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PARTEA I – FUNDAMENTE TEORETICE ȘI ȘTIINȚIFICE 

REFERITOARE LA TEMA TEZEI 

 

 

INTRODUCERE 

 

Educația reprezintă un drept garantat prin Constituție pentru toți copiii, 

indiferent de rasă, gen sau apartenență religioasă. Sintagma „școala pentru 

toți” este echivalentă cu sintagma „școala pentru diversitate”, care reprezintă 

dezideratul toleranței în ceea ce privește diferențele fizice, socioculturale, 

lingvistice și psihologice, iar misiunea unei astfel de școli este să le ofere 

tuturor copiilor posibilitatea de a învăța în funcție de propriile nevoi, de ritm 

și capacitatea de muncă, pentru a se putea exprima conform trăsăturilor 

individuale de personalitate.  

 

Actualitatea temei 

În ultima vreme abordările teoretice din câmpul politicilor sociale 

privind grupurile vulnerabile sau dezavantajate din societate au fost 

evidențiate prin sublinierea noțiunii de incluziune socială. Acest termen, 

incluziunea socială, nu se confruntă cu probleme de definire semnificative, ci 

este perceput drept acțiune de răspuns în planul politicilor sociale în situații de 

excluziune socială. 

 Educația integrată și-a făcut simțită prezența în ultimele două decenii 

și se impune ca un principiu funcțional atât la nivelul politicilor școlare, cât și 

al practicilor educaționale care se desfășoară la nivelul școlar și familial. 

 Integrarea educativă. Acest termen este vehiculat de foarte mult timp 

în pedagogie și a evoluat în contrast cu ideea segregării în educație, motiv 

pentru care s-au intensificat eforturile pentru incluziunea copiilor cu tulburări 

comportamentale în școlile obișnuite. 

 În ultimul deceniu s-a pus accentul pe schimbarea politicii școlare în 

încercarea de a-i include pe toți elevii în școlile de masă, fără discriminare. 

Tocmai această încercare presupune eliminarea discriminării în ceea ce 

privește școlarizarea și obținerea unor valori ca: respectul față de semeni și 

deschiderea în fața diferențelor.  
 

 



Motivarea alegerii temei 

Am ales TEMA „Aportul exercițiilor fizice la incluziunea socială a 

elevilor cu tulburări comportamentale”, deoarece fiecare cadru didactic, 

indiferent de vechimea pe care o are în învățământ, s-a confruntat, cel puțin o 

dată, cu o astfel de problemă – aceea a copiilor cu tulburări de comportament. 

Prin această lucrare dorim conturarea unei imagini cât mai clare a ceea ce 

înseamnă incluziunea socială a acestei categorii de copii și, mai mult decât 

atât, evidențierea aportului pe care îl pot avea exercițiile fizice, prin diferitele 

lor forme de manifestare și organizare, în realizarea acestui demers. 

Activitatea educativă cu elevii care prezintă tulburări de comportament 

solicită din partea fiecărui cadru didactic o bună cunoaștere a acestei 

problematici. Tocmai de aceea, cadrelor didactice le revine obligația de a 

încerca să reducă impactul social existent între cele două categorii de copii, 

cei dintr-o clasă obișnuită și cei cu tulburări de comportament.  

Propria experiență de exercitare a profesiei, la catedră, ca profesoară de 

educație fizică și sport, în mediul rural din județul Caraș-Severin, m-a 

determinat să inițiez acest demers științific și să-l aprofundez prin cercetarea 

din cadrul studiilor doctorale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAP. 1. EDUCAȚIE, TIPURI DE EDUCAȚIE – EDUCAȚIE 

INCLUZIVĂ 

 

1.1. Tendințe în educație – educație incluzivă 

Stoica, D., Stoica, M. (1982). afirmă că educația este un produs al 

societății, un fenomen social specific, apărut în procesul muncii odată cu 

omul, fiindu-i necesar pe tot parcursul vieții. Prin scopul, conținutul și 

formele ei de organizare, educația reflectă structurile sociale și participă în 

același timp la dezvoltarea istorică, umanizând și transformând omul, 

creatorul propriei sale istorii și produs al acesteia.     

Funcția fundamentală a educației este aceea de a vehicula, selecta, 

actualiza și valorifica experiența socială în vederea asigurării unei integrări 

eficiente și rapide a individului în societate, așa cum subliniază și Todoran, D. 

(coordonator, 1982) că prin educație omul trece de la starea de existență pur 

biologică la aceea de existență socială, așadar este informat și format.  

 

1.2. Delimitări conceptuale privind educația incluzivă 

 Educația incluzivă 

 Conform  MEN&UNICEF (1999) şi HG nr.1251/2005, educația 

incluzivă este un proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare și are 

ca scop explorarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a 

sprijini participarea cât mai multor copii la procesul de învățământ din cadrul 

unei comunități. Școlile care urmăresc flexibilitatea curriculumului, calitatea 

predării-învățării, evaluarea permanentă și parteneriatele educaționale sunt 

școli incluzive.  

 

1.3. Principiile și responsabilitatea educației incluzive 

1.3.1. Principiile generale ale educației incluzive după Ungureanu Dorel 

(2000) 

Gherguț, A. (2006) este de părere că majoritatea acestor principii sunt 

preluate din societate, ele asigurând cadrul referențial și orientativ general. 

Acestea sunt: 

- principiul dreptății sociale – are în vedere egalitatea în drepturi, fără a 

se face discriminare; 



- principiul egalității șanselor și oportunităților - se referă la participarea 

oricărei persoane, alături de celelalte persoane, într-un mediu social, 

economic, cultural, același pentru toți; 

- principiul opțiunilor și deciziilor reale - acest principiu asigură dreptul 

la opinie și la acțiune responsabilă implicată; 

 

1.3.4. Principii incluzive în lecțiile de educație fizică și sport 

I. Hanțiu (2012) consideră că „abordarea incluzivă în lecțiile de 

educație fizică și sport presupune respectarea de către profesori a 

următoarelor principii: 

- Aranjarea corespunzătoare a provocărilor de învățare în lecțiile de 

educație fizică și sport, astfel încât fiecare copil să aibă posibilitatea 

unei experiențe de succes și să predea la standarde cât mai înalte. 

- Să răspundă la diverse nevoi ale copilului, având speranțe mari asupra a 

ceea ce trebuie predat pentru fiecare copil și să planifice predarea 

pentru ca toți copiii să ia parte la lecții deplin. 

Evitarea eventualelor bariere în învățare și evaluare prin includerea 

copiilor cu nevoi speciale. Ajutorul pentru copii este, de obicei, o problemă de 

diferențiere de sarcini, echipament și planificare a timpului suficient pentru ca 

sarcina să fie îndeplinită.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAP. 2. EXERCIȚIUL FIZIC, MIJLOC PRINCIPAL AL EDUCAȚIEI 

FIZICE ÎN PROCESUL  INCLUZIUNII SOCIALE 

  

2.1. Exercițiul fizic – mijloc principal al educației fizice 

Încă din cele mai vechi timpuri, exercițiile fizice sunt considerate ca 

fiind indispensabile omului. Specialiștii domeniului au tendința de a considera 

educația fizică, cu ajutorul mijloacelor sale specifice, ca latură a sistemului 

general de educație a membrilor societății. În viața cotidiană, omul realizează 

o multitudine de acte și acțiuni motrice, însă acestea nu pot fi considerate ca 

mijloace ale educației fizice și sportului, deoarece nu urmăresc atingerea 

obiectivelor educației fizice și sportului.  

2.2. Clasificarea exercițiilor fizice 

Rață, G. (2008) consideră că de-a lungul timpului au apărut numeroase 

exerciții fizice. Datorită acestui fapt s-a impus o clasificare a acestora, iar 

această clasificare nu poate fi făcută decât ținând cont de anumite criterii: 

1. După criteriul anatomic: 

- Exerciții pentru gât și ceafă; 

- Exerciții pentru membrele superioare; 

- Exerciții pentru spate; 

- Exerciții pentru torace; 

- Exerciții pentru zona lombară; 

- Exerciții pentru zona abdominală; 

- Exerciții pentru membrele inferioare. 

2. După criteriul ponderii exercițiului fizic la dezvoltarea aptitudinilor 

motrice se împart în: 

- Exerciții pentru dezvoltarea vitezei; 

- Exerciții pentru dezvoltarea forței; 

- Exerciții pentru dezvoltarea rezistenței; 

- Exerciții pentru dezvoltarea coordonării; 

- Exerciții pentru dezvoltarea mobilității. 

3. După criteriul succesiunii mișcărilor se împart în: 

- Exerciții ciclice; 

- Exerciții aciclice; 

- Exerciții mixte. 

4. După criteriul naturii efortului se împart în: 

- Exerciții dinamice și statice; 

- Exerciții în eforturi maximale; 



- Exerciții în eforturi submaximale; 

- Exerciții în eforturi medii și mici. 

5. După criteriul dependenței de materialul didactic se împart în: 

- Exerciții libere; 

- Exerciții la, cu, pe, de pe, peste aparate; 

- Exerciții cu obiecte; 

- Exerciții cu parteneri. 

6. După criteriul tipului de deprindere motrică se împart în: 

- Exerciții pentru învățarea/ consolidarea/ perfecționarea deprinderilor și 

priceperilor motrice de bază și aplicativ-utilitare; 

- Exerciții pentru învățarea/ consolidarea/ perfecționarea deprinderilor și 

priceperilor motrice specifice unor ramuri de sport. 

7. După criteriul obiectivului fundamental se împart în: 

- Exerciții pentru învățarea deprinderilor motrice; 

- Exerciții pentru consolidarea deprinderilor motrice; 

- Exerciții pentru perfecționarea deprinderilor motrice și formarea 

priceperilor motrice; 

- Exerciții pentru evaluarea deprinderilor și priceperilor motrice. 

8. După criteriul scopului urmărit: 

- Exerciții pentru pregătire sportivă; 

- Exerciții pentru refacere după efort; 

- Exerciții pentru evaluare și concurs. 

 

2.3. Mijloacele didactice nespecifice educației fizice și sportului 

Mijloacele nespecifice sau asociate folosite în educație fizică și sport  

cresc eficiența practicării exercițiilor fizice prin influența lor pozitivă asupra 

dezvoltării organismului. 

 

.4. Lecția de educație fizică în cadrul sistemului de educaţie 

Cu trecerea timpului conceptul de Educație fizică și-a lărgit înțelesul, 

fiind considerat în prezent un proces instructiv-educativ al cărui obiectiv îl 

constituie creșterea potențialului fizic și psihic, atât pe plan personal, cât și 

social, datorită influențelor pozitive pe care le produce asupra dezvoltării 

umane. 

La jumătatea secolului al XIX-lea, educația fizică a fost introdusă ca 

disciplină de învățământ în procesul de pregătire a tinerei generații. Datorită 

eficienței în dezvoltarea individului este predată la toate subsistemele de 



învățământ. Practicarea exercițiilor fizice se face în mod organizat în cadrul 

orelor de educație fizică și modifică deprinderile motrice însușite în familie, 

starea comportamentală și aptitudinală a omului. 

Educația fizică este o activitate construită și desfășurată pentru 

perfecționarea dezvoltării fizice, psihice și a capacității motrice a omului, în 

funcție de particularitățile de vârstă, de sex, de cerințele de integrare socială. 

Este una dintre laturile educației prin care se urmărește realizarea armoniei 

dintre elementele psihice și biologice ale personalității umane.  

2.5. Socializarea prin lecția de educație fizică și sport  

Prin implicarea copiilor în lecția de educație fizică și sport, ei 

dobândesc și își dezvoltă valori pozitive de fair-play, responsabilitate, spirit 

de competiție și stimă de sine. Chiar unii cercetători au arătat faptul că 

implicarea copiilor la lecția de educație fizică și sport a avut rezultate pozitive 

în ceea ce privește schimbările comportamentale și atitudinile majore ale 

acestora. 

Majoritatea abordărilor din perspectiva învățării sociale au fost legate 

de teorii funcționaliste (Therberge, 1984), care văd procesul ca fiind unul al 

transmiterii de valori, al receptării acestor valori și al modelării indivizilor 

înspre roluri prescrise (Giddens, 1979). 

2.6. Beneficiile practicării exercițiului fizic 

De la începutul existenţei sale, omul a depus efort fizic pentru a trăi, 

pentru a supravieţui. Timpul a trecut, iar mişcarea prin exerciţiu fizic a 

dobândit un nou sens, omul încercând prin mişcare să-şi educe trupul şi 

intelectul. În urma practicării unei activităţi de timp liber individul se 

relaxează producându-se o uniune între el şi natură, între el şi întregul univers. 

Modul în care este percepută trecerea timpului într-o activitate sportivă de 

timp liber este diferit de modul în care este perceput în împrejurările vieţii de 

zi cu zi. 

Sportul este un fenomen contemporan şi nu poate fi neglijat, iar 

oamenii sunt conştienţi că în urma practicării exerciţiilor fizice (activităţile 

sportive) îşi asigură o calitate a vieţii ridicată. 

Oamenii care înţeleg valoarea practicării activităţilor sportive şi le 

promovează îşi asigură o componentă puternică a bunăstării şi optimismul 

social. 



2.6.1. Stresul şi practicarea activităţilor fizice  

Se pare că exerciţiile aerobice susţinute sunt cele mai recomandate 

pentru reducerea stresului. Fiind practicate pe parcursul a cel puţin câteva 

luni,  sunt cele mai bune pentru înlăturarea stresului cronic. La fel ca în 

studiul anxietăţii şi depresiei, practicarea exerciţiilor fizice aduce o 

îmbunătăţire în dispoziţiile afective şi în scăderea tensiunii. 

 

2.6.2. Exerciţiul fizic şi anxietatea 

Anxietatea este o stare de îngrijorare, frică sau tensiune care apare 

adesea în absenţa unui pericol real.  

Dacă activitatea fizică este desfăşurată în mod regulat, trăirile de 

anxietate sunt reduse. Unele studii sugerează că exerciţiile fizice sunt la fel de 

eficiente ca meditaţia (Bahke şi Morgan, 1978), biofeedback şi 

medicamentele (Brooks şi colab., 1998), dar nu la fel de eficiente ca odihna, 

repausul sau distracţia în reducerea anxietăţii ca stare. Oricum, efectele 

exercițiului fizic durează mai mult decât cele produse de odihnă sau distracţie. 

 

2.6.3. Efectele practicării exerciţiului fizic asupra depresiei 

Sedentarismul este un factor negativ în apariţia depresiei. Pentru 

prevenirea acestei stări sunt recomandate practicarea exerciţiilor fizice de cel 

puțin trei, patru ori pe săptămână, 20- 60 de minute pe zi. 

