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CUVINTE CHEIE 

 

SCHI ALPIN – este cel mai popular sport montan de iarnă, practicat cu ajutorul unui 

echipament special format din: schiuri, clăpari și bețe. Schiul a evoluat de la o activitate 

utilitară la o activitate de timp liber și de performanță, practicându-se în special în țările 

alpine. 

ÎNVĂȚAREA – este un proces conștient sau inconștient de antrenare în plan mental sau 

fizic pentru a face faţă unor situaţii cunoscute sau noi.  

ÎNVĂȚAREA PRIN JOC – este un „mod de dobândire și precizare a cunoștințelor prin 

acțiune”.1 Jocurile au o putere de atracție în fața copiilor și o valoare educativă prin bogăția 

ideilor, prin sporirea intensității emoțiilor, antrenând intelectul și spiritul de organizare al 

fiecăruia dintre participanții la joc și totodată eficietizând învățarea motrică. 

PREȘCOLÁR, -Ă, preșcolari, -e, adj. Care nu a atins încă vârsta de școală; care se referă la 

educația, învățământul copiilor sub această vârstă, care aparține acestora. ♦ (Substantivat) 

Copil care nu a atins vârsta școlară. – Pre + școlar (după fr. préscolaire).2 

SISTEM METODIC – reprezintă înlănțuirea științifică și logică a celor mai eficiente 

sisteme de acționare în vederea achiziționării elementelor tehnice specifice aplicării tehnicii.  

 

 
1 Neveanu, P., (1978), Dicționar de psihologie, Editura Albatros, București 
2 http://dexonline.ro/definitie/preșcolar 
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INTRODUCERE 

Locul și importanța temei în Știința Sportului și Educației Fizice 

Schiul, la nivel mondial, a ajuns în zilele noastre la o popularitate absolut 

impresionantă, fiind, după statisticile stațiunilor montane, cel mai popular sport de iarnă, 

datorită senzaților și trăirilor unice pe care le oferă practicanților.  

Școlile naționale de schi cu tradiție pe plan internațional investesc foarte multe 

resurse în cercetare și în elaborarea unor sisteme metodice în conformitate cu noile materiale 

și echipamente. Metodologia de predare constituie „arma” principală folosită de monitorii de 

schi în vederea învățării, îmbunătățirii și perfecționării tehnicii, în timpul cel mai scurt și în 

condiții de siguranță, conform cerințelor actuale.  

  Din acest punct de vedere, ne dorim ca cercetarea să fie o invitație adresată 

monitorilor de schi în vederea studierii și valorificării în cadrul lecțiilor desfășurate pe 

pârtiile din țara noastră. 

Actualitatea temei 

Acum nu mai putem vorbi doar despre schi, ci despre sporturi de alunecare pe 

zăpadă ca activități de timp liber datorită multitudinilor de echipamente și a multiplelor 

posibilitați de practicare. Elementele noi care apar sunt bine venite în lumea sporturilor de 

zăpadă, totodată aducând mari provocări monitorilor care predau aceste sporturi. 

Școlile de schi din stațiunile montane oferă posibilitatea practicării schiului într-

un cadru organizat, acordându-se importanță relației dintre sport şi turism. 

Numărul persoanelor care învață să schieze în Romania în mod organizat a 

crescut în ultimii ani. Această afirmație este sprijinită  de numărul mare de monitori formați 

care se integrează cu success pe piața de muncă în noile școli de schi. 

Motivarea alegerii temei 

Am optat pentru tema cu titlul „Optimizarea conceptuală și practică a 

metodologiei de predare a schiului alpin la vârsta preșcolară mare” în primul rând pentru că 

sunt fondatorul unei scoli private de schi și snowboard cu 45 de monitori. Majoritatea 

clienților au vârsta cuprinsă între 5 și 7 ani, iar lipsa unei metodologii de predare actualizate 

și adaptate la această vârstă duce la formarea de deprinderi greșite. Organizez tabere de schi 

și nutriție pentru preșcolari în stațiunea montană Straja cu peste 500 de participanți în fiecare 

an, având la dispoziție o pârtie de începători privată și o bandă transportatoare. 

Importanța temei este dată de necesitatea optimizării conceptuale și practice a 

metodologiei de predare a schiului în Romania, lucru impus de exigențele actuale ale 

schiorilor români de agrement și de performanță și de noile echipamente și instalații de 

urcare pe pârtii.  

Prin această cercetare doresc să îmi îmbunătățesc competența științifică și 

practică în direcția conducerii lecțiilor pentru preșcolari și să împărtășesc aceste noutăți cu 

monitorii pe care îi conduc. 

 Destinația generală a proiectului de cercetare își propune să îmbunătățească 

predarea schiului la vârsta preșcolară mare și să ajute școlile de schi private din România să 

își ghideze activitatea după un ghid metodic actualizat. Efectuăm o documentare vastă 
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asupra metodologiilor de predare folosite de marile școli de schi ale lumii, cu dorința de a 

găsi cele mai moderne și eficiente metode de învățare. 

Dorim să subliniem importanța unei adaptări optime a setului de procedee de 

intervenție în învățarea tehnicii de bază împletite cu jocuri de mișcare care să consolideze și 

să perfectioneze cele învățate. Ideea de la care am pornit este aceea că o pregătire timpurie și 

corectă, adaptată la noile condiții, ar crește calitatea tehnicii schiorilor din România, 

reducând astfel numărul de accidente pe pârtii. 
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PARTEA I: FUNDAMENTAREA TEORETICĂ, METODOLOGICĂ ȘI 

CONCEPTUALĂ A TEMEI DE CERCETARE ÎN LITERATURA DE 

SPECIALITATE 

CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA EVOLUȚIA 

ȘI CARACTERISTICILE SCHIULUI ALPIN 

1.1. Evoluția schiului alpin național și internațional 

Descoperirile făcute de către arheologi și specialiști ai domeniului arată că schiul 

a apărut în urmă cu mai mult de 5000 de ani. În muzee se pot gasi obiecte specifice 

alunecării pe zăpadă ce au fost folosite mult timp pentru deplasare în iernile grele de către 

cei care locuiau în zona de nord a Europei.3 

Apariția instalațiilor de cablu au contribuit esențial la dezvoltarea schiului, prima 

telecabină fiind contruită în 1934, în Elveția, stațiunea Davos. Un moment important în 

schimbarea tehnicii schiului a fost apariția cantului, cu ajutoul său îmbunătățindu-se 

schimbările de direcție, conducerea virajelor și deplasarea spre deal.  

Apariția schiului în România este intens discutată în literatura de specialitate. 

Încă din sec. XVI-lea, în cartea „Cronica Europei Sarmatice” apărută la Cracovia, se 

menționează despre locuitorii din regiunea Ceremușului din Carpații Păduroși. Aceștia 

foloseau la vânătoare tălpici de lemn cu care se deplasau iarna pe zăpadă. Din această 

regiune nordică a țării noastre, schiul a fost preluat de către localnicii din sud. Mai apoi 

schiul a fost răspândit și dezvoltat de unitățile de vânători de munte.  

  1.2. Schiul alpin de agrement 

La nivel mondial este evident faptul că oferta turistică montană nu se limintează 

la servicii de ordine hotelieră și culinară, acestea fiind completate cu activități de agrement: 

schi, snowboard, săniuș, tubing, patinaj ș.a. 

Turismul din stațiunile montane are la bază ca activitate principală recreativă 

schiul alpin. Numărul de persoane care învață să schieze este într-o continuă creștere 

datorită apariției centrelor de învățare a schiului, a modernizării instalațiilor de cablu și a 

echipamentelor sportive, a mass-mediei și a marketingului. 

Lecțiile private de schi alpin sunt cele mai eficiente din punct de vedere tehnic, 

metoda de învățare fiind personalizată și adaptată după caracteristicile și nevoile clientului. 

Sunt în general recomandate pentru copii mai mici de 5 ani și pentru persoanele care învață 

foarte greu sau foarte repede. 

În comparație cu țările alpine, în România se investește insuficient în stațiunile 

de schi, iar o parte din proiectele statului sunt făcute fără sens: instalații de cablu montate la 

cota 500, unde ploaia distruge zâpada sau în golul alpin, unde vântul nu permite 

funcționarea lor. Investițiile private sunt în general în serviciile conexe: pensiuni, 

restaurante, centre de închirieri, baruri, magazine, dar și acestea sunt insuficiente. Cererea 

pentru locurile de cazare este mai mare decât oferta, iar economia are de suferit în acest 

sens. 

 
3 Radoslav, R.F., (1994), Curs de schi, Editura Mirton, Timișoara, pag. 7-8 
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1.3. Schiul alpin competiţional  

În țara noastră schiul alpin de performanță se practică prin intermediul cluburile 

sportive școlare și cluburilor sportive private afiliate Federației Române de Schi și Biatlon 

(FRSB). Regulamentul competițiilor este dat de Federația Internațională de Schi (FIS) în 

ceea ce privește echipamentele și montarea traseelor. 

Schiul alpin competițional are cinci probe distincte: slalomul, slalomul uriaș, 

slalomul super-uriaș, coborârea și combinata alpină (slalom și coborâre). 

În schiul alpin competițional scopul sportivului este parcurgerea unui traseu dat, 

într-un timp cât mai scurt, aplicând cu maiestrie cunoștiințele, deprinderile și priceperile 

dobândite, valorificând potențialul său fizic și psihic și îndeplinind regulamentul de concurs. 

1.3.1. Disciplinele schiului alpin  

a) Slalom 

Principiul slalomului este acela de a schia, cât mai repede posibil, printr-un 

traseu impus, cu un număr de porţi pentru cursa bărbaților între 55 şi 75, iar pentru femei 

între 40 și 60. Distanța și plasarea lor pe parcursul cursei sunt stabilite prin norme de către 

Federația Internațională de Schi.  Proba de slalom constă într-un sistem cu două manșe. În 

cursele din Cupă Mondială, se califică doar 30 de schiori pentru manșa a doua și se începe în 

ordine inversă, mai exact, câştigătorul primei coborâri pleacă ultimul în cursă. Un concurs 

este câștigat de catre schiorul cu cel mai bun timp cumulat în cele 2 manșe parcurse. 

b) Slalom uriaş 

Slalomul uriaş este considerat cea mai tehnică probă din schiul alpin. Traseul 

este mai lung şi porţile sunt la o distanță mai mare în comparație cu slalomul. Pârtia de 

concurs are o diferență de altitudine pentru femei între 250m şi 400m, iar pentru bărbaţi 

între 250m și 450m. Concursul este împărţit în două manșe pentru juniori și seniori și de o 

manșă pentru copii. Clasamentul este determinat de timpul total de ambele manșe. 

c) Slalom super-uriaș (Super G) 

Proba de Super-G combină caracteristicile slalomului uriaș cu cele de coborâre. 

Este o cursă de viteză, iar schiorii coboară cu până la 90km/oră. Este una dintre cele mai 

tinere discipline alpine. Aceasta a fost introdusă pentru prima dată la Jocurile Olimpice de la 

Calgary, Canada, în 1988. Cursa are doar o manșă şi câştigă schiorul cu cel mai bun timp. 

Ca și la celelalte probe tehnice, regulamentul permite schiorilor să memoreze vizual traseul 

înainte de începutul concursului. 

d) Coborârea 

Cea mai rapidă probă şi una dintre cele mai vechi discipline alpine a facut parte 

din programul olimpic din 1948. Durata cursului standard este între 1 minut şi jumătate şi 2 

minute și jumătate. Schiorii pot ajunge în cele mai rapide manșe la viteze mai mari de 150 

km/oră, un exemplu fiind concursul celebru de la Kitzbühel. Cursul este marcat cu porţi 

pentru determinarea traseului. Timpul se măsoară cu precizie de o sutime de secundă cu 

ajutorul unui sistem de cronometrare cu bară de start și fotocelulă de sosire. Concursul are o 
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singură manșă, iar schiorul cu cel mai bun timp câştigă. 

e) Combinată alpină  

Combinata alpină este cea mai veche disciplină alpină olimpică. Inițial a fost 

singura disciplină alpină în Competiția de la Garmisch-Partenkirchen, în 1936, iar ulterior a 

dispărut din programul de după al doilea război mondial.  În 1988, acestă probă împreună cu 

cursa de super-uriaș au fost introduse la Jocurile Olimpice de la Calgary. Combinata constă 

dintr-o manșă de coborîre şi două de slalom. Câştigătorul este schiorul cu cel mai bun timp 

cumulat în cele 3 runde. În scopul de a face mai atractivă și mai accesibila această 

disciplină, FIS a introdus un nou format în perioada 2005, care este compus dintr-o rundă de 

slalom şi una de coborâre, cu numele de super-combinata. În prezent, practic, înlocuieşte 

originalul de combinată alpină. 

f) Combinata clasică  

Este rezultatul unei manșe de Coborâre și una de Slalom. Fiecare manșă trebuie 

considerată separat. Dacă slalomul este ținut al doilea ca eveniment, acei concurenți marcați 

cu K sau ZK iau startul ultimii în a doua manșă, dacă nu sunt calificați în primii 30 de 

concurenți. 

 

1.4. Rolul echipamentului de schi, a materialelor și a instalațiilor de transport în 

învățarea tehnicii 

Odată cu dezvoltarea unor noi tehnici pentru schiori au apărut modificările în 

ceea ce privește materialul și echipamentul. Există o adevărată industrie în ceea ce privește 

producția lor. Acum schiurile, bețele, clăparii și căștile au în componență titanium, carbon, 

kevlar și alte materiale foarte rezistente. 

Relevant este faptul că un schior de elita are cel puțin 4 perechi de schiuri pentru 

fiecare probă la care participă, unele fiind destinate pentru antrenament, iar unele pentru 

concurs. 

Fiecare pereche de schiuri este destinată, prin construcție, unui anumit tip 

pregătire, unui anumit tip de zăpadă și unui anumit tip de viraj sau probă. Pot fi schiuri mai 

elastice sau mai rigide, mai lungi sau mai scurte, cu radius de virare mai mic sau mai mare. 

Pârtiile sunt trasee marcate și pregătite pentru schiori și snowboarderi de mașini 

care compactează și aplatizează zăpada numite ratrac-uri, astfel încât să nu poată să se 

scufunde în ea. 

1.5. Efortul și solicitarea în schiul alpin 

În Dicționarul Explicativ al Limbii Române cuvântul efort este definit ca fiind 

„o mobilizare a forțelor fizice sau psihice ale organismului în vederea realizării unui 

randament superior celui obisnuit sau pentru a învinge o dificultate.” 

Intensitatea efortului la schiori este submaximală în condițiile unei pregătiri 

fizice corespunzătoare, dar de complexitate foarte mare. Timpii de refacere sunt relativ mici, 

iar datoria de O₂ este rapid recuperată la nivelul momentului  de dinaintea startului. 

1.6. Analiza tehnicii schiului alpin 

Asociația Elvețiană pentru Formarea Monitorilor pentru Sporturile de Alunecare 
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pe Zăpadă descrie în manualul lor național „Sporturi de zăpadă în Elveția” că prin tehnică 

înțelegem o procedură dezvoltată și testată, care permite, prin mișcări specifice, găsirea unor 

soluții adecvate la diferitele probleme pe care le ridică fiecare sport. Datorită unei secvențe 

determinate de mișcări, soluțiile, cât mai economice posibil, pot fi rezolva sarcini sau 

probleme. 
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CAPITOLUL 2. ORIENTĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA METODOLOGIA 

DE PREDARE A SCHIULUI ALPIN LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ MARE 

2.1. Caracteristici ale învățării 

2.1.1. Învățarea – definiție și clasificare 

Învățarea poate fi văzută ca fiind un proces de formare sau de restructurare a 

unui comportament, ce se caracterizează în ansamblu de cunoștiințe, convingeri, interese, 

obișnuințe, abilițăți, priceperi, deprinderi, de a gândi și în final de a acționa. „A învăța 

înseamnă a știi, a avea o șansă de reușită în viață, a te descurca mai ușor.” 

