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Capitolul  1 
 

Introducere în problematica temei 
 

1.1 Importanţa teoretică şi practică a lucrării. Gradul de 

actualitate 
 

În condițiile societății actuale, asistăm la un progres evident al 

civilizației contemporane, iar explozia informațională declanșează o serie de 

schimbări și evoluții ale învățământului preșcolar românesc, acesta cunoscând 

în secolul XXI o continuă transformare și dezvoltare sub aspectul 

conținutului, metodologiei și al strategiilor didactice. 

Majoritatea ţărilor europene, în urma unor studii amănunţite, au ajuns 

la concluzia că este oportună scăderea vârstei de debut şcolar, de la 7 la 6 ani. 

Doar Finlanda şi Suedia menţin debutul şcolar pentru copii la 7 ani.  

România a făcut acest pas prin introducerea, în anul şcolar 2012-2013, 

a unei noi metode de pregătire a copiilor pentru debutul şcolar, denumită 

iniţial clasa zero pentru ca apoi să fie implementată la nivel naţional sub 

denumirea de clasa pregătitoare. 

Proiectul iniţial a fost supus dezbaterii publice şi a existat o uriaşă 

opoziţie, foarte mulţi părinţi şi chiar profesori, contestând oportunitatea 

deciziei. Mai mult, a existat chiar şi o petiţie care chema la o atitudine de 

respingere a proiectului: 

Vrem anularea hotărârii de guvern privind introducerea în sistemul 

de învăţământ românesc a clasei pregătitoare
1
. 

 Argumentele, prezentate şi susţinute de opozanţii proiectului de 

introducere a clasei pregătitoare care să preceadă debutul şcolar, s-au bazat pe 

realităţi ale momentului, cum ar fi: 

 nu exista un curriculum specific; 

 majoritatea şcolilor nu dispuneau de dotările corespunzătoare; 

 temerea că volumul de muncă al  unui elev de 6 ani în şcoală  va 

fi prea mare, respectiv depășeşte cu mult orele de curs. 

Nu în ultimul rând, se vorbea de inutilitatea introducerii noii forme de 

învăţământ şcolar, câtă vreme se dovedise eficientă grupa pregătitoare de la 

grădiniţă. 

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare este condiţionată de împlinirea 

vârstei de 6 ani până la data începerii anului şcolar
2
. 

Concluzia definitivă în favoarea implementării clasei pregătitoare în 

sistemul românesc de învăţământ, a venit în urma unui studiu elaborat de 

                                                             
1 https://www.petitieonline.com/parintii_si_profesorii_nu_vor_clasa_pregatitoare_in_scoli 
2
 Legea educaţiei naţionale, 2011, art. 29 al. (2) 

https://www.petitieonline.com/parintii_si_profesorii_nu_vor_clasa_pregatitoare_in_scoli
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către o echipă mixtă de experţi ai Institutului de Știinţe ale Educaţiei şi ai 

Centrului Municipal Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

(CMBRAE). 

La finalul studiului care a condus la decizia oportunităţii implementării 

clasei pregătitoare în sistemul de învăţământ românesc, a fost centralizat un 

raport la nivel naţional, care a avut ca temă acomodarea elevilor cu noul 

mediu şcolar şi implicarea lor în activităţi diverse. Tabelul din figura nr. 1 

arată clar că peste 90% dintre elevi s-au acomodat uşor sau foarte uşor
3
. 

 

Nr. 

crt. 
Adaptare 

Total 

subiecţi 
Urban Rural Urban Rural Total 

1 Foarte ușor 3346 1545 1801 44.3% 33.3% 37.6% 

2 Ușor 4720 1678 3042 48.1% 56.3% 53.0% 

3 Greu   770   249   521   7.1%   9.6%   8.7% 

4 Foarte greu     63     19     44   0.5%   0.8%   0.7% 

Total 8899 3491 5408 100% 100% 100% 
 

Fig. 1 – Adaptarea elevilor de 6 ani la noul mediu şcolar 

 

Ţinând cont de complexitatea fenomenului educaţional, precum şi de 

recenta implementare a clasei pregătitoare în sistemul de învăţământ 

românesc, am considerat că este oportună o analiză a impactului pe care l-a 

avut introducerea clasei pregătitoare, atât la nivelul copiilor, cât şi la nivelul 

cadrelor didactice. 

Având în vedere că implementarea clasei pregătitoare în sistemul de 

învăţământ preşcolar este relativ nouă, este evident că sunt multe aspecte 

teoretice şi practice care trebuie identificate, îmbunătăţite şi aplicate pentru 

eficientizarea actului didactic şi atingerea scopului vizat. 

Ne-am propus să analizăm calitatea lecţiilor de educaţie fizică, 

diversitatea elementelor de motricitate şi psihomotricitate prezentate 

preşcolarilor şi, nu în ultimul rând, nivelul profesional al cadrelor didactice 

responsabile de atingerea unor parametri superiori de pregătire a viitorilor 

şcolari. 

În acelaşi timp, dorim să argumentăm obligativitatea dezvoltării 

curriculei pentru această formă de învăţământ în ideea acordării unei atenţii 

deosebite orelor de educaţie fizică şi sport şi, mai ales, avantajele multiple pe 

care le implică introducerea jocurilor sportive de echipă la acest nivel. 

Este evident că nu se poate vorbi, deocamdată, de o uniformizare la 

nivel naţional şi că trebuie timp pentru generalizarea fenomenului şi 

desfăşurarea lui în cadrul aceloraşi parametri de performanţă.  

