 

 
Model de construcţii 

în 10 executanţi 
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 Executantul nr. 1 - Sfoara laterală, cu braţele îndoite lateral 

şi sprijinind executanului nr. 2 la nivelul gleznelor şi 

executantului nr. 3 cu mâinile (în plan anterior). 

 Executantul nr. 2 - Sprijin echer (în spatele executantului nr. 

1). 

 Executantul nr. 3 (situat în stânga) şi executantul nr. 4 

(situat în dreapta) - Podul de jos, cu picioarele depărtate şi 
orientate către înainte (situat în plan anterior, pe aceeaşi linie cu 

executantul nr. 2). 

 Executantul nr. 5 (situat în centru, în spatele executantului 

nr. 2) - Semisfoara în plan sagital (situat în plan frontal). 

 Executantul nr. 6 (situat în stânga) şi executantul nr. 7 

(situat în dreapta) - Cumpăna pe un genunchi (orientat pe aceeaşi 

linie cu executantul nr. 5), cu sprijin pe palme. 
 Executantul nr. 7 (situat în centru, în spatele executantului 

nr. 6) - Din poziţia pe genunchi (orientat în plan frontal) şi sprijin 

pe palme, susţine executantul nr. 8 pe spate. 

 Executantul nr. 8 (situat în stânga) şi executantul nr. 9 

(situat în dreapta) - Din poziţia stând, cu spatele în contact cu 

partenerul, execută un pas înainte oblic cu piciorul stâng/drept 

simultan cu ducerea braţului drept/stâng sus şi a celuilalt înainte. 

Este orientat pe aceeaşi linie cu executantul nr. 10 şi nr. 11. 
 Executantul nr. 10 (situat în stânga) şi executantul nr. 11 

(situat în dreapta) - Semisfoara în plan sagital, cu menţinerea 

braţelor întinse sus (pe aceeaşi linie cu executantul nr. 8 şi nr. 9), 

orientat cu faţa către celălalt executant. 

 

 

 

 

 

 
Model de construcţii 

în 11 executanţi 

 

12.4.2. Programul nr. 2 

 Denumirea programului: 

 “Jocuri Dinamice - Supleţe” 

 Justificarea programului: 

 Considerăm că este necesară aplicarea acestui 

program de pregătire în cadrul claselor din ciclul primar 

deoarece prin intermediul cuprinsului său, şcolarii mici îşi 

dezvoltă supleţea prin diferite mijloace ludice. 

 Misiunea programului: 

 Dezvoltarea nivelului de supleţe la şcolarii din 

ciclul primar prin intermediul jocurilor de mişcare. 
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 Competenţe generale
48

: 

 Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în 

menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase. 

 Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în 

funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală. 

 Competenţe specifice (sinteză din 

Programa şcolară pentru educaţie fizică clasa 

pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a)
49

: 

 Menţinerea posturii corecte a corpului în acţiuni 

statice şi dinamice. 

 Efectuarea de acţiuni motrice specifice 

capacităţilor motrice combinate. 

 Aplicarea combinată a deprinderilor motrice în 

activitatea şcolară şi în afara şcolii. 

 Integrarea activă în activităţile motrice cu 

componente estetice (dans, euritmie, gimnastică aerobică, 

gimnastică ritmică etc.). 

 Conţinutul programului  

 Urmăreşte metodele de instruire utilizate pentru 

dezvoltarea capacităţii de mişcare la nivelul şcolarului mic 

şi este prezentat în continuare. 

 

În tabelul nr. 16 este prezentat programul de Jocuri 

Dinamice - Supleţe. 

                                           
48 Programa şcolară pentru educaţie fizică clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a 

II-a, 2013, Ministerul Educaţiei Naţionale, preluate de pe 
http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_O

MEN.pdf,  aceesat la 01 aprilie 2016, ora 16:22, pag. 3 
49 Ibidem, accesat la 01 aprilie 2016, ora 16:30, pag. 4-6 

http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_OMEN.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_OMEN.pdf
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Tabelul nr. 16. Program de Jocuri Dinamice - Supleţe 

 

Algoritm 

exerciţiu 

Activităţi de 

învăţare şi exersare 
Formaţii de lucru şi indicaţii metodice 

Algoritm 

nr. 1 

1. Covorul 

colorat: 

Copiii se deplasează 

doar pe fond 

muzical, liber, prin 
variantele de mers şi 

alergare indicate de 

către profesor în 
spaţiul destinat 

activităţii. Spaţiul în 

care se desfăşoară 
activitatea prezintă 

mai multe copete 

aşezate pe teren, la 
diferite distanţe între 

ele. Când muzica 

este oprită de către 
conducătorul 

jocului, şi nu se mai 

aude, copiii au 
sarcina de a se aşeza 

în poziţia stând 

depărtat, deasupra 
unei copete, fără a o 

atinge! Cine rămâne 
fără copetă şi nu are 

unde să se aşeze v-a 

spune  o „glumă”! 

 Deplasare liberă 

 Corectitudinea executării variantelor de 
mers şi de alergare. 

 Nu aveţi voie să vă atingeţi de ceilalţi 

participanţi la joc! 
 Trebuie să te opreşti deasupra unei copete 

libere! 

 Durata variantelor de mers şi alergare este 
de 20”. 

 Variante de mers şi alergare: 

 „Mergeţi din ce în ce mai lent…sau din ce în 
ce mai repede”; 

 „Vă este din ce în ce mai cald…sau din ce în 

ce  mai rece”; 
 Mergeţi precum valurile mării”; 

 Vă deplasaţi precum bebeluşii; 

 „Vă deplasaţi ca şi când aţi pierdut ceva în 
nisip”; 

 „Alergaţi pe muzică cu paşi mici/cu paşi 

mari/mărind progresiv amplitudinea paşilor!”; 
 „Alergaţi printr-un lan de porumb!”; 

 „Sunteţi la mare şi înotaţi”; 

 „Vă deplasaţi încercând să prindeţi un 
fluture”; 

 „Vă deplasaţi prin ploaie”. 

 “Cine greşeşte” trebuie să: 
 „Fredonaţi un cântecel”; 

 „Recitaţi o poezie”; 

 „Spuneţi o glumă”. 