2.1.2. Orientări metodologice privind învățarea 

Învățarea schiului alpin în mod organizat, în taberele de copii, produc „efecte 

multiple de ordin fiziologic, psihologic și social, contribuind direct la dezvoltarea capacității 

fizice, precum și la stimularea creșterii și dezvoltării fizice.”  

În clasa debutanților, copiii își însușesc terminologia și își formează capacitatea 

practică de execuție a elementelor tehnice, în urma repetării multiple a informațiilor 

teoretice și practice. Ca rezultat, „memoria începe să capete particularități mai evoluate, să 

devină o memorie ce operează activ, cu reprezentări complexe, evocate verbal.”  Învățarea la 

5-7 ani, este un proces complex ce necesită „concentrare și participare intensă” , bazându-se 

pe faptul că la vârsta preșcolară mare se „operează cu o serie de constructe care nu sunt nici 

opțiuni individualizate și nici opțiuni generale.” 

2.1.2. Jocul de mișcare și rolul său în învățare 

Jocurile au o putere de atracție în fața copiilor și o valoare educativă prin bogăția 

ideilor, prin sporirea intensității emoțiilor, antrenând intelectul și spiritul de organizare al 

fiecăruia dintre participanții la joc. 

La aceste vârste fragede, copiii se implică în jocuri cu interes și plăcere și nu 

percep sarcinile ca pe o obligație, ci ca pe o necesitate. 

Copiii își asumă unele roluri sociale care le înlătură egocentrismul. În toate 

cazurile, jocul contribuie la educarea copilului, la implicarea lui în comunicarea generată de 

rolul ales. 

   2.2. Calitățile motrice și importanța lor în învățarea și aplicarea tehnicii schiului 

alpin 

Calitatea motrică poate fi definită ca „însușire esențială a activității musculare, 

exprimată prin intermediul actelor motrice, condiționată de structura și capacitățile 

funcționale ale diferitelor aparate și sisteme ale organismului uman, dar mediată și de 

procese și capacități psihice.”  

Termenul de „capacitate motrică” este considerat mai cuprinzător și mai precis 

de către teoreticienii științei sportului în detrimentul termenului de „calitate motrică”. 
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CAPITOLUL 3. SISTEME METODICE DE PREDARE A SCHIULUI ALPIN DE 

AGREMENT ÎN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII 

 

3.1. Sistemul metodic român 

În contextul dezvoltării sociale, schiul de agrement este preferat de un număr tot 

mai mare de persoane, în vederea satisfacerii nevoii de mișcare, ca urmare a accentuării 

caracterului sedentar al activităților profesionale. Deasemenea, numărul copiilor care învață 

să schieze în mod organizat este în continuă creștere, datorită lecțiilor bine organizate de 

către personal autorizat. 

3.1.1. Modelul monitorului de schi în România4 

Conform Asociației Naționale a Școlilor de Schi din România, monitorii de schi 

au ca scop formarea unui comportament corect pe pârtie şi în ambientul natural al clienților, 

punând accent pe învățarea și îmbunătățirea tehnicii schiului alpin. Cei care profesează se 

supun legilor statului, dar şi hotărârilor emise la nivelul consiliului local. Normele 

deontologice se respectă de către toți monitorii în exercițiu. În străinătate monitorul de schi 

se supune legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află. 

3.2. Sistemul metodic austriac 

Schiul alpin în Austria este sport național datorită reliefului predominant 

muntos, fiind practicat de milioane de oameni. Niciun alt sport nu a contribuit atât de mult la 

creșterea economică. Instructorii de schi sunt numiți ambasadorii albi ai Austriei, ei 

promovând întotdeauna în mod activ cultura și frumusețile Alpilor. 

Istoria schiului austriac este dominată printre altele, de pionieri ai schiului 

precum Max Kleinoscheg, Franz Reisch, Mathias Zdarsky, Colonel Bilgeri, Hannes 

Schneider, Toni Seelos, Prof. Stefan Kruckenhauser și Prof. Franz Hoppichler.5 Datorită 

acestor personaje, învățarea s-a făcut încă de la început după un plan standardizat. 

Prima versiune a școlii de schi a fost inventată de austriacul Jannes Schneider la 

începutul anilor 1920, când a formalizat metodele de instruire și a stabilit ca aceste principii 

de predare să fie valabile pentru toți instructorii din școala sa.6  Această metodă a fost 

singura folosită de țările alpine mai mult de 10 ani.7 

3.3. Sistemul metodic francez8 

În Franța, aproape șapte milioane de francezi practică schiul, cei mai mulți în 

afara competițiilor.9 Stațiunile montane aflate în munții Alpi și în Pirinei sunt renumite în 

toată lumea pentru complexitatea pârtiilor, cele mai cunoscute fiind: Chamonix, Val d`Isère, 

Tignes, Les Trois Vallées, Les Deux Alpes, Méribel și Courchevel. 

În schiul alpin de performanță francezii au clasări pe podiumurile din cupa 

mondială constant, atât la masculin, cât și la feminin. Jean Claude Killy a făcut istorie la 

Jocurile Olimpice de la Grenoble din 1968, câștigând trei medalii. În istoria recentă, la 

masculin, cei mai importanți schiori sunt: Jean-Baptiste Grange, Julien Lizeroux, Clement 

Noel și Alexis Pinturault, iar la feminin Carole Montillet-Carles și Tessa Worley. 

Memento Ski este manualul care prezintă metoda franceză de predare a 

 
4 http://euroski.ro/cod-deontologic-monitori.html, 12.11.2018. 17:00 
5 https://snowsportaustria.at/en/oessv/history/, 12.11.2018, 15:15 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Ski_school, 13.11.2018, 10:30 
7 http://mementoski.com/les-origines/ 
8 http://mementoski.com/, 15.11.2019, 11:30 
9 https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba#Sport, 15.11.2019, 10:30 

http://euroski.ro/cod-deontologic-monitori.html
https://snowsportaustria.at/en/oessv/history/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ski_school
http://mementoski.com/les-origines/
http://mementoski.com/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba#Sport


9 

 

schiului alpin, el fiind de referință pentru toți antrenorii şi toţi monitorii din Franța. Prin 

istoria lui își păstrează obiectivele de reîmprospătare a cunoștințelor tehnice, fiind actualizat 

de fiecare data când este nevoie.10 

3.4. Sistemul metodic elvețian    

Schiul alpin este cel mai popular sport în Elveția, fiind practicat în marile 

stațiuni montane. Primele campionate mondiale de schi alpin din Elveția au fost găzduite la 

Mürren în 1931 și la St. Moritz în 1934. A doua ediție a Jocurilor Olipmpice de Iarnă din 

1928 și a cincea ediție din 1948 s-a desfășurat la St. Moritz. 

Elveția a contribuit decisiv la dezvoltarea sporturilor de iarnă, prin construcția 

mijloacelor mecanice de urcare (teleschiuri, telescaune, telecabine) încă de la începutul 

anilor 1930. Prima telecabină din lume a fost contruită în stațiunea montană Davos din 

Elveția, în anul 1934. 

La începutul anilor 1900, elvețianul Wilhelm Paulke, a fost printre pionierii 

schiului în Europa, îmbunătățind sistemul norvegian de legături ale schiurilor, fiind și primul 

care a susținut îmbunătățirea echipamentului prin introducerea a două bețe scurte, idee 

contrară acelor vremuri 

  

 
10 http://mementoski.com/les-origines/ 

http://mementoski.com/les-origines/
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CAPITOUL 4. PARTICULARITĂȚILE DE CREȘTERE ȘI DEZVOLTARE A 

COPIILOR LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ MARE 

 

Vârsta preșcolară mare este descrisă în literatura de specialitate ca fiind de la 5 

ani până la intrarea la școală, la 6/7 ani. Această subperioadă se caracterizează prin dorința 

copiilor de a învăța despre propriul corp și despre mediul înconjurător și de afla motivul și 

efectele activității fizice. 

Controlul parental şi al celor din jur scade în favoarea autocontrolului, copilul 

simţind o nevoie de autonomie în realizarea sarcinilor. Apare o oarecare opoziție față de 

adult, urmată de dorințe vădite de reconciliere. 

4.1. Particularitățile dezvoltării somatice 

Dezvoltarea somatică este un „proces de schimbare a formei și proporțiilor 

corpului în perioada de creștere. Este consecința faptului că în diferite părți ale corpului 

procesul de creștere prezintă diferențe mari atât ca amploare, cât și ca perioadă de 

desfășurare. Astfel, față de valorile de la naștere, capul crește de două ori, trunchiul de trei 

ori, membrele superioare de patru ori, membrele inferioare de cinci ori, iar din înălțimea 

totală a corpului, capul reprezintă 2/8 la naștere și 1/8 la adult, membrele inferioare 3/8, 

respectiv, 4/8, iar trunchiul 3/8 atât la naștere, cât și după terminarea procesului de 

creștere.”11 Înfățisarea fizică a preșcolarului mare este caracteristică: picioarele sunt scurte, 

iar capul este relativ mare, astfel copiii sunt instabili, împiedicându-se cu ușurință. 

S. Teodorescu și colaboratorii (2006) consideră că dezvoltarea și creșterea 

desemnează „procese complementare sau succesive care afectează unitățile biologice, în 

sensul adăugirii cantitative, specializării și organizării funcționale, schimbării calitative a 

compoziției biochimice și, respectiv, a degenerării lente.”12  
4.2. Particularitățile dezvoltării fiziologice 

Procesul de osificare este intens la nivelul oaselor lungi, a celor toracice și 

claviculare. La această vârstă depunerea de săruri de calciu nu s-a încheiat, iar gradul de 

elasticitate al oaselor este încă mare. Apar osificări la nivelul oaselor carpiene, iar mugurii 

danturii definitive se întăresc, în timp ce dantura provizorie se deteriorează. 

 La vârsta preșcolară mare, sistemul muscular dispune de enzime oxidative care 

permit oxidarea acizilor graşi liberi, într-un mod mai rapid decât la adult, economisind 

rezervele de glucoză. 

Între sistemul nervos al copilului şi al adultului există deosebiri cantitative şi mai 

ales calitative. Un rol esențial în funcționarea optimă a organismului copilului mic îl are 

activitatea sistemului nervos vegetativ, care inervează organele interne, vasele de sânge şi 

muşchii scheletici. Totodată, unele observaţii arată că în etapa iniţială a copilăriei predomină 

activitatea sistemului nervos parasimpatic, în comparație cu cel simpatic, ceea ce are ca 

urmare dilatarea uşoară a vaselor cutanate, excitabilitatea accentuată a sfincterului vezicii 

urinare și a sfincterului anal. 

4.3. Particularitățile dezvoltării motrice 

Activitatea predominantă pentru preșcolari este cea de învăţare, iar cea mai bună 

metodă în vederea atingerii obiectivelor este exersarea sub formă de joacă, menținând 

atenţia copilului timp îndelungat, acesta participând efectiv la activitate. Procesul de 

 
11 Enciclopedia Educației Fizice și Sportului din Romănia, (2002), Volumul IV, Editura Aramis, 

București, pag.142-143. 
12 Dragnea A., Teodorescu, S., Stănescu, M., Bota, A., Șerbănoiu, S., Tudor, V., (2006), Educație fizică 
și sport – teorie și didactică, București, Editura FEST, pag. 43. 
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învăţare nu trebuie grăbit, întrucât exercițiile fizice solicită „mușchii care acționează intens, 

organele interne și sistemul nervos care se adaptează efortului depus.”13 

Preșcolarul imită, ajută, își asumă roluri, gesticulează, pentru a se pune în 

valoare și pentru a fi apreciat. Mișcările sunt uneori libere și necoordonate, iar în unele 

situații, cum ar fi mâncatul sau desenatul pot fi stereotipizate și controlate.  

Mânuirea obiectelor poate fi o afirmare a personalității, nu doar un simplu joc. 

Reprezentarea mintală corectă a acestora se formează chiar în timpul manevrării, când află 

detalii legate de formă, mărime sau textură. 

Această perioadă este favorabilă pentru achiziţia deprinderilor motrice şi 

ameliorarea capacităţilor coordinative. Practicarea constantă a exerciţiilor fizice la această 

vârstă accelerează considerabil creşterea posibilităţilor funcţionale ale sistemului 

cardiovascular. Capacitatea de contracţie a inimii şi hemodinamica se îmbunătăţesc, se 

reglează funcţia cardiacă, iar ca urmare se îmbunătățește performanța generală a sistemului 

cardidovascular care, la rândul său, condiţionează creşterea capacităţii de lucru.  

  4.4. Particularitățile dezvoltării psihologice 

Ursula Șchiopu (1995)14 prezintă trei subetape ale preșcolarității din educația 

timpurie:  

❖ perioada preșcolară mică (3-4 ani); 

❖ perioada preșcolară mijlocie (4-5 ani);  

❖ perioada preșcolară mare (5-6/7 ani). 

La 5-7 ani se constituie o bază a activităţii psihice şi de conturare a 

personalităţii, lucruri ce vor reflecta calitățile, dar și comportamentul viitorului adult. 

Dezvoltarea psihică se realizează progresiv, pas cu pas, influenţa socială şi a mediului fiind 

cea mai importantă, în special rolul  familiei, de unde şi expresia „cei şapte ani de acasă”. 

Individul este o fiinţă bio-psiho-socio-culturală, un sistem cu adaptabilitate 

permanentă la condiţiile interne şi externe, iar modul său de funcţionare, gradul sănătăţii și 

genotipul reprezentând factori ce influenţează dezvoltarea psihică ontogenetică. 

  

 
13 Marinescu, T. I., (2000). Metodica predării educației fizice la grădiniță și clasele I-

IV, Editura ASʹS, Iași, România, pag. 9 
14 Șchiopu, U., Verza, E., (1995), Psihologia vârstelor-ciclurile vieții, București, Editura Didactică și 
Pedagogica, pag. 29-48 
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CAPITOLUL 5. CONCLUZII TEORETICE DESPRINSE DIN LITERATURA DE 

SPECIALITATE 

 

Documentarea ștințifică s-a realizat prin studierea sistemelor metodice ale 

marilor școli de schi din lume, dar și pe teren prin discuții libere și prin practică în stațiunile 

din lanțul muntos Dolomiti din Italia, în stațiunea Les deux Alpes, Chamonix și Val d`Isère 

din Franța și în stațiunea Zermatt din Elveția.  Școala de schi și snowboard Straja al cărei 

coordonator sunt, a fost invitată la un workshop în stațiunile Predeal și Sinaia unde Școala 

de schi Franceză ne-a prezentat noile metode de învățare. De asemenea, am absolvit ultimul 

grad al monitorului de schi din Franța, numit Eurosecuritate, studiind îndeaproape metoda 

franceză de învățare. 

Dorim ca studiul nostru să îmbunătățească predarea schiului alpin de agrement 

pentru vârsta preșcolară.  

Marile școli de schi ale lumii investesc foarte multe resurse în elaborarea unor 

sisteme metodice în conformitate cu noile materiale și echipamente. Un exemplu poate fi 

Școala Franceza de Schi care propune elemente tehnice noi în învățare, iar suplimentar doua 

testări, Eurosecuritate și Eurotest, care ofera dreptul de a accede la nivelul I și implicit, 

dreptul de liberă practică pentru monitorii de schi. Metodologia de predare constituie „arma” 

principală folosită de monitorii de schi în vederea învățării, îmbunătățirii și perfecționării 

tehnicii, în timpul cel mai scurt și în condiții de siguranță, conform cerințelor actuale.  

Ținând cont de experiența celor mai vechi școli de schi ale lumii și a 

specialiștilor din România, împreună cu experiența mea acumulată ca schior de performață, 

monitor de schi, antrenor de performanță, student la U.N.E.F.S. București și fondator al 

Școlii de schi și snowboard Straja, sub supravegherea coordonatorului lucrării mele, dorim 

să elaboram o metodică de învățare adaptată la materialele de lucru moderne, la gradul de 

dezvoltare a turismului montan și la potențialul motric al turistilor.  