Oamenii implicaţi în programe de exerciţii ar trebui să crească treptat 

intensitatea efortului şi durata activităţii. Acest proces treptat ajută la creşterea 

sentimentului de succes şi minimalizează potenţialul eşec pentru cei care 

doresc să progreseze prea repede. 

Beneficiile practicării activităţii fizice în prevenirea depresiei apar, de 

obicei, fără să ţină cont de vârstă, sex, rasă sau statut social. 

 

2.6.4. Exerciţiul fizic şi stima de sine 

Complexitatea redusă a sinelui este un motiv pentru care exerciţiul fizic 

are o influenţă asupra stimei de sine atât la tineri, cât şi la oamenii mai în 

vârstă. 

Corpul fizic are un rol deosebit în identitatea de sine şi stima de sine în 

societatea contemporană şi va avea în continuare. 

Sinele este un mod de a obţine recunoaştere socială. Stima de sine este 

ameninţată atunci când i se acordă o importanță prea mare imaginii corporale. 

Atâta timp cât societatea modernă promovează idealuri nerealiste asupra 



corpului fizic, nivele reduse ale stimei de sine nu sunt surprinzătoare în rândul 

femeilor de-a lungul vieţii. 

2.6.5. Efectele practicării exerciţiului fizic asupra creierului 

Cercetările din ultimii ani din domeniul neurologiei, Salk Institute, 

Exercise Makes Mice Smarter, Salk Scientists Demonstrate (1999), nu fac 

altceva decât să arate faptul că activităţile sportive pot contribui la realizarea 

idealului uman, conturând de fapt o realitate nouă, mult mai favorabilă fiinţei 

umane. Studiile neurologilor americani „au reuşit să desfiinţeze ani întregi de 

dogme care susţineau că noi ne naştem cu toţi neuronii pe care îi putem avea 

vreodată şi doar putem pierde neuroni în timpul vieţii noastre”. 

 

CAP. 3. ASPECTE PRIVIND TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT 

 

3.1. Delimitări conceptuale privind tulburările de comportament 

Comportamentul reprezintă modalitatea de a acționa și de a reacționa în 

anumite împrejurări sau situații; conduită, purtare, comportare (DEX ʼ09). 

Comportamentul problematic sau provocator este un termen recent 

adoptat pentru a descrie cu exactitate acele comportamente aberante, 

distructive, disfuncționale sau inadaptative. 

 Definiția acceptată în literatura de specialitate (Emerson, 2001) este 

aceea conform căreia comportamentele problematice sunt acele 

comportamente atipice din punct de vedere cultural, care datorită intensității, 

frecvenței sau duratei cu care se manifestă pot pune în pericol sănătatea sau 

viața persoanei sau a celor din jur, sau pot limita accesul persoanei la anumite 

facilități comunitare. Hasting (2002), Lambrecht (2008), Mills (2010) arată că 

în afară de diferitele traume pe care le provoacă comportamentele 

problematice ale membrilor familiei, persoanelor care lucrează cu aceștia sau 

alte persoane expuse, aceste traume au fost asociate de cele mai multe ori cu 

stres, burnout și reacții emoționale negative din partea celor implicați. Kring 

et al. (2004), Baker, Blacher & Olsson (2005), Pottie & Ingram  (2008), 

Abbeduto et al. (2004), Cummins (2001), Lainhart (1999) pun în directă 

relaționare  comportamentele problematice ale copiilor cu stresul, starea de 

bine precară și sentimente de depresie și anxietate în rândul părinților. 

Abaterile comportamentale fac parte din categoria fenomenelor de 

inadaptare ce pot apărea la toate nivelurile de vârstă, ele fiind determinate de 

o multitudine de cauze.  



 

3.2. Forme și cauze ale  tulburărilor comportamentale  

Odată produse, manifestările comportamentale sunt trăite în plan intern 

şi au un efect circular. Ele se repercutează asupra subiectului, menţinând sau 

modificând caracteristicile ce au stat la baza declanşării acţiunilor respective. 

În acest fel, subiectul va fi definit ca fiinţă unică pe lângă însuşirile de 

personalitate şi de un tipar comportamental. Toate aceste forme ale  

comportamentului (afectiv, cognitiv, verbal, ludic, psihomotor) se află în 

strânsă legătură cu structurile dominante ale personalităţii. 

Referitor la efectele produse de anomaliile comportamentale în cadrul 

şcolii şi a profesiunii, se constată că acestea au la bază o multitudine de 

factori. Acestea încep, de cele mai multe ori, şi apoi se extind, de la greşelile 

părinţilor, manifestate prin lipsa de preocupare faţă de copii, indiferenţă 

afectivă, nestimularea dezvoltării personalităţii copilului, până la mediul 

şcolar tensionat, lipsa de tact pedagogic, favoritism, descurajarea unor elevi, 

eşecurile şcolare repetate etc. Toate acestea duc la absenteism, hoinăreală, 

lene, negativism faţă de activitatea şcolară, opoziţie faţă de efort şi atitudini 

negative la adresa colectivului şi de obstrucţionare a activităţii altora. 

 

 

CAP. 4. CONCLUZII PARTEA I 

 

În urma documentării teoretice au putut fi desprinse următoarele 

concluzii: 

- Educația este un produs al societății, un fenomen social specific, apărut 

în procesul muncii odată cu omul, fiindu-i necesar pe tot parcursul 

vieții. Prin scopul, conținutul și formele ei de organizare, educația 

reflectă structurile sociale și participă în același timp la dezvoltarea 

istorică, umanizând și transformând omul, creatorul propriei sale istorii 

și produs al acesteia.     

- Educația este o abordare menită să faciliteze succesul învățării pentru 

toți copiii. Cea mai importantă cerință care îi este adresată educației 

incluzive este eliminarea excluderii de la educație a copiilor. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA a II-a - CERCETARE PRELIMINARĂ PRIVIND CAUZELE 

TULBURĂRILOR DIN MEDIUL ȘCOLAR ȘI FAMILIAL 

 

CAP. 5. DESIGNUL CERCETĂRII 

5.1. Premisa 

Studierea literaturii de specialitate privind tulburările de comportament 

și pe cea din domeniul Educației fizice și sportului, precum și concluziile 

formulate pe baza informațiilor din partea I a prezentei teze au clarificat și 

conturat premisele, ca punct important în conceperea designului cercetării 

preliminare – componentă a părții a II-a. Premisele conturate ne-au condus la 

aserțiunea potrivit căreia identificarea cauzelor tulburărilor de comportament 

cu care ne întâlnim în mediul școlar la elevii din ciclul gimnazial este o 

problematică deosebit de importantă și actuală care necesită studiu mai 

aprofundat. 



5.2. Scopul cercetării preliminare 

Scopul acestei cercetări preliminare a fost acela de a identifica, în rândul 

elevilor, cauzele tulburărilor comportamentale din mediul școlar. 

 

5.3. Obiective cercetării preliminare 

- Identificarea influențelor din mediul social asupra elevilor cu dizabilități 

comportamentale; 

- Determinarea nevoilor fiecărui elev cu tulburări comportamentale în 

procesul de incluziune socială prin lecția de Educație fizică și sport; 

- Identificarea cauzelor tulburărilor comportamentale din mediul școlar; 

- Identificarea cauzelor conflictelor din grupul de elevi din care fac parte 

elevii cu tulburări comportamentale; 

 

5.4. Sarcini 

- studiul surselor generale de informații din domeniul Educației fizice și 

sportului, pedagogiei, psihopedagogiei speciale; 

- elaborarea chestionarului;  

- stabilirea subiecților și constituirea grupului de participanți la cercetare; 

- aplicarea chestionarului și colectarea datelor; 

- analiza și interpretarea datelor obținute prin aplicarea chestionarului; 

- formularea concluziilor referitoare la investigația din partea a II-a a tezei.  

 

5.5. Metodele și tehnicile de cercetare 

Elaborarea acestei lucrări de cercetare nu s-ar fi putut realiza fără 

utilizarea unor metode și tehnici de cercetare. Din multitudinea de metode și 

tehnici de cercetare utilizate în domeniul Educației fizice și a sportului, au fost 

selectate doar acelea care au putut fi aplicate pentru colectare de date în relație cu 

scopul și sarcinile cercetării preliminare.  

Pentru documentarea teoretică şi pentru determinarea aspectelor esențiale 

din cadrul situației existențiale a elevilor cu tulburări comportamentale au fost 

utilizate: 

- studierea materialului bibliografic; 

- sondaj de opinie pe bază de chestionar; 

- prelucrarea statistico-matematică; 

- metoda grafică de prezentare a datelor. 

 



5.5.1. Studierea materialului bibliografic 

Studierea bibliografiei a stat la baza fundamentării teoretice a 

demersului cercetării, dar ea a fost folosită și pentru cercetarea preliminară în 

legătură cu sondajul de opinie, chestionarul, ca metode de investigare 

sociologică aplicate în domeniul nostru. Aceasta a constat în accesare în 

vederea informării asupra aspectelor în discuție a numeroase resurse clasice, 

electronice și site-uri. 

 

5.5.2. Sondaj de opinie pe bază de chestionar 

Sondajul de opinie este o formă frecventă de anchetă, axată pe o 

problematică ce stârnește un interes general și ale cărui rezultate sunt aduse la 

cunoștința publicului sub formă accesibilă, utilizându-se, de regulă, 

reprezentări grafice ale frecvențelor exprimate procentual.  

Chestionarul  care „reprezintă o succesiune logică și psihologică de 

întrebări scrise sau imagini grafice cu funcție de stimuli, în raport cu ipotezele 

cercetării, ce determină din partea celui anchetat un comportament verbal sau 

nonverbal, ce urmează să fie înregistrat în scris” Chelcea, (1975) a fost ales 

pentru realizarea cecetării preliminare.  

Acesta reprezintă, de fapt, instrumentul utilizat pentru a se putea obține 

un volum cât mai mare de informații de la toți elevii vizați de cercetare.  

Observațiile, opiniile și atitudinile exprimate de cei chestionați, prin 

răspunsurile oferite, au determinat identificarea unei realităţi şi cauzele care 

au generat anumite tulburări de comportament, identificate de noi, mai ales, în 

mediul şcolar, mediu aflat în centrul atenției în cercetarea din această parte a 

tezei. 

 

5.5.3. Prelucrarea statistico-matematică a datelor 

Dacă pentru culegerea datelor a fost utilizat chestionarul, pentru 

prelucrarea statistică s-a avut în vedere suma răspunsurilor oferite de subiecții 

cercetării, precum și procentele rezultate în urma centralizării rezultatelor 

înregistrate. 

Utilizarea acestei metode de cercetare a constituit unul dintre 

momentele cele mai importante pentru prelucrarea datelor colectate. 

Interpretarea riguroasă a datelor colectate în teren a fost prezentată grafic şi 

tabelar, încercându-se în acest fel să se reliefeze aspectele esențiale ale 

cercetării.  



Rezultate obținute au fost prelucrate folosindu-se statistica primară, ele 

fiind reprezentate atât numeric, cât și procentual. 

Realizarea acestor analize a reprezentat, în sine, punctul de pornire a 

analizei aspectelor urmărite în cercetare, susținând totodată contribuția 

personală la elaborarea acestei lucrări. 

 

5.5.4. Metoda grafică  

Metoda grafică reprezintă una dintre metodele cu ajutorul căreia am 

reușit să sintetizăm informațiile culese în urma aplicării chestionarului. 

Întotdeauna metoda grafică își atinge scopul atunci când sunt puse în 

evidență, într-un mod cât mai simplu, datele de intrare și de ieșire (cele 

inițiale, comparativ cu cele finale). Vizualizarea rapidă și evidentă a 

diferențelor dintre elementele esențiale identificate, în urma aplicării 

chestionarului în cadrul sondajului de opinie, asigură o imagine mult mai 

clară decât datele statistice în sine, contribuind la o înțelegere mult mai facilă 

și rapidă a rezultatelor înregistrate. 

 

5.6. Organizarea și desfășurarea cercetării 

La această cercetare preliminară au participat 66 elevi cu vârsta 

cuprinsă între 10-12 ani, din mediul rural și din mediul urban.  

Din mediul rural au fost selectate școlile care au elevi diagnosticați cu 

tulburări comportamentale și care dețin protocoale de colaborare cu Centrele 

de Educație Incluzivă din Reșița, aceste școli fiind: Școala Gimnazială Fîrliug 

și Școala Gimnazială „Aurel Peia” Ezeriș. 

Din mediul urban: Centrul de Educație Incluzivă „Aurora” și Centrul de 

Educație Incluzivă „Primăvara” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAP. 6. REZULTATELE CERCETĂRII PRELIMINARE 

ŞI INTERPRETAREA LOR 
 

Rezultatele obținute au fost centralizate, ordonate și prelucrate.  

Centralizarea s-a realizat în funcție de următoarele criterii: vârstă, mediul de 

rezidență genul, școala de proveniență, familia  (compoziție,  activitățile la 

care participă, părinți plecați/ sau nu în străinătate, membrii cu care locuiesc),  

școala (discipline preferate, cauzele care îi determină să absenteze, relația 

elevilor cu profesorii și cu colegii, comportamentul în mediul școlar și la 

lecții), timpul (petrecut în și cu familia, cu colegii și alte persoane, activități în 

timpul absentării de la școală), altele. 

 

Tabel 3. Centralizator cu date despre subiecții participanți la cercetare inf.op mediul familial 

1.  Grupa de vârstă: 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 10 ani 14 21,21 

 11 ani 30 45,46 

 12 ani 22 33,33 

 

2.  Sexul: 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Masculin 36 54,54 

 Feminin 30 45,46 

 

3.  Mediul 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Rural 28 42,42 

 Urban 38 57,58 

 

4.  Școala de proveniență: 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Școala Gimnazială Fîrliug 15 22,73 

 Școala Gimnazială Ezeriș 13 19,7 

 Centrul de Educație Incluzivă „Aurora” 22 33,33 

 Centrul de Educație Incluzivă „Primăvara” 16 24,24 

 



5. Din câți membri este compusă familia ta? 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Mama + tata 12 18,18 

 Mama 5 7,58 

 Tata 2 3,03 

 Mama + tata + frați 24 36,36 

 Mama + tata + frați + bunici 16 24,24 

 Mama + tata + bunici 5 7,58 

 Un frate 0 0 

 Mai mulți frați 0 0 

 Bunici 2 3,03 

 

6.  Cât timp îți petreci alături de familie? 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 2- 4 ore 28 42,42 

 4- 6 ore 17 25,76 

 Mai mult de 6 ore 21 31,82 

 

7.  Care sunt activitățile pe care le faceți atunci când 

sunteți cu cei din familie? 

Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Priviți la televizor 15 22,73 

 Vă plimbați 6 9,09 

 Mergeți la teatru 2 3,03 

 Mergeți la film 4 6,06 

 Vă jucați 8 12,12 

 Munciți la câmp 11 16,67 

 Ajutați prin casă 20 30,30 

 

8.  Aveți părinți plecați în străinătate? 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Da 42 63,64 

 Nu 24 36,36 

 

9.  Cu cine locuiți? 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Părinții  18 27,27 

 Bunicii 32 48,49 

 Singuri 0 0 

 Alte rude 16 24,24 
 



 

 

Tabel 4. Centralizator cu date despre subiecții participanți la cercetare inf.op mediul școlar 

1.  Care sunt materiile tale preferate? 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Limba română 14 21,21 

 Matematică 8 12,12 

 Cultura civică 8 12,12 

 Istorie 11 16,67 

 Educație fizică 25 37,88 

 Altele 0 0 

 
 

3.     Atunci când absentezi, care sunt dificultățile 

întâmpinate care te determină să pleci de la școală? 

Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Ora este plictisitoare 24 36,37 

 Cerințele profesorului sunt prea mari 10 15,15 

 Relația cu profesorul 14 21,21 

 Conflictele cu colegii 10 15,15 

 Tema a fost prea grea 8 12,12 

 Altele _____________________ 0 0 

 

4.  Care este relația cu profesorii de la clasă? 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Foarte bună 12 18,18 

 Bună 16 24,24 

 Satisfăcătoare 24 36,37 

 Nesatisfăcătoare 14 21,21 

 Alt răspuns  0 0 

 

5.     Care este relația cu colegii ? 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Foarte bună 10 15,15 

 Bună 17 25,76 

 Nu mă înțeleg prea bine 20 30,3 

 Prefer să stau singur 19 28,79 

 

6.     Care este comportamentul tău în timpul orelor? 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Sunt atent la ceea ce mi se predă 14 21,21 



 Sunt lipsit de interes 22 33,33 

 Vorbesc cu colegii 14 21,21 

 Nu prea îmi place școala 16 24,24 

 

7.     Cum reacționezi atunci când ești sancționat din 

cauza unui coleg? 

Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Încerc să înțeleg situația creată 19 28,79 

 Îmi fac dreptate, aducând argumente 26 39,39 

 Îmi demonstrez nevinovăția cu orice preț 21 31,82 

 

8.    Dacă iei o notă mai mică decât meriți, cum 

reacționezi? 

Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Cu agresivitate 16 24,24 

 Vă exprimați pur și simplu 15 22,73 

 Îi cereți profesorului explicații 19 28,79 

 Nu plecați de lângă profesor până nu argumentează 

de ce ai luat acea notă 
16 24,24 

 
  

9.     Crezi că ora de educație fizică îți poate aduce noi 

prieteni? 

Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Da 47 71,21 

 Nu 19 28,79 

 

10.   Cu cine îți petreci timpul atunci când absentezi? 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Familia 0 0 

 Colegii 22 33,33 

 Prietenii 20 30,30 

 Singur 24 36,37 

 

11.  Cum te simți în majoritatea cazurilor când ești 

pedepsit? 

Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Nevinovat 9 13,64 

 Neînțeles 8 12,12 

 Jignit 7 10,61 

 Revoltat 15 22,73 

 Nefericit 4 6,06 

 Indiferent 17 25,76 

 Fără apărare 3 4,54 

 Trist  3 4,54 



 

Din prima parte a chestionarului se observă faptul că eșantionul selectat 

este alcătuit din elevi cu dizabilități comportamentale atât din mediul rural, 

cât și din mediul urban, elevi cu vârsta cuprinsă între 10-12 ani. Figura 8 

prezintă date despre subiecți după criteriul vârstei, iar figurile 8-9 ponderea 

acestora în funcție de mediul de rezidență. 

 

 

 

Fig. 8. Ponderea totală pe vârste a elevilor cu dizabilități comportamentale 

 

Din mediul rural ponderea cea mai mare, 42,86%, o au elevii cu vârsta 

de 11 ani, iar în mediul urban tot elevii cu vârsta de 11 ani o au o pondere mai 

mare, 47,37% față de ceilalți elevi ai mediului urban. 
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12. Ce faci atunci când ești pedepsit? 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 Îți faci un plan să te răzbuni 11 16,67 

 Plângi 14 21,21 

 Suferi în tăcere 18 27,27 

 Nu îți pasă 23 34,85 



 
Fig. 9. Vârsta elevilor participanți la cercetare din mediul rural 

  

 

 
Fig. 10. Vârsta elevilor participanților la cercetare din mediul urban 

 

Din graficul următor (figura 11) reiese faptul că eșantionul selectat este 

alcătuit din 55,26% de persoane de gen masculin și 44,74% de persoane de 

gen feminin. 
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Fig. 11. Ponderea elevilor pe sexe 

 

Din totalul băieților (figura 12), 42,42% provin din mediul rural și 

57,58% din mediul urban. 

 

 

 

Fig. 12. Mediul de proveniență al elevilor 

 

Elevii selectați pentru cercetare provin din diferite școli atât din mediul 

rural, cât și urban (figura 13)  după cum urmează: Școala Gimnazială Fîrliug 

22,73%, Școala Gimnazială „Aurel Peia” Ezeriș 19,7%, Centrul de Educație 

Incluzivă „Aurora” Reșița 33,33% și Centrul de Educație Incluzivă 

„Primăvara” Reșița 24,24% 
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Fig. 13. Ponderea elevilor selectați pentru cercetare după școala de proveniență 

 

O proporție de 42,86% din elevii din mediul rural, parte a eşantionului 

selectat, au familia compusă din părinți și frați, un procent de 35,71%  au 

familia compusă din: împreună cu frații și bunicii, un procent de 14,29% au 

familia compusă din părinți și bunici, iar un procent de 7,14% au familia 

compusă dintr-un singur membru, mama. 

 

Datele obținute la întrebările din secțiunea a doua a chestionarului sunt 

relevante pentru tema abordată. Din această secțiune cunoaștem preferințele 

elevilor cu dizabilități din mediul școlar, dar și anumite comportamente în 

diferite situații din acest mediu. 

 

La întrebarea nr. 1 din această parte a chestionarului putem spune că 

disciplina Educație fizică și sport are o pondere mare între preferințele 

elevilor, atât în mediul rural, 39,29%, cât și mediul urban, 36,84%. În mediul 

rural ponderea este mai mare decât în mediul urban, deși condițiile de 

desfășurare a lecției de Educație fizică și sport sunt mai precare față de mediul 

urban (figurile 23 și 24). 
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Fig. 23. Materiile preferate ale elevilor - mediul rural 

 

 

 
Fig. 24. Materiile preferate ale elevilor - mediul urban 

 

Elevii cu dizabilităţi comportamentale din mediul rural au o tendință 

mai mare de a absenta de la şcoală decât cei din mediul urban, una dintre 

principalele cauze identificate, pentru ambele categorii de copii, fiind faptul 

că ei consideră orele ca fiind plictisitoare (42,86% de elevi din mediul rural, 

comparativ cu 31,58% de elevi din mediul urban). 
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Fig. 25. Cauzele care îi determină să absenteze 

 

 

 
Fig.26. Dificultățile întâmpinate de elevi când absentează - mediul urban 

 

Referitor la relaţia dintre copiii cu dizabilități comportamentale şi 

profesori (figurile 27 și 28), cea mai mare pondere,  50% dintre copiii din 

mediul rural şi 31,58% dintre copiii din mediul urban, o consideră  drept 

„satisfăcătoare”, ceea ce ne determină să ne gândim că principala cauză a 

acestei percepţii este lipsa de comunicare dintre elevii cu dizabilități 

comportamentale și profesori. 
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CAP. 7. CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 

 

Considerăm că cercetarea preliminară realizată în partea a II-a a tezei 

și-a atins scopul, deoarece datele recoltate, prelucrate și interpretate ne-au 

furnizat informații absolut necesare pentru demersul ulterior, în legătură cu 

tema de cercetare. Rezultatele obținute și concluziile formulate pot constitui 

premise pentru cercetarea de bază. 

Analizând întreaga cercetare preliminară, putem formula concluzii 

pertinente, pe baza rezultatelor înregistrate și a interpretărilor efectuate. 

Din a doua parte a prelucrării statistice și a interpretării rezultatelor au 

putut fi desprinse următoarele concluzii: 

- timpul petrecut cu familia joacă un rol primordial în educația elevilor, 

deoarece aceasta este primul agent al socializării cu care copilul intră în 

contact. Astfel, din primele zile de viață acesta simte apartenența la un 

grup social, în cazul nostru familia. Din păcate, din datele culese reiese 

faptul că elevii cu dizabilități comportamentale petrec foarte puțin timp 

împreună cu familia, fiind astfel privaţi de afecţiune; 

Din a treia secțiune a chestionarului au putut fi desprinse următoarele 

concluzii: 

- elevii cu tulburări comportamentale preferă să își petreacă timpul mai 

mult singuri, ceea ce ne conduce la concluzia că procesul de incluziune 

socială a acestor elevi poate fi unul dificil. A fost relevată ideea că prin 

mijloacele Educației fizice și sportului acest proces devine mai facil, 

deoarece elevii descoperă sentimente de apartenență la grupul social 

(lărgit), învaţă să lucreze şi să descopere avantajele îndeplinirii 

sarcinilor în echipă, să coopereze cu ceilalţi; 

- din cauza tulburărilor comportamentale, acești elevi au dificultăți de 

comunicare și de integrare în mediul social, nu au relații bune nici cu 

colegii de clasă, dar nici cu profesorii ce predau la clasa din care fac 

parte; 

 



 

 

PARTEA a III-a - CERCETARE DE BAZĂ PRIVIND EFECTELE 

EXERCIȚIULUI FIZIC ASUPRA COPIILOR CU TULBURĂRI 

COMPORTAMENTALE 

 

CAP. 8. DESIGNUL CERCETĂRII  

8.1. Premise 

În urma cercetării preliminare am ajuns la concluzia că este necesară o 

cercetare în detaliu a problematicii, și anume a aportului pe care îl are/ poate 

avea practicarea exercițiului fizic în incluziunea socială a elevilor cu tulburări 

comportamentale.  

În activitatea mea de cadru didactic și în cazul concret al activității la 

școlile și centrele la care am activat am constatat că numărul de elevi care au 

tulburări comportamentale este destul de mare, acest lucru putând conduce în 

timp la formarea unor generaţii de tineri problematice, care vor avea 

dificultăţi în integrarea şi incluziunea socială. 

Este adevărat că numărul cazurilor de tulburări comportamentale, cu 

care ne-am confruntat în activitatea noastră practică, și care credem cu tărie că 

se poate diminua prin practicarea exercițiilor fizice și prin implicarea elevilor 

în orele de Educație fizică și sport, trezesc în noi dorința de a identifica cele 

mai bune metode și mijloace care să conducă la ameliorarea acestor tulburări.  

 

8.2. Scopul cercetării de bază 

Cercetarea desfășurată în cadrul studiilor de doctorat a avut ca scop 

principal identificarea/ conturarea unei imagini cât mai clare asupra aportului 

pe care îl au exercițiile fizice asupra motricității, psihomotricității, capacității 

de relaționare în vederea îmbunătățirii incluziunii sociale a elevilor cu 

tulburări comportamentale în școlile de masă. 

 

8.3. Obiectivele cercetării de bază 
- Identificarea rolului exercițiului fizic la incluziunea socială a elevilor cu 

tulburări comportamentale; 



- Îmbunătățirea procesului de incluziune socială a elevilor cu tulburări 

comportamentale prin implicarea mai activă a acestora în cadrul 

lecțiilor de Educație fizică și sport; 

- Determinarea modificărilor adaptative la nivel motric, psihomotric, 

atitudinal și al relațiilor sociale la elevii cu tulburări comportamentale 

incluși în programul de activități specifice Educației fizice și sportului, 

ca parte integrantă a planului de intervenție specializată.  

 

8.4. Sarcinile cercetării de bază 

- studierea surselor generale de informații din domeniul Științei sportului 

și educației fizice, Științelor educației; 

- documentarea despre testele psihomotrice;  

- stabilirea grupului supus analizei; 

- alegerea mijloacelor de intervenție și a instrumentelor de evaluare  

pentru elevii cu tulburări  comportamentale; 

- elaborarea şi implementarea unui plan de intervenţie specific Educaţiei 

fizice și sportului pentru elevii cu tulburări  comportamentale; 

- elaborarea programului de intervenție și stabilirea conținuturilor 

destinate îndeplinirii obiectivelor cercetării; 

- aplicarea programului; 

- stimularea elevilor cu dizabilități comportamentale pentru participare 

activă la activitățile specifice Educației fizice din cadrul programului de 

intervenție; 

- monitorizarea modificărilor adaptative la nivel psihomotric la elevii cu 

tulburări comportamentale incluși într-un program de activități 

specifice educației fizice și sportului, ca parte integrantă a planului de 

intervenție specializată.  

- aplicarea testelor pentru evaluarea capacității motrice și psihomotrice 

alese; 

- analizarea și interpretarea rezultatelor; 

- stabilirea concluziilor în urma cercetării. 

 

8.5. Ipoteza 

Ipoteza 1. Practicarea exercițiilor fizice determină o îmbunătățire a 

motricității elevilor cu tulburări comportamentale din ciclul gimnazial atât din 

mediul rural, cât și cel urban.  

 



Ipoteza 2. Sarcinile suplimentare și jocurile din cadrul programului de 

exerciții fizice determină ameliorări la nivelul psihomotricității, capacității de 

colaborare cu ceilalți și integrarea în grup la elevii cu tulburări 

comportamentale. 

 

Ipoteza 3. Aplicarea programului de intervenție determină modificări 

adaptative semnificative la nivel atitudinal și comportamental favorizând 

diminuarea tulburărilor comportamentale și incluziunea elevilor din ciclul 

gimnazial. 

 

8.6. Etapele cercetării 

Etapele cercetării și sarcinile cercetării sunt evidențiate schematic 

(Anexa 3) după cum urmează în tabelul următor (Tabel 5): 

 
Tabel 5. Etapele cercetării de bază 

ETAPE SARCINI 
PERIOADA 

DESFĂȘURĂRII 

LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 

Etapa 1 

Documentarea 

științifică 

- informare asupra temelor și  

studiilor cercetătorilor la nivel 

național și internațional privind 

incluziunea elevilor; 

- Studiul literaturii de specialitate. 