Algoritm 

nr. 2 

2. Bucheţelele: 
Copiii se 

deplasează, liber - 

individual (doar pe  
fond muzical), prin 

variantele de mers şi 

alergare indicate de 
către profesor, în 

spaţiul destinat 

activităţii. La un 
moment dat, 

conducătorul jocului 

opreşte muzica şi 

 Deplasare liberă 

 Corectitudinea executării variantelor de 
mers şi de alergare. 

 Durata variantelor de mers şi alergare este 

de 20”. 
 Variante de mers şi alergare: 

 „Vă deplasaţi având umerii ficşi, ca un 

umeraş (mişcaţi braţele)!”; 
 Vă deplasaţi efectuând mişcări exagerate 

cu soldurile…”; 

 „Vă deplasaţi prin apă!”; 
 „Sunteţi o piatră pe care cineva o 

împinge înainte cu piciorul…”; 
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strigă un număr (de 

exemplu „patru”). 

La auzul numărului 
strigat, jucătorii se 

grăbesc să formeze 

grupe egale la 
număr, aşezaţi în 

cerculeţ apucaţi de 

mâini. Cine rămâne 

fără grup trebuie să 

facă o „glumă”! 

 „Vă deplasaţi prin noroi…”; 

 „Vă deplasaţi numai cu genunchii îndoiţi 

sau semiîndoiţi!”; 
 „Coborâţi  un deal!”. 

 “Cine greşeşte” trebuie să: 

 „Fredonaţi un cântecel”; 
 „Recitaţi o poezie”; 

 „Spuneţi o glumă”. 

Algoritm 

nr. 3 

3. Deplasarea 

imaginară: 

Copiii realizează 

deplasări variate din 
poziţii diferite la 

comanda 

profesorului (stând, 
ghemuit, aşezat, 

culcat, sprijin pe 

genunchi). 
 

 

 Deplasare liberă 
 Durata variantelor de mers şi alergare este 

de 20”. 

 Deplasări variate:  
 „Vă deplasaţi fixând bazinul sau mişcându-

l cât mai puţin!”; 

 „Vă deplasaţi având umerii ficşi, ca un 
umeraş (mişcaţi braţele)!”; 

 „Vă deplasaţi efectuând mişcări exagerate 
cu soldurile…”; 

 „Vă deplasaţi efectuând mişcări circulare 

cu braţele…”; 
 „Vă deplasaţi ca şi când aţi avea  un picior 

de lemn…”; 

 „Vă deplasaţi căutând ceva pe jos!”; 
 „Vă deplasaţi ca şi când aţi pierdut ceva în 

nisip…”; 

 „Vă deplasaţi prin apă!”; 
 „Alergaţi printr-un lan de porumb!”; 

 „Vă deplasaţi fără să îndoiţi genunchii!”; 

 „Vă deplasaţi numai cu genunchii îndoiţi 
sau semiîndoiţi!”; 

 „Vă deplasaţi ascunzându-vă în joacă de 

cineva!”; 
 „Coborâţi  un deal!”; 

 „Vă jucaţi în zăpadă!”; 

 „Vă deplasaţi pe un lac îngheţat…”; 
 „Sunteţi la patinoar…abia aţi învăţat să 

patinaţi…sau poate sunteţi patinatori 

experimentaţi…”; 
 „Sunteţi la mare şi înotaţi…”; 

 „Vă deplasaţi printr-un tunel…”. 

Algoritm 

nr. 4 

4. Maşinuţele 

Copiii se 

deplasează, pe 
perechi, prin 

variantele de mers şi 

 Deplasare liberă 
 Durata variantelor de mers şi alergare este 

de 20”. 

 Copiii nu au voie să se atingă cu celelalte 
perechi, să facă zgomot, să treacă pe culoarea 
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alergare indicate de 

către profesor sau la 

culoarea verde a 
semaforului, doar în 

spaţiul destinat 

activităţii. Unul 
dintre copii are rolul 

maşinuţei şi se este 

situat în faţa 

celuilalt, care joacă 

rolul şoferului. 

Şoferul se 
deplasează cu 

mâinile pe umerii 

maşinuţei, ţinând 
ochii deschişi. Pe 

când maşinuţa 

întodeauna se 
deplasează cu ochii 

închişi, fiind 

condusă de către 

şofer. Copiii îşi 

schimbă rolul după 

fiecare variantă de 
deplasare! 

roşie a semaforului sau să se deplaseze în viteză 

deoarece riscă să fie sancţionaţi! 

 Deplasări variate: 
 „Şoferul se deplasează în mers pe vârfuri 

cu mâinile pe umerii colegului, iar maşinuţa se 

deplasează în mers pe vârfuri cu braţele sus”; 
 „Şoferul se deplasează în mers pe călcâie 

cu mâinile pe umerii colegului, iar maşinuţa se 

deplasează în mers pe călcâie cu mâinile la 

spate”; 

 „Şoferul se deplasează în alergare cu joc 

de glezne cu mâinile pe umerii colegului, iar 
maşinuţa se deplasează în alergare cu joc de 

glezne cu mâinile pe lângă corp”; 

 „Şoferul se deplasează în alergare cu 
pendularea gambelor înapoi, cu mâinile pe 

umerii colegului, iar maşinuţa se deplasează în 

pendularea gambelor înainte, cu mâinile pe 
lângă corp”; 

 „Şoferul se deplasează prin sărituri drepte, 

cu mâinile pe umerii colegului, iar maşinuţa se 
deplasează prin sărituri Sărituri din apropiat în 

depărtat (“Jumping-Jack”), cu mâinile pe lângă 

corp”. 

Algoritm 

nr. 5 

5. Podeaua este cu 

Lavă - Supleţe 

(The Floor is Lava 

- Suppleness) 

Copiii se 

deplasează, liber - 
individual (doar pe  

fond muzical), prin 

variantele de mers şi 
alergare indicate de 

către profesor, în 

spaţiul destinat 
activităţii. La un 

moment dat, 

conducătorul jocului 
opreşte muzica şi 

strigă: „The Floor is 

Lava - Suppleness”. 
Jucătorii se grăbesc 

să se caţăre pe 

materiale amenajate 
pentru a nu fi „topiţi 

de lava-supleţe”. 

 Deplasare liberă 
 Durata variantelor de deplasare este de 20”. 