Îmbunătățirea eficienței sistemului metodic de predare a schiului alpin de 

agrement la vârsta preșcolară joacă un rol important în siguranța pe pârtiile din România. 

Copilul preșcolar pe schiuri trebuie privit ca viitorul adult schior pe pârtiile din 

țară și nu numai. De aceea, abordarea în educația timpurie trebuie să fie gândită și aplicată 

corect. 

Jocurile sunt principalul mijloc în educația psihomotrică a preșcolarilor, formând 

și consolidând deprinderi și priceperi motrice și participând totodată la devoltarea 

psihologică. 
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PARTEA A II-A STUDIU PRELIMINAR CU PRIVIRE LA ELABORAREA UNUI 

SISTEM METODIC PENTRU ÎNVĂȚAREA SCHIULUI ALPIN LA VÂRSTA 

PREȘCOLARĂ MARE  

CAPITOLOL 6. ASPECTE PRIVIND METODOLOGIA LUCRĂRII 

6.1.  Premisele cercetării preliminare 

Învățarea în sportul de agrement în general și în schiul alpin în particular, 

necesită actualizări, corelări cu dinamica noilor generații, cu aspirațiile aflate într-un trend 

ascendent în ceea ce privește performanța și siguranța superioară. 

În contextul evoluției moderne a echipamentelor cu principii noi de funcționare 

și a instalațiilor de transport pe pârtii, cercetarea noastră își propune să contribuie la 

inovarea învățării schiului alpin. 

.2. Obiectivele cercetării preliminare  

✓ Cunoașterea nivelului dezvoltării funcționale, al capacității 

psihomotrice și al valorilor antropometrice pentru schiorii alpini de 

vârstă preșcolară mare. 

✓ Evidențierea indicilor calităților psihomotrice în vederea optimizării 

metodologiei de învățare a schiului alpin pentru vârsta de 5-7 ani. 

6.3. Scopul cercetării preliminare  

Scopul cercetării preliminare constă în analiza complexă a dezvoltării 

funcționale, psihomotrice și antropometrice a preșcolarilor de vârstă mare în vederea 

identificării metodelor și mijloacelor optimizare de învățare a schiului alpin. 

6.4. Sarcinile cercetării preliminare 

Demersul experimental presupune stabilirea și îndeplinirea unor sarcini ce 

contribuie la reprezentarea riguroasă și validă a rezultatelor: 

✓ Documentarea științifică din literatura de specialitate națională și internațională 

pentru determinarea informațiilor teoretice și metodice care stau la baza temei 

cercetării; 

✓ Stabilirea obiectivelor instrucționale; 

✓ Stabilirea grupei de cercetare în număr de 42 de schiori;  

✓ Stabilirea și organizarea cadrului necesar susținerii testărilor;  

✓ Alegerea și aplicarea  probelor, măsurătorilor și testelor de evaluare; 

✓ Culegerea, înregistrarea, analiza și interpretarea datelor obținute;  

✓ Formularea concluzilor și sugestilor cu privire la rezultatele obținute; 

✓ Pregătirea unui plan de abordare a cercetării finale care să vină în întărirea 

obiectivelor și ipotezelor susținute. 

6.5. Ipoteza cercetării preliminare 

Cunoașterea nivelului capacității motrice și al valorilor antropometrice ale 

schiorilor alpini de vârstă preșcolară mare favorizează stabilirea unei metodologii de predare 

specifice. 

6.6. Desfășurarea cercetării preliminare 

Cercetarea preliminară a urmărit măsurarea antropometrică, testarea calităților 

motrice  pentru grupa experiment și grupa control, testarea materialelor de lucru și 

verificarea eficacității testelor. 

6.7. Perioada, locul și subiecții cercetării preliminare  

În cadrul cercetării preliminare au fost supuși testării 42 de copii preșcolari, 

participanți în taberele tematice Straja, în perioada 22.01-29.01.2017. 

Taberele din Straja își desfășoară activitatea pe pârtiile din stațiunea montană 

Straja, din județul Hunedoara, având la dispoziție o pârtie privată pentru începători. Pârtiile 
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din stațiune sunt dotate cu teleschiuri, telescaune și o telegondolă, iar pârtia de începători cu 

un covor rulant. Subiecții au fost măsurați și testați în sala de sport a Cabanei Montana și pe 

pârtia de începători Baloo. 

6.8. Metode de cercetare  

6.8.1. Metoda documentării bliografice 

Documentarea s-a realizat în concordanță cu cerințele subiectului abordat, 

intrând în posesia datelor, informațiilor și ideilor unor specialisti cu renume național și 

european.  

Documentarea s-a realizat prin intermediul cărților, revistelor, manualelor, 

cursurilor, site-urilor care au constituit baza fundamentului științifico-teoretic al lucrării. O 

parte din multitudinea de date obținute se regăsește în prima parte a lucrării în care autorii 

sunt citați. La baza derulării cercetării preliminare au stat informațiile surprinse din sursele 

bibliografice referitoare la: 

➢ Sisteme metodice de predare a schiului alpin din diferite țări; 

➢ Bazele antrenamentului sportiv; 

➢ Orientări metodice privind pregătirea generală și specifică; 

➢ Diferențele somatice, funcționale, fizice, de vărstă și psihologice în stransă 

legătura cu învățarea schiului; 

➢ Metodologia cercetării în activitățile fizice. 

 

6.8.2. Metoda convorbirii 

În cadrul cercetării preliminare am folosit convorbirea liberă cu monitorii de 

schi, cu subiecții și cu însoțitorii lor, pentru a obţine informaţii legate de abilitățile copiilor, 

de opţiunile şi dorinţele lor în ceea ce priveşte sporturile de iarnă. 

 

6.8.3. Metoda observației pedagogice 

Conform Niculescu M. (2002) observația este o metodă științifică de cercetare 

care constă în urmărirea intenționată, atentă și metodică a unor aspecte ale proceselor, 

faptelor și fenomenelor, înregistrând exact diferitele manifestări ale acestora, asa cum se 

desfășoară în condiții obișnuite, cu scopul de a le cunoaște într-un context situațional 

existent.15 

În vederea desfășurării cu succes a cercetării preliminare, observația a fost 

utilizată ca metodă. Aceasta a stat la baza cunoașterii aspectelor metodologice proprii 

desfășurarii lecțiilor. 

6.8.4. Metoda experimentului preliminar 

Studiul preliminar a presupus desfășurarea unui experiment pedagogic de tip 

constatativ, ce presupune obținerea de date prin aplicarea unor măsurători, probe și teste 

asupra subiecților din cadrul Tabere Straja. 

6.8.5. Metoda statistico – matematică 

Media aritmetică ( x ) este valoarea care aproximează tendința centrală a seriei 

și care se determină cu ajutorul raportului dintre suma tuturor valorilor supra numărului total 

al subiecților. 

 
15 Niculescu, M. (2002), Metodologia cercetării științifice în educație fizică și sport, Editura ANEFS, 
București, pag. 316 
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Formula generală de calcul este: 
valorilorNr

valorilorSuma
x

_.

_
= . 

Media aritmetică are avantajul de a fi uşor de folosit şi totodată este uşor de 

înţeles, fiind cea mai folosită medie.  

Media aritmetică are şi un mare dezavantaj, fiind sensibilă la valorile extreme. 

Existenţa unor astfel de valori, în special într-o singură extremă va avea ca rezultat o medie 

aritmetică care nu poate fi reprezentativă pentru colectivitatea pentru care s-a calculat. 

Abaterea standard reprezintă indicatorul principal al împrăștierii, utilizat în 

diverse proceduri și statistici avansate.16 Se calculează ca o medie pătratică din abaterile 

individuale. Din această cauză mai poartă numele de abatere medie pătratică, având 

relaţia: 

 
( ) ( )

2
xx =

 
Amplitudinea variaţiei este un indicator al împrăştierii, care furnizează 

informaţii referitoare la dimensiunea plajei de valori ale caracteristicii măsurate, după o 

variabilă anume. 

 Se poate calcula ca valoare: 

➢ absolută: 
( ) minmaxx xxA −=

 

➢ relativă: 
( )

( )
100=

x

A
A

x

%x

 

Abaterile individuale de la media repartiţiei. Şi acestea pot fi: 

➢ absolute: 
( ) xxd ixi −=

 

➢ relative: 
( )

( )
100=

x

d
d

xi

%xi

 

Abaterea medie liniară este o valoare medie a abaterilor individuale, luate în 

valoare absolută: 

➢ 
( )

( )

n

d

d

n

i
xi

x


== 1

 pentru repartiţia simplă; 

➢ 

( )

( )





=

==
n

i
i

n

i
ixi

x

f

fd

d

1

1

 pentru repartiţia de frecvenţe. 

Coeficientul de variabilitate este o metodă utilă de verificare a legimității 

mediei, fiind raportul dintre abaterea standard și metoda aritmetică.17 Media ( x ) şi abaterea 

 
16 Popa, M., (2008), Statistică pentru psihologie, Teorie și aplicații SPSS, Ediția a II-a, Editura. Polirom, 

pag. 70 
17 Ibidem, pag. 72 
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standard (
( )x

) se exprimă în unitatea de măsură a variabilei urmărite, de aceea nu putem 

compara împrăştierea la două serii de date complet diferite. Coeficientul de variaţie are 

formulele de calcul: 

( )
( )

100=
x

Cv
x

x



sau 

100'
)( =

x

d
Cv x

x

 

Se consideră că populaţia observată este omogenă, iar media repartiţiei 

semnificativă, dacă 
( ) %40xCv

sau 
%35'

)( xCv
. 

După Popa M. (2005) limitele de interpretare ale acestui indicator sunt:  

✓ Dacă Cv este sub 15%, împrăștierea este mică, deci media reprezentativă; 

✓ Dacă Cv este între 15% și 30% împrăștierea este mijlocie, deci media 

suficient de reprezentativă; 

✓ Dacă Cv este mai mare de 30% împrăștierea este mare, iar media are o 

reprezentativitate redusă. 

6.8.6. Metoda măsurătorilor antropometrice și a devoltării funcționale 

Schiorii preșcolari mari au fost supuși măsurătorilor antropometrice în vederea 

valorificării datelor obținute în alegerea echipamentelor, a materialelor de lucru și a 

sistemelor de acționare în lecțiile de schi. Măsurarea dezvoltării funcționale ne-a furnizat 

informații utile pentru conceperea noii metodologii de predare, în vederea dirijării corecte a 

efortului. 

6.8.7. Metoda reprezentării grafice computerizate 

Reprezentarea grafică reprezintă înțelegerea semnificației datelor numerice.18 

Metoda reprezentării grafice computerizate ne-a permis vizualizarea și 

prezentarea sugestivă în cifre, date și indicatori calculați, oferind sugestii de interpretare mai 

ales în ceea ce privește comparațiile. 

6.8.7. Metoda probelor și testelor  

Epuran M. (2005) definește testul ca fiind un set de întrebări, probleme sau 

exerciții pentru stabilirea cunoștințelor, abilităților, aptitudinilor sau calificarea unor 

persoane.19 

Pentru a reprezenta un mijloc de măsură eficace, o probă sau un test trebuie să 

posede trei calități: validitate, sensibilitate și fidelitate. 

În aplicarea acestor teste am ținut cont de următoarele aspecte: 

➢ Testele aplicate au determinat nivelului psihomotric al subiecților; 

➢ Probele din cadrul testelor s-au desfășurat în condiții optime pentru toți 

subiecții; 

Materialele folosite în aplicarea probelor au fost ușor de utilizat. 

Probele și testele aplicate în această cercetare au fost: 

✓ Proba Executarea de mișcări la comandă verbală 

Copilul trebuie să recunoască părțile corpului și părțile echipamentului și să 

execute mișcări la comandă verbală: 

1. „Pune mâinile pe cască!” 

 
18 Popa, M. (2008), Statistică pentru psihologie, Teorie și aplicații SPSS, Ediția a II-a, Editura Polirom, 

pag. 51 
19 Epuran, M. (2005), Metodologia cercetării activităților corporale – Exerciții fizice, Sport, Fitness, 
Ediția a II-a, Editura Fest, București, pag. 179-180 
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2. „Pune mâinile pe cozile schiurilor!” 

3. „Pune mâinile pe genunchi!” 

4. „Pune mâna stângă pe urechea dreaptă!”   

Această probă a fost concepută după modelul probei de orientare spațială Piaget 

Head. 

 

Încercare nereușită: atingerea altor părți decât cele indicate. 

Numărul încercărilor: trei. 

Rezultat: reușit / nereușit. 

 Pentru reușită din prima încercare acordăm 3 puncte , pentru reușita din a doua 

încercare acordăm 2 puncte și pentru reușita din a treia încercare se acordă 1 punct. 

✓ Testul Ozeretski-Guillmain 

Testul este o adaptare după P. Vayer și L. Picq preluată de Vlad (1999) vizând 

comportamente esențiale motrice:  

✓ viteză; 

✓ forță; 

✓ îndemânare; 

✓ rezistență, pe coordonatele: coordonare dinamică a mâinilor, coordonare 

dinamică generală; 

✓ echilibru; 

✓ rapiditate.20 

Datele ce se obțin contribuie la precizarea gradului de psihomotricitate, dar și la 

clarificarea aspectelor în care se poate interveni și mijloacelor cu care se poate opera. 

A. Coordonarea dinamică a mâinilor 

Pentru vârsta de 6 ani aplicăm proba corespunzătoare: Subiectul stă la masă și 

fixează în fața lui două labirinturi. Sarcina lui este să deseneze o linie neîntreruptă de la 

intrare până la ieșire, apoi să treacă imediat la al doilea labirint. După 30 de secunde de 

pauză va desena  și cu mâna stângă două labirinturi.  

 Încercare nereușită – linia iese din labirint de mai mult de două ori la mâna 

dreaptă și mai mult de trei ori la stângă sau timpul este depășit. 

 Numărul încercărilor: trei pentru fiecare mână. 

 Durată: 1 minut și 20 secunde pentru mâna dreaptă și un minut și 25 de secunde 

pentru mâna stângă. 

 Rezultat: reușit / nereușit. 

 Pentru reușită din prima încercare acordăm 3 puncte, pentru reușita din a doua 

încercare acordăm 2 puncte și pentru reușita din a treia încercare se acordă 1 

punct. 

B. Coordonare dinamică generală 

Subiecții trebuie să parcurgă cu ochii deschiși o linie dreaptă de 2 metri, punând 

alternativ călcâiul unui picior înaintea vârfului celuilalt. 

Încercare nereușită: părăsirea liniei drepte, balansări inutile de brațe și corp, 

execuție proastă. 

 Numărul încercărilor: trei. 

 Rezultat: reușit / nereușit. 

 Pentru reușită din prima încercare acordăm 3 puncte, pentru reușita din a doua 

 
20 Vlad, E., (1999), „Evaluarea în actul educațional-terapeutic”, București, Editura Pro Humanitate, pag. 

137-144. 



18 

 

încercare acordăm 2 puncte și pentru reușita din a treia încercare se acordă 1 

punct. 

C. Echilibru 

Stând pe piciorul drept, piciorul stâng îndoit spre înapoi, coapsele paralele, iar 

brațele pe lângă corp. 

Încercare nereușită: coborârea piciorului îndoit de mai mult de trei ori, atingerea 

solului cu piciorul îndoit, sărituri, ridicări pe vârful picioarelor, balansări. 

 Durata: 10 secunde. 

 Numărul încercărilor: trei. 

 Rezultat: reușit / nereușit. 

 Pentru reușită din prima încercare acordăm 3 puncte, pentru reușita din a doua 

încercare acordăm 2 puncte și pentru reușita din a treia încercare se acordă 1 

punct. 