Octombrie 2014 – 

Toată perioada 

cercetării 

UNEFS București; 

Școala Gimnazială Fîrliug; 

Școala gimnazială „Aurel 

Peia” Ezeriș. 

Etapa 2 

Organizarea 

cercetării de 

bază 

- Constituirea grupelor de cercetare 

(grupa de  experiment şi grupa de 

control); 

- Conceperea chestionarului; 

- Stabilirea testelor pentru evaluarea 

calităților  psihomotrice utilizând 

bateria de teste „EUROFIT” și teste 

din Sistemul Național de Evaluare; 

Octombrie 2015 - 

mai 2016 

Școala Gimnazială Fîrliug; 

Școala Gimnazială „Aurel 

Peia” Ezeriș; 

Centrul de Educație Incluzivă 

„Aurora”, Reșița; 

Centrul de Educație Incluzivă 

„Primăvara” Reșița. 

Etapa 3  

Desfășurarea 

cercetării de 

bază 

- Colectarea de date prin aplicarea 

inițială a chestionarului; 

- Prelucrarea, interpretarea și 

formularea concluziilor 

chestionarului; 

- Elaborarea planului de intervențe; 

- Testarea finală pentru evaluarea 

aptitudinilor psihomotrice utilizând 

bateria de teste „EUROFIT” și teste 

din Sistemul Național de Evaluare; 

- Desfăşurarea activităților 

curriculare și extracurriculare 

planificate şi implementarea 

programului din cadrul planului de 

intervenţie; 

- Testarea finală pentru evaluarea 

aptitudinilor psihomotrice utilizând 

bateria de teste „EUROFIT” și teste 

din Sistemul Național de Evaluare; 

- Prelucrarea și interpretarea datelor 

Mai 2016 -

decembrie 2018 

Școala Gimnazială Fîrliug; 

Școala gimnazială „Aurel 

Peia” Ezeriș. 



obținute; 

- Aplicarea chestionarului la finalul 

programului  

- Prelucrarea și interpretarea  datelor; 

Formularea concluziilor. 

Etapa 4 

Finalizarea 

cercetării 

Redactarea tezei de doctorat 2018-2019 

UNEFS București; 

Școala Gimnazială Fîrliug; 

Școala gimnazială „Aurel 

Peia” Ezeriș. 

 

8.7. Metode folosite în cercetarea de bază 

În vederea realizării cercetării proiectate, îndeplinirii obiectivelor și 

atingerii scopului propus, precum și pentru validarea / invalidarea ipotezelor 

cercetării, din multitudinea de metode și tehnici de cercetare utilizate în 

domeniul Educației fizice și a sportului au fost selectate doar acelea care au 

putut aduce informațiile necesare atât din actualitatea teoretică, cât și din 

realitatea practică.  

Pentru documentarea teoretică şi pentru determinarea aspectelor 

esențiale din cadrul situației existențiale în ceea ce privește aportul exercițiilor 

fizice la incluziunea socială a elevilor cu dizabilități comportamentale au fost 

utilizate metodele: 

- Studierea materialului bibliografic; 

- Metoda anchetei prin chestionar; 

- Convorbirea; 

- Măsurarea și evaluarea (prin testele din bateriile nominalizate); 

- Evaluarea comportamentului și a atitudinii – factor al personalității 

elevilor prin intermediul scalelor psihologice;  

- Prelucrarea statistico-matematică; 

- Metoda grafică  și tabelară de prezentare a datelor. 

 

Testele de evaluare a unor componente ale psihomotricității 

 

Naveta 5X10 

Acest test a fost utilizat pentru a măsura viteza în regim de coordonare 

și a fost aplicat în curtea școlii, în condiții atmosferice prielnice, efectuându-

se după cum urmează: 

- S-au trasat două linii paralele la distanța de 10 m; 

- Elevii au fost dispuși înapoia uneia dintre linii, iar la semnalul sonor au 

pornit în alergare până la linia opusă, au depășit-o cu ambele picioare şi 

au revenit la linia de plecare, parcurgându-se de cinci ori distanţa de 10 

m; 



- S-au acordat două încercări și s-a înregistrat performanța cea mai bună. 

- S-a înregistrat timpul realizat în secunde şi fracțiuni de secundă. 
 

Testul „Atinge plăcile” 

Acest test a fost aplicat pentru măsurarea coordonării în regim de viteză 

a membrelor superioare  la elevii cu dizabilități comportamentale și pentru a 

evidenția capacitatea lor de coordonare în viața de zi cu zi. 

Elevul a avut 2 încercări și s-a luat în considerare cel mai bun timp 

necesar pentru a atinge fiecare disc de 25 de ori în zecimi de secundă. 

Elevul a fost plasat în fața mesei, în poziția stând ușor depărtat, cu o 

mână plasată în centrul plăcii dreptunghiulare (C) între cele două cercuri, fără 

a mișca mâna în timpul testului. Mâna 

neîndemanatică a efectuat o mișcare 

du-te - vino, cât mai repede posibil, 

între cele două discuri, trecând pe 

deasupra mâinii situate în cele două 

cercuri. La semnalul de începere, 

elevul a început mișcarea și a trebuit 

să execute rapid 25 de cicluri cu mâna 

atingând cele două discuri A și B (în 

total 50 de contacte) fiind 

cronometrat. Testul s-a efectuat de două ori, s-a luat în considerare rezultatul 

cel mai bun. Înălțimea mesei nu a depășit nivelul regiunii ombilicale. Când un 

disc nu este atins, se adaugă o mișcare suplimentară. 

 

Testul Bass 

Testul Bass este unul dintre cel mai frecvent utilizate în activităţile 

motrice pentru evaluarea echilibrului dinamic. Poziția de plecare: elevii stând 

cu fața spre direcția de execuție, cu piciorul drept pe punctul (marca) de 

plecare. Testul constă din sărituri succesive de pe un picior pe altul, din marcă 

în marcă, cu obligația de a menține poziția stând pe un picior cu celălalt îndoit 

ușor şi susținut timp de 5 secunde, până la terminarea traseului. Cerință: 

vârful tălpii (pingeaua) să acopere complet marca, încât aceasta să nu fie 

vizibilă. O performanță bună a fost considerată  din acoperirea fiecărei mărci 

cu pingeaua fără atingerea solului cu călcâiul sau altă parte a corpului şi din 

menţinerea poziţiei statice timp de 5 secunde, cu acoperirea fiecărei mărci.  

 

Fig. 43. Testul „Atinge plăcile” 

 



S-au acordat 5 puncte pentru fiecare aterizare şi acoperire corectă a 

mărcii şi s-a adăugat câte un punct pentru fiecare secundă de menţinere a 

echilibrului static. Un elev poate obţine maximum 10 puncte pentru fiecare 

marcă, sau un total de 100 puncte 

pentru traseul complet. Fiecare din 

cele 5 sec de încercare de menţinere 

a echilibrului a fost numărată  cu 

voce tare, cu un punct acordat 

fiecărei sec. şi cu înregistrarea 

scorului (punctelor) pentru fiecare 

marcă. Elevul a avut voie să se 

reechilibreze, încercând să menţină 

echilibrul pentru 5 sec., după ce a 

aterizat corect.  

Ca materiale de lucru s-au 

folosit următoarele: cronometru, 11 

mărci de 2,54 cm x 2 cm 

confecţionate din hârtie leucoplast 

şi o bandă metrică. (din Kirkendall 

& col., 123, p. 129), citat din 

Epuran (1992) - fig. 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44. Testul BASS 

 



CAP. 9. ORGANIZAREA CERCETĂRII DE BAZĂ 

 

9.1. Locul și subiecții cercetării 

Cercetarea de bază s-a organizat și desfășurat în mediul rural  la Școala 

Gimnazială Fîrliug și Școala Gimnazială „Aurel Peia” Ezeriș și mediul urban 

la Centrul de Educație Incluzivă „Aurora” Reșița și Centrul de Educație 

Incluzivă „Primăvara” Reșița. 

Această cercetare pentru elaborarea tezei de doctorat  s-a desfășurat în 

perioada mai 2016 - decembrie 2018, având ca scop determinarea aportului pe 

care exercițiile fizice îl au în incluziunea socială a elevilor cu tulburări 

comportamentale în școlile de masă. 

La această cercetare au participat 15 elevi din mediul rural, dar și 15 

din mediul urban, care au fost împărţiţi în două grupe: grupa de experiment şi 

grupa de control, toți cu tulburări de comportament. 

 

9.2. Evaluarea comportamentului și atitudinii elevilor 

Pentru a putea obţine informaţiile necesare în legătură cu atitudinea și 

comportamentul elevilor vizavi de lecția de Educație fizică și sport a fost 

conceput un chestionar, împreună cu consilierul școlar și cu profesorii de 

sprijin, şi  aplicat în rândul elevilor cu tulburări de comportament. 

Chestionarul aplicat în rândul elevilor a fost conceput cu un număr de 

22 de itemi, fiind întrebări închise. Elevilor li s-a solicitat să marcheze cu X 

răspunsul care se potrivea cel mai bine părerii/ opiniei lor. 

Cu ajutorul rezultatelor obținute în urma aplicării chestionarului am 

descoperit anumite lacune în relația dintre copiii cu tulburări comportamentale 

și mediul școlar. Pentru a putea interveni asupra acestor lacune am conceput un 

plan de intervenție care a conținut și un program dedicat acestei problematici și 

care a fost organizat și s-a desfășurat la școlile și instituțiile nominalizate, în 

timpul lecțiilor de Educație fizică și sport.  

Pentru a putea identifica anumite atitudini/ comportamente în rândul 

elevilor cu tulburări comportamentale, au fost aplicate scale privind atitudinea 

și comportamentul elevilor, atât în rândul subiecţilor din mediul rural, cât și în 

rândul celor din mediul urban. Scalele, inspirate din scalele din research 

central au fost alese împreună cu consilierul/ consilierii psihopedagogic/ 

psihopedagogici și adaptate nivelului de înţelegere al copiilor şi scopului 

urmărit de noi, şi anume: de a identifica opiniile/ atitudinile elevilor cu 

dizabilităţi comportamentale faţă de  educație fizică și sport. 

 



9.3. Planul de intervenţie specializată implementat în rândul elevilor cu 

tulburări comportamentale din ciclul gimnazial 

După aplicarea scalelor prin care s-a urmărit atitudinea și 

comportamentul elevilor vizavi de ora de Educație fizică și sport, în urma 

rezultatelor obținute a fost elaborat un plan de intervenție specializată, 

realizat de o echipă interdisciplinară, ca rezultat al colaborării dintre 

profesorul de educaţie fizică şi consilierul psihopedagogic, pentru a veni în 

sprijinul elevilor cu tulburări de comportament.  

Acest plan de intervenție a presupus: 

- participarea activă la orele de Educație fizică și sport; 

- sprijinirea elevului/copilului cu tulburări comportamentale în 

îndeplinirea sarcinilor trasate în timpul desfășurării lecției de Educație 

fizică și sport; 

- adaptarea programului de exerciții din timpul lecției de Educație fizică 

și sport în funcție de nevoile elevului cu tulburări comportamentale; 

- trasarea unor sarcini în funcție de posibilitățile elevului cu tulburări 

comportamentale; 

- folosirea unor jocuri de mișcare pentru îndeplinirea unor roluri în 

timpul desfășurării acestora. 

Planul de intervenție a vizat două niveluri:  

- nivelul psihomotric,  

- nivelul psihosocial.  

În plan psihomotric s-a ținut cont de planificarea calendaristică 

specifică disciplinei Educație fizică și s-au ales o serie de teste din bateria de 

teste Eurofit și din Sistemul Național de Evaluare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAP. 10. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

CERCETĂRII 

 

10.1. Rezultate, analiza și interpretarea aplicării inițiale a chestionarului 

privind comportamentul și atitudinea elevilor cu tulburări de 

comportament în lecția de educație fizică (CATEFS) 

 

 

10.1.1. Evaluarea comportamentului și atitudinii elevilor din mediul 

rural (Tabel 11) 

 

Legenda: 

A = mediul rural 

B = mediul urban 

C.E.C.A =  chestionar evaluare comportament și atitudine 

T.I. = testare inițială 

T.F. = testare finală 

 

10.1.3. Centralizator privind evaluarea comportamentului 
și atitudinii elevilor din mediul rural + urban (Tabel 15) 

 

A + B – C.E.C.A – Rural + Urban - TI 

A.I.+B.I. - Informații privind grupele implicate în cercetare 

Tabel 15 Centralizator privind evaluarea comportamentului și atitudinii elevilor din mediul 
rural + urban 

Grupa de vârstă: 
Număr de 

răspunsuri 

Pondere 

răspunsuri 

(%) 

 10 ani 

 11 ani 

 12 ani  

9 30,00 

10 33,33 

11 36,67 

Sexul:   

 Masculin 

 Feminin 

22 73,33 

8 26,67 

Mediul   

 Rural  

 Urban  

15 100,00 

15 100,00 

Școala de proveniență:   

 Școala Gimnazială Fîrliug 8 53,33 

7 46,67 



 Școala Gimnazială Ezeriș 

 Centrul de Educație Incluzivă „Aurora” 

 Centrul de Educație Incluzivă „Primăvara” 

    8 53,33 

   7 
46,67 

 

 

A.II + B.II. Evaluarea comportamentului și atitudinii elevilor,  

n=30 (Tabel 16) 

 
Tabel 16. Evaluarea comportamentului și atitudinii elevilor din mediul rural + urban 

Itemi 

Număr de 

răspunsuri 
Pondere răspunsuri (%) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 1 7 7 8 7 3,33 23,33 23,33 26,67 23,33 

   

2 4 10 10 6 0 13,33 33,33 33,33 20 0 

   

3 2 6 10 8 4 6,67 20 33,33 26,67 13,33 

   

4 6 7 11 3 3 20 23,33 36,67 10 10 

   

5 9 8 4 3 6 30 26,67 13,33 10 20 

   

6 4 6 3 6 11 13,33 20 10 20 36,67 

   

7 1 3 8 8 10 3,33 10 26,67 26,67 33,33 

   

8 1 4 7 7 11 3,33 13,33 23,33 23,33 36,67 

   

9 2 4 7 9 8 6,67 13,33 23,33 30 26,67 

   

10 5 6 5 7 7 16,67 20 16,67 23,33 23,33 

   

11 8 5 4 6 7 26,67 16,67 13,33 20 23,33 

   

12 3 4 7 5 11 10 13,33 23,33 16,67 36,67 

   

13 1 1 6 6 16 3,33 3,33 20 20 53,33 

   

14 1 1 4 7 17 3,33 3,33 13,33 23,33 56,67 

   

15 3 6 5 7 9 10 20 16,67 23,33 30 

   

16 1 5 7 7 10 3,33 16,67 23,33 23,33 33,33 

   

17 2 2 4 7 15 6,67 6,67 13,33 23,33 50 

   

18 1 7 7 8 7 3,33 23,33 23,33 26,67 23,33 

   



19 2 3 6 10 9 6,67 10 20 33,33 30 

   

20 2 5 3 12 8 6,67 16,67 10 40 26,67 

   

21 4 6 10 5 5 13,33 20 33,33 16,67 16,67 

   

22 3 1 3 8 15 10 3,33 10 26,67 50 

 

 

Rezultatele aplicării inițiale a chestionarului în mediul rural+urban 

A + B – C.E.C.A – Rural + Urban - TI 

 

La întrebarea 1, Încerc să mă țin de regulile orei de educație fizică și 

sport, un procent de 23,33% a fost obținut atât în mediul rural, cât și în 

mediul urban, la varianta de răspuns că încearcă foarte mult să se ţină de 

regulile aplicate în ora de educație fizică și sport, iar un procent de 23,33% 

dintre răspunsuri au fost obținute de varianta de răspuns foarte puțin, procent 

asemănător obținut în cele două medii, rural și urban. Acest răspuns  ne duce 

cu gândul că elevii nu respectă regulile stabilite la nivelul clasei indiferent de 

mediul din care provin. 