 Spaţiul trebuie să fie amenajat cu bănci de 

gimnastică şi spaliere, astfel încât jucătorii să se 
poată căţăra în siguranţă. 

 Deplasări variate:  

 “Mergeţi din ce în ce mai lent…sau din ce 
în ce mai repede…”; 

 „Alergaţi pe muzică cu paşi mici/cu paşi 

mari/mărind progresiv amplitudinea paşilor!”; 
 „Vă este din ce în ce mai cald…sau din ce 

în ce  mai frig…”; 

 „Vă deplasaţi efectuând mişcări exagerate 
cu soldurile…”; 

 „Vă deplasaţi ca şi când aţi pierdut ceva în 

nisip…”; 
 „Vă deplasaţi prin apă!”; 

 „Alergaţi printr-un lan de porumb!”; 

 „Vă deplasaţi fără să îndoiţi genunchii!”; 
 „Vă jucaţi în zăpadă!”; 

 „Vă deplasaţi pe un lac îngheţat…”; 

 „Sunteţi la patinoar…abia aţi învăţat să 
patinaţi…sau poate sunteţi patinatori 
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Cine rămâne pe sol 

după ce profesorul 

rosteşte sintagma 
„The Floor is Lava - 

Suppleness” se va 

„topi”! 

experimentaţi…”; 

 „Sunteţi la mare şi înotaţi…”; 

 „Vă deplasaţi printr-un tunel…”. 

 

12.5. Individualizarea programelor de pregătire pe 

fiecare nivel de clasă 

 

În tabelul nr. 17 este prezentată individualizarea 

programelor de pregătire pe fiecare nivel de clasă, din anul 

şcolar 2016-2017. 

 

Tabelul nr. 17. Individualizarea programelor de pregătire 

pe fiecare nivel de clasă 

Nivel de 

Clase 
Programul de pregătire 

Activităţi de învăţare şi 

exersare 
Dozare 

a II-a 

Programul nr. 1. “Program 

AcroGym-Supleţe” 
Algoritm nr. 1-33 x2 

Programul nr. 2. “Jocuri 

Dinamice - Supleţe” 

Algoritm nr. 1-5 

 
x1 

Programul nr. 3. “Parcursuri 

aplicative - Supleţe” 
Algoritm nr. 1-5 x2 

Programul nr. 4. “Program de 

supleţe pentru membrele 

inferioare” 

Algoritm nr. 1-8 x4 

Programul nr. 5. “Program de 
Gimnastică Acrobatică” 

Algoritm nr. 1-5; 

Algoritm nr. 16-17. 
x2 

Programul nr. 6. “Program de 
Gimnastică Aerobică - 

Învăţarea paşilor de bază 

(Nivel începători)” 

Algoritm nr. 1-6 x2 

Programul nr. 7. “Program de 

Gimnastică Aerobică - 

Învăţarea paşilor de bază 
(Nivel mediu)” 

Algoritm nr. 1-4; 

Algoritm nr. 9-10. 
x2 
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a III-a 

Programul nr. 1. “Program 
AcroGym-Supleţe” 

Algoritm nr. 1-33 x2 

Programul nr. 2. “Jocuri 
Dinamice - Supleţe” 

Algoritm nr. 1-5 x1 

Programul nr. 3. “Parcursuri 

aplicative - Supleţe” 
Algoritm nr. 6-10 x2 

Programul nr. 4. “Program de 
supleţe pentru membrele 

inferioare” 

Algoritm nr. 4-12 x4 

Programul nr. 5. “Program de 

Gimnastică Acrobatică” 

Algoritm nr. 6-10; 

Algoritm nr. 16-17. 
x2 

Programul nr. 6. “Program de 

Gimnastică Aerobică - 
Învăţarea paşilor de bază 

(Nivel începători)” 

Algoritm nr. 1-7 x2 

Programul nr. 7. “Program de 

Gimnastică Aerobică - 
Învăţarea paşilor de bază 

(Nivel mediu)” 

Algoritm nr. 1-4; 

Algoritm nr. 7-8. 
x2 

a IV-a 

Programul nr. 1. “Program 

AcroGym-Supleţe” 
Algoritm nr. 1-33 x2 

Programul nr. 2. “Jocuri 
Dinamice - Supleţe” 

Algoritm nr. 1-5 x1 

Programul nr. 3. “Parcursuri 
aplicative - Supleţe” 

Algoritm nr. 11-15 x2 

Programul nr. 4. “Program de 
supleţe pentru membrele 

inferioare” 

Algoritm nr. 7-15 x4 

Programul nr. 5. “Program de 

Gimnastică Acrobatică” 

Algoritm nr. 11-15; 

Algoritm nr. 16-17. 
x2 

Programul nr. 6. “Program de 

Gimnastică Aerobică - 
Învăţarea paşilor de bază 

(Nivel începători)” 

Algoritm nr. 1-8 x2 

Programul nr. 7. “Program de 
Gimnastică Aerobică - 

Învăţarea paşilor de bază 

(Nivel mediu)” 

Algoritm nr. 1-8 x2 
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12.6. Conţinutul programelor de pregătire utilizate la 

grupele de control 

În tabelul nr. 18 este prezentat inventarul 

programelor de pregătire utilizate la grupele de control de 

la nivelul clasei I. Este vorba despre clasa I din anul şcolar 

2015-2016, care a devenit în anul şcolar următor clasa a II-

a. 

 

Tabelul nr. 18. Conţinutul programelor de pregătire 

utilizate la grupele de control - Clasa a II-a (An şcolar 

2016-2017), adaptat după programa de educaţie fizică în 

vigoare
50

 

 
Unitatea de învăţare Conţinuturi 

C
a

li
tă

ţi
 m

o
tr

ic
e
 d

e
 b

a
z
ă

 