D. Rapiditate 

Materiale: O coală de hârtie, pe care se desenează pătrățele cu latura de 1 

centimetru, astfel: 10 pătrățele în înălțime și 25 în lungime, 1 creion lung, 1 cronometru. 

Desfășurarea probei: i se cere subiectului să traseze în fiecare pătrățel o liniuță 

(orizontală sau verticală), dar cât mai repede cu putință. Nu trebuie să sară peste niciun 

pătrățel pentru că nu are voie să revină asupra celor sărite. 

 Durata probei: 1 minut pentru fiecare mână. 

 Numărul încercărilor: una. 

 În medie, copiii de 6 ani fac 57 de liniuțe cu ambele mâini. 

 Rezultat:  

 Nr. de liniuțe reușite cu mâna dreaptă_____  

 Nr. de liniuțe reușite cu mâna stângă_____  

 Total_____ 
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CAPITOLUL 7. REZULTATELE CERCETĂRII PRELIMINARE ȘI 

INTERPRETAREA LOR 

 

7.1. Analiza și interpretarea rezultatelor antropometrice 

  

Statistică descriptivă 

 

❖ Înălţime 

Tabel nr.  1. Analiza indicatorilor statistici calculați pentru înălțimea preșcolarilor  

Înălți

me 

(cm) 

Nr. 

subiec

ți 

Medi

a 

Median

a 

Abater

e 

standar

d 

Mini

m 

Maxi

m 

Amplit

u-dine 

Coeficie

nt 

variatie 

42 119.9 120 4.8 110.5 127.2 16.7 4.0% 

 

Înălțimea medie corespunzătoare celor 42 de schiori alpini este egală cu 119.9 

cm, mediana, indicator al tendinței centrale, este egală cu 120 cm. Abaterea standard are 

valoarea 4.8.  Dispersia înălțimilor în jurul mediei este omogenă, coeficientul de variație 

fiind egal cu 4.0%. Rezultă că înălțimile schiorilor sunt foarte apropiate față de medie. 

Diferența dintre înălțimea cea mai mare și cea mai mică are valoarea 16.7 cm. În graficul din 

figura nr. 19  este  redată  distribuția valorilor măsurate, iar în figura nr. 20 diferențele dintre 

ȋnălţimi şi medie (45% mai mari, 55% mai mici sau egale cu zero).  

 
Figura nr. 1.  Distribuţia înălţimilor 
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Figura nr. 2. Diferenţele ȋnălţimilor faţă de medie 

 

7.2. Analiza și interpretarea rezultatelor nivelului de dezvoltare funcțională a 

preșcolarilor mari 

 

Statistică descriptivă 

 

❖ Frecvenţa cardiacă 

 

Tabel nr.  2. Analiza indicatorilor statistici calculați pentru frecvența cardiacă în repaus a 

preșcolarilor 

Frecven

ța 

cardiac

ă (bătăi/ 

min) 

Nr. 

subiec

ți 

Medi

a 

Media

na 

Abater

e 

standar

d 

Mini

m 

Maxi

m 

Amplit

u-dine 

Coeficie

nt 

variatie 

42 79.36 79.5 5 68 90 22 6.2% 

 

Frecvența cardiacă medie în repaus pentru cei 42 de schiori alpini este egală cu 

79.36 bătăi/ min, iar mediana cu 79.5 bătăi/ min. Abaterea standard are valoarea 5. Dispersia 

frecvențelor cardiace în jurul mediei are o structură omogenă, coeficientul de variație fiind 

egal cu 6.2%. Rezultă că frecvențele cardiace corespunzătoare schiorilor de vârsta 

preșcolară mare sunt foarte apropiate de medie. Diferența dintre frecvenţa cardiacă cea mai 

mare și cea mai mică este de 22.0 bătăi/ min. Graficul din figura nr. 25 redă distribuția 

frecvenţelor cardiace ȋn repaus ale schiorilor, iar în figura nr. 26 diferența acestora față de 

medie (50% mai mari, 50% mai mici sau egale cu zero). 
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Figura nr. 3. Distribuţie valorilor pentru frecvenţa cardiacă ȋn repaus 

 

 
Figura nr. 4. Diferențele valorilor cardiace față de medie 

 

7.3. Analiza și interpretarea rezultatelor pentru proba de orientare spațială Executarea 

de mișcări la comandă verbală 

 

Tabel nr.  3. Analiza comparativă a indicatorilor statistici calculați pentru probei de 

orientare spațială Executarea de mișcări la comandă verbală  

Orienta

re 

spațială 

Piaget 

Head 

(puncte) 

Nr. 

subiec

ți 

Medi

a 

Media

na 

Abater

e 

standar

d 

Mini

m 

Maxi

m 

Amplit

u-dine 

Coeficie

nt 

variatie 

42 1.79 2 1 0 3 3 57.4% 

 

Numărul mediu de puncte obţinut de cei 42 de schiori alpini de vârsta preșcolară 

mare la proba de orientare spațială Executarea de mișcări la comandă verbală este egală cu 

1.79 puncte, mediana, indicator al tendinței centrale, este egală cu 2 puncte. Abaterea 

standard are valoarea 1. Dispersia punctelor realizate este neomogenă, coeficientul de 

variație fiind egal cu 57.4%. Deducem că punctele realizate de schiori sunt foarte 

împrăștiate față de medie. Diferența dintre punctajul cel mai mare şi cel mai mic are 
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valoarea 3. Distribuția rezultatelor obținute de schiori şi raportul procentul reuşit-nereuşit 

(86% respectiv 14%) sunt redate ȋn graficul din figura nr. 31, iar în figura nr. 32 sunt 

ilustrate diferențe față de medie (36% mai mari, 64% mai mici sau egale cu zero). 

 

7.4. Analiza și interpretarea rezultatelor testului Ozeretski-Guillmain 

În urma aplicării testului Ozeretski-Guillmain pe cele 4 coordonate, coordonarea 

dinamică a mâinilor, coordonarea dinamică generală, echilibru și rapiditatea, am obținut 

următoarele date și rezultate: 

❖ Coordonare dinamică mâini 

 

Tabel nr.  4. Analiza indicatorilor statistici calculați pentru testul Ozeretski-Guillmain – 

coordonare dinamică a mâinilor  

Coordona

re 

dinamică 

a 

mâinilor 

(puncte) 

Nr. 

subiec

ți 

Medi

a 

Media

na 

Abater

e 

standa

rd 

Mini

m 

Maxi

m 

Amplit

u-dine 

Coeficie

nt 

variatie 

42 1.93 2 1 0 3 3 51.7% 

 

La testul Ozeretski-Guillmain - coordonare dinamică a mâinilor, punctajul 

mediu realizat de schiorii alpini de vârstă preşcolară mare este egal cu 1.93, iar mediana este 

egală cu 2 puncte. Abaterea standard are valoarea 1. Coeficientul de variație fiind egal cu 

51.7%, punctele obținute sunt neomogen dispersate. Rezultă că punctele realizate de schiorii 

alpini la această probă sunt foarte dispersate față de medie. Diferența dintre punctajul maxim 

şi cel minim are valoarea 3. În graficul din figura nr. 33 este redată distribuția punctelor ȋn 

jurul mediei şi raportul procentul reuşit-nereuşit (88% respectiv 12%). Figura nr. 34 prezintă 

diferențele față de medie (29% mai mari, 71% mai mici sau egale cu zero). 
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CAPITOLUL 8.  CONCLUZIILE STUDIULUI PRELIMINAR CU PRIVIRE LA 

ELABORAREA UNUI SISTEM METODIC PENTRU ÎNVĂȚAREA SCHIULUI 

ALPIN LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ MARE 

 

Pentru a obține o imagine de ansamblu asupra factorilor ce determină o învățare 

eficentă și atractivă a schiului alpin pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 7 ani, am 

adunat în acest studiu preliminar rezultate de la măsurătorile antropometrice, de la 

măsurătorile funcționale ale sistemului cardio-vascular și de la măsurătorile probelor și 

testelor capacității psihomotrice. 

În urma cercetării preliminare am ajuns la următoarele concluzii: 

1. La măsurătorile antropometrice, înălțimea medie pentru cei 42 de schiori alpini 

preșcolari de vârstă mare a fost de 119.9 cm, iar mediana, indicator al tendinței 

centrale, a fost egală cu 120 cm. În urma acestor valori, concluzionăm că mărimea 

schiurilor pentru această categorie de vârstă trebuie să fie între 100 cm și 110 cm. 

Greutatea medie a fost de 21.71 kg, iar mediana, indicator al tendinței centrale, a 

fost egală cu 21.9 kg .În acest caz legăturile schiurilor se recomandă să fie reglate 

la valoarea de 1.5. Numărul de la încălțăminte a avut o valoare medie de 29.64, 

mediana având valoarea 30. Pentru acest număr de încălțăminte vor fi recomandați 

pentru lecțiile de schi clăparii cu trei clape, două care fixează planta piciorului și 

una care fixează zona gambei. 

2. Prin cunoașterea valorilor antropometrice specifice vârstei preșcolare vom adapta 

eficient sistemele de acționare care vor fi utilizate în învățare și totodată vom 

alege materialele ajutătoare potrivite. 

3. În ceea ce privește rezultatele obținute la proba de orientare spațială Executarea 

de mișcări la comandă verbală, numărul mediu de puncte obținute a fost egal cu 

1.79, iar mediana, indicator al tendinței centrale, a fost egală cu 2 puncte. 

Concluzionăm că schiorii de vârstă preșcolară mare vor putea raspunde corect la 

comenzi de bază, în medie, la a doua încercare. Dispersia punctelor realizate este 

neomogenă deoarece coeficientul de variație a fost egal cu 57.4%. Deducem că 

punctele realizate de schiori sunt foarte împrăștiate față de medie, adică, vor fi 

copii care vor raspunde la comenzi din prima încercare, iar alții vor raspunde după 

mai multe încercări.  

4. Prin aplicarea bateriei de teste Ozeretski-Guilman am evaluat potențialul motric și 

psihomotric al copiilor de 5-7 ani.  

 La proba de coordonare dinamică a mâinilor, punctajul mediu realizat de schiorii 

alpini a fost egal cu 1.93, iar mediana a fost egală cu 2 puncte. Conform acestor 

rezultate, reiese faptul că, subiecții, reușesc să facă sarcini care implică 

coordonarea membrelor superioare din a doua încercare. Coeficientul de variație a 

fost egal cu 51.7%, punctele obținute fiind neomogen dispersate. Diferența dintre 

punctajul minim și punctajul maxim are valoarea 3, adică unii preșcolari vor 

executa din prima sarcinile, iar alții după mai mult de 3 încercări. 

 Privind proba de coordonare dinamică generală, numărul mediu de puncte 

realizat de schiorii alpini a fost egal cu 1.83, iar mediana, indicator al tendinței 

centrale, a fost egală cu 2 puncte. Deducem că, în învățarea procedeelor tehnice 

care nu implică complexitate mare, preșcolarii mari, vor reuși să le execute corect 

din a doua încercare. Coeficientul de variație a fost egal cu 57.7%, dispersia 

punctelor obținute în jurul mediei fiind neomogenă. Punctele realizate de schiorii 

alpini de vârstă preșcolară mare au fost foarte împrăștiate față de medie, mai 
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exact, diferența dintre punctajul cel mai mare și cel mai mic a avut valoarea 3. 

Conform rezultatelor, în învățare, unii preșcolari vor executa din prima sarcinile, 

iar alții după 4 încercări. 

 Echilibrul este cea mai importantă calitate motrică în manifestarea tehnicii 

schiului alpin. Cu ajutorul testului Ozeretski-Guillmain am testat echilibrul cu o 

probă ce presupune staționarea pe piciorul îndemânatic, cu celălalt picior îndoit 

spre înapoi, pe o durată de 10 secunde. Numărul mediu de puncte realizat de 

schiorii alpini de vârsta preșcolară mare la această probă a fost egal cu 1.60, iar 

mediana a fost egală cu 2 puncte. Deducem că subiecții pot reuși să execute corect 

elemente ce implică echilibrul, în medie din a doua încercare. Prin învățarea 

tehnicii schiului alpin cu metodica propusă de noi, echilibrul va trebui să fie 

îmbunătățit, în primul rând pentru siguranță. Dispersia punctelor în jurul mediei 

este neomogenă, coeficientul de variație fiind egal cu 69.3%. Diferența dintre 

punctajul maxim și cel minim are valoarea 3. Din aceste date rezultă că unii 

preșcolarii mari pot executa procedee tehnice ce implică tehnica din prima 

încercare, iar alții vor avea nevoie de până la 4 încercări pentru a reuși. 

 Proba de rapiditate ne oferă informații în ceea ce privește viteza cu care preșcolarii 

pot executa o sarcină cu mâinile. Valoarea medie a punctelor realizate de cei 42 de 

schiori alpini la testul Ozeretski-Guillmain, la proba de rapiditate pentru mâini 

este egală cu 60.33, iar valoarea medianei este egală cu 59 puncte. Abaterea 

standard are valoarea 7.5.  Punctele dispersate în jurul mediei au o structură 

omogenă, coeficientul de variație fiind egal cu 12.5%, ceea ce rezultă că punctele 

realizate de schiorii alpini de vârsta preșcolară mare sunt foarte apropiate față de 

medie. Deducem că, subiecții de 5-7 ani pot executa cu succes activități ce implică 

viteza mâinilor. 

5. Rezultatele la probele psihomotrice au fost extrem de variate în urma aplicării 

probelor asupra preșcolarilor mari. 

6. În urma analizei și interpretării rezultatelor obținute în demersul preliminar pentru 

subiecții de vârstă preșcolară mare, se confirmă ipoteza: Cunoașterea nivelului 

capacității motrice și al valorilor antropometrice ale schiorilor alpini de vârstă 

preșcolară mare favorizează stabilirea unei metodologii de predare specifice. 

7. Alegerea unor probe și teste psihomotrice ce se pot plia pe specificul schiului 

oferă informații importante pentru periodizarea sistemului metodic. 

Prin măsurătorile și testările derulate, se constată unele aspecte discordante care 

pot duce la erori de instruire. În această privință,  am obținut informații utile pentru 

stabilirea noii metodologii de predare care va fi aplicată în cercetarea experimentală din 

partea a III-a a tezei de doctorat. 
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PARTEA A III-A. CONTRIBUȚII PERSONALE PRIVIND OPTIMIZAREA 

SISTEMULUI METODIC ÎN SCHIUL ALPIN PENTRU VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

MARE 

CAPITOLUL 9. DEMERSUL METODOLOGIC AL CERCETĂRII FINALE  

9.1. Premisele cercetării 

 

În cercetare am plecat de la urmatoarele premise: 

• Sistemul metodic existent, standard pentru toate vârstele trezește un interes mic 

preșcolarilor în comparație cu o învățare bazată pe jocuri de mișcare cu personaje 

de basm și de desene animate și materiale ajutătoare adecvate. 

• Nevoia de a elabora un sistemul metodic de învățare a schiului pentru copii de 5-7 

ani este dată de numărul mare de participanți în taberele de profil,  iar în urma 

implementării acestuia, practicanții acestei discipline vor genera valori superioare 

în ceea ce priveste calitățile, deprinderile și priceperile motrice, fapt ce va duce 

totodată la o învățare precoce a tehnicii schiului. 

• Învățarea schiului alpin prin intermediu jocurilor la vârsta preșcolară mare va 

generea rezultate mai bune în ceea ce privește tehnica ocolirilor. 

 

9.2. Obiectivele cercetării 

Obiectivele procesului de învățare a schiului alpin la vârsta preșcolară mare pot 

fi rezumate prin: 

➢ Însușirea plăcerii de a aluneca pe schiuri și învățarea corectă a elementelor tehnice 

care permit controlul vitezei și al direcției pe diferite pârtii, în condiții de 

siguranță, punând bazele tehnicii moderne. 

➢ Proiectarea și organizarea unui proces de învățare de agrement trebuie să aibă în 

vedere stabilirea unor obiective specifice în funcție de caracteristicile subiecților și 

de stadiul învățării. 