La întrebarea 2, Respect cadrul didactic și autoritatea sa, un procent 

de 33,33% a fost obținut de varianta de răspuns puțin atât în mediul rural, cât 

și în mediul urban, ceea ce ne ridică semne de întrebare în ceea ce privește 

îndeplinirea sarcinilor pe timpul desfășurării activităților, s-ar părea că  elevul 

nu recunoaște autoritatea profesorului indiferent de mediul din care provine. 

La întrebarea 3, Ai dat vina pe alt coleg pentru o greșeală pe care ai 

făcut-o tu, a fost obținut un procent de 33,33% de varianta de răspuns de prea 

puține ori, procentaj obținut în mediul rural, față de mediul urban care în care 

a fost înregistrat un procent de 26,67%. Diferența dintre cele două medii din 

care provin elevii nu este foarte mare, ceea ce ne evidențiază faptul că elevii 

nu își asumă răspunderea pentru faptele lor și încearcă să își ascundă propriile 

greșeli dând vina pe alți colegi, chiar dacă aceștia provin din medii diferite. 

La întrebarea 4, Mă bucur să fac parte dintr-un grup în cadrul lecției 

de educație fizică și sport, cel mai evidențiat răspuns a  fost înregistrat la 

varianta de răspuns satisfăcător cu un procent 36,67% în mediul rural, un 

procent ridicat față de mediul urban, unde s-a înregistrat un procent de 

26,67%, ceea ce subliniază faptul că elevii din mediul rural se bucură să facă 

parte din cadrul unui grup, iar cei din mediul urban sunt reținuți în ceea ce 

privește apartenența la grup în cadrul lecției de educație fizică și sport. 



Îmi place în lecția de educație fizică să lucrăm în echipă, răspunsurile 

la această întrebare au subliniat faptul că elevii sunt individualiști și preferă să 

execute singuri anumite exerciții, acest fapt ne este redat de procentul 30%, 

obținut în mediul rural la varianta de răspuns deloc, iar în mediul urban un 

procent de 26,67% dintre elevii cu tulburări comportamentale au ales ca 

variantă de răspuns puțin. 

Resping propunerile sau inițiativele celorlalți colegi în timpul 

activităților de la ora de educație fizică și sport a obținut un procent de 

36,67% la varianta de răspuns de foarte multe ori, procent înregistrat în 

mediul rural, iar în mediul urban la aceeași variantă de răspuns s-a înregistrat 

un procent de 33,33%, ceea ce arată faptul că elevii cu tulburări 

comportamentale nu sunt de acord cu inițiativele pe care le au ceilalți colegi. 

Mă feresc de responsabilitățile din cadrul lecției de educație fizică și 

sport, elevii cu tulburări comportamentale prin răspunsurile oferite la această 

întrebare cu numărul 7 ne subliniază faptul că se feresc de responsabilitățile 

din cadrul orei de educație fizică și sport, înregistrându-se în mediul rural un 

procent de 33,33% varianta de răspuns de foarte multe ori, față de 26,67% în 

mediul urban la aceeași variantă de răspuns. 

Îmi place să încalc regulile orei de educație fizică și sport. La această 

întrebare au răspuns elevii în proporție de 36,67% din mediul rural că de 

foarte multe ori încalcă regulile stabilite la ora de educație fizică și sport, față 

de elevii din mediul urban cu un procent de 33,33% și doar 13,33 % dintre 

elevii din mediul rural au ales varianta de răspuns de foarte puține ori, iar în 

mediul urban s-a înregistrat la aceeași variantă de răspuns un procent de 6,7%. 

Acest fapt ne demonstrează că indiferent de mediul de proveniență al elevilor, 

acestora le face plăcere să se „afirme” în timpul desfășurării orei de educație 

fizică și sport încălcând regulile stabilite. 

La întrebarea 9, Uneori trișez sau înșel pentru a avea parte de o 

reușită în cadrul orei de educație fizică și sport, de cele mai multe ori se 

întâmplă ca elevii cu tulburări comportamentale să trișeze pentru a avea o 

reușită, acest lucru ne este subliniat prin procentul obținut la varianta de 

răspuns de foarte multe ori, 26,67%, obţinut atât în mediul urban, cât şi în 

mediul rural. Rezultatul de la această întrebare ne evidenţiază faptul că 

elevilor le face plăcere să aibă o reuşită în cadrul desfăşurării orei de educaţie 

fizică şi sport, dar fără a depune prea mult efort pentru a avea rezultatele 

dorite. 

La întrebarea numărul 10, Ai lovit intenționat pe cineva în timpul 

desfășurării activităților sportive, ne este evidențiat faptul că există conflicte 

între elevi, deoarece la varianta de răspuns de foarte multe ori s-a înregistrat 



un procent de 23,33% în mediul rural, iar în mediul urban s-a înregistrat un 

procent de 26,67% la varianta de răspuns doar o dată, însă suma celorlalte 

variante răspuns de multe ori și de foarte multe ori, de 20%, ne-a evidențiat 

faptul că elevii cu tulburări comportamentale au un comportament agresiv față 

de colegii de clasă. 

Simt că sunt incapabil/ă să rezolv sarcinile trasate de către cadrul 

didactic în timpul orei de educație fizică și sport. La această întrebare, cu 

numărul 11, un procent de 26,67% din mediul rural și din mediul urban au 

răspuns că într-o foarte mică măsură sunt capabili să ducă sarcinile la bun 

sfârșit, ceea ce ne duce cu gândul că acești copii au o stimă de sine scăzută.  

La întrebarea 12, Prefer să mă joc singur în ora de educație fizică și 

sport, având stima de sine scăzută și simțindu-se incapabili să își rezolve 

sarcinile de lucru, elevul se interiorizează și preferă să se joace singur în 

cadrul orei de educație fizică și sport, acest lucru este vizibil prin procentul de 

36,67% la copiii din mediul rural, iar un procent de 40% din mediul urban s-a 

înregistrat la varianta de răspuns de cele mai multe ori. 

 Mă enervez ușor când pierd o întrecere sportivă, la această întrebare a 

fost înregistrat un răspuns de 60% din mediul rural, față de un procent de 

46,67% înregistrat în mediul urban la varianta de răspuns de cele mai multe 

ori, ceea ce ne arată că elevii își pierd ușor cumpătul și nu au dezvoltat spiritul 

fair-play (53,33%). 

În timpul jocurilor sportive din cadrul lecției de educație fizică ader 

la principiul „ochi pentru ochi”, cele mai multe răspunsuri la această 

întrebare le-a înregistrat varianta de răspuns de foarte multe ori cu un procent 

60% la elevii din mediul rural, iar elevii cu tulburări comportamentale din 

mediul urban au obținut un procent 53,33%, ceea ce ne face să ne gândim la 

faptul că elevii au un comportament neadecvat orei de educație fizică și sport 

indiferent de mediul din care provin (56,67%). 

La întrebarea Nu perseverez la finalizarea sarcinilor din cadrul lecției 

de educație fizică și sport, cea mai bifată variantă de răspuns a fost într-o 

foarte mare măsură cu un procent de 33,33% înregistrat în mediul rural, iar în 

mediul urban un procent de 26,67% dintre elevii cu tulburări de 

comportament nu au încredere în forțele proprii și se cred incapabili de a-și 

atinge obiectivele lecției (30%). 

La întrebarea Mă enervez ușor când nu sunt ales la joc de către 

colegii mei, elevii cu tulburări comportamentale își evidențiază 

comportamentul prin răspunsurile oferite la varianta de răspuns de foarte 

multe ori cu un procent de 33,33% înregistrat atât în mediul rural, cât și în 

mediul urban. 



Neglijez sau mă eschivez de la îndatoririle mele din timpul lecției de 

educație fizică și sport,  cele mai multe răspunsuri la această întrebare a avut-

o varianta de răspuns de foarte multe ori, cu un procent de 40% obținut în 

mediul rural, față de un procent 60% obținut în mediul urban, aceste rezultate 

obținute atât în mediul rural, cât și în mediul urban ne subliniază faptul că 

elevii neglijează îndatoririle lecției de educație fizică și sport (50%). 

Sunt iritat/ă de greșelile pe care le fac colegii mei în timpul 

desfășurării unui joc. La această întrebare s-a constatat faptul că elevii sunt 

iritați de greșelile pe care le fac colegii în timpul desfășurării unui joc, 

deoarece un procent de 33,33% obținut în mediul rural față de un procent de 

20% obținut în mediul urban care au ales ca varianta de răspuns de multe ori. 

Îmi ies din fire cu ușurință când un coleg nu colaborează în timpul 

orei de educație fizică și sport, elevii cu tulburări comportamentale subliniază 

faptul că își ies din fire dacă un coleg nu colaborează prin procentul de 

33,33% înregistrat atât în mediul rural, cât și în mediul urban la varianta de 

răspuns de multe ori. 

Dacă am parte de o reușită în timpul orei de educație fizică îi tratez pe 

ceilalți colegi fiind inferiori, cei mai mulți dintre elevii cu tulburări 

comportamentale îi tratează pe colegii de clasă ca fiind inferiori, acest lucru 

este evidențiat prin procentul de 46,67% obținut atât în mediul rural, cât și în 

mediul urban la varianta de răspuns într-o foarte mare măsură. 

 

10.1.4. Concluzii în urma aplicării inițiale a chestionarului psihologic la 

elevii cu tulburări comportamentale cuprinși în cercetare 

În urma aplicării chestionarului inițial în rândul elevilor atât din mediul 

rural cât și din mediul urban s-au putut desprinde următoarele concluzii: 

- elevii cu tulburări comportamentale își evidențiază comportamentul în 

timpul orelor de educație fizică și sport, fără a ține cont de cei din jurul 

lor; 

- își tratează colegii ca fiindu-le inferiori; 

- atunci când vor să obțină ceea ce își doresc nu țin cont de cei din jur și 

nici de părerea lor; 

- nu își asumă responsabilitățile din cadrul lecției de educație fizică și 

sport; 

- nu sunt deschiși spre o colaborare cu colegii de clasă; 

 



10.1.5. Propuneri 

- Elaborarea unui plan de intervenție în cadrul orelor de educație fizică și 

sport, cu scopul de a diminua anumite aspecte ale tulburărilor 

comportamentale cu ajutorul exercițiilor fizice și implicarea 

profesorului, implicit și a colegilor de clasă. 

- Găsirea celor mai eficiente mijloace pentru incluziunea socială a 

elevilor cu tulburări comportamentale. 

- Parcurgerea unui program de consiliere psihopedagogică și implicarea 

elevilor în cadrul lecției de educație fizică și sport. 

 

10.2. Analiza și interpretarea aplicării finale a chestionarului privind 

comportamentul și atitudinea elevilor cu tulburări de comportament în 

lecția de educație fizică 

 

10.2.3. Evaluarea finală a comportamentului și atitudinii 
elevilor din mediul rural + urban (Tabel 19)   

A. + B. – C.E.C.A – RURAL + URBAN – TF 

Tabel 19.  Evaluarea finală a comportamentului și atitudinii elevilor din mediul rural + urban 

Itemi 

Număr de 

răspunsuri 
Pondere răspunsuri (%) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 4 8 8 8 6,67 13,33 26,67 26,67 26,67 

   

2 2 2 7 7 12 6,67 6,67 23,33 23,33 40 

   

3 8 7 6 6 3 26,67 23,33 20 20 10 

   

4 1 5 8 7 9 3,33 16,67 26,67 23,33 30 

   

5 5 2 3 8 12 16,67 6,67 10 26,67 40 

   

6 10 4 6 6 4 33,33 13,33 20 20 13,33 

   

7 7 9 5 4 5 23,33 30 16,67 13,33 16,67 

   

8 9 6 6 5 4 30 20 20 16,67 13,33 

   

9 7 10 8 3 2 23,33 33,33 26,67 10 6,67 

   

10 6 8 7 5 4 20 26,67 23,3 16,67 13,33 

   

11 6 7 9 6 2 20 23,33 30 20 6,67 

   

12 6 8 8 3 5 20 26,67 26,67 10 16,67 

   

13 5 6 8 5 6 16,67 20 26,67 16,67 20 

   

14 6 8 6 7 3 20 26,67 20 23,33 10 



   

15 7 7 6 6 4 23,33 23,33 20 20 13,33 

   

16 4 9 8 6 3 13,33 30 26,67 20 10 

   

17 4 7 8 6 5 13,33 23,33 26,67 20 16,67 

   

18 6 7 8 5 4 20 23,33 26,67 16,67 13,33 

   

19 4 8 6 8 4 13,33 26,67 20 26,67 13,33 

   

20 7 10 6 3 4 23,33 33,33 20 10 13,33 

   

21 8 9 5 4 4 26,67 30 16,67 13,33 13,33 

   

22 7 7 5 5 6 23,33 23,33 16,67 16,67 20 

 

 

 

Rezultatele aplicării inițiale a chestionarului în mediul rural + urban 

A. + B. – C.E.C.A – RURAL + URBAN - TF 

La întrebarea 1, Încerc să mă țin de regulile orei de Educație fizică și 

sport, un procent de 26,66% a fost obținut atât în mediul rural cât și în mediul 

urban, la varianta de răspuns că încearcă foarte mult să se ţină de regulile 

aplicate în ora de Educație fizică și sport, iar un procent de 13,3% din 

răspunsuri au fost obținute de varianta de răspuns puțin, procent asemănător 

obținut în cele două medii, rural și urban. Acest răspuns  ne duce cu gândul că 

elevii nu respectă regulile stabilite la nivelul clasei indiferent de mediul din 

care provin. 