Viteza 

 Viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili 

 Viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare 

 Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie 

Capacităţi 

coordinative 
 Coordonarea acţiunilor motrice realizate individual 

Forţa  Forţa dinamică segmentară 

Rezistenţa  Rezistenţa generală la eforturi aerobe 

Mobilitate 

şi 

stabilitate 

articulară 

 Mobilitatea articulaţiilor coloanei vertebrale şi a 

articulaţiilor coxo-femurale 

 Stabilitatea articulaţiilor umărului, cotului, genunchiului şi 

gleznei 

D
e
p

r
in

d
e
r
i 

d
e
 l

o
co

m
o

ţi
e
 Mers  Mersul: pe vârfuri, ghemuit, cu pas fandat 

Alergare 
 Alergarea: în tempo uniform moderat, accelerată, cu 

ocolire de obstacole, cu schimbare de direcţie, cu purtare 

de obiecte 

Sărituri 
 Săritura cu desprindere de pe unul şi de pe ambele 

picioare: de pe loc, din deplasare 

D
e
p

r
in

d
e
r
i 

d
e
 

L
o
c
o
m

o
ţi

e
 

Echilibru 
 Deplasări în echilibru pe banca de gimnastică, cu purtare şi 

păşire peste obiecte 

Escaladare  Escaladarea: prin apucare, sprijin şi păşire pe obstacol 

Tracţiune-

împingere 
 Tracţiunea: pe banca de gimnastică, pe perechi 

Căţărare-

coborâre 
 Căţărarea – coborârea: la scara fixă, pe plan înclinat 

Târâre  Târârea: pe genunchi şi pe coate 

                                           
50 Programa şcolară pentru educaţie fizică clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a 

II-a, Ministerul Educaţiei Naţionale, preluate de pe 

http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_OM

EN.pdf, accesat la 02 aprilie 2016, ora 11:20, pag. 4-10 

http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_OMEN.pdf
http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/54_Educatie%20fizica_CP_II_OMEN.pdf
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D
ep

ri
n

d
er

i 

d
e 

M
an

ip
u

la
re

 De tip 

propulsie 

 Deprinderi de manipulare de tip propulsie: lansare, 

rostogolire şi aruncare; lovire cu mâna şi cu piciorul; lovire 

cu obiecte: racheta, paleta etc. (manevrarea obiectelor) 

De tip 

absorbţie 
 Deprinderi de manipulare de tip absorbţie: prindere cu 

două mâini de pe loc, din autoaruncări şi de la partener 

D
ep

ri
n

d
er

i 

d
e 

S
ta

b
il

it
at

e
 De tip 

axial 

 Deprinderi de stabilitate de tip axial: îndoire, întindere, 

răsucire, întoarcere, balansare 

Posturi 

statice sau 

dinamice 

 Posturi statice sau dinamice: posturi ortostatice, rostogoliri, 

starturi din poziţii diferite 

Deprinderi de 

locomoţie, de 

manipulare şi de 

stabilitate 

 Ştafete şi parcursuri aplicative conţinând deprinderile de 

locomoţie, de manipulare şi de stabilitate formate 

D
e
p

r
in

d
e
r
i 

m
o

tr
ic

e
 s

p
o

r
ti

v
e 

e
le

m
e
n

ta
r
e
 Specifice 

atletismului 

Alergare de viteză 

 pasul alergător de accelerare 

 pasul alergător lansat de viteză 

 startul din picioare 

Alergare de rezistenţă 

 alergare în tempo moderat 

 pasul lansat în tempo moderat 

 alergare în tempo uniform, individual şi pe perechi 

 alergare de durată 

Specifice 

gimnasticii 

Acrobatică 

 cumpăna pe un genunchi 

 semisfoara 

 podul de jos 

 rulări 

 rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit 

 rostogolire înainte din depărtat în ghemuit 

Specifice 

jocurilor 

sportive 

Minihandbal 

 deplasări în poziţia fundamentală 

 pasa cu o mână de la umăr şi prinderea cu două mâini la 

piept 

 dribling simplu şi multiplu 

 marcajul şi demarcajul 

 aruncarea la poartă din alergare 
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CAPITOLUL XIII 

REZULTATELE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

Componenţa grupelor experimenale şi de control, 

rezultatele obţinute în urma aplicării testelor, măsurătorilor 

şi probelor de evaluare a supleţei, atât în cazul testării 

iniţiale, cât şi în cazul testării finale sunt întabelate şi 

prezentate în anexa nr. 7, în cadrul tabelelor nr. 25-132.  

 

13.1. Analiza comparativă a rezultatelor, Grupelor 

Control şi Grupelor Experiment, la  testările iniţiale şi 

finale din cadrul evaluării supleţei statice 
 

Pentru analiza şi interpretarea rezultatelor s-a folosit 

programul de analiză statistică SPSS versiunea 15 şi s-au 

calculat: 

 Media Aritmetică; 

 Diferenţa Mediilor; 

 Mediana; 

 Abaterea Standard; 

 Coeficientul de Variaţie; 

 Testul Wilcoxon; 

 Testul Mann-Whitney U. 

Analiza a vizat o comparaţie între grupa 

experimentală şi cea de control. 

 

13.1.1. Interpretarea rezultatelor obţinute la Testul 

supleţei articulare a umărului şi pumnului 

 

În tabelul nr. 19 sunt prezentate datele descriptive 

pentru valorile obţinute de şcolari la Testul supleţei 
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articulare a umărului şi pumnului şi evoluţia acestora 

între cele două testări, la clasele a II-a, a III-a şi a IV-a.  

 

Tabelul nr. 19: Testul supleţei articulare a umărului şi 

pumnului - Date descriptive 

 