Invățarea tehnicii schiului într-un mod rapid, inovativ, distractiv și eficient. 

9.3. Scopul cercetării  

Scopul cercetării a fost acela de a acorda o dimensiune lărgită învățării schiului 

alpin la vârsta preșcolară mare și de a găsi mijloacele și metodele cele mai eficiente pentru a 

atinge obiectivele propuse. 

9.4. Sarcinile cercetării  

Demersul experimental presupune stabilirea și îndeplinirea unor sarcini ce 

contribuie la reprezentarea riguroasă și validă a rezultatelor, astfel sarcinile sunt: 

✓ stabilirea grupelor de experiment și a grupelor martor; 

✓ informarea grupelor cu privire la etapele de derulare a cercetării propuse; 

✓ elaborarea și aplicarea sistemului metodic conceput în vederea învățării tehnicii 

schiului la copiii cu vârsta între 5 ani și 7 ani, utilizind sisteme de acționare 

adecvate împreună cu jocuri de miscare inovative; 

✓ alegerea și aplicarea  probelor, măsurătorilor și testelor de evaluare menite să 

scoată în evidență ipotezele experimentului nostru; 

✓ culegerea, analiza și interpretarea datelor obținute; 

✓ formularea concluzilor și sugestilor cu privire la rezultatele obținute. 

 

9.5. Ipotezele cercetării 

Învățarea schiului alpin de către preșcolari se realizează prin mijloace clasice 

care, în principiu sunt destinate adulților, din cauza comodității, a slabei pregătiri metodice 

file:///D:/Users/AcasA/Downloads/TEZĂ%20DE%20DOCTORAT%20DE%20PRINTAT%20FULL.docx%23_Toc515386212
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și lipsei creativității monitorilor. 

Am introdus în prezenta cercetare pe lângă mijloace de acționare cunoscute, 

jocuri care să completeze învățarea, consolidând și perfecționând elementele învățate, într-

un mod mai rapid, mai plăcut și mai eficient. 

Ipotezele de la care am pornit în realizarea prezentei cercetări sunt: 

1. Prin dezvoltarea și aplicarea unei metodologii inovative la vârsta preșcolară mare, 

care să vină în completarea celei existente, practicanții disciplinei schi vor 

beneficia de o îmbunătățire clară a unor calități motrice și psihomotrice, 

indispensabile învățării și perfecționării schiului alpin. 

2. Aplicarea corectă și oportună a jocurilor de mișcare în învățarea tehnicii schiului 

poate contribui semnificativ la dezvoltarea psihomotrică. 

3. Desfășurarea creativă și atractivă a învățării schiului alpin la vârsta preșcolară 

mare prin intermediu jocurilor contribuie la îmbunătățirea tehnicii schiului alpin. 

9.6. Subiecții, locul și perioada cercetării finale 

 Subiecții  

În cadrul cercetării finale au fost 60 de subiecți, clienți ai Tabere Straja: 30 

preșcolari au facut parte din grupa de experiment și 30 de preșcolari au facut parte din grupa 

de control.  

 

 Locul desfașurării cercetării  

Tabere Straja își desfășoară activitatea pe pârtiile din stațiunea montană Straja, 

din județul Hunedoara, având pusă la dispoziție o pârtie privată pentru începători. Pârtiile 

din stațiune sunt dotate cu teleschiuri, telescaune și o telegondolă, iar parcul de începători 

este dotat cu un baby-schi și un covor rulant. Avem puse la dispoziție materialele necesare 

pentru desfășurarea lecțiilor: jaloane, fanioane, cercuri, stegulețe, personaje de desene 

animate, covoare pentru deplasare lateră, saltele, bormașină, burghiu, garduleț, sistem de 

cronometrare, maieuri personalizate, hamuri, prinzător de varfuri și tuneluri.  

 Perioada și etapizarea cercetării 

Cercetarea s-a desfășurat în sezonul de iarnă 2017-2018, în taberele de schi și 

nutriție pentru preșcolari, din perioada: 14.01-25.01.2018 și 24.02.2018-08.03.2018. 

 

9.7. Metode de cercetare 

9.7.1. Metoda observației dirijate 

În vederea desfășurării cu succes a cercetării, observația a fost utilizată ca 

metodă. Aceasta a stat la baza cunoașterii aspectelor metodologice proprii necesare 

desfășurarii lecțiilor. Am făcut o serie de constatări în ceea ce privește sistemele de acționare 

folosite, obiectivele intermediare și operaționale și gradul de îndeplinire al sarcinilor. 

9.7.2. Metoda experimentului pedagogic de tip constatativ 

Studiul a presupus desfășurarea unui experiment pedagogic de tip constatativ cu 

două variabile prin care s-au obținut date prin aplicarea unor probe și teste la ipotezele 

formulate anticipativ. 

Am utilizat experimentul constatativ cu două variabile: variabila experimentală și variabila 

control. 

9.7.3. Metoda statistico – matematică 

 Statistică descriprivă și inferențială  

Prelucrarea statistică a datelor este compusă din o statistică descriptivă şi o 

statistică inferenţială. Statistica descriptivă analizează datele sub aspectul caracteristicilor lor 

intrinseci, prin intermediul indicatorilor statistici: media, mediana (tendinţa centrală a 
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datelor), dispersia sau împrăştierea (abaterea standard, coeficientul de variabilitate, valorile 

extreme şi amplitudinea), mărimea efectului, frecvenţe, etc. 

Statistica inferenţială foloseste metode statistice cu ajutorul cărora sunt vizate 

relaţiile dintre variabile, predicţia şi înţelegerea fenomenlor supuse analizei statistice. Printre 

aceste metode amintim testele parametrice, testul t şi testul ANOVA, dar şi cele 

neparametrice, cum ar fi testul Wilcoxon, testul Mann-Whitney, Kruskal-Wallis și Friedman. 

9.7.4. Metoda reprezentării grafice computerizate 

Metoda reprezentării grafice computerizate ne-a permis vizualizarea și 

prezentarea sugestivă în cifre, date și indicatori calculați, oferind sugestii de intepretare mai 

ales în ceea ce privește comparațiile. 

La testarea cu ceasurile Garmin, aplicația Connect a generat grafice pentru 

diferite valori specifice schiului alpin. 

9.7.5. Metoda măsurătorilor și înregistrărilor 

Prezentarea probelor și testelor:   

➢ Test de echilibru ,,Flamingo” 

Proba: menţinerea echilibrului din stând pe un picior, celălalt îndoit, susţinut cu 

mâna de aceeaşi parte. 

➢ Probă pentru echilibrul dinamic: „Alunecarea pe un schi” 

Proba: din coborâre directă, menţinerea echilibrului pe un schi în alunecare, iar 

celălalt ridicat de pe sol paralel cu direcția de alunecare. 

➢ Stabilitatea pe un picior21 

Proba urmăreşte evaluarea stabilităţii pe un picior. Stabilitatea piciorului este 

dată atât de capacitatea sportivului de a menţine echilibru cât şi de nivelul de dezvoltare a 

musculaturii şi implicit a forţei pe întreg membrul inferior.  

 

➢ „Menținerea poziției de coborâre joasă” 

Proba urmărește evaluarea rezistenței izometrice în poziție de coborâre joasă. 

Această poziție trebuie să fie în felul următor: picioarele depărtate la nivelul umerilor cu 

triplă flexie, până când articulația coxofemurală ajunge la nivelul genunchilor, coatele sunt 

în fața tibiilor, spatele rotunjit și privirea orientată înainte, fără ca trunchiul să se sprijine pe 

coapse. 

➢ Atingerea obiectivului principal pentru fiecare clasă 

Metodica de predare propusă de noi are cinci clase: clasa Bambi, clasa Baloo, 

clasa Lupilor, clasa Leilor și clasa Supereroilor. Metodica de predare clasică are și ea cinci 

clase: clasa 1, clasa 2, clasa 3, clasa 4 și clasa 5. 

➢ Înregistrarea activității cu ceasurile sport Garmin 

Ceasurile sport Garmin sunt dotate cu GPS și cu tehnologia „Elevate” de 

măsurare a pulsului la încheietura, fără să fie nevoie de o bandă toracică incomodă pentru 

schiorii alpini. Aplicația pentru mobil Garmin Connect preia datele automat cand bluetooth-

ul este activat și oferă o varietate de date și statistici utile pentru cercetarea noastră. 

 

 

 

 

 

 

 
21 http://rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/DispForm.aspx?ID=1150 
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CAPITOLUL 10. DESCRIEREA METODOLOGIEI DE PREDARE A SCHIULUI 

ALPIN PENTRU VÂRSTA PREȘCOLARĂ MARE PRUPUSĂ DE NOI 

 

10.1. Metodologia de învățare SNOWBOOK 

Am conturat o metodologie de predare a schiului adaptat la noile materiale și 

echipamente  care să ajute preșcolarii la învățarea tehnicii într-un mod rapid, distractiv și 

sigur. Activitatea dominantă în instruire pentru grupa de vârstă 5-7 ani este jocul, de aceea 

am conceput jocuri pentru învățarea și consolidarea fiecărui element tehnic important, care 

să vină în completarea liniei metodice din România. De notat este faptul că Centrul Național 

de Formare Monitori din România a împrumutat metoda franceză de învățare a schiului. 

Programul de învățare este denumit SNOWBOOK și este structurat în cinci clase: 

1. clasa Bambi; 

2. clasa Baloo; 

3. clasa Lupilor; 

4. clasa Leilor; 

5. clasa Supereroilor. 

Schiorii preșcolari debuntanți se împrietenesc în primele lecții cu zăpada și cu 

echipamentul, învață o terminologie adaptată vârstei, punându-se accent pe executarea de 

varinate de deplasare, pe alunecarea cu pierdere de viteză și pe frânare, într-o atmosferă de 

poveste, cu ajutorul jocurilor și a materialelor ajutătoare.  

Fiecare clasă are ca obiectiv final principal executarea unui nou tip de ocolire, 

adaptat nivelului de pregătire. 

Pentru fiecare temă de lecție din metodologia noastră am creat cel puțin un joc 

care să eficientizeze învățarea schiului alpin pentru copii de vârstă preșcolară mare. Jocurile 

se găsesc la ANEXA 1. 
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CAPITOLUL 11. MĂSURAREA, APRECIEREA ȘI EVALUAREA REZULTATELOR 

OBȚINUTE 

 

Experimentul pedagogic a urmărit testarea sistemului metodic propus de noi. 

Am aplicat testări inițiale și finale, cu teste și probe pe uscat și pe zăpadă pentru 

a determina progresul obținut de subiecții care au aplicat vechiul sistem metodic și cel 

propus de noi. 

11.1. Analiza și interpretarea rezultatelor testului de echilibru ,,Flamingo” și probei de 

Alunecare pe un schi 

GRUPA EXPERIMENT 

TESTUL FLAMINGO 

 

Tabel nr.  5. Analiza comparativă a indicatorilor statistici calculați pentru grupa experiment 

pentru testul Flamingo  

Indicatori 

statistici 
T.I. T.F. 

 

Indicatori statistici T.F.-T.I. 

Media 8.80 7.27 Diferență medii  -1.53 

Mediana 9.00 7.00 Progres (%)  17.4% 

Abatere 

standard 
1.83 1.78 

95% C.I. Diferență 
Limita inf. Limita sup. 

Minim 5 4 (-1.81 ; -1.26) 

Maxim 13 12 Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 8 8 11.500 <0.001 

Coef. Variație 20.8% 6.8% Mărime efect  2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 5. Valori medii ale grupei experiment pentru testarea inițială și testarea finală 

pentru Testul Flamingo 

 

Numărul mediu de greșeli comise de sportivii grupei experiment la testul 
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Flamingo a scăzut cu 1.53 (17.4%), de la 8.80 la testarea inițială, la 7.27 greșeli la testarea 

finală. Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor se află în intervalul (-1.81 ; -1.26). 

Dispersia rezultatelor este relativ omogenă la testarea iniţială şi omogenă la testarea finală. 

Conform testului de semnificaţie t dependent, scăderea numărul de greșeli este semnificativă 

statistic, p<0.001<0.05 pentru t=11.500>2.045 (t critic). Indicele de mărime a efectului 

indică o diferenţă foarte mare ȋntre medii. Valorile medii determinate la cele două testări şi 

progresul individual al sportivilor sunt redate grafic în figura nr. 54, respectiv figura nr. 55.

  

 

Tabel nr.  6. Sinteza analizei rezultatelor pentru grupa experiment pentru Testul Flamingo 

Progres Concluzie Mărimea efect 
Ipoteza de 

nul 

17.4% 
Creșterea echilibrului static este 

semnificativă statistic 

diferenţă foarte 

mare 
se respinge 

 

 
Figura nr. 6. Progresul individual al subiecților din grupa experiment pentru testul 

Flamingo 

 

GRUPA DE CONTROL 

TESTUL FLAMINGO 

 

Tabel nr.  7. Analiza comparativă a indicatorilor statistici calculați pentru grupa control 

pentru testul Flamingo 

Indicatori 

statistici 
T.I. T.F. 

 

Indicatori statistici T.F.-T.I. 

Media 9.27 8.10 Diferență medii  -1.17 

Mediana 9.00 8.00 Progres (%)  12.6% 

Abatere 

standard 
1.48 1.37 95% C.I. Diferență Limita inf. Limita sup. 
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Minim 7 6 (-1.41 ; -0.92) 

Maxim 13 12 Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 6 6 9.866 0.000 

Coef. Variație 16.0% 6.8% Mărime efect  1.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 7. Valori medii ale grupei control pentru testarea inițială și testarea finală pentru 

Testul Flamingo 

 

Numărul mediu de greșeli comise de sportivii grupei de control la testul 

Flamingo a scăzut cu 1.17 (12.6%), de la 9.27 la testarea inițială, la 8.10 greșeli la testarea 

finală. Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor se află în intervalul (-1.41 ; -0.92).  

Dispersia rezultatelor este relativ omogenă la testarea iniţială şi omogenă la testarea finală. 

Conform testului de semnificaţie t dependent, scăderea greșelilor este semnificativă statistic, 

p=0.000<0.05 pentru t=9.866>2.045 (t critic). Indicele de mărime a efectului indică o 

diferenţă foarte mare ȋntre medii. Ȋn figura nr. 56, respectiv figura nr. 57 sunt prezentate 

grafic valorile medii determinate la cele două testări şi progresul individual al subiecților.

   

Tabel nr.  8. Sinteza analizei rezultatelor pentru grupa experiment pentru Testul Flamingo 

Progres Concluzie Mărimea efect Ipoteza de nul 

12.6% 
Creșterea echilibrului static este 

semnificativă statistic 
diferenţă foarte mare se respinge 
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Figura nr. 8. Progresul individual al subiecților din grupa experiment pentru testul 

Flamingo 

 

EXPERIMENT vs CONTROL 

TESTUL FLAMINGO 

 

Tabel nr.  9. Analiza comparativă a indicatorilor statistici calculați pentru grupa experiment 

vs grupa control pentru testul Flamingo 

Indicatori 

statistici 
Experiment Control 

 

Diferență medii (C-E) 0.83 

Media 7.27 8.10 Diferență medii (%) 11.5% 

Mediana 7.00 8.00 TESTE DE SEMNIFICAȚIE 

Abatere 

standard 
1.78 1.37 

Test Levene 
F Sig. 

Minim 4 6 1.465 0.231 

Maxim 12 12 Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 8 6 2.030 0.047 

Coef. Variație 24.5% 6.8% Mărime efect  0.52 
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Figura nr. 9. Valori medii ale grupei experiment și ale grupei control pentru Testul 

Flamingo 

Numărul mediu de  greșeli la testul Flamingo comise de componenții grupei 

experimentale este mai  mic cu 0.83 (11.5%), decât cel al grupei de control. Mediile celor 

două grupe la testările finale sunt 7.27 la experiment, respectiv 8.10 greșeli la control. 