La întrebarea 2, Respect cadrul didactic și autoritatea sa, un procent 

de 6,67% a fost obținut de varianta de răspuns puțin atât în mediul rural, cât și 

în mediul urban, ceea ce ne indică faptul că elevul recunoaște autoritatea 

profesorului indiferent de mediul din care provin. 

La întrebarea 3, Ai dat vina pe alt coleg pentru o greșeală pe care ai 

făcut-o tu, a fost obținut un procent de 20%de varianta de răspuns de puține 

ori, procentaj obținut în mediul rural și  mediul urban. Ceea ce ne evidențiază 

faptul că elevii își asumă răspunderea pentru faptele lor și nu încearcă să își 

ascundă propriile greșeli dând vina pe alți colegi, chiar dacă aceștia provin din 

medii diferite. 

La întrebarea 4, Mă bucur să fac parte dintr-un grup în cadrul lecției 

de Educație fizică și sport, cel mai evidențiat răspuns a fost înregistrat la 

varianta de răspuns satisfăcător cu un procent30% în mediul rural, și urban, 

ceea ce subliniază faptul că elevii din mediul rural și urban se bucură să facă 

parte din cadrul unui grup. 



Îmi place în lecția de educație fizică să lucrăm în echipă, răspunsurile 

la această întrebare a subliniat faptul că elevii sunt individualiști și preferă să 

execute singur anumite exerciții acest fapt ne este redat de procentul 17%, 

obținut în mediul rural și urban la varianta de răspuns deloc. 

Resping propunerile sau inițiativele celorlalți colegi în timpul 

activităților de la ora de Educație fizică și sport, a obținut un procent de 

13,33% la varianta de răspuns de foarte multe ori, procent înregistrat în 

mediul rural cât și urban, ceea ce arată faptul că elevii cu tulburări 

comportamentale sunt de acord cu inițiativele pe care le au ceilalți colegi 

având în vedere evoluția de la testările inițiale. 

Mă feresc de responsabilitățile din cadrul lecției de Educație fizică și 

sport, elevii cu tulburări comportamentale prin răspunsurile oferite la această 

întrebare cu numărul 7, ne subliniază faptul că se feresc de responsabilitățile 

din cadrul orei de Educație fizică și sport, înregistrându-se în mediul rural un 

procent de 16,66% varianta de răspuns de foarte multe ori, în mediul urban și 

rural. 

Îmi place să încalc regulile orei de Educație fizică și sport. La această 

întrebare au răspuns elevii în proporție de 13,33% din mediul rural și urban că 

de foarte multe ori încalcă regulile stabilite la ora de Educație fizică și sport. 

Acest fapt ne demonstrează că indiferent de mediul de proveniență al elevilor, 

acestora le face plăcere să fie fair-play în timpul desfășurării orei de Educație 

fizică și sport și nu încalcă regulile stabilite. 

La întrebarea 9, Uneori trișez sau înșel pentru a avea parte de o 

reușită în cadrul orei de Educație fizică și sport, de cele mai multe ori se 

întâmplă ca elevii cu tulburări comportamentale să trișeze pentru a avea o 

reușită, acest lucru ne este subliniat prin procentul obținut la varianta de 

răspuns de foarte multe ori, cu un procent de 13,3% obţinut atât în mediul 

urban, cât şi în mediul rural. Rezultatul de la această întrebare ne evidenţiază 

faptul că elevilor le face plăcere de a avea o reuşită în cadrul desfăşurării orei 

de educaţie fizică şi sport, dar fără a depune prea mult efort pentru a avea 

rezultatele dorite. 

La întrebarea numărul 10, Ai lovit intenționat pe cineva în timpul 

desfășurării activităților sportive, ne este evidențiat faptul că există conflicte 

între elevi, deoarece la varianta de răspuns de foarte multe ori, s-a înregistrat 

un procent de 13,33% în mediul rural și urban, ne-a evidențiat faptul că elevii 

cu tulburări comportamentale au un comportament agresiv față de colegii de 

clasă. 

Simt că sunt incapabil/ă șă rezolv sarcinile trasate de către cadrul 

didactic în timpul orei de Educație fizică și sport, la această întrebare cu 



numărul 11, un procent de 23,3% din mediul rural cât și din mediul urban au 

răspuns că într-o foarte mică măsură, sunt capabili să ducă sarcinile la bun 

sfârșit, ceea ce ne duce cu gândul că acești copii au o stimă de sine în 

evoluție. 

La întrebarea 12, Prefer să mă joc singur în ora de Educație fizică și 

sport, având stima de sine scăzută și simțindu-se incapabil să își rezolve 

sarcinile de lucru, elevul, preferă să se joace împreună cu ceilalți colegi în 

cadrul orei de Educație fizică și sport, acest lucru este vizibil prin procentul de 

16,6%față de testarea inițială. 

 Mă enervez ușor când pierd o întrecere sportivă, la această întrebare a 

fost înregistrat un răspuns de 16,7% din mediul rural și urban la varianta de 

răspuns de cele mai mule ori, ceea ce ne arată că elevii nu își mai pierd ușor 

cumpătul și au dezvoltat spiritul fair-play în urma aplicării programului de 

intervenție. 

În timpul jocurilor sportive din cadrul lecției de educație fizică ader 

principiul „ochi pentru ochi”, cele mai multe răspunsuri la această întrebare 

le-a înregistrat varianta de răspuns de foarte multe ori cu un procent 10% la 

elevii din mediul rural și urban, ceea ce ne determină să ne gândim la faptul 

că elevii au un comportament adecvat orei de Educație fizică și sport 

indiferent de mediul din care provin. 

La întrebarea Nu perseverez la finalizarea sarcinilor din cadrul lecției 

de Educație fizică și sport, cea mai bifată variantă de răspuns a fost într-o 

foarte mare măsură cu un procent de 13,3% înregistrat în mediul rural și 

mediul urban și ne evidențiază faptul că elevii cu tulburări de comportament 

au prins încredere în forțele proprii și se cred capabili de a-și atinge 

obiectivele lecției. 

La itemul Mă enervez ușor când nu sunt ales la joc de către colegii 

mei, elevii cu tulburări comportamentale își evidențiază comportamentul prin 

răspunsurile oferite la varianta de răspuns de foarte multe ori cu un procent de 

10% înregistrat atât în mediul rural, cât și în mediul urban. 

Neglijez sau mă eschivez de la îndatoririle mele din timpul lecției de 

Educație fizică și sport,  cele mai multe răspunsuri la această întrebare a avut-

o varianta de răspuns de foarte multe ori, cu un procent de 16,6% obținut în 

mediul rural și mediul urban, aceste rezultate obținute atât în mediul rural, cât 

și în mediul urban ne subliniază faptul că elevii nu își mai neglijează 

îndatoririle față de lecția de Educație fizică și sport. 

Sunt iritat/ă de greșelile pe care le fac colegii mei în timpul 

desfășurării unui joc, la această întrebare s-a constatat faptul că elevii nu se 

mai simt iritați de greșelile pe care le fac colegii în timpul desfășurării unui 



joc, deoarece un procent de 23,3% obținut în mediul rural și urban care au 

ales ca varianta de răspuns de puține ori. 

Îmi ies din fire cu ușurință când un coleg nu colaborează în timpul 

orei de Educație fizică și sport, elevii cu tulburări comportamentale 

subliniază faptul că nu își mai ies din fire dacă un coleg nu colaborează prin 

procentul de 10% înregistrat atât în mediul rural, cât și în mediul urban la 

varianta de răspuns de multe ori. 

Dacă am parte de o reușită în timpul orei de educație fizică îi tratez pe 

ceilalți colegi fiind inferiori, cei mai mulți dintre elevii cu tulburări 

comportamentale nu îi mai tratează pe colegii de clasă ca fiind inferiori, acest 

lucru este evidențiat prin procentul de doar 20% obținut la varianta de răspuns 

într-o foarte mare măsură. 

 

10.2.4. Concluzii testare finală - chestionar comportamental şi atitudinal 

În urma aplicării chestionarului final în rândul elevilor cu tulburări 

comportamentale, atât al celor din mediul rural, cât și al celor din mediul 

urban, s-au putut desprinde următoarele concluzii: 

 elevii cu tulburări comportamentale nu caută să-și mai evidențieze 

comportamentul în timpul orelor de Educație fizică și sport și țin cont 

de cei din jurul lor; 

 își tratează colegii ca parteneri de echipă și de joc și simt că fac și ei 

parte dintr-un grup; 

 atunci când vor să obțină ceea ce își doresc țin cont de cei din jur și de 

părerea lor, chiar sfătuindu-se cu aceștia; 

 își asumă responsabilitățile din cadrul lecției de Educație fizică și sport 

în urma parcurgerii programului de intervenție; 

 elevii cu tulburări comportamentale au devenit deschiși spre o 

colaborare cu colegii de clasă; 

 au reușit să-și păstreze cumpătul și să nu-și mai iasă din fire atunci când 

nu sunt aleși în timpul desfășurării unui joc; 

 

 

 

 

 

 



10.3. Analiza și interpretarea rezultatelor la testarea motricității 

 

10.3.1. Analiza și interpretarea testului „Săritura în lungime de pe loc” 

În urma testărilor inițiale și finale, dar și după aplicarea mijloacelor 

specifice adaptate potențialului copiilor cu dizabilități comportamentale au 

fost înregistrate următoarele rezultate: (Tabel 20 și fig. 48): 

 
Tabel 20.  Centralizator cu rezultatele testului „Săritura în lungime de pe loc”,  rezultate exprimate 

în centimetri 
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Fig. 48. Mediile aritmetice la elevi la testul „Săritura în lungime de pe loc” 
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TESTARE INITIALĂ TESTARE FINALĂ

GRUPA EXPERIMENTALA GRUPA MARTOR

Indicatori 

statistici 

Grupa experiment Grupa control 

TI TF TI TF 

X  145,53 150,73 144,6 148,13 

S  8,83 8,83 8,39 8,22 

Cv% 6,07 5,86 5,80 5,55 

min 132 140 135 138 

max 160 165 158 161 

t- student -14,666 -18,412 

P  <0,001 <0,001 

Indicatori 

statistici 

Testarea inițială Testarea finală  

Grupa 

experiment 

Grupa 

control 

Grupa 

experiment 

Grupa 

control 

t 0,297 0,835 

P  >0,05 >0,05 



 

La testul Săritura în lungime de pe loc s-au înregistrat următoarele 

date: 

La testarea inițială grupa experimentală a înregistrat o medie de 145,53 

cm, iar la testarea finală în urma aplicării programului de exerciții și a 

implicării elevilor cu dizabilități comportamentale în activitățile desfășurate în 

orele de educație fizică și sport s-a înregistrat o medie de 150 cm.  

Grupa de control la testarea inițială a înregistrat o medie de 144,6 cm, 

iar la testarea finală o medie de 148,13 cm.  

În urma rezultatelor obținute se observă că elevii din grupa 

experimentală au avut o evoluție de 4,47 cm  în urma aplicării și adaptării 

mijloacelor educației fizice și sportului la posibilitățile lor. De asemenea, 

grupa de control a avut și ea o evoluție de la testarea inițială la cea finală de 

3,53 cm.  

Evoluția grupei experimentale este evidențiată prin diferența mediilor 

de 1,87 cm de la testările finale ale celor două grupe, atât experimentală, cât și 

grupa de control. 

Abaterea standard în cazul grupei experimentale este de 8,83 la testarea 

inițială și de 8,82 la testarea finală. Abaterile standard nu au valori mari, de 

unde rezultă că gradul de împrăștiere a rezultatelor în jurul valorilor centrale 

nu este mare.  

Grupa de control a înregistrat la testarea inițială o medie de 8,39, iar cea 

de la testarea finală o medie de 8,21, din aceste valori rezultă faptul că gradul 

de împrăștiere a rezultatelor în jurul valorilor centrale nu este mare. 

Coeficientul de variabilitate de 6,06 indică pentru grupa experimentală, 

la testarea inițială, o omogenitate mare, iar la testarea finală o omogenitate 

mare datorită rezultatului obținut de 5,88. 

Grupa de control în comparație cu grupa experimentală are un 

coeficient de variabilitate la testările inițiale de 5,80 și 5,54 la testările finale 

și reprezintă o omogenitate mare. 

Privind diferențele mediilor între testări la grupa experiment valoarea 

lui t=-14,666 este mai mare decât t tabelar la p<0,001, atunci diferențele sunt 

semnificative, iar la grupa control valoarea lui t= -18,412 este mai mare decât 

t tabelar la p<0,001, evidențiind diferențe semnificative. 

În ceea ce privește diferențele mediilor între grupe la testarea inițială 

valoarea lui t=0,297 și la testarea finală t=0,835 la p>0,05, evidențiind în 

ambele cazuri diferențele nesemnificative.  

 

 



10.3.2. Analiza și interpretarea testului „Ridicarea trunchiului din culcat 

dorsal” 

În urma testărilor inițiale și finale, dar și după aplicarea mijloacelor 

specifice adaptate potențialului copiilor cu dizabilități comportamentale au 

fost înregistrate următoarele rezultate: (Tabel 21 și fig. 49): 

 

Tabel  21.  Centralizator cu rezultatele testului „Ridicarea trunchiului din culcat dorsal”,  rezultate exprimate 

în număr de repetări contra timp (30”) 
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Fig. 49. Mediile aritmetice la elevi la testul Ridicarea trunchiului din culcat dorsal 

 

La testarea inițială grupa experimentală a înregistrat o medie de 16,13 

repetări, iar la testarea finală în urma aplicării mijloacelor educației fizice și 
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GRUPA EXPERIMENTALA GRUPA MARTOR

Indicatori 

statistici 

Grupa experiment, 

n=15 
Grupa control, n=15 

TI TF TI TF 

X  16,13 18,73 15,4 17,0 

S  1,77 2,43 2,92 2,51 

Cv% 10,96 12,99 18,98 14,75 

min 14 13 10 13 

max 21 23 19 21 

t- student -3,283 -4,989 

P  <0,01 <0,001 

Indicatori 

statistici 

Testarea inițială Testarea finală  

Grupa 

experiment 

Grupa 

control 

Grupa 

experiment 

Grupa 

control 

t 0,832 1,921 

P  >0,05 >0,05 



sportului, dar și a implicării elevilor cu dizabilități comportamentale în 

activitățile desfășurate în orele de educație fizică și sport s-a înregistrat o 

medie de 18,73 repetări.  