Clasa, Gen, 

Grupă 
Test. N M Dif. Md S Cv Min Max 

a
 I

I-
a
 E

le
v
i E 

TI 12 32.8 
2.2 

31 10.4 31.6% 19 50 

TF 12 35.0 37 11.5 32.8% 17 52 

C 
TI 11 27.5 

-3.1 
29 6.6 24.0% 18 36 

TF 11 24.4 27 7.4 30.5% 10 34 

E
le

v
e E 

TI 16 38.3 
5.9 

38 12.4 32.4% 20 57 

TF 16 44.1 48.5 14.2 32.2% 22 64 

C 
TI 11 35.5 

2.2 
30 12.8 36.1% 25 70 

TF 11 37.6 37 12.8 34.1% 20 60 

a
 I

II
-a

 E
le

v
i E 

TI 17 25.4 
6.1 

25 8.5 33.5% 12 47 

TF 17 31.4 29 12.0 38.3% 18 62 

C 
TI 16 33.0 

-4.6 
32 9.5 28.7% 15 52 

TF 16 28.4 27.5 10.1 35.6% 10 50 

E
le

v
e E 

TI 11 37.3 
4.1 

36 15.3 41.2% 10 58 

TF 11 41.4 39 14.7 35.6% 12 60 

C 
TI 10 38.3 

-3.4 
36 15.0 39.1% 18 68 

TF 10 34.9 33.5 13.3 38.2% 16 62 

a
 I

V
-a

 E
le

v
i E 

TI 12 29.8 
6.5 

27 12.4 41.7% 16 63 

TF 12 36.3 33.5 12.9 35.6% 23 64 

C 
TI 11 33.7 

-3.6 
38 12.1 35.8% 16 55 

TF 11 30.1 29 12.3 40.8% 12 53 

E
le

v
e E 

TI 10 36.7 
4.5 

35 14.6 39.8% 16 56 

TF 10 41.2 39 14.3 34.8% 24 63 

C 
TI 9 41.9 

-6.1 
41 14.8 35.4% 17 64 

TF 9 35.8 34 16.0 44.6% 15 60 

Legendă: N-număr subiecţi, M-medie aritmetică, Dif. – Diferenţa mediilor (TF-

TI), Md-Mediană, S-abatere standard, Cv-Coeficient de variaţie (0-5% - 

omogenitate foarte mare, 5-15% - omogenitate mare, 15-35% - omogenitate 
medie, 35-70% omogenitate slabă, 70-100% grup eterogen); E grupul de 

experiment; C grupul de control 

 

Valorile medii obţinute de elevi la Testul supleţii 

articulare a umărului şi pumnului şi evoluţia acestora 

între cele două testări sunt prezentate în figura nr. 5. 
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TI TF TI TF TI TF TI TF TI TF TI TF TI TF TI TF TI TF TI TF TI TF TI TF

E C E C E C E C E C E C

Elevi Eleve Elevi Eleve Elevi Eleve

Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
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Media aritmetică la clasele a II-a, a III-a şi a IV-a Grupa de Experiment şi 

Grupa de Control - Testul supleţei articulare a umărului şi pumnului 

(Testare iniţială - Testare finală)

 
 

Figura nr.  5. Media aritmetică la clasele a II-a, a III-a şi a 

IV-a Grupa de Experiment şi Grupa de Control - Testul 

supleţei articulare a umărului şi pumnului (Testare iniţială - 

Testare finală) 
 

În tabelul nr. 20 sunt prezentate rezultatele calculului 

statistic, din cadrul testărilor supleţei articulare articulare a 

umărului şi pumnului, la clasele a II-a, a III-a şi a IV-a. 

Acest tabel cuprinde rezultatele testelor de semnificaţie. 
 

Tabelul nr. 20: Testul supleţei articulare a umărului şi 

pumnului - Test de semnificaţie 
 

    
  

Testul Mann-

Whitney U                   

(E vs. C) 

Testul Mann-

Whitney U                                   

(E vs. C) 

Testarea iniţială 

testul Wilcoxon          

(TI vs. TF) 

Clasa Gen Grupa Testare Z p Z p Z p 

a
 I

I-
a
 E

le
v
i E 

TI 

-0.987 0.324 -2.038 0.042 

-1.024b 0.306 
TF 

C 
TI 

-2.149c 0.032 
TF 

E
le

v
e E 

TI 

-0.568 0.570 -1.234 0.217 

-3.523b 0.000 
TF 

C 
TI 

0.000d 1.000 
TF 
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a
 I

II
-a

 E
le

v
i E 

TI 

-2.471 0.013 -0.505 0.613 

-3.631b 0.000 
TF 

C 
TI 

-3.523c 0.000 
TF 

E
le

v
e E 

TI 

-0.035 0.972 -1.198 0.231 

-2.548b 0.011 
TF 

C 
TI 

-2.840c 0.005 
TF 

a
 I

V
-a

 E
le

v
i E 

TI 

-0.894 0.371 -1.109 0.268 

-3.069b 0.002 
TF 

C 
TI 

-2.947c 0.003 
TF 

E
le

v
e E 

TI 

-0.735 0.462 -0.695 0.487 

-2.814b 0.005 
TF 

C 
TI 

-2.668c 0.008 
TF 

Legendă: b-bazat pe ranguri negative; c-bazat pe ranguri pozitive; c-bazat pe 

număr egal de ranguri negative şi pozitive; E-grupul de experiment; C-grupul de 

control. 
 

În cazul subiecţilor grupelor experiment din cele 

trei clase, atât elevi cât şi eleve, valorile au avut un progres 

semnificativ (conform tabelului nr. 19 şi figurii nr. 49), 

confirmată de valoarea lui p prin aplicarea testului 

Wilcoxon fiind mai mică de 0,05 (conform tabelului nr. 

20). Singura excepţie o reprezintă grupa de elevi din clasa a 

II-a, caz în care este progres dar nesemnificativ statistic 

(valoarea lui p este 0,306).  

În cazul subiecţilor grupelor control din cele trei 

clase valorile au avut în general un progres semnificativ, 

confirmată de valoarea lui p prin aplicarea testului 

Wilcoxon fiind mai mică de 0,05 (conform tabelului nr. 

20). Singura excepţie o reprezintă grupa de eleve din clasa 

a II-a, caz în care este progres dar nesemnificativ statistic 

(valoarea lui p este 1,000).  
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 Grupa de experiment (clasa a II-a) 

Elevii clasei a II-a au avut un progres între cele 

două testări la testul supleţei articulare a umărului şi 

pumnului, de la o valoare medie de 32.8 la testarea iniţială 

la o valoare medie de 35.0 la testarea finală (+2.2 cm), 

conform tabelului nr. 19. Această creştere este 

nesemnificativă statistic, valoarea lui p prin aplicarea 

testului Wilcoxon fiind 0.306, mai mare de 0.05 (conform 

tabelului nr. 20). La ambele testări grupul de elevi a avut o 

omogenitate medie, valoarea coeficientului de variaţie fiind 

de 31.6% la testarea iniţială şi 32.8% la testarea finală. 

Elevele clasei a II-a au avut un progres între cele 

două testări la testul supleţei articulare a umărului şi 

pumnului, de la o valoare medie de 38.3 la testarea iniţială 

la o valoare medie de 44.1 la testarea finală (+5.9 cm), 

conform tabelului nr. 19. Această creştere este 

semnificativă statistic, valoarea lui p prin aplicarea testului 

Wilcoxon fiind 0.000, mai mică de 0.05 (conform tabelului 

nr. 20). La ambele testări grupul de eleve a avut o 

omogenitate medie, valoarea coeficientului de variaţie fiind 

de 32.4% la testarea iniţială şi 32.2% la testarea finală. 