Nu trebuie ignorat faptul că, deocamdată, există abordări diferite în 

mediul rural faţă de cel urban şi trebuie găsită cât mai repede o soluţie 
                                                             
3
 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – Implementarea clasei pregătitoare – Studiu 2012 
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didactică pentru reducerea la minimum a diferenţelor. Încă există mari 

diferenţe din punct de vedere al infrastructurilor în cele două medii sociale, 

avantajul fiind net în favoarea mediului urban. 

Prin teza de doctorat „Dezvoltarea capacităţii motrice a elevilor 

clasei pregătitoare prin includerea jocurilor sportive în lecţia de educaţie 

fizică”, vom încerca să demonstrăm că o serie de elemente din „curriculum 

clasic” sunt susceptibile de modificări care, suntem de părere, pot avea efecte 

benefice asupra activității desfășurate de către cadrele didactice.  

Ne-am propus să analizăm calitatea lecţiilor de educaţie fizică, 

diversitatea elementelor de motricitate şi psihomotricitate prezentate 

preşcolarilor şi, nu în ultimul rând, nivelul profesional al cadrelor didactice 

responsabile de atingerea unor parametrii superiori de pregătire a viitorilor 

şcolari. De asemenea, dorim să justificăm şi necesitatea unei colaborări 

strânse între sistemul de învăţământ românesc şi federaţiile sportive din ţară, 

cu efect benefic pentru ambele părţi. Prezenţa sportului în sistemul de 

învăţământ nu poate decât să ajute, pe de o parte la dezvoltarea fizică 

armonioasă a copiilor şi, pe de altă parte, la identificarea unor posibile talente 

pentru sportul de performanţă. 

Clasa pregătitoare se dovedeşte a avea un dublu rol: pe de o parte, de 

consolidare a cunoştinţelor deja dobândite, iar pe de altă parte, de socializare 

şi adaptare la schimbare. În plus, oferă tuturor copiilor un start mai bun în 

viaţa şcolară. 

Trecerea copilului prin clasa pregătitoare are, atât avantaje, cât şi 

dezavantaje. Iată câteva dintre acestea: 
 

Avantaje: 

 activităţi în cadrul şcolii fără a primi calificative. Pentru copiii 

care nu sunt pregătiţi pentru şcoală, anul în clasa pregătitoare 

este unul de evaluare şi de pregătire, cu acţiuni pentru 

intervenţie, remediere şi socializare; 

 acomodarea cu mediul şcolar şi cu cadrele didactice; 

 asigurarea unei acţiuni de adaptare pentru copiii care nu au 

frecventat grădiniţa; 

 asigurarea unei pregătiri adecvate pentru şcoală. 
 

Dezavantaje: 

 schimbările legate de programul zilnic al copilului; acestea se 

produc la nivelul întregii familii; 

 mediul şcolar poate fi nepregătit pentru a integra copiii în clasa 

pregătitoare. 
 

 
 

 

Jocul reprezintă mijlocul cel mai important de învățare pentru copii, iar 

prin intermediul lui, copilul cunoaște realitatea. Gândirea copilului are un 



 

 

TEZĂ DE DOCTORAT - Dezvoltarea capacității motrice a elevilor clasei pregătitoare prin 

includerea jocurilor sportive în lecția de educație fizică. 
 

7 
 

caracter global, intuitiv, în sensul că el percepe ansambluri concrete, situații 

prea puțin diferențiate, nu este încă capabil de analiză și sinteză, nu știe să 

descrie și să povestească după criterii logice. În schimb fabulează și 

inventează, iar apoi are tendințe de a crede că ființele și obiectele există 

pentru folosința și interesul său. 

În procesul de desfăşurare a activităţilor motrice, expunerea de către 

profesor a jocului de mișcare ce urmează a fi desfășurat este cheia unei bune 

relaţii elev-ora de educaţie fizică; ea dă valoare, consistenţă și eficiență 

activității didactice. 

Prin cercetarea noastră dorim să evidenţiem contribuţia educaţiei 

fizice la pregătirea copiilor pentru debutul şcolar, precum şi să subliniem 

eficienţa jocurilor sportive în dezvoltarea fizică şi psihică a viitorilor 

şcolari. 

De foarte mulţi ani sistemul de învăţământ românesc se zbate să 

creioneze o strategie coerentă, clară, uniformă, pentru a putea creşte 

substanţial nivelul educaţional al elevilor români.  

Din păcate, nenumăratele schimbări petrecute la nivelul superior de 

conducere a Ministerului Educaţiei și Cercetării, survenite la intervale foarte 

scurte de timp, au produs un adevărat haos, atât în rândul elevilor cât şi în cel 

al profesorilor. 

Ne propunem, de asemenea, elaborarea unui nou concept de programă 

şcolară pentru clasa pregătitoare, care să împletească armonios acumularea 

de competenţe generale şi specifice cu dezvoltarea fizică şi iniţierea în 

practicarea unor jocuri de mişcare cu elemente de jocuri sportive atractive, de 

largă răspândire la nivel naţional. 

 

1.2 Motivarea cercetării, axată pe oportunitatea introducerii 

jocurilor sportive la clasa pregătitoare 
 

 Programa şcolară, elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului la debutul noului concept, în conformitate cu Legea 

Educaţiei Naţionale nr 1/2011, stipula:  

curriculumul pentru clasele pregătitoare urmăreşte dezvoltarea fizică, 

socio-emoţională, cognitivă a limbajului şi comunicării precum şi dezvoltarea 

capacităţilor şi atitudinilor în învăţare
4
. 

 Aria curriculară sănătate şi motricitate făcea referire directă la 

finalităţile învăţământului, concretizate în menţinerea sănătăţii elevilor prin 

utilizarea activităţilor motrice de cele mai diferite tipuri. Programa, la acel 

moment, se axa numai pe participarea voluntară la jocuri, organizate sau 

spontane
5
. 