Conform testului Levene pentru omogenitatea dispersiilor, cele două eşantioane au dispersii 

egale,  p=0.231>0.05 pentru F=1.465. Conform testului t independent, diferența mediilor 

este semnificativă statistic, p=0.047<0.05 pentru t=2.030 și df=58. Indicele de mărime a 

efectului arată că diferența mediilor este mijlocie spre mare. Graficul din figura nr. 58, 

respectiv figura nr 59 redă valorile medii determinate la cele două testări şi progresul 

individual al subiecților.  

Tabel nr. 10. Sinteza analizei rezultatelor pentru grupa experiment pentru Testul Flamingo 

Diferență medii Concluzie Mărimea efect 
Ipoteza de 

nul 

11.5% 
Diferența mediilor este 

semnificativă statistic 

Diferența mediilor este 

mijlocie spre mare 
se respinge 

 

 
Figura nr. 10. Distribuția rezultatelor individuale ale grupei experiment și ale grupei control 

la Testul Flamingo 
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GRUPA EXPERIMENT 

ALUNECAREA PE UN SCHI 

 

Tabel nr.  11. Analiza comparativă a indicatorilor statistici calculați pentru grupa experiment 

pentru proba de alunecare pe un schi 

Indicatori 

statistici 
T.I. T.F.  Indicatori statistici T.F.-T.I. 

Media 7.33 6.80  Diferență medii  -0.53 

Mediana 7.00 7.00  Progres (%)  7.3% 

Abatere 

standard 
0.92 1.16  

95% C.I. Diferență 
Limita inf. Limita sup. 

Minim 5 5  (-1.10 ; 0.04) 

Maxim 9 9  
Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 4 4  1.915 0.065 

Coef. Variație 12.6% 6.8%  Mărime efect   0.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 11. Valori medii ale grupei experiment pentru testarea inițială și testarea finală 

pentru proba de alunecare pe un schi 

 

La proba alunecarea pe un schi timpul mediu obținut de subiecții grupei 

experimentale a scăzut cu 0.53 sec (7.3%), de la 7.33 la testarea inițială, la 6.80 sec la 

testarea finală. Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor se află în intervalul (-1.10 ; 0.04). 

Rezultatele sunt dispersate omogen în cazul ambelor testări. Conform testului de 

semnificaţie t dependent, scăderea este nesemnificativă statistic, p=0.065>0.05 pentru 

t=1.915<2.045 (t critic). Indicele de mărime a efectului indică o diferenţă mică spre mijlocie 

ȋntre medii. Ȋn figura nr. 60, respectiv figura nr. 61 sunt prezentate grafic valorile medii 

determinate la cele două testări şi progresul individual al subiecților.   
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Tabel nr.  12. Sinteza analizei rezultatelor pentru grupa experiment pentru proba de 

alunecare pe un schi 

Progres Concluzie Mărimea efect 
Ipoteza 

de nul 

7.3% 

Scăderea timpului mediu la proba de 

alunecare pe un schi este nesemnificativă 

statistic 

diferenţă mică spre 

mijlocie 
se acceptă 

 

 
Figura nr. 12. Progresul individual al subiecților din grupa experiment pentru proba de 

alunecare pe un schi 

 

GRUPA CONTROL 

ALUNECAREA PE UN SCHI 

 

Tabel nr.  13. Analiza comparativă a indicatorilor statistici calculați pentru grupa control 

pentru proba de alunecare pe un schi 

Indicatori 

statistici 
T.I. T.F. 

 

Indicatori statistici T.F.-T.I. 

Media 7.33 7.30 Diferență medii  -0.03 

Mediana 7.00 7.00 Progres (%)  0.5% 

Abatere 

standard 
0.76 0.88 

95% C.I. Diferență 
Limita inf. Limita sup. 

Minim 5 6 (-0.44 ; 0.38) 

Maxim 9 9 Test t dependent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 4 3 0.166 0.869 

Coef. Variație 10.3% 6.8% Mărime efect  0.03 
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Figura nr. 13. Valori medii ale grupei control pentru testarea inițială și testarea finală pentru 

proba de alunecare pe un schi 

 

La proba alunecarea pe un schi timpul mediu obținut de subiecții grupei de 

control a scăzut cu 0.03 sec (0.5%), de la 7.33 la testarea inițială, la 7.30 sec la testarea 

finală. Cu o încredere de 95% diferenţa mediilor se află în intervalul (-0.44 ; 0.38). 

Rezultatele sunt dispersate omogen în cazul ambelor testări. Conform testului de 

semnificaţie t dependent, scăderea este nesemnificativă statistic, p=0.869>0.05 pentru 

t=0.166<2.045 (t critic).  Indicele de mărime a efectului indică o diferenţă foarte mică ȋntre 

medii. Graficul din figura nr 62, respectiv figura nr. 63 redă valorile medii determinate la 

cele două testări şi progresul individual al subiecților. 

  

Tabel nr.  14. Sinteza analizei rezultatelor pentru grupa control pentru proba de alunecare pe 

un schi 

Progres Concluzie Mărimea efect Ipoteza de nul 

0.5% 
Scăderea timpului mediu la proba de alunecare pe un 

schi este nesemnificativă statistic 
diferenţă foarte mică se acceptă 
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Figura nr. 14. Progresul individual al subiecților din grupa control pentru proba de 

alunecare pe un schi 

 

EXPERIMENT vs CONTROL 

ALUNECAREA PE UN SCHI 

 

Tabel nr.  15. Analiza comparativă a indicatorilor statistici calculați pentru grupa 

experiment vs grupa control pentru proba de alunecare pe un schi 

Indicatori 

statistici 
Experiment Control  Diferență medii (C-E) 0.50 

Media 6.80 7.30  Diferență medii (%) 7.4% 

Mediana 7.00 7.00  TESTE DE SEMNIFICAȚIE 

Abatere 

standard 
1.16 0.88  

Test Levene 
F Sig. 

Minim 5 6  2.473 0.121 

Maxim 9 9  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 4 3  1.887 0.065 

Coef. Variație 17.0% 6.8%  Mărime efect  0.49 
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Figura nr. 15. Valori medii pentru grupa experiment vs grupa control pentru proba de 

alunecare pe un schi 

Timpul mediu realizat de subiecții grupei experimentale la proba alunecarea pe 

un schi este mai mic cu 0.50 sec (7.4%), decât cel al grupei de control. Mediile celor două 

grupe sunt 6.80 la experiment, respectiv 7.30 sec la control. Conform testului Levene pentru 

omogenitatea dispersiilor, cele două eşantioane au dispersii egale,  p=0.121>0.05 pentru 

F=2.473. Conform testului t independent, diferența mediilor este nesemnificativă statistic, 

p=0.065>0.05 pentru t=1.887 și df=58. Indicele de mărime a efectului arată că diferența 

mediilor este mică spre mijlocie. Valorile medii determinate la cele două testări şi progresul 

individual al subiecților sunt redate grafic în figura nr. 64, respectiv figura nr. 65. 

  

         

  

Tabel nr.  16. Sinteza analizei rezultatelor pentru grupa experiment vs grupa control pentru 

proba de alunecare pe un schi 

Diferență medii Concluzie Mărimea efect 

7.4% 
Diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic 

Diferența mediilor este mică spre 

mijlocie 
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Figura nr. 16. Distribuția rezultatelor individuale pentru subiecții din grupa experiment vs 

grupa control pentru proba de alunecare pe un schi 

 

11.2. Analiza și intepretarea rezultatelor probei Stabilitatea pe un picior 

EXPERIMENT vs CONTROL 

STABILITATEA PE UN PICIOR 

 

Tabel nr.  17. Analiza comparativă a indicatorilor statistici calculați pentru grupa 

experiment vs grupa control pentru proba de stabilitatea pe un picior 

Indicatori 

statistici 
Experiment Control  Diferență medii (C-E) -0.24 

Media 1.97 1.73  Diferență medii (%) 11.9% 

Mediana 1.50 2.00  TESTE DE SEMNIFICAȚIE 

Abatere 

standard 
1.59 1.01  

Test Levene 
F Sig. 

Minim 0 0  6.017 0.017 

Maxim 5 4  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 5 4  0.679 0.500 

Coef. Variație 80.7% 6.8%  Mărime efect  0.18 
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Figura nr. 17. Valori medii pentru grupa experiment vs grupa control pentru proba de 

stabilitate pe un picior 

 

Numărul mediu de repetări realizat de componenții grupei experimentale la 

proba stabilitate pe un picior este mai mare cu 0.24 repetări (11.9%), decât cel al grupei de 

control. Mediile celor două grupe sunt 1.97 la experiment, respectiv 1.73 repetări la control. 

Conform testului Levene pentru omogenitatea dispersiilor, cele două eşantioane nu au 

dispersii egale,  p=0.017<0.05 pentru F=6.017. Conform testului t independent, diferența 

mediilor este nesemnificativă statistic, p=0.500>0.05 pentru t=0.679 și df=49. Indicele de 

mărime a efectului arată că diferența mediilor este foarte mică. Ȋn figura nr. 70, respectiv 

figura nr. 71 sunt prezentate grafic valorile medii determinate la cele două testări şi 

progresul individual al subiecților.  

 

Tabel nr.  18. Sinteza analizei rezultatelor pentru grupa experiment vs grupa control pentru 

proba de stabilitate pe un picior 

Diferență medii Concluzie Mărimea efect 
Ipoteza de 

nul 

11.9% 
Diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic 

Diferența mediilor este 

foarte mică 
se acceptă 

 

 
Figura nr. 18. Distribuția rezultatelor individuale pentru subiecții din grupa experiment vs 

grupa control pentru proba de stabilitate pe un picior 

 

 

STABILITATEA PE UN PICIOR 

CALIFICATIVE ACORDATE 
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Tabel nr.  19. Calificative acordate pentru grupa experiment vs grupa control pentru proba 

de stabilitate pe un picior 

Stabilitatea pe un picior 
Frecvență calificative 

Experiment Control Total 

Insuficient 5 4 9 

Bine 10 9 19 

Foarte bine 15 17 32 

TOTAL 30 30 60 

 

Tabel nr.  20. Analiza calificativelor pentru grupa experiment vs grupa control cu Testul 

Chi-pătrat 

Calificative atribuite PARAMETRI TEST 
Frecvență calificative 

Experiment Control Total 

Insuficient 

Calificative atribuite 5 4 9 

Calificative estimate 4.5 4.5 9 

Pondere calificative atribuite 56% 44% 100% 

Reziduale standard 0.24 -0.24  

Bine 

Calificative atribuite 10 9 19 

Calificative estimate 9.5 9.5 19 

Pondere calificative atribuite 53% 47% 100% 

Reziduale standard 0.16 -0.16  

Foarte bine 

Calificative atribuite 15 17 32 

Calificative estimate 16.0 16.0 32 

Pondere calificative atribuite 47% 53% 100% 

Reziduale standard -0.25 0.25  

Total  30 30 60 

 

Tabel nr.  21. Sinteza analizei calificativelor pentru grupa experiment vs grupa control 

pentru proba de stabilitate pe un picior 

Parametri χ2 df P (Sig.) 

Pearson Chi-Square 0.29 2 0.866 

Cramer's V (Effect size) 0.04   
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Tabel nr.  22. Sinteza analizei calificativelor pentru grupa experiment vs grupa control 

pentru proba de stabilitate pe un picior – testul Chi pătrat 

Pearson Chi-

Square 
Prag p (df=2) Diferenţa TI-TF 

Mărime diferenţă 

(effect size=0.04) 

Ipotezade 

nul 

0.289 0.866 
nesemnificativă 

statistic 
foarte mică se acceptă 

 

La finalul perioadei de pregătire constatăm că  ȋntre rezultatele realizate de 

subiecţii celor două grupe nu există diferenţe semnificative statistic la proba Stabilitatea pe 

un picior, testul Chi patrat indicând o valoare P(Sig.)=0.866 pentru χ2=0.29 și df=2. 

Observăm că ponderile calificativelor Insuficient şi Bine sunt mai mici la grupa de control, 

44% fată de 56% respectiv 47% faţă de 53%. La grupa de experiment ponderea 

calificativului Foarte bine este 47% ȋn timp ce la grupa de control este de 53%. Mărimea 

efectului indică o diferenţă de intensitate foarte mică ȋntre rezultatele celor două grupe. 

11.3. Analiza și interpretarea rezultatelor pentru proba Mentinerea poziției de 

coborâre joasă 

 

EXPERIMENT vs CONTROL 

MENŢINEREA POZIȚIEI DE COBORÂRE JOASĂ 

 

Tabel nr.  23. Analiza comparativă a indicatorilor statistici calculați pentru grupa 

experiment vs grupa control pentru proba de menținere a poziției de coborâre joasă 

Indicatori 

statistici 
Experiment Control 

 

Diferență medii (C-E) -8.33 

Media 112.83 104.50 Diferență medii (%) 7.4% 

Mediana 117.50 108.00 TESTE DE SEMNIFICAȚIE 

Abatere 

standard 
31.45 32.10 

Test Levene 
F Sig. 

Minim 50 50 0.065 0.800 

Maxim 183 183 Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 133 133 1.016 0.314 

Coef. Variație 27.9% 6.8% Mărime efect  0.26 
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Figura nr. 19. Valori medii pentru grupa experiment vs grupa control pentru proba de 

menținere a poziției de coborâre joasă 

 

Timpul mediu obținut de subiecții grupei experimentale la proba de menținere 

joasă a poziției de coborâre este mai mare cu 8.33 sec (7.4%), decât cel al grupei de control. 

Mediile celor două grupe sunt 112.83 la experiment, respectiv 104.50 sec la control. 

Conform testului Levene pentru omogenitatea dispersiilor, cele două eşantioane au dispersii 

egale,  p=0.800>0.05 pentru F=0.065. Conform testului t independent, diferența mediilor 

este nesemnificativă statistic, p=0.314>0.05 pentru t=1.016 și df=58. Indicele de mărime a 

efectului arată că diferența mediilor este mică spre mijlocie. Graficul din figura nr. 76, 

respectiv figura nr. 77 redă valorile medii determinate la cele două testări şi progresul 

individual al subiecților.  

 

Tabel nr.  24. Sinteza analizei rezultatelor pentru grupa experiment vs grupa control pentru 

proba de menținere a poziției de coborâre joasă 

Diferență medii Concluzie Mărimea efect 
Ipoteza de 

nul 

7.4% 
Diferența mediilor este 

nesemnificativă statistic 

Diferența mediilor este 

mică spre mijlocie 
se acceptă 
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Figura nr. 20. Distribuția rezultatelor individuale pentru subiecții din grupa experiment vs 

grupa control pentru proba de menținere a poziției de coborâre joasă 

 

MENŢINEREA POZIȚIEI DE COBORÂRE JOASĂ – EXPERIMENT vs CONTROL 

CALIFICATIVE ACORDATE 

 

Tabel nr.  25. Calificative acordate pentru grupa control vs grupa experiment pentru proba 

de menținere a poziției de coborâre joasă 

Mentinerea poziției de coborâre joasă 
Frecvență calificative 

Experiment Control Total 

Insuficient 5 5 10 

Bine 10 15 25 

Foarte bine 15 10 25 

TOTAL 30 30 60 

 

Tabel nr.  26. Analiza calificativelor pentru grupa experiment vs grupa control cu Testul 

Chi-pătrat pentru proba de menținere a poziției de coborâre joasă 

 

Calificative atribuite PARAMETRI TEST 
Frecvență calificative 

Experiment Control Total 

Insuficient 

Calificative atribuite 5 5 10 

Calificative estimate 5.0 5.0 10 

Pondere calificative atribuite 50% 50% 100% 

Reziduale standard 0.00 0.00  

Bine 

Calificative atribuite 10 15 25 

Calificative estimate 12.5 12.5 25 

Pondere calificative atribuite 40% 60% 100% 

CONTROLEXPERIMENT

200

175

150

125

100

75

50

s
e
c
u
n
d
e

112.83

104.50

8.33
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Reziduale standard -0.71 0.71  

Foarte bine 

Calificative atribuite 15 10 25 

Calificative estimate 12.5 12.5 25 

Pondere calificative atribuite 60% 40% 100% 

Reziduale standard 0.71 -0.71  

Total  30 30 60 

 

Tabel nr.  27. Sinteza analizei calificativelor pentru grupa experiment vs grupa control 

pentru proba de menținere a poziției de coborâre joasă 

Parametri χ2 df P (Sig.) 