 Grupa de control la testarea inițială a înregistrat o medie de 15,4 

repetări, iar la testarea finală o medie de 17 repetări.  

În urma rezultatelor obținute se observă că elevii din grupa 

experimentală au avut o evoluție de 2,6 repetări în urma aplicării și adaptării 

mijloacelor educației fizice și sportului la posibilitățile lor. De asemenea, 

grupa de control a avut și ea o evoluție de la testarea inițială la cea finală de 

2,4 repetări. 

Abaterea standard în cazul grupei experimentale este de 1,76 la testarea 

inițială și de 2,43 la testarea finală. Abaterile standard nu au valori mari, de 

unde rezultă că gradul de împrăștiere a rezultatelor în jurul valorilor centrale 

nu este mare.  

Grupa de control a înregistrat la testarea inițială o medie de 2,92, iar cea 

de la testarea finală o medie de 2,50. Din aceste valori rezultă faptul că gradul 

de împrăștiere a rezultatelor în jurul valorilor centrale nu este mare. 

Coeficientul de variabilitate de 10,95% indică pentru grupa 

experimentală, la testarea inițială, o omogenitate moderată, iar la testarea 

finală o omogenitate moderată datorită rezultatului obținut de 12,99%. 

Grupa de control în comparație cu grupa experimentală are un 

coeficient de variabilitate la testările inițiale de 18,97% și 14,74% la testările 

finale și reprezintă o omogenitate mică. 

Privind diferențele mediilor între testări la grupa experiment, unde 

valoarea lui t=-3,284 este mai mare decât t tabelar la p<0,01, rezultă că 

diferențele sunt semnificative, iar la grupa martor valoarea lui t= -4,989, care 

este mai mare decât t tabelar la p<0,001, evidențiază diferențe semnificative. 

În ceea ce privește diferențele mediilor între grupe la testarea inițială 

valoarea lui t=0,832 și la testarea finală t=1,921 la p>0,05, evidențiind în 

ambele cazuri diferențele nesemnificative.  

 

10.3.7 Analiza și interpretarea rezultatelor la testarea psihomotricității 

 

Analiza și interpretarea testului „Naveta 5X10” 

În urma testărilor inițiale și finale, dar și după aplicarea mijloacelor 

specifice Educației fizice și sportului, adaptate potențialului copiilor cu 

dizabilități comportamentale au fost înregistrate următoarele rezultate (Tabel 

26 și fig. 54). 

 

 



 

 

 
Tabel 26.  Centralizator cu rezultatele testului „Naveta 5X10”, rezultate exprimate în secunde, n=15 
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Fig. 54. Mediile aritmetice la elevi la testul Naveta 5x10 

 

La testul Naveta 5X10 aplicat s-au înregistrat următoarele date: 

 La grupa experimentală la testarea inițială s-a înregistrat o medie de 

22,95, iar la cea finală 22,66. 

 La grupa de control la testarea inițială s-a înregistrat o medie de 22,14, 

iar la cea finală o medie de 22,04.  
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INITIALĂ

TESTARE

FINALĂ

GRUPA EXPERIMENTALA GRUPA MARTOR

Indicatori 

statistici 

Grupa experiment Grupa control 

TI TF TI TF 

X  22,95 22,00 22,15 22,05 

S  0,17 0,48 0,72 0,74 

Cv% 0,75 2,18 3,27 3,35 

min 22,7 21,2 21,1 21 

max 23,3 22,7 23,2 23,2 

t- student 7,953 3,873 

P  <0,001 <0,01 

Indicatori 

statistici 

Testarea inițială Testarea finală  

Grupa 

experiment 

Grupa 

control 

Grupa 

experiment 

Grupa 

control 

t 4,192 -0,205 

P  <0,001 >0,05 



 În urma rezultatelor înregistrate s-a observat că grupa experimentală a 

avut o evoluție, în ceea ce privește dezvoltarea vitezei și a coordonării cu o 

medie de 0,95. Grupa de control de asemenea a avut și ea o evoluție în 

privința dezvoltării vitezei și a coordonării, însă media este mult mai mică de 

0,10. 

 În urma rezultatelor obținute putem scoate în evidență faptul că 

mijloacele utilizate pentru dezvoltarea vitezei și a coordonării au reprezentat 

un factor important în evoluția copiilor. Această evoluție este evidențiată  prin 

diferența de 0,85 între cele două medii finale ale grupei experimentale, 

respectiv grupa de control.  

Abaterea standard în cazul grupei experimentale este de 0,17 la testarea 

inițială și de 0,47 la testarea finală. Abaterile standard nu au valori mari, de 

unde rezultă că gradul de împrăștiere a rezultatelor în jurul valorilor centrale 

nu este mare.  

Nu același lucru îl putem spune și de grupa de control, care are la 

testarea inițială o valoare de 0,72, iar cea de la testarea finală de 0,73. Din 

aceste valori rezultă faptul că abaterile standard au valori mari, iar gradul de 

împrăștiere este mai mare. 

Coeficientul de variabilitate indică pentru grupa experimentală, la 

testarea inițială, o omogenitate mare 0,75 și 2,17 la testările finale și 

reprezintă o omogenitate mică.  

Grupa de control în comparație cu grupa experimentală are un 

coeficient de variabilitate la testările inițiale de 3,27 și 3,35 la testările finale 

și reprezintă o omogenitate mică. 

Privind diferențele mediilor între testări la grupa experiment valoarea 

lui t=7,953 este mai mare decât t tabelar la p<0,001, ceea ce demonstrează că 

diferențele sunt semnificative, iar la grupa martor valoarea lui t= 3,873 este 

mai mare decât t tabelar la p<0,01, evidențiind diferențe semnificative. 

În ceea ce privește diferențele mediilor între grupe la testarea inițială 

valoarea lui t=4,192 la p<0,001, iar la testarea finală t=-0,205 la p>0,05, 

evidențiind diferențele nesemnificative.  

 

 

Analiza și interpretarea testului „Atinge plăcile” 

În urma testărilor inițiale și finale, dar și după aplicarea mijloacelor 

specifice adaptate potențialului copiilor cu dizabilități comportamentale au 

fost înregistrate următoarele rezultate (Tabel 27 și fig 55). 

 

 

 



Tabel 27. Centralizator cu rezultatele testului – „Atinge plăcile”,  rezultate exprimate în secunde, n=15 

 

 

 

 

Df=n-1 

 

 

 

 

 

 

Df=28 

 

 
Fig. 55. Mediile aritmetice la elevi la testul „Atinge plăcile” 

 

La testul „Atinge plăcile” au fost înregistrate următoarele date: 

La grupa experimentală la testarea inițială s-a înregistrat o medie de 

21,64 sec, iar la cea finală 19,59 sec. La grupa de control la testarea inițială  

s-a înregistrat o medie de 22,72 sec, iar la cea finală o medie de 21,09 

sec.  

 În urma rezultatelor înregistrate s-a observat că grupa experimentală a 

avut o evoluție, în ceea ce privește dezvoltarea vitezei și a coordonării cu o 

medie de 2,05 sec. Grupa de control de asemenea a avut și ea o evoluție în 
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TESTARE

FINALĂ

GRUPA EXPERIMENTALA GRUPA MARTOR

Indicatori 

statistici 

Grupa experiment Grupa control 

TI TF TI TF 

X  21,65 19,59 22,72 21,09 

S  3,02 3,37 3,55 3,76 

Cv% 13,99 17,21 15,63 17,82 

min 17,81 15,14 17,6 15,1 

max 28,33 26,3 27,55 26,3 

t- student 12,875 8,159 

P  <0,001 <0,001 

Indicatori 

statistici 

Testarea inițială Testarea finală  

Grupa 

experiment 

Grupa 

control 

Grupa 

experiment 

Grupa 

control 

t -0,891 -1,151 

P  >0,05 >0,05 



privința dezvoltării vitezei și a coordonării, însă media este mult mai mică de 

1,63 sec. 

 În urma rezultatelor obținute putem scoate în evidență faptul că 

mijloacele utilizate pentru dezvoltarea vitezei și a coordonării au reprezentat 

un factor important în evoluția copiilor. Această evoluție este evidențiată  prin 

diferența de 0,42 între cele două medii finale ale grupei experimentale, 

respectiv grupa de control.  

Abaterea standard în cazul grupei experimentale este de 3,02 la testarea 

inițială și de 3,37 la testarea finală. Abaterile standard nu au valori mari, de 

unde rezultă că gradul de împrăștiere a rezultatelor în jurul valorilor centrale 

nu este mare.  

Grupa de control a înregistrat la testarea inițială o medie de 3,55, iar cea 

de la testarea finală o medie de 3,75, din aceste valori rezultă faptul că gradul 

de împrăștiere a rezultatelor în jurul valorilor centrale nu este mare. 

Coeficientul de variabilitate de 13,99% indică pentru grupa 

experimentală, la testarea inițială, o omogenitate medie, iar la testarea finală 

tot o omogenitate medie datorită rezultatului obținut de 17,20%. 

Grupa de control în comparație cu grupa experimentală are un 

coeficient de variabilitate la testările inițiale de 15,63% și 17,81% la testările 

finale și reprezintă o omogenitate medie. 

Privind diferențele mediilor între testări la grupa experimentală 

valoarea lui t=12,875 este mai mare decât t tabelar la p<0,001, atunci 

diferențele sunt semnificative, iar la grupa de control valoarea lui t= 8,159 

este mai mare decât t tabelar la p<0,001, evidențiind diferențe semnificative. 

În ceea ce privește diferențele mediilor între grupe la testarea inițială 

valoarea lui t=-0,891 și la testarea finală t=-1,151la p>0,05, evidențiind în 

ambele cazuri diferențele nesemnificative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAP. 11. CONCLUZII 

 

11.1. CONCLUZII DESPRINSE DIN CERCETAREA DE BAZĂ 

 

În urma prelucrărilor statistice și a interpretării rezultatelor testelor 

finale au putut fi desprinse următoarele concluzii: 

 Ca urmare a aplicării programului de intervenție la nivelul psihomotric 

s-a observat o îmbunătățire în ceea ce privește evoluția parametrilor 

psihomotrici a elevilor, îmbunătățire ce reiese din diferența dintre 

mediile înregistrate la testările inițiale și mediile de la testările finale, 

care au avut loc în urma parcurgerii programului de intervenție la elevii 

cu tulburări comportamentale. S-a observat și faptul că datorită 

programului de intervenție aplicat a avut loc o diminuare semnificativă 

a manifestărilor din zona tulburărilor de comportament. Din aceasta 

rezultă că ipoteza 1 este confirmată. 

 În urma aplicării planului de intervenție specializată ipoteza 2 a lucrării 

de cercetare Programul de intervenție special conceput conduce la 

incluziunea socială a elevilor din ciclul gimnazial a fost confirmată. 

Când facem această afirmaţie avem în vedere faptul că au fost 

observate o serie de modificări ale abilităților, competențelor, 

manifestărilor comportamentale și emoționale,  conduitelor expresiv-

emoționale, exprimate prin: 

- elementele mobile ale feței (ochi, gura) transpuse în mimica ce 

reflectă trăirea de stări afective pozitive în pregătirea procesului 

instructiv - educativ de natură cognitivă; 

- limbajul nonverbal (gesturi, postura corpului), care a susținut în 

mod pozitiv limbajul verbal, reflectând interes atât pentru 

activitate, cât și pentru persoanele implicate în procesul de 

cunoaștere; 

- limbajul paraverbal (tonalitatea vocii, ritmicitatea) în 

concordanță cu limbajul verbal, împreună susținând atitudini 

adecvate și pozitive față de sine și ceilalți; 

- manifestarea atitudinilor şi sentimentelor ce implică extraversia 

și depășirea barierelor sociale sau de comportament. 

Alte atitudini constatate atât la nivel de proces psihic, cât și la nivel de 

manifestare a personalității sunt:  

- îndrăzneală în inițierea dialogului și cererea de informații; 



- menținerea comunicării verbale, disponibilitatea și curiozitatea în 

participarea la acțiuni noi și nefamiliare; 

- stabilitatea atenției și concentrarea optimă în vederea organizării 

acțiunilor; 

- prezența ridicată a energiei psihonervoase în manifestarea 

motivației intrinseci; 

- colaborarea ridicată prin creșterea interacțiunii verbale și absența 

conflictelor. 
 Având la bază experimentul realizat am ajuns la concluzia că ipoteza 3 

de lucru este confirmată. Acest lucru este demonstrat din interpretarea 

rezultatelor obţinute la chestionarul aplicat sau cu ajutorul calculului 

statistic din care rezultă diferențe nesemnificative în analiza 

comparativă a rezultatelor obținute între testările iniţiale şi cele finale, 

atât la testul de identificare a atitudinilor şi comportamentelor elevilor 

cu tulburări de comportament, cât şi la testele psihomotrice aplicate în 

urma implementării programului de intervenție. 

 

11.2 CONCLUZII FINALE  

 

În urma demersului ştiinţific întreprins pe parcursul studiilor 

universitare de doctorat, după analiza şi interpretarea rezultatelor s-au 

desprins două categorii de concluzii. 

Din punct de vedere teoretic, putem sublinia următoarele: 

 Principala funcție a educației este de a selecta, actualiza și valorifica 

experiența socială în vederea asigurării unei integrări eficiente a 

elevilor în societate; 

 Educația incluzivă este un proces permanent de îmbunătățire a 

instituției școlare, exploatând resursele existente pentru a sprijini 

participarea copiilor la procesul de învățământ; 

 Educația incluzivă are la bază principiul dreptului egal la educație 

pentru toți copiii, indiferent de mediul social, cultural din care provin, 

religie, etnie sau condiții de trai; 

 Educația incluzivă este unul dintre mijloacele disponibile care ajută la o 

dezvoltare mai profundă și armonioasă a oamenilor; 

 Educația fizică și sportul, prin folosirea mijloacelor și adaptarea 

acestora la nevoile elevilor, contribuie la integrarea acestora în 

societate; 



 Educația fizică are un rol foarte important în procesul de socializare a 

copilului datorită caracterului practic pe care aceasta îl are, deoarece îi 

oferă ocazia de a cunoaște alți oameni; 

 Practicarea exercițiilor fizice produce un tonus psihic și fizic ridicat, 

ceea ce conduce și la o stare de bine socială; 

 Comportamentul este modul de a acționa și de a reacționa în anumite 

împrejurări sau situații; 

 Aplicarea chestionarului în cercetarea constatativă a evidențiat cauzele 

tulburărilor de comportament ale elevilor implicați în cercetare, acestea 

fiind:  

- Plecarea părinților în străinătate; 

- Lipsa unuia dintre părinți în procesul de creștere și educație; 

- Timpul limitat petrecut cu părinții; 

- Lipsa de comunicare a copiilor cu părinţii determină tulburări de 

comportament, devenind agresivi în unele situații din mediul 

școlar. 