                                                             
4
 Programa şcolară pentru disciplina Educaţie fizică şi sport, 2012, Nota de prezentare, MECTS, pag. 2  

5
 Programa şcolară pentru disciplina Educaţie fizică şi sport, 2012 Competenţe generale, MECTS, pag. 3 
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Disciplina Educaţie fizică si sport, parte integrantă a educaţiei 

generale, aduce o contribuţie esenţială la dezvoltarea elevului din punct de 

vedere al motricităţii. Totodată, îşi pune amprenta asupra activităţii 

intelectuale în ansamblul ei şi, nu în ultimul rând, dezvoltă relaţiile de grup. 

Lecţia de Educaţie fizică şi sport, inclusă în programa şcolară pentru 

clasa pregătitoare, are următoarele particularităţi: 

 este condusă de un cadru didactic cu studii superioare de specialitate; 

 se desfăşoară conform unei programe şcolare prestabilite; 

 se adresează unor colective omogene ca vârstă; 

 se învaţă deprinderi şi priceperi motrice; 

 se produce iniţierea în diferite sporturi de echipă. 

Autorii Constantinescu E. şi Raţă G. (2002) consideră că totuşi, la 

această vârstă, învăţarea şi asimilarea sunt îngreunate de capacitatea de 

prelucrare şi fixare a datelor
6
. 

Colibaba-Evuleţ D. menţiona activitatea de proiectare ca fiind „o 

contribuţie mentală anticipativă a unui produs, obiect, a unei activităţi sau 

domeniu de activitate, a unui model de atins într-o perspectivă mai apropiată 

sau mai îndelungată, care poate fi respectată în scris, prin imagini, prin 

grafice sau prin diferite produse finite”
7
.  

Considerăm că trebuie să intervină o schimbare la nivelul întregului 

proces de învăţământ din ţara noastră, având în vedere, mai ales, ultimele 

rezultate PISA care plasează România în subsolul clasamentului la nivel 

european.  

În teza de faţă ne propunem, de asemenea, să analizăm impactul avut 

de iniţierea în jocurile sportive de echipă la nivelul clasei pregătitoare (cazul 

Şcolii Gimnaziale Take Ionescu din Râmnicu Vâlcea, unde a fost promovat, 

cu real succes, un joc sportiv relativ nou, rugby-tag). 

 

1.3 Argumentări teoretice şi practice în demersul         

cercetării ştiinţifice 
 

Poetul roman Juvenal
8
 formula celebra frază mens sana in corpore 

sano atunci când se adresa unui larg auditoriu, cu scopul de a inocula ideea de 

mişcare în folosul sănătăţii. “Minte sănătoasă în corp sănătos” este o realitate 

indiscutabilă.  

Celebrul filozof german Shopenhauer
9
 spunea: sănătatea nu 

reprezintă totul dar fără sănătate nimic nu contează. 
 
 

                                                             
6 Constantinescu E., Raţă G., 2002 – Didactica predării Educaţiei fizice şi sportului, Ed. Alma Mater, Bacău  
7
 Colibaba-Evuleţ D., 2007 - Praxiologie şi proiectare curriculară în Educaţie fizică şi sport, Craiova 

8 Juvenal, 10356 BC - Satire X 
9
 Shopenhauer – 1788-1860, Danzig (actualmente Gdansk) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Satires_(Juvenal)#Satire_X:_Wrong_Desire_is_the_Source_of_Suffering
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Curriculum-ul şcolar de Educaţie fizică pentru învăţământul primar, 

inclusiv pentru clasa pregătitoare, cuprinde, în conformitate cu etapele de 

dezvoltare fizică, cognitivă şi socio-emoţională ale şcolarului mic, 

următoarele activităţi: 
 
 

 

Vom încerca, în teza noastră, să argumentăm utilitatea participării 

copiilor, încă de la acest nivel de vârstă, la jocuri de mişcare cu elemente de 

jocuri sportive de echipă. Există, justificat, temerea că nu toţi copiii vor putea 

participa la desfăşurarea sporturilor de echipă, dar tocmai din acest motiv 

milităm pentru un nou concept de programă şcolară adresată clasei 

pregătitoare. 
 
 

Protocolul “Programul Biomotric”, semnat în anul 2019, între 

Ministerul Educaţiei și Cercetării, pe de o parte, şi Ministerul Tineretului şi 

Sportului, pe de altă parte, vine să întărească obiectivele majore la care s-au 

angajat cele două ministere şi să contribuie nemijlocit la dezvoltarea copiilor 

din punct de vedere biomotric, cu indicaţii precise de aplicare şi referinţe 

standard pentru măsurători şi evaluări. 
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Capitolul  2  
 

Operaţionalizarea cercetării teoretice de  

fundamentare ştiinţifică 
 

În această eră a calculatorului, a televizorului, precum şi a telefonului 

mobil, mişcarea şi sportul ocupă tot mai puţin din timpul nostru liber. A 

devenit evident că este necesară o abordare diferită din punct de vedere 

curicular a programei şcolare, astfel încât şcoala să poată schimba o 

mentalitate care se manifestă din ce în ce mai pregnant. Numai prin educaţia 

şcolară propriu-zisă şi prin reorganizarea şi desfăşurarea orelor de educaţie 

fizică şi sport se poate spera la combaterea acestui flagel periculos, numit 

sedentarism. 
 

2.1    Premise ale documentării 
 

Simultan cu primii pași în viață ai copilului, „motricitatea ascunde în 

spatele ei un univers extrem de variat din punct de vedere al condiționărilor 

și determinărilor. Este izvor și rezultat, în același timp, a dorinței omului de a 

cunoaște, de a afla cine este.”
10

  
 

Demersul nostru ştiinţific încearcă să deceleze următoarele aspecte: 
 

 Practicarea unei didactici școlare cu o proiecţie prospectivă întrucât 

la vârsta de 6-7 ani se înregistrează cele mai importante acumulări. 