 Grupa de control (clasa a II-a) 

Elevii clasei a II-a au avut o regresie între cele două 

testări la testul supleţei articulare a umărului şi pumnului, 

de la o valoare medie de 27.5 la testarea iniţială la o valoare 

medie de 24.4 la testarea finală (-3.1cm), conform tabelului 

nr. 19. Această scădere este semnificativă statistic, 

valoarea lui p prin aplicarea testului Wilcoxon fiind 0.032, 

mai mică de 0.05 (conform tabelului nr. 20). La ambele 

testări grupul de elevi a avut o omogenitate medie, valoarea 
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coeficientului de variaţie fiind de 24.0% la testarea iniţială 

şi 30.5% la testarea finală. 

Elevele clasei a II-a au avut un progres între cele 

două testări la testul supleţei articulare a umărului şi 

pumnului, de la o valoare medie de 35.5 la testarea iniţială 

la o valoare medie de 37.6 la testarea finală (+2.2 cm), 

conform tabelului nr. 19. Această creştere este 

nesemnificativă statistic, valoarea lui p prin aplicarea 

testului Wilcoxon fiind 1.000, mai mare de 0.05 (conform 

tabelului nr. 20). La testarea iniţială grupul de eleve a avut 

o omogenitate slabă, valoarea coeficientului de variaţie 

fiind de 36.1%, iar la testarea finală a avut o omogenitate 

medie, valoarea coeficientului de variaţie fiind 34.1%. 

La testarea iniţială, în cazul elevilor, valoarea medie 

obţinută de subiecţii grupei de experiment (32.8) este mai 

mare decât cea obţinută de subiecţii grupei de control 

(27.5), conform figurii nr. 49, însă nesemnificativ statistic, 

fapt demonstrat prin aplicarea testului Mann-Whitney U 

(conform tabelului nr. 20), valoarea lui p fiind mai mare de 

0.05 (0.324). 

În cazul elevelor, la testarea iniţială, valoarea medie 

obţinută de subiecţii grupei de experiment (38.3) este mai 

mare decât cea obţinută de subiecţii grupei de control 

(35.5), conform figurii nr. 49, însă nesemnificativ statistic, 

fapt demonstrat prin aplicarea testului Mann-Whitney U 

(conform tabelului nr. 20), valoarea lui p fiind mai mare de 

0.05 (0.570). 

La testarea finală, în cazul elevilor, valoarea medie 

obţinută de subiecţii grupei de experiment (35.0) este 

semnificativ statistic mai mare decât cea obţinută de 

subiecţii grupei de control (24.4), conform figurii nr. 49, 
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fapt demonstrat prin aplicarea testului Mann-Whitney U 

(conform tabelului nr. 20), valoarea lui p fiind mai mică de 

0.05 (0.042). 

În cazul elevelor, valoarea medie obţinută la testarea 

finală de subiecţii grupei de experiment (44.1) este mai 

mare decât cea obţinută de subiecţii grupei de control 

(37.6), conform figurii nr. 49, însă diferenţa nu este 

semnificativă statistic, fapt demonstrat prin aplicarea 

testului Mann-Whitney U (conform tabelului nr. 20), 

valoarea lui p fiind mai mare de 0.05 (0.217). 

 Grupa de experiment (clasa a III-a) 

Elevii clasei a III-a au avut un progres între cele 

două testări la testul supleţei articulare a umărului şi 

pumnului, de la o valoare medie de 25.4 la testarea iniţială 

la o valoare medie de 31.4 la testarea finală (+6.1 cm), 

conform tabelului nr. 19. Această creştere este 

semnificativă statistic, valoarea lui p prin aplicarea 

testului Wilcoxon fiind 0.000, mai mică de 0.05 (conform 

tabelului nr. 20). La ambele testări grupul de elevi a avut o 

omogenitate medie, valoarea coeficientului de variaţie fiind 

de 33.5% la testarea iniţială şi 28.7% la testarea finală. 

Elevele clasei a III-a au avut un progres între cele 

două testări la testul supleţei articulare a umărului şi 

pumnului, de la o valoare medie de 37.3 la testarea iniţială 

la o valoare medie de 41.4 la testarea finală (+4.1 cm), 

conform tabelului nr. 19. Această creştere este 

semnificativă statistic, valoarea lui p prin aplicarea 

testului Wilcoxon fiind 0.011, mai mică de 0.05 (conform 

tabelului nr. 20). La ambele testări grupul de eleve a avut o 

omogenitate slabă, valoarea coeficientului de variaţie fiind 

de 41.2% la testarea iniţială şi 35.6% la testarea finală. 
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 Grupa de control (clasa a III-a) 

Elevii clasei a III-a au avut o regresie între cele 

două testări la testul supleţei articulare a umărului şi 

pumnului, de la o valoare medie de 33.0 la testarea iniţială 

la o valoare medie de 28.4 la testarea finală (-4.6 cm), 

conform tabelului nr. 19. Această scădere este 

semnificativă statistic, valoarea lui p prin aplicarea 

testului Wilcoxon fiind 0.000, mai mică de 0.05 (conform 

tabelului nr. 20). La testarea iniţială grupul de elevi a avut o 

omogenitate medie, valoarea coeficientului de variaţie fiind 

de 28.7%, iar la testarea finală a avut o omogenitate slabă, 

valoarea coeficientului de variaţie fiind 35.6%. 

Elevele clasei a III-a au avut o regresie între cele 

două testări la testul supleţei articulare a umărului şi 

pumnului, de la o valoare medie de 38.3 la testarea iniţială 

la o valoare medie de 34.9 la testarea finală (-3.4 cm), 

conform tabelului nr. 19. Această scădere este 

semnificativă statistic, valoarea lui p prin aplicarea 

testului Wilcoxon fiind 0.005, mai mică de 0.05 (conform 

tabelului nr. 20). La ambele testări grupul de eleve a avut o 

omogenitate slabă, valoarea coeficientului de variaţie fiind 

de 39.1% la testarea iniţială şi 38.2% la testarea finală. 