Pearson Chi-Square 2.00 2 0.368 

Cramer's V (Effect size) 0.11   

 

Tabel nr.  28. Sinteza analizei calificativelor pentru grupa experiment vs grupa control 

pentru proba de menținere a poziției de coborâre joasă – testul Chi pătrat 

Pearson Chi-

Square 
Prag p (df=2) Diferenţa TF-TI 

Mărime diferenţă 

(effect size=0.11) 

Ipotezade 

nul 

2.000 0.368 
nesemnificativă 

statistic 
mică se acceptă 

 

Ȋntre rezultatele realizate de subiecţii celor două grupe la testările finale nu 

există diferenţe semnificative statistic la Menţinerea poziţiei de coborâre joasă, testul Chi 

patrat indicând o valoare P(Sig.)=0.368 pentru χ2=2.00 și df=2.  Observăm că ponderea 

calificativului Insuficient este 50% la ambele grupe, a calificativului Bine este de 40% la 

experiment si 60% la control, ȋn timp ce la grupa de experiment ponderea calificativului 

Foarte bine este 60% iar la control este de 40%. Mărimea efectului indică o diferenţă de 

intensitate mică ȋntre rezultatele celor două grupe. 

11.4. Analiza și interpretarea rezultatelor pentru proba Atingerea obiectivului 

principal pentru fiecare clasă 

ATINGEREA OBIECTIVULUI PRINCIPAL 

CLASA BAMBI vs CLASA 1 

 

Tabel nr.  29. Analiza comparativă a indicatorilor statistici calculați pentru grupa 

experiment - clasa Bambi vs grupa control - clasa 1 pentru proba de atingere a obiectivului 

principal  

Indicatori 

statistici 
Experiment Control  Diferență medii (C-E) -0.83 

Media 4.60 3.77  Diferență medii (%) 18.1% 

Mediana 5.00 4.00  TESTE DE SEMNIFICAȚIE 

Abatere 

standard 
0.56 0.82  Test Levene F Sig. 
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Minim 3 2  3.738 0.058 

Maxim 5 5  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 2 3  4.599 <0.001 

Coef. Variație 12.2% 6.8%  Mărime efect  1.19 

 

CLASA BALOO vs CLASA 2 

 

Tabel nr.  30. Analiza comparativă a indicatorilor statistici calculați pentru grupa 

experiment - clasa Baloo vs grupa control - clasa 2 pentru proba de atingere a obiectivului 

principal 

Indicatori 

statistici 
Experiment Control  Diferență medii (C-E) -0.60 

Media 4.53 3.93  Diferență medii (%) 13.2% 

Mediana 5.00 4.00  TESTE DE SEMNIFICAȚIE 

Abatere 

standard 
0.63 0.83  

Test Levene 
F Sig. 

Minim 3 2  0.381 0.539 

Maxim 5 5  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 2 3  3.162 0.003 

Coef. Variație 13.9% 6.8%  Mărime efect  0.82 

 

CLASA LUPILOR vs CLASA 3 

 

Tabel nr.  31. Analiza comparativă a indicatorilor statistici calculați pentru grupa 

experiment - clasa Lupilor vs grupa control - clasa 3 pentru proba de atingere a obiectivului 

principal 

Indicatori 

statistici 
Experiment Control  Diferență medii (C-E) -0.37 

Media 4.47 4.10  Diferență medii (%) 8.2% 

Mediana 4.50 4.00  TESTE DE SEMNIFICAȚIE 

Abatere 

standard 
0.57 0.76  

Test Levene 
F Sig. 

Minim 3 2  0.004 0.948 

Maxim 5 5  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 2 3  2.114 0.039 

Coef. Variație 12.8% 6.8%  Mărime efect  0.55 
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CLASA LEILOR vs CLASA 4 

 

Tabel nr.  32. Analiza comparativă a indicatorilor statistici calculați pentru grupa 

experiment - clasa Leilor vs grupa control - clasa 4 pentru proba de atingere a obiectivului 

principal 

Indicatori 

statistici 
Experiment Control 

 

Diferență medii (C-E) -0.47 

Media 4.63 4.17 Diferență medii (%) 10.1% 

Mediana 5.00 4.00 TESTE DE SEMNIFICAȚIE 

Abatere 

standard 
0.56 0.83 

Test Levene 
F Sig. 

Minim 3 3 7.501 0.008 

Maxim 5 5 Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 2 2 2.550 0.013 

Coef. Variație 12.0% 6.8% Mărime efect  0.66 

 

CLASA SUPEREROILOR vs CLASA 5 

 

Tabel nr.  33. Analiza comparativă a indicatorilor statistici calculați pentru grupa 

experiment - clasa Supereroilor vs grupa control - clasa 5 pentru proba de atingere a 

obiectivului principal 

Indicatori 

statistici 
Experiment Control  Diferență medii (C-E) -0.43 

Media 4.53 4.10  Diferență medii (%) 9.6% 

Mediana 5.00 4.00  TESTE DE SEMNIFICAȚIE 

Abatere 

standard 
0.57 0.71  

Test Levene 
F Sig. 

Minim 3 3  0.015 0.902 

Maxim 5 5  
Test t independent 

bilateral 

t p 

Amplitudine 2 2  2.600 0.012 

Coef. Variație 12.6% 6.8%  Mărime efect  0.67 

 

11.5. Analiza și interpretarea rezultatelor pentru înregistrarea activității cu ceasurile 

sport Garmin 

În timpul aplicării programelor de învățare, grupa experiment a aplicat 

programul propus de noi cu jocuri pentru învățarea, consolidarea și perfecționarea 

principalelor elemente tehnice. Grupa control a aplicat programul clasic de învățare destinat 

adulților, propus de Centru Național de Formare Monitori din România, cu clasele 1, 2, 3, 4 

și 5. Subiecții au fost testați cu ceasuri sport Garmin în vederea înregistrării următoarelor 

date: timpul de antrenament, distanța parcursă pe schiuri, număr de coborâri, altitudine, 

viteză de deplasare, ritm, puls și calorii consumate. Suplimentar, se poate observa pe hartă 
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traseul parcurs. Ceasurile au fost setate conform profilului fiecărui subiect, ținând cont de: 

vârsta, înălțime, kilograme, sex și mâna la care este purtat. 

În cele ce urmează, dorim să comparăm valorile rezultate de la ceasurile Garmin pentru 

clasele: 

❖ clasa Bambi cu clasa 1, la lecția cu tema „Coborâri directe cu pierdere de viteză”; 

❖ clasa Baloo cu clasa 2, la lecția cu tema „Coborâri directe în plug”; 

❖ clasa Lupilor cu clasa 3, la lecția cu tema „Virajul elementar (stem)”; 

❖ clasa Leilor cu clasa 4, la lecția cu tema „Balansul pe verticală”; 

❖ clasa Supereroilor cu clasa 5, la lecția cu tema „Exerciții pentru îmbunătățirea 

tehnicii”. 

 

 Pentru clasa Bambi, ceasul Garmin a fost programat pe „XC Ski”, un program 

specific pentru schiul fond. Am ales acest program de testare deoarece la acest 

nivel de învățare predomină exercițiile care necesită pășire, iar datele oferite sunt 

mai relevante. 

 
Figura nr. 21. Date generale din tipul exersării elementelor tehnice din clasa Bambi, pe 

pârtia de începători Baloo, pentru grupa experiment 
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Figura nr. 22. Ritmul, viteza, timpul și altitudinea în timpul unei lecții din clasa Bambi 

pentru grupa experiment 

 

 
Figura nr. 23. Evoluția altitudinii la care se află subiecții grupei experiment în timpul lecției 

din clasa Bambi 
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Figura nr. 24. Evoluția vitezei de deplasare și alunecare pentru grupa experiment în timpul 

lecției din clasa Bambi 

 

 Pentru clasa 1, ceasul Garmin a fost programat pe „XC Ski”, un program specific 

pentru schiul fond. Am ales acest program de testare deoarece la acest nivel de 

învățare predomină exercițiile care necesită pășire, iar datele oferite sunt mai 

relevante. 

 
Figura nr. 25. Date generale din timpul exersării elementelor tehnice din clasa 1, pe pârtia 

de începători Baloo, pentru grupa control 
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Figura nr. 26. Ritmul, viteza, timpul, altitudinea în timpul unei lecții din clasa 1 pentru 

grupa control 

 
Figura nr. 27. Evoluția altitudinii la care se află subiecții grupei control în timpul lecției din 

clasa 1 
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Figura nr. 28. Evoluția vitezei de deplasare și alunecare pentru grupa experiment în timpul 

lecției din clasa 1 

 

CLASA BAMBI vs CLASA 1 

 

Tabel nr.  34. Principalii parametri înregistrați pentru clasa Bambi vs clasa 1  

Parametri înregistrați Clasa Bambi Clasa 1 

Timpul lecției (min.sec) 63.20 70.28 

Timp de deplasare (min.sec) 40.32 13.04 

Distanța parcursă (km) 1.49 1.29 

Viteza medie pe schiuri (km/h) 2.2 5.9 

Pierdere elevație (m) 59 13 

 

Subiecții din clasa Bambi au reușit într-o perioadă de 1:03:20 să alunece pe 

schiuri un timp de 40:32, iar subiecții din clasa 1 într-o perioadă de 1:10:28 au alunecat pe 

schiuri numai 13:04. Reprezentarea grafică a acestor timpi se poate observa la figurile nr. 96 

și nr. 97. Această diferență de timp petrecut pe schiuri de 27:28 este posibilă datorită 

abordării diferite a învățării. Aplicarea jocurilor la achiziționearea elementelor de bază la 

clasa Bambi ține colectivul în mișcare constant, iar învățarea standard abordează organizarea 

clasică cu copiii aliniați care execută pe rând elementele tehnice. 

Clasa Bambi a avut o viteză medie de deplasare de 2.2 km/h, iar clasa 1 a avut o 

viteză medie de deplasare de 5.9 km/h. Diferența este de 3.7 km/h pentru că clasa Bambi 

execută elementele de alunecare pe schiuri prin jocuri, iar clasa 1 pune accent pe coborârile 

directe executate pe rând de preșcolari. Reprezentarea grafică se observă la figura nr. 99. 

CLASA BALOO vs CLASA 2 

 

Tabel nr.  35. Principalii parametri înregistrați pentru clasa Baloo vs clasa 2 

Parametri înregistrați Clasa Baloo Clasa 2 

Timpul lecției (min.sec) 114.00 110.13 
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Timp de deplasare (min.sec) 98.30 93.17 

Distanța parcursă (km) 4.35 3.95 

Viteza medie pe schiuri (km/h) 2.6 2.5 

Pierdere elevație (m) 240 271 

 

Subiecții din clasa Baloo au reușit într-o perioadă de 1:54:00 să alunece pe 

schiuri un timp de 1:38:30, iar subiecții din clasa 2 într-o perioadă de 1:50:13 au alunecat pe 

schiuri 1:33:17. Diferență de timp petrecut pe schiuri de 5:13 este în favoarea grupei 

experiment, rezultând faptul că perioadele în care preșcolarii staționează pe pârtie sunt mai 

puține în momentul în care sunt introduse jocurile în învățare. Reprezentarea grafică a 

acestor timpi se poate observa la figurile nr. 109 și nr. 110. 

Distanța parcursă pe schiuri a fost de 4.35 km pentru clasa Baloo și de 3.95 km 

pentru clasa 2, diferența fiind de 0.4 km în favoarea grupei experiment. În figura nr. 111 este 

reprezentată diferența dintre cele două clase. 

Clasa Baloo a avut o viteză medie de deplasare de 2.6 km/h, iar clasa 2 a avut o 

viteză medie de deplasare de 2.5 km/h, diferența fiind minimă de 0.1 km/h în favoarea 

grupei experiment. Reprezentarea grafică se observă la figura nr. 112. 

 

CLASA LUPILOR vs CLASA 3 

 

Tabel nr.  36. Principalii parametri înregistrați pentru clasa Lupilor vs clasa 3 

Parametri înregistrați Clasa Lupilor Clasa 3 

Timpul lecției (min) 130.00 120.30 

Timp de deplasare (min) 31.22 30.33 

Distanța parcursă (km) 3.36 3.30 

Viteza medie pe schiuri (km/h) 6.4 6.5 

Pierdere elevație (m) 605 602 

 

Subiecții din clasa Lupilor au reușit într-o perioadă de 2:10:00 să alunece pe 

schiuri un timp de 31:32, iar subiecții din clasa 3 într-o perioadă de 2:00:30 au alunecat pe 

schiuri 30:33. Diferență de timp petrecut pe schiuri de 59 de secunde în favoarea grupei 

experiment, rezultând faptul că jocurile pentru acestă clasă de învățare nu au rol semnificativ 

în ceea ce privește perioada de alunecare pe schiuri. Reprezentarea grafică a acestor timpi se 

poate observa la figurile nr. 130 și nr. 131. 

Distanța parcursă pe schiuri a fost de 3.36 km pentru clasa Lupilor și de 3.60 km 

pentru clasa 3, diferența fiind foarte mică, de 0.06 km în favoarea grupei experiment. În 

figura nr. 132 este reprezentată diferența dintre cele două clase. 

Clasa Lupilor a avut o viteză medie de deplasare de 6.4 km/h, iar clasa 3 a avut o 

viteză medie de deplasare de 6.5 km/h, diferența fiind minimă de 0.1 km/h în favoarea 

grupei control. Reprezentarea grafică se poate observa la figura nr. 133. 

Figura nr. 134 are reprezentată pierderea de elevație de 605 m pentru clasa 

Lupilor și de 602 metri pentru clasa 3, diferența fiind de 3 metri în favoarea grupei 

experiment. Ambele grupe au facut 4 coborâri de pârtie. 
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CLASA LEILOR vs CLASA 4 

 

Tabel nr.  37. Principalii parametri înregistrați pentru clasa Leilor vs clasa 4 

Parametri înregistrați Clasa Leilor Clasa 4 

Timpul lecției (min) 90.41 104.27 

Timp de deplasare (min) 29.10 28.35 

Distanța parcursă (km) 6.64 6.92 

Viteza medie pe schiuri (km/h) 13.7 14.5 

Pierdere elevație (m) 1173 1172 

 

Subiecții din clasa Leilor au reușit într-o perioadă de 1:30:41 să alunece pe 

schiuri un timp de 29:10, iar subiecții din clasa 4 într-o perioadă de 1:44:27 au alunecat pe 

schiuri un timp de 28:35. Diferență de timp petrecut pe schiuri de 35 de secunde în favoarea 

grupei experiment, iar diferența de timp total petrecut pe pârtie pentru cele 5 coborâri este de 

13:46. rezultând faptul că jocurile pentru acestă clasă de învățare au rol semnificativ în ceea 

ce privește perioada de alunecare pe schiuri, raportându-ne și la timpul total petrecut pe 

pârtie. Reprezentarea grafică a acestor timpi se poate observa la figurile nr. 149 și nr. 150. 

Distanța parcursă pe schiuri a fost de 6.64 km pentru clasa Leilor și de 6.92 km 

pentru clasa 4, diferența fiind de 0.28 km în favoarea grupei control. În figura nr. 151 este 

reprezentată diferența dintre cele două clase. 

Clasa Leilor a avut o viteză medie de deplasare de 13.7 km/h, iar clasa 4 a avut o 

viteză medie de deplasare de 14.5 km/h, diferența fiind de 0.8 km/h în favoarea grupei 

control. Reprezentarea grafică se observă la figura nr. 152. 