Atingerea obiectivului de a pregăti copiii pentru debutul în clasa I-a; 
 

 Importanţa şi utilitatea Proiectului Biomotric şi efectele aplicării 

acestuia la nivelul copiilor din clasele pregătitoare de pe întreg 

teritoriul ţării; 
 

 Coordonarea eficientă a exerciţiilor fizice cu jocurile de mişcare; 
 

 Aportul adus de cadrele didactice de specialitate prin organizarea 

eficientă şi profesionistă a lecţiilor de educaţie fizică la nivelul 

claselor pregătitoare. 

 

 

2.2 Scopul documentării 
 

Am căutat prin demersul nostru să  înțelegem sistemul educativ școlar la 

nivelul claselor primare, precum şi obiectivele alternative, creative, 

experiențiale de învățare și evaluare. 
 

                                                             
10 Stănescu M., 2002 - Educație fizică pentru preșcolari și școlari mici, Editura Semnal  M, pag 7, București  
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2.3 Obiectivele studiului de documentare științifică 

 
 

 Îmbunătăţirea nivelului de cunoștințe științifice de specialitate și 

îmbogățirea competențelor științifice în domeniu; 

 Elaborarea unor modalități de valorificare a cunoștințelor dobândite 

în stabilirea direcțiilor de cercetare; 

 Punerea în valoare a informaţiilor şi cunoştinţelor acumulate în 

urma discuţiilor cu specialiști valoroşi din domeniile pedagogie, 

psihologie, sport, sociologie; analiza de specialitate cu scopul 

elaborării unui proiect didactic pentru clasa pregătitoare care să 

includă în structura lui jocurile sportive cum ar fi minifotbal şi 

rugby-tag. 
 

 

2.4 Sarcinile documentării 
 

 Studierea, sistematizarea și clasificarea informațiilor cuprinse în 

literatura de specialitate în vederea realizării fundamentării teoretice 

aferente proiectului de cercetare; 

 Oportunitatea introducerii jocurilor sportive în programa orelor de 

educaţie fizică la nivelul clasei pregătitoare, având în vedere 

caracteristicile vârstei de 6-7 ani. 

 

2.5     Metode și tehnici de cercetare pentru fundamentarea  

          teoretică 
 

2.5.1   Metoda studiului bibliografic 
 

Documentarea - în vederea elaborarii prezentei teze de doctorat, am 

studiat lucrări din literatura de specialitate, prezentate în reviste, volume 

scrise, precum şi în  dezbateri online. 
 

2.5.2   Metoda observației pedagogice 
 

Observația – în scopul eficientizării la maximum a acestei metode am 

elaborat un plan de observație în care am inclus: 

 obiectivele ce vor fi urmărite; 

 instrumentele care vor fi folosite pentru înregistrarea datelor 

observate: 

 fișa de observație; 

 reportofonul. 
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2.5.3  Metoda convorbirii 
 

Convorbirea - este o discuție între cercetător și subiecți. 

În demersul nostru am folosit convorbirea liberă cu: 

 profesorii implicaţi în educarea copiilor din clasa pregătitoare; 

 micii școlari şi părinţii lor; 

 managerii de unități școlare, implicaţi în asigurarea 

infrastructurii necesare activităţii claselor pregătitoare. 
 

2.5.4  Metoda sintezei și analizei logice 
 

În desfăşurarea procesului de cercetare și documentare am identificat și 

aplicat  două etape aflate în strânsă legătură una cu cealaltă: analiza și sinteza.  

În urma analizei, am  descifrat  rațional întregul volum de noțiuni 

teoretice şi științifice, iar prin  sinteză am procesat datele obţinute și am putut 

desprinde concluzii faţă de problematica domeniului cercetat. 
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Capitolul   3 
 

Concluziile cercetării de fundamentare teoretică 
 

           Durata medie de frecventare a învățământului preșcolar a înregistrat o 

creștere continuă în ultimul deceniu, atingând valoarea de 3,1 ani în ultimii 

ani școlari. Este vizată ținta europeană care menționează ca cel puțin 95% 

dintre copiii cu vârste între 4 ani și vârsta de intrare în învățământul primar să 

fie cuprinși în sistemul educațional și să beneficieze de servicii educaționale 

timpurii. 

           În urma studiilor de cercetare documentară și științifică, putem întări 

ideea că îmbunătățirea eficienței și echității sistemelor de educație și formare 

la toate nivelurile din primii ani de viață până la vârsta adultă, joacă un rol 

primordial în creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă a incluziunii. 

           Experții din domeniul educațional, în baza unor analize serioase 

naționale și internaționale la nivelul Uniunii Europene, au accentuat faptul că 

accesul universal la servicii de educație timpurie integrate, de calitate, este în 

beneficiul tuturor. 

           Maria Montessori spunea: „din punct de vedere biologic, conceptul 

de libertate în educația primei copilării trebuie să fie înțeles ca o condiție 

adecvată pentru dezvoltarea cea mai favorabilă, atât fiziologică, cât și 

psihică”
11

. Copilul are o misiune mare care îl pune în acțiune: aceea de a 

crește și de a deveni matur prin dobândirea celor mai profunde, durabile și 

productive însușiri psihice ale individualității proprii, o intensivă receptivitate, 

sensibilitate și flexibilitate psihică. 