La testarea iniţială, în cazul elevilor, valoarea medie 

obţinută de subiecţii grupei de experiment (25.4) este 

semnificativ statistic mai mică decât cea obţinută de 

subiecţii grupei de control (33.0), conform figurii nr. 49, 

fapt demonstrat prin aplicarea testului Mann-Whitney U 

(conform tabelului nr. 20), valoarea lui p fiind mai mică de 

0.05 (0.013). 

În cazul elevelor, valoarea medie obţinută de 

subiecţii grupei de experiment (37.3) este mai mică decât 
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cea obţinută de subiecţii grupei de control (38.3), conform 

figurii nr. 49, însă diferenţa nu este semnificativă statistic, 

fapt demonstrat prin aplicarea testului Mann-Whitney U 

(conform tabelului nr. 20), valoarea lui p fiind mai mare de 

0.05 (0.972). 

La testarea finală, atât în cazul elevilor cât şi în cazul 

elevelor, valorile medii obţinute la testul supleţei articulare 

a umărului şi pumnului sunt mai mari în cazul subiecţilor 

grupelor de experiment (elevi, grupa de experiment – 

valoare medie 31.4, elevi, grupa de control – 28.4, eleve, 

grupa de experiment – valoare medie 41.4, eleve, grupa de 

control – 34.9, conform figurii nr. 49). Diferenţele nu sunt 

semnificative statistic între subiecţii celor două grupe, de 

experiment şi de control, fapt demonstrat prin aplicarea 

testului Mann-Whitney U (conform tabelului nr. 20), în 

ambele cazuri, elevi şi eleve, valorile lui p fiind mai mari 

de 0.05 (0.613 în cazul elevilor şi respectiv 0.231 în cazul 

elevelor). 

 Grupa de experiment (clasa a IV-a) 

Elevii clasei a IV-a au avut un progres între cele 

două testări la testul supleţei articulare a umărului şi 

pumnului, de la o valoare medie de 29.8 la testarea iniţială 

la o valoare medie de 36.3 la testarea finală (+6.5 cm), 

conform tabelului nr. 19. Această creştere este 

semnificativă statistic, valoarea lui p prin aplicarea 

testului Wilcoxon fiind 0.002, mai mică de 0.05 (conform 

tabelului nr. 20). La ambele testări grupul de elevi a avut o 

omogenitate slabă, valoarea coeficientului de variaţie fiind 

de 41.7% la testarea iniţială şi 35.6% la testarea finală. 

Elevele clasei a IV-a au avut un progres între cele 

două testări la testul supleţei articulare a umărului şi 
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pumnului, de la o valoare medie de 36.7 la testarea iniţială 

la o valoare medie de 41.2 la testarea finală (+4.5 cm), 

conform tabelului nr. 19. Această creştere este 

semnificativă statistic, valoarea lui p prin aplicarea 

testului Wilcoxon fiind 0.005, mai mică de 0.05 (conform 

tabelului nr. 20). La testarea iniţială grupul de eleve a avut 

o omogenitate slabă, valoarea coeficientului de variaţie 

fiind de 39.8%, iar la testarea finală a avut o omogenitate 

medie, valoarea coeficientului de variaţie fiind 34.8%. 

 Grupa de control (clasa a IV-a) 

Elevii clasei a IV-a au avut o regresie între cele 

două testări la testul supleţei articulare a umărului şi 

pumnului, de la o valoare medie de 33.7 la testarea iniţială 

la o valoare medie de 30.1 la testarea finală (-3.6 cm), 

conform tabelului nr. 19. Această scădere este 

semnificativă statistic, valoarea lui p prin aplicarea 

testului Wilcoxon fiind 0.003, mai mică de 0.05 (conform 

tabelului nr. 20). La ambele testări grupul de elevi a avut o 

omogenitate slabă, valoarea coeficientului de variaţie fiind 

de 35.8% la testarea iniţială şi 40.8% la testarea finală. 

Elevele clasei a IV-a au avut o regresie între cele 

două testări la testul supleţei articulare a umărului şi 

pumnului, de la o valoare medie de 41.9 la testarea iniţială 

la o valoare medie de 35.8 la testarea finală (-6.1 cm), 

conform tabelului nr. 19. Această scădere este 

semnificativă statistic, valoarea lui p prin aplicarea testului 

Wilcoxon fiind 0.008, mai mică de 0.05 (conform tabelului 

nr. 20). La ambele testări grupul de eleve a avut o 

omogenitate slabă, valoarea coeficientului de variaţie fiind 

de 35.4% la testarea iniţială şi 44.6% la testarea finală. 



80 
 

La testarea iniţială, în cazul elevilor, valoarea medie 

obţinută de subiecţii grupei de experiment (29.8) este mai 

mică decât cea obţinută de subiecţii grupei de control 

(33.7), conform figurii nr. 49, însă nesemnificativ statistic, 

fapt demonstrat prin aplicarea testului Mann-Whitney U 

(conform tabelului nr. 20), valoarea lui p fiind mai mare de 

0.05 (0.371). 

În cazul elevelor, la testarea iniţială, valoarea medie 

obţinută de subiecţii grupei de experiment (26.7) este mai 

mare decât cea obţinută de subiecţii grupei de control 

(41.9), conform figurii nr. 49, însă nesemnificativ statistic, 

fapt demonstrat prin aplicarea testului Mann-Whitney U 

(conform tabelului nr. 20), valoarea lui p fiind mai mare de 

0.05 (0.562). 

La testarea finală, atât în cazul elevilor cât şi în cazul 

elevelor, valorile medii obţinute la testul supleţei articulare 

a umărului şi pumnului sunt mai mari în cazul subiecţilor 

grupelor de experiment (elevi, grupa de experiment – 

valoare medie 36.3, elevi, grupa de control – 30.1, eleve, 

grupa de experiment – valoare medie 41.2, eleve, grupa de 

control – 35.8, conform figurii nr. 49). Diferenţele nu sunt 

semnificative statistic între subiecţii celor două grupe, de 

experiment şi de control, fapt demonstrat prin aplicarea 

testului Mann-Whitney U (conform tabelului nr. 20), în 

ambele cazuri, elevi şi eleve, valorile lui p fiind mai mari 

de 0.05 (0.268 în cazul elevilor şi respectiv 0.487 în cazul 

elevelor). 
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CAPITOLUL XIV 

CONCLUZIILE CERCETĂRII EXPERIMENTALE 

 

În urma studiului literaturii de specialitate, am 

constatat foarte puţine metode de măsurare a supleţei 

statice şi în special a celei dinamice. Din acest motiv am 

fost nevoiţi să adaptăm anumite probe pentru a realiza 

măsurarea supleţei în cadrul cercetării. 