 

În ceea ce priveşte cercetarea experimentală, putem concluziona 

următoarele: 

 Rezultatele cercetării propriu-zise privind efectele exercițiilor fizice 

asupra elevilor cu tulburări comportamentale au fost evidențiate prin 

diferența dintre indicatorii statistici înregistrați la testele: 

- Naveta 5X10: În ceea ce privește diferențele mediilor între testări 

la grupa experimentală, valoarea lui t=7,953 este mai mare decât 

t tabelar la p<0,001, ceea ce demonstrează că diferențele sunt 

semnificative, iar la grupa de control valoarea lui t= 3,873 este 

mai mare decât t tabelar la p<0,01, ceea ce evidenţiază tot o 

diferenţă semnificativă. 

- Atinge plăcile: În ceea ce privește diferențele mediilor între 

testări la grupa experimentală valoarea lui t=12,875 este mai 

mare decât t tabelar la p<0,001, ceea ce demonstrează că 

diferențele sunt semnificative, iar la grupa de control valoarea lui 

t= 8,159 este mai mare decât t tabelar la p<0,001, evidențiind 

diferențe semnificative.  

- Săritura în lungime de pe loc: Diferențele mediilor între testări la 

grupa experiment valoarea lui t=-14,666 este mai mare decât t 

tabelar la p<0,001, valoare care demonstrează că diferențele sunt 

semnificative, iar la grupa control valoarea lui t= -18,412, mai 



mare decât t tabelar la p<0,001, evidențiază, de asemenea, 

diferențe semnificative. 

- Ridicarea trunchiului din culcat dorsal: Diferențele mediilor 

între testări la grupa experiment, unde valoarea lui t=-3,284 este 

mai mare decât t tabelar la p<0,01, rezultă că diferențele sunt 

semnificative, iar la grupa martor valoarea lui t= -4,989, care este 

mai mare decât t tabelar la p<0,001, evidențiază diferențe 

semnificative. 

- Ridicarea trunchiului din culcat facial: Diferențele mediilor între 

testări la grupa experiment, unde valoarea lui t=-8,657 este mai 

mare decât t tabelar la p<0,001, arată că diferențele înregistrate 

sunt semnificative, în timp ce la grupa de control valoarea lui t=-

6,123 este mai mare decât t tabelar la p<0,001, evidențiind, de 

asemenea, diferențe semnificative. 

- Aruncarea mingii de oină: Diferențele mediilor între testări la 

grupa experiment, unde valoarea lui t=-9,626 este mai mare 

decât t tabelar la p<0,001, înseamnă că diferențele sunt 

semnificative, în timp ce la grupa de  control valoarea lui t= -

4,459 este mai mare decât t tabelar la p<0,001, evidențiind 

diferențe semnificative. 

- Alergarea de viteză cu start de sus: Diferențele mediilor între 

testări la grupa experiment, unde valoarea lui t=11,832 este mai 

mare decât t tabelar la p<0,001, demonstrează că diferențele sunt 

semnificative, iar la grupa de control valoarea lui t=3,850 este 

mai mare decât t tabelar la p<0,01, evidențiind diferențe 

semnificative. 

- Ridicarea bazinului din culcat dorsal: Dacă diferențele mediilor 

între testări la grupa experiment la valoarea lui t=-7,856 este mai 

mare decât t tabelar la p<0,001, atunci se demonstrează că 

diferențele sunt semnificative, iar la grupa martor, valoarea lui 

t=-8,919 este mai mare decât t tabelar la p<0,001, evidențiind 

diferențe semnificative. 

- Testul Bass: Diferențele mediilor între testări la grupa 

experiment valoarea lui t=-10,616 este mai mare decât t tabelar 

la p<0,001, ne arată că diferențele sunt semnificative, iar la grupa 

martor valoarea lui t=-2,079 este mai mic decât t tabelar la 

p>0,05, evidențiind diferențe nesemnificative. 

 Lecția de Educație fizică și sport reprezintă pentru elevii cu tulburări 

comportamentale un factor important în dezvoltarea lor atât fizică, dar 



și psihică, datorită implicării lor în activitățile desfășurate împreună cu 

ceilalți colegi; 

 Adaptarea mijloacelor specifice pedagogiei educației fizice și sportului 

la particularitățile colectivului de elevi a contribuit la o îmbunătățire a 

particularităților comportamentelor psihomotrice ale acestora; 

 Implicarea copiilor cu tulburări de comportament în desfăşurarea lecţiei 

de educaţie fizică, îndeplinirea sarcinilor şi colaborarea cu ceilalţi 

colegi le-au produs sentimente de satisfacție și de competență, pe care 

aceștia nu le-au prea cunoscut în alte împrejurări; 

 Participarea copiilor cu tulburări comportamentale la lecția de educație 

fizică și adaptarea unor mijloacelor la particularitățile lor au constituit o 

metodă eficientă de incluziune socială, evitând în acest fel formarea 

unei categorii de persoane marginalizate social; 

 Implementarea unui plan de intervenţie specializată, adaptat nevoilor 

copiilor cu tulburări de comportament, a evidențiat faptul că elevii, 

după parcurgerea planului de intervenție, au avut o evoluție pozitivă din 

punct de vedere psihomotric, dar și din punct de vedere psihosocial; 

 Implementarea unor planuri de intervenţie specializată, angrenarea 

copiilor cu tulburări de comportament la programe de activităţi sportive 

şi testarea lor fizică au demonstrat că prin rezultatele obţinute ei au 

înţeles faptul că pot fi apreciaţi de cei din grup, că implicarea regulată, 

respectând regulile grupului şi regulamentele aplicate, determină o 

creştere a potenţialului lor şi o îmbunătăţire a rezultatelor obţinute, 

determinând o creştere a încrederii în forţele proprii, dar şi o creştere a 

stimei de sine, în cele din urmă conducând la o modificare a 

comportamentului acestora. 

Astfel, în ceea ce privește diferențele mediilor între testările 

psihomotrice şi a rezultatelor obţinute după aplicarea chestionarului privind 

comportamentul și atitudinea elevilor cu tulburări de comportament în lecția 

de educație fizică, în urma implementării unui plan de intervenţie specializată, 

putem afirma că ipotezele au fost confirmate, impunându-se ca pe viitor: 

 Să se acorde o importanţă mult mai mare lecţiei de educaţie fizică şi 

mijloacelor educaţiei fizice şi sportului în procesul de incluziune şi 

integrare socială a copiilor cu tulburări de comportament;  

 Profesorul de educaţie fizică să fie inclus în echipele de intervenţie 

specializată care elaborează şi implementează planuri de intervenţie 

specializată pentru elevii cu tulburări de comportament. 



 

CAP. 12. ELEMENTE DE ORIGINALITATE, VALORIFICAREA      ȘI 

LIMITELE CERCETĂRII  

 

12.1. Elemente de noutate și originalitate 

Cercetarea de față este rezultatul unui ambițios demers, care a fost menit să 

demonstreze aportul exercițiilor fizice la incluziunea socială a elevilor cu tulburări 

comportamentale. 

Originalitatea și noutatea a constat în însăși tema aleasă și cercetarea 

întreprinsă.  

În ceea ce priveşte noutatea considerăm că s-a adus un aport considerabil la 

fondul de cunoaștere în ceea ce privește rolul specialistului în educație fizică și 

sport în cadrul echipei de intervenție multidisciplinară ce ar trebui constituită în 

vederea aplicării planurilor de intervenţie specializată destinate elevilor cu 

tulburări comportamentale.  

Valorificarea exercițiilor fizice şi integrarea elevilor cu tulburări de 

comportament în cadrul activităţilor desfăşurate la orele de educaţie fizică au 

demonstrat că există posibilitatea intensificării procesului de socializare în rândul 

acestei categorii de elevi cu nevoi speciale.   

De asemenea, planul de intervenţie specializată elaborat prin succesiunea 

logică a unor mijloace specifice educației fizice și sportului, aplicat elevilor cu 

tulburări comportamentale din cele două școli nominalizate în teză, şi-a dovedit 

eficiența în cazul adaptării acestuia la posibilitățile subiecţilor cercetării.  

Astfel, considerăm că această abordare poate fi considerată un model de 

bună practică, ce trebuie avut în vedere în cazul intervenţiilor specializate ce se 

adresează elevilor cu tulburări comportamentale.   

Considerăm că cercetarea noastră a fost o încercare interesantă și originală 

pentru specialiștii din domeniu, prin elaborarea sistemelor de acționare, metodele 

folosite și adaptarea instrumentelor de evaluare din bateria de teste „Eurofit” și din 

Sistemul Național de Evaluare. 

Această lucrare este „o carte model” pentru cei interesați de aportul 

exercițiilor fizice la incluziunea socială a elevilor cu tulburări comportamentale.  

 

 

 



 

12.2. Valorificarea cercetării 

Pe durata studiilor doctorale am  elaborat lucrări științifice și articole care să 

valorifice cercetările efectuate în vederea finalizării prezentei teze de doctorat. 

Acestea au fost diseminate prin participarea la manifestări științifice (congres, 

conferință) și publicate în volumele acestor manifestări sau în  diferite reviste de 

specialitate după cum urmează:  

 

Articole publicate  

Grigore, V., Gușe,V. (2015). Physical education ans sports- a factor for 

integration and social inclusion of children with behavioral disabilities, Annals of 

University ”Eftimie Murgu” of Resita, Fascicle of Social-Humanis Sciences, no1 

Resita 

http://analefssu.uem.ro/fileadmin/Acasa/2015-01/6_Guse.pdf  

Gușe, V., Bichescu, A.I. (2016). The social inclusion of the student with behavioral 

disabilities in the school environment, Annals of University ”Eftimie Murgu” of 

Resita, Fascicle of Social-Humanis Sciences, Resita 

http://analefssu.uem.ro/fileadmin/Acasa/2016/10_Guse.pdf  

Gușe, V., Bichescu, A.I. (2017). The role of physical education in the socialization 

process of the pupils with behavioural disabilities, Annals of University ”Eftimie 

Murgu” of Resita, Fascicle of Social-Humanis Sciences, Resita 

http://analefssu.uem.ro/fileadmin/Acasa/2017/Guse.pdf  

Gușe, V., Nițulescu, L., Chiș-Toia, G. (2018). Motivation of pupils from gymnasic 

cycle for independent practice of physical exercises, Annals of University ”Eftimie 

Murgu” of Resita, Fascicle of Social-Humanis Sciences, Resita 

http://analefssu.uem.ro/fileadmin/Acasa/2018/Guse.pdf  

Gușe, V., Grigore., V., Bichescu, A. (2019). Children with behavioral desorders 

perception on sport activities for social inclusion, Discobolul, Physical Education 

Sport and Kinetotherapy Journal Vol. 4 Nr. 

http://discobolulunefs.ro/wp-content/uploads/2019/11/Discobolul-No.-57-

September-2019.pdf  

http://analefssu.uem.ro/fileadmin/Acasa/2015-01/6_Guse.pdf
http://analefssu.uem.ro/fileadmin/Acasa/2016/10_Guse.pdf
http://analefssu.uem.ro/fileadmin/Acasa/2017/Guse.pdf
http://analefssu.uem.ro/fileadmin/Acasa/2018/Guse.pdf
http://discobolulunefs.ro/wp-content/uploads/2019/11/Discobolul-No.-57-September-2019.pdf
http://discobolulunefs.ro/wp-content/uploads/2019/11/Discobolul-No.-57-September-2019.pdf


 

Participări la sesiuni de comunicări științifice 

Gușe. V., Milcu, R., Kiss, Z. (2016). Psyhomotricity to students with behavioral 

disabilities, International Congress of Physical Education, Sports and 

Kinetotherapy 6th Edition, N.U.P.E.S, Editura Discobolul, București 

http://www.unefs.ro/internationalcongress/archive/2016/Physical_education_and_t

eacher_training.pdf  

Gușe,V., Grigore, V. (2018). Delimitări conceptuale privind dizabilitățile 

comportamentale, Conferința științifică „Specialiștii viitorului în educație fizică, 

sport și Kinetoterapie”, Universitatea „Ovidius” din Constanța 

Gușe, V., Nosal, F. (2019). Contribuții privind sistematizarea mijloacelor de 

dezvoltare a rezistenței în atletism. Sesiune științifică studențească „Educație și 

cercetare în societatea contemporană” (Ediția a III-a), Universitatea „Eftimie 

Murgu” din Reșița  

 

 

12.3. Limitări ale cercetării 

Fără îndoială această cercetare are anumite limite, generate de cel puţin două 

cauze. 

În primul rând, grupa experiment nu a beneficiat de minimul de condiții 

cerute/impuse pentru desfășurarea unei lecţii optime de educație fizică și sport. 

Considerăm însă că dotarea spațiilor, măcar la standardele minime impuse, le-ar 

putea trezi interesul elevilor cu tulburări comportamentale pentru a găsi 

atractivitate la orele de educație fizică și sport și, eventual, participarea la cât mai 

multe competiții sportive pentru a-și putea dezvolta atât aptitudinile psihomotrice, 

cât și a se implica în procesul de socializare cu ceilalți elevi participanți la 

competiții. 

În al doilea rând, numărul mic de ore alocate educației fizice și sportului în 

planul cadru,  lipsa unei săli de educație fizică și sport în mediul rural,  toate 

acestea impun ca o necesitate introducerea unei ore în plus de educație fizică și 

sport pentru că acești elevi cu tulburări comportamentale necesită o atenție 

deosebită și implicit și ceilalți elevi participanți la procesul instructiv-educativ vor 

beneficia de aportul pe care îl pot avea exercițiile fizice la incluziunea socială. 

 

 

http://www.unefs.ro/internationalcongress/archive/2016/Physical_education_and_teacher_training.pdf
http://www.unefs.ro/internationalcongress/archive/2016/Physical_education_and_teacher_training.pdf


 

 

12.4. Recunoaștere 

 

Teza de doctorat cu titlul APORTUL EXERCIȚIILOR FIZICE LA 

INCLUZIUNEA ELEVILOR CU TULBURĂRI COMPORTAMENTALE a fost 

elaborată sub egida Universitatea Națională de  Educație fizică și sport, în cadrul 

Școlii Doctorale UNEFS, pe parcursul studiilor universitare de doctorat. 
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