           După părerea noastră, în urma documentării științifice, putem găsi 

soluții pozitive și realizabile în educația timpurie, regândind câteva aspecte 

ale învățământului preșcolar: 
 

 ce putem oferi copilului integrat  într-un colectiv din punct de 

vedere al dezvoltării specifice, proprii, ca o individualitate unică și 

irepetabilă pentru a-și construi propria sa personalitate? 

 cum se poate asigura copilului libertatea de gândire, de acțiune, de 

manifestare potrivit dorințelor și trebuințelor sale? 

 ce pondere va dobândi jocul, sub toate formele sale, atât ca 

activitate, dar și ca metodă de sprijinire a copiilor în formarea și 

dezvoltarea lor bio-psiho-socială? 

 ce forme de organizare și cum va fi pregătit conținutul activităților 

psihomotrice pe axa dezvoltării bio-psiho-sociale? 

                                                             
11

 Montessori M., 1977 - Descoperirea copilului, Editura didactică și pedagogică, pag. 101, București 
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 cum se poate îmbunătăți sistemul de formare și de perfecționare a 

resurselor umane care vor desfășura activitatea psihomotrică în 

grădinițe? 

Fiecare ţară acordă o importanţă majoră educaţiei generale a poporului 

său. Dacă unele sisteme de educaţie urmăresc o pregătire academică de 

excepţie (cazul Coreei de Sud, a Japoniei, Estoniei, Finlandei, etc), altele se 

preocupă, ȋn paralel, şi de dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor şi 

implicarea lor, la o vȃrstă fragedă, prin jocuri dinamice, de mişcare. Italia, 

Polonia, Germania, Cehia, Belgia şi, din fericire, şi Romȃnia, au o viziune de 

ansamblu a dezvoltării copiilor, atȃt din punct de vedere intelectual cȃt şi din 

punct de vedere al sănătăţii generale prin dezvoltarea curiculei de educaţie 

fizică ȋncă din primii ani de şcoală. 

Trebuie subliniat faptul că micuţii elevi nu au sentimentul fricii şi se 

implică cu uşurinţă şi plăcere temei impuse de către profesorul de educaţie 

fizică. Acesta, prin tact pedagogic, răbdare şi o exprimare simplă, coerentă, pe 

ȋnţelesul copiilor, este un factor decisiv ȋn atragerea elevilor către sport, ȋn 

general. 

Am văzut că ȋn foarte multe ţări nu se fac evaluări la nivelul 

ȋnvăţămȃntului primar, nici pentru cunoştinţele acumulate, nici pentru 

abilităţile sportive. 

Romȃnia are, chiar şi la nivelul ȋnvăţămȃntului primar (inclusiv la 

clasa pregătitoare) un sistem de evaluare, util din punctul nostru de vedere. 

Legea Educaţiei Naţionale (legea 1/2011, actualizată ȋn 2020), defineşte 

evaluarea ca fiind procedeul necesar orientării şi optimizării procesului 

ȋnvăţării. 
În ȋnvăţămȃntul primar se acordă calificative pe baza standardelor 

naţionale de evaluare.  

Odată cu terminarea clasei pregătitoare, fiecare copil este supus unui 

raport de evaluare a dezvoltării socioemoţionale, a limbajului, precum şi a 

dezvoltării capacităţilor de ȋnvăţare. De asemenea, se pune accent şi pe 

dezvoltarea fizică generală, cu menţiuni referitoare la diferite aptitudini 

sportive ale elevului. 

În acelaşi timp intenţionăm să demonstrăm decizia corectă a 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a introduce ȋn programa şcolară la 

nivelul ȋnvăţămȃntului primar jocurile sportive de echipă, inclusiv pentru 

clasele pregătitoare.  

Unul dintre argumentele ȋn favoarea acestei implementări este decizia 

multor federaţii sportive, chiar la nivel mondial, de a reduce simţitor vȃrsta de 

selecţie a copiilor pentru practicarea organizată a diferitelor sporturi. 

În acest sens se desfăşoară tot mai multe protocoale ȋntre şcoli şi 

cluburi de fotbal, astfel ȋncȃt, copiii care dovedesc reale aptitudini pentru 

sportul de performanţă să fie mai uşor de depistat şi ȋndrumaţi către sport. 
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Capitolul   4 
 

Elemente de noutate şi originalitate desprinse din 

cercetarea teoretică aferentă proiectului nostru.  

Diseminarea rezultatelor. 
 

4.1.  Noutate 
 

Am observat că interesul și participarea copiilor la activitățile motrice 

depind foarte mult de creativitatea și interesul profesorului pentru aceste 

activități, de strategiile didactice, de instrumentele care să motiveze școlarii 

mici să participe cu mare drag la procesul educativ. 

Jocul corespunde nevoii de mișcare și creație a copilului, iar prin 

intermediul lui, școlarul cunoaște cel mai bine realitatea, motiv fundamental  

pentru care ne-am dorit  o cercetare holistică, originală, a domeniului motric 

al educației timpurii. 

 

4.2.  Originalitate 
 

Am remarcat eforturile specialiștilor în crearea unor noi concepte 

educaționale bazate pe sarcini care să capteze atenția, plăcerea, 

experimentarea și provocarea, dar noi considerăm că metoda tradițională, 

creionată cu multă inventivitate și creativitate, poate deveni foarte eficientă: 

jocul de mișcare și jocurile sportive. 