Am observat încă de la începutul anului şcolar 2016-

2017, când s-au introdus programele de pregătire 

individualizate pe clase, că şcolarii mici au îndrăgit 

mijloacele utilizate şi de fiecare dată se pregătesc cu 

plăcere în cadrul lecţiilor de educaţie fizică. 

În urma analizei datelor cercetării experimentale 

putem concluziona, astfel: 

Ipoteza nr. 1 a cercetării, conform căreia „Creşterea 

valorilor supleţei articulare la nivelul şcolarului mic poate 

determina dezvoltarea capacităţii de mişcare a acestora” s-a 

validat prin rezultatele obţinute, în cadrul testărilor iniţiale 

şi finale, de către subiecţii Grupelor Experiment: 

Ipoteza nr. 2 a cercetării, conform căreia 

„Dezvoltarea supleţei în cadrul lecţiei de educaţie fizică 

poate îmbogăţi repertoriul motric” s-a validat prin 

rezultatele obţinute, în cadrul testărilor iniţiale şi finale, de 

către subiecţii Grupelor Experiment, comparativ Grupelor 

Control: 
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CAPITOLUL XV 

CONCLUZIILE GENERALE ALE CERCETĂRII 

 

 Progresul valorilor supleţei motrice este direct 

dependentă de intervenţia practico-metodică de specialitate. 

Lipsa unor activităţi motrice dirijate, la vârsta şcolarului 

mic determină evuloţia ulterioară a capactăţii de mişcare.  

 Majoritatea specialiştilor în educaţie fizică, nu 

acordă importanţa cuvenită supleţei motrice. Aceasta 

determinând pe viitor neajunsuri şi rigiditate în 

manifestarea capacităţii de mişcare. 

 Foarte mulţi profesori de educaţie fizică confundă 

supleţea cu mobilitatea şi stabilitatea articulară, pe care le 

considerăm părţi componente ale supleţei motrice. 

 În domeniul educaţiei fizice şi sportului, cercetând în 

amănunţime conceptul de supleţe, am observat că există o 

carenţă la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar 

din România. Astfel, considerăm oportună cercetarea 

interprinsă de noi prin aducerea unor completări de natură 

teoretică şi practico-metodică în domeniul educaţiei fizice 

şi sportului din România. 

În esenţă considerăm că cercetarea întreprinsă şi-a 

atins scopul şi a demonstrat rolul supleţei în dezvoltarea 

capacităţii de mişcare a şcolarului mic. 
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CAPITOLUL XVII 

ELEMENTE DE NOUTATE ŞI ORGINALITATE 

 

Propunem următoarea definiţie: 

 Supleţea reprezintă capacitatea intermediară care 

are rolul de a ajuta la însuşirea corectă a tehnicii de 

execuţie a acţiunilor motrice şi de a înlesni dezvoltarea 

celorlalte capacităţi motrice, dar evitând excesul de 

supleţe (laxitatea articulară). 

Am creat şapte programe individualizate pe fiecare 

nivel de clasă pentru dezvoltarea capacităţii de mişcare şi 

implicit a supleţei şcolarului mic: 

1. "Program AcroGym - Supleţe" 

2. "Jocuri Dinamice - Supleţe"; 

3. "Parcursuri aplicative - Supleţe"; 

4. "Program de supleţe pentru membrele inferioare"; 

5. "Program de Gimnastică Acrobatică"; 

6. "Program de Gimnastică Aerobică - Învăţarea 

paşilor de bază (Nivel începători)"; 

7. "Program de Gimnastică Aerobică - Învăţarea 

paşilor de bază (Nivel mediu)". 

Am fost determinaţi să preluăm câteva teste de la B. 

Mackenzie (2005)
51; 52

 şi V. Tudor (2013)
53

 şi să le adaptăm 

nivelului subiecţilor cercetaţi: 

1. „Testul supleţei articulare a umărului şi 

pumnului”; 

2. „Testul supleţei articulare a gleznei”; 

                                           
51 Mackenzie, B., 2005, 101 Performance Evaluation Tests, Published by Electric 

Word plc, London, pag. 85 
52 Ibidem, pag. 79 
53 Tudor, V., 2013, Măsurare şi evaluare în sport, Editura Discobolul, pag. 155 
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3. „Testul supleţei articulare a şoldului”. 

Pentru a determina nivelul de supleţe dinamică, am 

preluat Proba Flexie – Extensie Repetată (Test Flexions-

Extensions Répétées), şi am adaptat-o la nivelul subiecţilor 

cercetaţi, prin: 

1. „Proba Flexie – Extensie Răsucită”; 

Din cauza lipsei testelor şi probelor de evaluare a 

supleţei dinamice am ales să creăm câteva probe: 

1.  „Proba Păşire peste Gard”; 

2. „Proba Pendularea Laterală a Trunchiului”; 

3. „Proba Scorpion”. 

În cadrul cercetării întreprinse am considerat că este 

necesară şi evaluarea repertoriului motric a subiecţilor 

examinaţi. Astfel, am creat Grila de referinţă a evaluării 

repertoriului motric al şcolarilor, din Gimnastică 

Acrobatică şi Gimnastică Aerobică (An şcolar 2016-

2017), care se regăseşte în cadrul tabelului nr. 13. Această 

grilă cuprinde două probe create de către noi: 

1. „Proba din Gimnastică - Exerciţiu Acrobatic - 

Supleţe”; 

2. „Proba din Gimnastică - Exerciţiu Aerobic - 

Supleţe”. 

Datorită lipsei unui model de planificare a 

mijloacelor practice de acţionare la nivelul copiilor din 

ciclul primar, am consideat oportună adaptarea şi preluarea 

unui model din gimnastica ritmică.  

Noul model este prezentat în continuare sub formă 

grafică în tabelul nr. 2 din capitolul IV. 
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