 

CLASA SUPEREROILOR vs CLASA 5 

 

Tabel nr.  38. Principalii parametri înregistrați pentru clasa Supereroilor vs clasa 5 

Parametri înregistrați Clasa Supereroilor Clasa 5 

Timpul lecției (min) 110.36 119.23 

Timp de deplasare (min) 56.50 43.26 

Distanța parcursă (km) 10.11 7.65 

Viteza medie pe schiuri (km/h) 10.7 10.6 

Pierdere elevație (m) 1429 1224 

 

Subiecții din clasa Supereroilor au reușit într-o perioadă de 1:50:36 să alunece 

pe schiuri un timp de 56:50, iar subiecții din clasa 5 într-o perioadă de 1:59:23 au alunecat 

pe schiuri un timp de 43:26. Diferență de timp petrecut pe schiuri este de 13:24 în favoarea 

grupei experiment, iar diferența de timp total petrecut pe pârtie este de 8:47. Reprezentarea 

grafică a acestor timpi se poate observa la figurile nr. 165 și nr. 166. 

Distanța parcursă pe schiuri a fost de 10.11 km pentru Clasa Supereroilor și de 

7.65 km pentru clasa 5, diferența fiind de 2.46 km în favoarea grupei control. În figura nr. 

167 este reprezentată diferența dintre cele două clase. 
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Clasa Supereroilor a avut o viteză medie de deplasare de 10.7 km/h, iar clasa 5 a 

avut o viteză medie de deplasare de 10.6 km/h, diferența fiind de 0.1 km/h în favoarea 

grupei experiment. Reprezentarea grafică se observă la figura nr. 168. 

 

Tabel nr. 39. Centralizarea principalelor rezultate pentru toate clasele de învățare 

înregistrate de ceasurile Garmin 

Clasa de 

învățare 

Timpul 

lecției 

Distanța 

parcursă 

(km) 

Viteza 

medie pe 

schiuri 

(km/h) 

Timp de 

deplasare 

pe schiuri 

Pierdere 

elevație 

(m) 

Nr. 

ture 

Calsa Bambi 63.20 1.49 2.2 40.32 59  

Clasa 1 70.28 1.29 5.9 13.04 13  

Clasa Baloo 114.00 4.35 2.6 98.30 240  

Clasa 2 110.13 3.95 2.5 93.17 271  

Clasa 

Lupilor 
130.00 3.36 6.4 31.22 605 4 

Clasa 3 120.30 3.30 6.5 30.33 602 4 

Clasa Leilor 90.41 6.64 13.7 29.10 1173 5 

Clasa 4 104.27 6.92 14.5 28.35 1172 5 

Clasa 

Supereroilor 
110.36 10.11 10.7 56.50 1429 7 

Clasa 5 119,23 7.65 10.6 43.26 1224 6 

 

Subiecții grupei experiment au schiat pe distanțe mai mari decât grupa control în 

lecțiile în care au fost testați cu ceasul Garmin, exceptie făcând clasa Leilor, unde în 

comparație cu clasa 4, a schiat mai puțin cu 280 metri. Astfel, metodica propusă de noi 

favorizează schiatul pe distanțe mai mari pentru învățarea elementelor tehnice. 

Viteza medie pe schiuri înregistrată de ceasurile Garmin în timpul lecțiilor a fost 

mai mare pentru grupa experiment în comparație cu grupa control, excepție făcând clasa 

Leilor în comparația cu clasa 4. 

Timpul de deplasare pe schiuri este mai mare pentru toate clasele pentru grupa 

experiment, astfel deducem că interesul preșcolarilor crește când învățarea se face prin 

intermediul jocurilor, scăzând numărul pauzelor pe pârtie.  

Pierderea de elevație este mai mare pentru grupa experiment, cu excepția 

comparației dintre clasa Baloo și clasa 2, unde este mai mare pentru grupa control. 
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CAPITOLUL 12. CONCLUZII, ELEMENTE DE NOUTATE ȘI DISEMINAREA 

CERCETĂRII NOASTRE 

 

Pornind de la ideea că jocul este forma principală de învățare în activitatea 

motrică la vârsta preșcolară mare, în cercetarea finală, am propus un sistem metodic pentru 

schiul alpin bazat pe jocuri. Grupa experiment formată din 30 de preșcolari au urmat linia 

metodică împletită cu jocuri pe care am propus-o, iar grupa control formată din 30 de 

preșcolari au urmat linia metodică destinată în principiu adulților, propusă de Centrul 

Național de Formare Monitori.  

Jocurile au o putere de atracție în fața preșcolarilor și au o valoare educativă prin 

bogăția ideilor, prin sporirea intensității emoțiilor, antrenând creativitatea fiecăruia dintre 

participanții la joc. La aceste vârste fragede, copiii se implică în jocuri cu interes și plăcere 

și nu percep sarcinile ca pe o obligație, ci ca pe o necesitate. 

După recoltarea și interpretarea datelor din perioada de monitorizare a celor 

două grupe, am ajuns la formularea următoarele concluzii: 

1. La testarea echilibrului static prin testul Flamingo, numărul mediu de  greșeli 

comise de componenții grupei experimentale a fost mai mic cu 0.83 greșeli 

(11.5%) decât cel al grupei de control. Mediile celor două grupe la testările finale 

au fost 7.27 la experiment, respectiv 8.10 greșeli la control. Deducem că învățarea 

schiatului prin intermediul jocurilor îmbunătățește mai mult echilibrul static decât 

învățarea standard, astfel ipoteza de nul se respinge. 

2. La testarea echilibrului dinamic specific, prin proba de alunecare pe un schi, 

timpul mediu realizat de subiecții grupei experimentale a fost mai mic cu 0.50 sec 

(7.4%), decât cel al grupei de control. Mediile celor două grupe au fost 6.80 la 

experiment, respectiv 7.30 sec la control. Conform acestor rezultate, reiese faptul 

că, subiecții grupei control au avut timpii de coborâre mai buni decât grupa 

control. Ținând cont că în schiul alpin evoluțiile schiorilor se calculează la sutimi 

de secundă, diferența între cele două grupe este una mică spre mijlocie. Ipoteza de 

nul se acceptă, deoarece diferența mediilor este nesemnificativă statistic. 

3. La proba de stabilitate pe un picior am mășurat forța în regim de echilibru. 

Numărul mediu de repetări realizat de componenții grupei experimentale la proba 

stabilitate pe un picior a fost mai mare cu 0.24 repetări (11.9%) decât cel al grupei 

de control. Mediile celor două grupe au fost 1.97 la experiment, respectiv 1.73 

repetări la control. La finalul perioadei de pregătire constatăm că ȋntre rezultatele 

realizate de subiecţii celor două grupe nu există diferenţe semnificativ statistic. 

Observăm că ponderile calificativelor Insuficient şi Bine sunt mai mici la grupa de 

control, 44% față de 56%, respectiv 47% faţă de 53%. La grupa de experiment 

ponderea calificativului Foarte bine este 47%, ȋn timp ce la grupa de control este 

de 53%. Mărimea efectului indică o diferenţă de intensitate foarte mică ȋntre 

rezultatele celor două grupe, astfel ipoteza de nul se acceptă. 

4. La proba de menținere a poziției de coborâre joasă am testat forța în regim de 

rezistență, iar subiecții grupei experiment au obținut un timp mediu mai mare cu 

8.33 sec (7.4%) decât cel al grupei de control. Mediile celor două grupe au fost 

112.83 la experiment, respectiv 104.50 sec la control. Indicele de mărime a 

efectului arată că diferența mediilor este mică spre mijlocie. Observăm că 

ponderea calificativului Insuficient este 50% la ambele grupe, a calificativului 

Bine este de 40% la experiment si 60% la control, ȋn timp ce la grupa de 

experiment ponderea calificativului Foarte bine este 60%, iar la control este de 
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40%. Deducem că învățarea prin intermediul jocurilor în schiului alpin la 

preșcolari nu are un rol semnificativ în îmbunătățirea superioară a forței în regim 

de rezistență în comparație cu învățarea standard. Ȋntre rezultatele realizate de 

subiecţii celor două grupe la testările finale nu există diferenţe semnificative 

statistic, astfel ipoteza de nul se acceptă. 

5. Am demonstrat că prin aplicarea programului nostru de învățare grupa experiment 

a generat o îmbunătățire a unor calități motrice și psihomotrice, cu diferențe 

semnificative în comparație cu grupa control doar la testul Flamingo, astfel 

confirmându-se parțial prima ipoteză.  

6. În ceea ce privește rezultatele de la testările finale pentru capacitatea motrică și 

psihomotrică a preșcolarilor, la comparația dintre grupa experiment și grupa 

control nu există diferențe statistice semnificative, excepție făcând testul 

Flamingo. Astfel, aplicarea jocurilor de mișcare în învățarea tehnicii schiului la 

preșcolari nu produce o îmbunătățire semnificativ superioară în comparație cu 

abordarea învățării standard în îmbunătățirea capacității motrice și  psihomotrice. 

În acest caz,  ipoteza a doua nu se confirmă. 

7. La proba de atingere a obiectivului principal pentru fiecare clasă am dorit să 

evaluăm tehnica ocolirilor pe schiuri specifice fiecărui nivel de învățare: 

 Pentru evaluarea șerpuirilor în plug pe teren semiplat, notele grupei experiment - 

Bambi au fost ȋn medie mai mari cu 0.83 (18.1%) decât cele ale grupei de control - 

clasa 1. Mediile celor două grupe sunt 4.60 la experiment, respectiv 3.77 la 

control. Diferența mediilor a fost semnificativă statistic, astfel ipoteza de nul se 

respinge. 

 Pentru evaluarea ocolirilor în plug cu deschidere simultană, media notelor pentru 

grupa experiment - Baloo a fost mai mare cu 0.60 (13.2%) decât a grupei de 

control - clasa 2. Mediile celor două grupe au fost 4.53 la experiment, respectiv 

3.93 la control. Diferența mediilor a fost semnificativă statistic, astfel ipoteza de 

nul se respinge. 

 Pentru evaluarea virajelor elementare, la grupa de experiment - clasa Lupilor 

valoarea medie a notelor a fost mai mare cu 0.37 (8.2%) decât a grupei de control 

- clasa 3. Mediile celor două grupe au fost 4.47 la experiment, respectiv 4.10 la 

control. Diferența mediilor a fost semnificativă statistic, astfel ipoteza de nul se 

respinge. 

 Pentru evaluarea virajelor de bază, valoarea medie a notelor pentru grupa 

experiment - clasa Leilor a fost mai mare cu 0.47 (10.1%) decât cea a grupei de 

control - clasa 4. Mediile celor două grupe au fost 4.63 la experiment, respectiv 

4.17 la control. Diferența mediilor a fost semnificativă statistic, astfel ipoteza de 

nul se respinge. 

 Pentru evaluarea virajelor de bază cu rază scurtă, media notelor pentru grupa 

experiment - clasa Supereroilor a fost mai mare cu 0.43 (9.6%) decât a grupei de 

control - clasa 5. Mediile celor două grupe au fost 4.53 la experiment, respectiv 

4.10 la control. Diferența mediilor a fost semnificativă statistic, astfel ipoteza de 

nul se respinge. 

8. Din analiza rezultatelor obținute în urma evaluarii tehnice a subiecților, putem 

concluziona că „desfășurarea creativă și atractivă a învățării schiului alpin la 

vârsta preșcolară mare prin intermediu jocurilor contribuie la îmbunătățirea 
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tehnicii schiului alpin.” - ipoteza 3 a cercetării finale se confirmă. 

9. Prin aplicarea metodicii de predare propusă de noi, preșcolarii din  grupa 

experiment au înregistrat valori superioare preșcolarilor din grupa control în ceea 

ce privește rezultatele măsurătorilor cu ceasurile Garmin: 

→ preșcolarii mari din grupa experiment au schiat un număr mai mare de kilometri în 

comparație cu grupa control; 

→ viteza medie pe schiuri a fost mai mare pentru grupa experiment în comparație cu 

grupa control; 

→ timpul de deplasare pe schiuri este mai mare pentru grupa experiment în 

comparație cu grupa control; 

→ pierderea de elevație este mai mare pentru grupa experiment în comparație cu 

grupa control. 
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CAPITOLUL 13. ELEMENTE DE ORIGINALITATE, LIMITELE CERCETĂRII ȘI 

DISEMINAREA REZULTATELOR CERCETĂRII 

13.1. Elemente de originalitate 

Rezultatele obținute în urma cercertării experimentale susțin urmatoarele: 

→ Elementul de originalitate al acestei cercetări experimentale constă în elaborarea 

unui sistem metodic de predare a schiului pentru copiii preșcolari, cuprinzănd 

mijloace de acționare cu caracter ludic, mai exact jocuri de mișcare pentru fiecare 

element tehnic. 

→ Fundamentarea teoretică și alegerea măsurătorilor, probelor și testelor pun la 

dispoziția specialiștilor și monitorilor de schi repere importante culese din surse 

bibliografice specifice schiului alpin.  

→ Adaptarea unui sistem metodic de predare a schiului pentru copiii de 5-7 ani 

asigură un cadru optim, funcționabil și eficient de învățare a elementelor tehnice 

de bază cum ar fi deplasarea pe schiuri, întoarcerile pe loc, controlul vitezei și 

diferite tipuri de ocoliri. 

→ În opinia noastră, elaborarea unei metodologii de predare care să includă jocuri 

pentru copiii preșcolari constituie o noutate în domeniul schiului de timp liber, 

ajutându-i pe monitori să predea lecții distractive și eficiente. 

→ Dorim ca studiul nostru să îmbunătățească predarea schiului de timp liber la 

preșcolari și să ajute Federația Română de Schi și Biatlon la implementarea unui 

sistem metodic unic în școlile de schi private din România.  

→ Testările alese de noi au determinat atât progresul pe pârtie cât și evoluția calitațior 

motrice pe uscat. 

Informațiile structurate în această cercetare se pot constitui într-un ghid metodic 

auxiliar pentru monitorii de schi care lucrează cu categoria de vârstă 5-7 ani, oferind diferite 

modalități creative de predare și învățare a elementelor tehnice specifice.  

13.2. Limitele propriei cercetări și deschiderile pentru noi investigații 

Studierea literaturii de specialitate ne-a oferit un număr de informații limitat în 

ceea ce privește învățarea schiului alpin la vârsta preșcolară, fiind nevoiți să transpunem 

imformații și din alte sporturi. 

Calitatea zăpezii și condițiile meteo pot influența rezultatele testărilor de pe 

pârtii, schimbând astfel parțial concluziile cercetării. În lucrarea noastră am ținut cont de 

acest aspect și am încercat să avem condiții apropiate între testarea inițială și cea finală. 

Metodica noastră se poate aplica cu succes doar la vârsta preșcolară, deoarece 

activitatea dominantă propusă de noi pentru învățare este jocul. 

13.3. Diseminarea rezultatelor cercetării 

• Fodoran, M. D., Marinescu, Gh., Săftel, A., Pica, A., (2019), Study of improving 

balance at pre-school levels in alpine skiing (Studiu priviind îmbunătățirea 

echilibrului la nivelul preșcolarilor în schiul alpin), International Congres of 

Phyhical Education, Sports and Kinetotherapy, 9th Edition, 13-15 Iunie, București 

– Poster; 

• Fodoran, M. D., (2019), Study of the improvement of strength force at the level of 

primary schools in alpine skiing (studiu privind îmbunătățirea forței în regim de 

rezistență la nivelul preșcolarilor în schiul alpin), Discobolul – Pgisical Education, 

Sport and Kinetotherapy Journal; - în curs de publicare 
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Recunoaștere 

Teza a fost elaborată sub auspiciile UNEFS în cadrul Școlii Doctorale pe baza Proiectului de 

cercetare științifică aprobat de Consiliul Școlii Doctorale.
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