 

4.3.  Diseminare 
 

Cercetarea va fi diseminată în cadrul sesiunilor de comunicări 

științifice, județene, zonale, naționale și internaționale, precum și în articole 

de specialitate. De asemenea, vom disemina cercetarea și în cadrul cercurilor 

pedagogice pentru învățământul școlar, precum și în cadrul Casei Corpului 

Didactic Vâlcea. 
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Partea  a  II-a 
 

 

Cercetare ştiinţifică 

preliminară 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul  7 
  

 

Cadrul general de organizare al cercetării preliminare 
 

După îndelungate studii şi cercetări la nivel naţional, în anul 2004 

autorii E. Scarlat şi P. Dragomir au propus Ministerului Educaţiei Naţionale  

 

 

 

 Cadrul general de organizare al 

cercetării preliminare 

 Premise. Scop. Obiective 

 Ipoteze de lucru 

 Metode şi tehnici de cercetare 
 

 Demersul operaţional al cercetării 

preliminare 
 Loc. Subiecţi. Logistică 

 Rezultatele şi concluziile cercetării preliminare 
 

 Concluzii asupra rezultatelor 

obţinute 
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Capitolul 5 

Cadrul general de organizare al cercetării preliminare 

Una dintre iniţiativele care au fost bine primite a fost decizia luată de 

Ministerul Educaţiei Naţionale în anul şcolar 2012-2013 ca, la nivelul 

învăţământului primar, să se introducă aşa numita clasă pregătitoare 

(denumită iniţial clasa zero), formă de organizare care are scopul de a pregăti 

copiii pentru accederea în clasa I-a. 

Este vizată tranziţia de la condiţiile de grădiniţă la cele de şcoală 

punându-se accentul pe sistematizarea cunoştinţelor elementare acumultate în 

perioada grădiniţei, precum şi implementarea noţiunilor de socializare, 

disciplină şi atenţie, necesare cu preponderenţă odată cu începerea şcolii. 

  

5.1 Premisele cercetării preliminare 
 

Făcând parte din rândul cadrelor didactice de specialitate în domeniul 

pregătirii fizice a copiilor, ne preocupă în mod deosebit eficientizarea 

activităţii noastre de predare-învăţare-evaluare pentru disciplina Educaţie 

Fizică şi găsirea unor noi metode de optimizare a procesului. Considerăm 

esenţial nivelul de pregătire al cadrelor didactice şi capacitatea acestora de 

transmitere către copii a temelor propuse prin programele şcolare. 

Raportându-ne la vârsta copiilor incluşi în clasele pregătitoare, suntem 

preocupaţi de găsirea metodelor eficiente de asigurare a unui feed-back 

permanent între profesor şi elevii săi, astfel încât procesul de predare-

învăţare-evaluare să se desfăşoare în condiţii optime. 

 

5.2 Scopul şi obiectivele cercetării preliminare 
 

Scopul cercetării este evidenţierea aspectelor pozitive care au urmat 

introducerii clasei pregătitoare precum şi analizarea semnalelor mai puţin 

bune primite din diferite medii sociale ca urmare, fie a lipsei de interes 

profesional al cadrelor didactice, fie a reticenţei părinţilor sau a metodelor 

nepotrivite faţă de fenomenul atragerii copiilor către şcoală. 

În acelaşi timp, vom cerceta eficienţa introducerii în programă a orelor 

de educaţie fizică, precum şi gradul de complexitate al exerciţiilor şi 

mişcărilor impuse pentru îmbunătăţirea calităţilor motrice ale copiilor. 

Obiectivele prioritare urmărite de cercetarea noastră sunt legate de 

identificarea metodelor şi soluţiilor de îmbunătăţire a calităţii procesului 

didactic de învăţare şi de pregătire a copiilor pentru impactul efectiv cu 

şcoala. Îmbinarea eficientă a lecţiilor de educaţie fizică cu cele de ordin 
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educaţional au menirea de a pregăti pentru clasele primare copii sănătoşi din 

punct de vedere fizic şi mental. 

Nu în ultimul rând, ne propunem să analizăm şi să argumentăm 

oportunitatea introducerii metodelor de iniţiere în jocurile sportive, inclusiv la 

clasele pregătitoare. Ne propunem sa oferim conceptul unei noi programe 

școlare pentru aceasta vârstă, însoțită de proiecte didactice (planuri de lecții) 

specifice noului concept. 
 

5.3 Ipoteze de lucru 
 

Plecând de la premisele dezvoltate mai sus, am găsit argumente 

temeinice pentru emiterea ipotezelor de lucru. 
 

Astfel: 
 

1. considerăm că pregătirea profesională temeinică, urmare a 

absolvirii unei facultăţi de profil, a profesorilor de Educaţie fizică, 

va duce la îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei conţinutului acestei 

discipline; 
 

2. apreciem că regândirea strategiei de predare a disciplinei Educaţie 

fizică, prin diversificarea conţinutului lecţiilor şi introducerea 

elementelor de jocuri sportive în cadrul jocurilor de mişcare, va avea 

un impact pozitiv asupra dezvoltării deprinderilor motrice şi a 

personalităţii copiilor; 
 

3. considerăm că dezvoltarea infrastructurii şi a dotării materiale a 

şcolilor de pe întreg teritoriul ţării, va contribui decisiv la  

îmbunătăţirea calitativă a lecţiilor de educaţie fizică prin 

diversificarea exerciţiilor fizice şi prin iniţierea în diferite jocuri 

sportive prin intermediul jocurilor dinamice/de mișcare.  

 

 

5.4 Metode şi tehnici de cercetare 
 

Participarea noastră efectivă la desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică 

va fi esenţială în obiectivitatea aprecierilor asupra calităţii acestora. Având în 

vedere multitudinea de metode practicate în sistemul de învăţământ primar,  

în ceea ce priveşte lecţia de educaţie fizică, precum şi diferenţele reale care 

apar în mediul rural faţă de cel urban, ne-am propus prezenţa fizică în şcoli 

din ambele medii pentru a putea evalua corect nivelul atins, precum şi pentru 

a identifica concluziile şi recomandările ce se impun pentru ridicarea 

potenţialului copiilor la nivelul cerinţelor şcolare. 

Am ales să cercetăm activitatea şcolară la clasele pregătitoare din trei 

şcoli, una din mediul rural (Şcoala Gimnazială din comuna Peştişani, judeţul 
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Gorj) şi două din cel urban (Şcoala Gimnazială nr. 206 din Bucureşti şi Şcoala 

Gimnazială Take Ionescu din Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea).  

Mărturisesc că, fiind cadru didactic direct implicat în predarea 

Educaţiei Fizice la nivelul învăţământului primar, am decis să consult modul 

de desfăşurare al activităţii didactice într-un mediu rural, cu mai puţini copii 

în clasă şi cu o infrastructură incomparabil inferioară mediului urban în care 

îmi desfăşor activitatea. În acest sens, am ales observarea activităţii didactice 

în domeniul educaţiei fizice la Şcoala Gimnazială din comuna Peştişani din 

judetul Gorj.  

De menţionat că, cercetarea efectivă, prin interpretarea şi analizarea 

datelor obţinute, am făcut-o cu precădere la cele două şcoli din mediul urban, 

şcoli care au toate condiţiile necesare asigurării unor lecţii de Educaţie Fizică 

de calitate, în condiţii optime de infrastructură.  

În acelaşi timp, vom asculta ce spun copiii despre desfăşurarea lecţiilor, 

şi vom promova un sondaj de opinie concludent în legătură cu opţiunile 

copiilor pentru sportul preferat pe care ar dori să-l înveţe.  
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Capitolul   6 
 

Demersul operaţional al cercetării preliminare 
 

6.1    Organizarea şi desfăşurarea cercetării preliminare 
 

La fel ca în sport însă, factorii de creştere naturali pot fi îmbunătăţiţi prin 

instituirea unui program de lecţii de educaţie fizică cu temă precisă în ceea ce 

priveşte ridicarea nivelului de motricitate, controlul ordonat al mişcărilor 

precum şi dezvoltarea mobilităţii. 

Ne-am propus ca în perioada cercetării să analizăm informaţiile primite 

atât din mediul rural, cât şi din cel urban şi să comparăm parametrii fizici 

atinşi de către copii la sfârşitul anului şcolar în clasa pregătitoare.  

Studiul comparativ îl vom realiza faţă de parametrii medii extraşi din 

literatura de specialitate pentru nivelul de vârstă 6-7 ani.  
 

6.2    Subiecţii supuşi cercetării 
 

Ne vom îndrepta atenţia atât asupra fetelor, cât şi a băieţilor din şcolile 

vizate şi vom analiza efectul lecţiilor de educaţie fizică asupra fiecăruia dintre 

ei.  

Cercetarea noastră nu vizează performanţa în sport, ci urmăreşte 

identificarea şi implementarea metodelor optime pentru dezvoltarea 

armonioasă a copiilor şi pregătirea lor pentru impactul propriu-zis cu şcoala. 
 

6.3    Conţinutul cercetării 
 

Clasa pregătitoare, aşa cum a fost concepută în sistemul românesc de 

învăţământ, urmăreşte două scopuri precise:  

 verificarea şi consolidarea cunoştinţelor elementare deja 

acumulate;  

 adaptarea spre noile condiţii de program şi regim orar strict. 

Un avantaj major al clasei pregătitoare îl constituie acomodarea cu noul 

corp didactic precum şi descoperirea mediului şcolar, total diferit faţă de cel 

de grădiniţă. De asemenea, este de mare ajutor copiilor care, din diferite 

motive, nu au frecventat grădiniţa. 

Toate studiile recente au demonstrat că vârsta selecţiei pentru sporturile 

de performanţă, individuale şi de echipă, a scăzut considerabil, luându-se în 

calcul chiar şi cea de 5-6 ani. 

Cercetarea de faţă urmăreşte să aducă o contribuţie importantă la 

îmbunătăţirea şi diversificarea activităţilor psihomotrice la nivelul clasei 

pregătitoare, precum şi introducerea ca temă obligatorie a folosirii jocurilor 

sportive pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
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6.3.1   Educaţia fizică la clasa pregătitoare. 

           Şcoala Gimnazială Peştişani, jud. Gorj 
 

După cum am menţionat anterior, am dorit să vedem cum se desfăşoară 

şi care este interesul acordat orelor de educaţie fizică în mediul rural.  

Cu acceptul doamnei profesoare, am urmărit câteva ore de educaţie 

fizică desfăşurate la şcoala cu clasele 1-8 şi clasă pregătitoare din comuna 

Peştişani, judeţul Gorj. 

În clasa pregătitoare sunt doar 12 copii, 7 fete şi 5 băieţi. Aceştia au 

început clasa pregătitoare cu următorii parametri (tabelul nr. 1): 
 

Subiecţii 
 

Fată – f        Băiat - b 

Înălţime 

(cm) 

Greutate 

(kg) 

Viteza 

pe 20 m 

(s) 

Săritura  

în lungime 

(m) 

Teste de 

psihomotricitate 

Media generală  

a clasei 

 

118.75 
 

23.67 
 

5.35 
 

1.11 
 

Abaterea standard 

(S) 

 

4.08 
 

2.96 
 

0.47 
 

0.10 

Coeficientul de 

variabilitate   (Cv) 

 

3.44% 
 

12.51% 
 

8.78% 
 

9.01% 
      

Tabelul nr. 1 – Parametrii antropometrici și biomotrici la începutul clasei pregătitoare 
la Şcoala Gimnazială Peştişani    

 

Pe măsură ce finalul anului şcolar s-a apropiat, s-au înteţit şi 

măsurătorile finale (vezi tabelul nr. 2). Separat, s-au adăugat și cele de 

genuflexiuni şi ridicări de trunchi din culcat dorsal. Analiza progreselor 

înregistrate din punct de vedere al capacităţilor motrice acumulate de copii au 

darul de a confirma oportunitatea introducerii orelor de educaţie fizică, încă 

de la nivelul clasei pregătitoare. 
 

 

 

Subiecţii 
 

Fată – f        Băiat - b 

Înălţime 

(cm) 

Greutate 

(kg) 

Viteza pe 

20 m 

(s) 

Săritura 

în lungime 

(m) 

Media generală  

a clasei 

 

120.83 
 

24.33 
 

5.22 
 

1.16 

Abaterea standard 

(S) 

 

4.41 
 

3.06 
 

0.47 
 

0.11 

Coeficientul de 

variabilitate   (Cv) 

 

3.65% 
 

12.58% 
 

9% 
 

9.48% 
 

Tabelul nr. 2 – Parametrii antropometrici și biomotrici la sfârşitul  
clasei pregătitoarela Şcoala Gimnazială Peştişani 

 

La finalul anului şcolar am obţinut un tabel al valorilor antropometrice 

medii înregistrate şi a testelor de motricitate, la nivelul întregii clase 

pregătitoare, cu o diferenţiere în funcţie de sex, pentru a putea compara datele 

cu cele de la celelalte şcoli cercetate (vezi fig. 2). 
 

 
 



 

 

TEZĂ DE DOCTORAT - Dezvoltarea capacității motrice a elevilor clasei pregătitoare prin 

includerea jocurilor sportive în lecția de educație fizică. 
 

22 
 

 

Valorile medii finale ale măsurătorilor antropometrice şi  

ale testelor de motricitate la Şcoala Gimnazială Peştişani 

Înălţime 

(cm) 

Greutate 

(kg) 

Viteză  pe 20 m 

(sec) 

Săritura de pe loc 

(m) 

Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi 

119 123.4 23.42 25.6 5,51 4,81 1,11 1,23 

Fig. 2 – Media valorilor antropometrice finale și ale testelor de motricitate  

la terminarea clasei pregătitoare, a  Școalii Gimnaziale Peştişani 
 

Fără o dotare cel puţin acceptabilă din punct de vedere al 

infrastructurii, cu o sală de sport în renovare, fără materiale de specialitate şi 

cu un teren de sport foarte precar întreţinut, s-au obţinut totuşi rezultate 

remarcabile.  

6.3.2.  Educaţia fizică la clasa pregătitoare. 

           Şcoala Gimnazială nr. 206 din Bucureşti 
 

Din prima clipă ne-au frapat diferenţele. În şcoală îşi desfăşoară 

activitatea simultan 3 clase pregătitoare, cu minimum 24 de elevi în fiecare 

clasă. Am obţinut rezultatele testelor de motricitate, efectuate la nivelul 

întregii clase pregătitoare, la începutul anului şcolar: 

 

Subiecţii testaţi 
 
 

Fete (f)               Băieţi (b) 

Ridicări de 

trunchi din 

culcat 

dorsal 

Săritura în 

lungime  

de pe loc  
(m) 

Viteza  

pe 20 m 
(sec) 

Genu-

flexiuni 

Media aritmetica  (X) 9.08 1.19 5.29 9.81 

Amplitudinea  (A) 6 0.22 0.50 8 

Abaterea standard  (S) 1.69 0.07 0.18 2.17 

Coeficientul de variabilitate  (Cv) 18.61% 5.88% 3.40% 22.12% 
 

Tabelul nr. 3 - Rezultatele probelor de motricitate la începutul anului şcolar 

la Şcoala Gimnazială nr. 206, Bucureşti 
 

Pe tot parcursul anului şcolar, prin exerciţii fizice specifice, precum şi 

cu ajutorul jocurilor de mişcare şi instructiv-educative, s-a urmărit dezvoltarea 

capacităţilor motrice ale copiilor şi obişnuirea acestora cu noţiunile de 

mişcare şi spirit competiţional. 
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Tabelul orientativ în care se regăsesc valorile medii cu care profesorul 

de educaţie fizică compară rezultatele obţinute la clasă arată astfel (fig. nr. 4): 
 

 

Competenţe  Proba de motricitate 
Fete  
6-7 ani 

Băieţi 
6-7 ani 

Viteză Viteza pe 20 m 5,30 sec 4,80 sec 

Forţă abdomen 

Ridicări de trunchi din 

culcat dorsal 
6-8 10-12 

Ridicări ale picioarelor din 

culcat dorsal 
6 9 

Forţă membre 

inferioare 

Săritura în lungime 1.03 m 1.24 m 

Genuflexiuni 8 12 
 

Fig. 4 – Valori medii de referinţă  pentru elevii clasei pregătitoare  

 
 

Dacă rezultatele obţinute sunt relativ departe de acestea, fie în plus, fie 

în minus, trebuie ca profesorul de educaţie fizică să se sesizeze. Dacă sunt 

departe dar în minus, e posibil să se confrunte fie cu o problemă medicală a 

copilului respectiv, fie cu o slabă dezvoltare a masei musculare datorată slabei 

activităţi fizice anterioare.  

În cazul în care diferenţele sunt destul de mari dar în plus, e posibil să 

aibă de a face cu un copil foarte înzestrat din punct de vedere al motricităţii şi 

să-l urmărească în vederea unei eventuale recomandări pentru practicarea 

unui sport individual sau de echipă. 

Repetarea testelor de motricitate la sfârşitul anului şcolar, vine să 

confirme progresul înregistrat de copii la toate capitolele, evident cu mici 

diferenţe. 

 

Subiecţii testaţi 
 
 

Fete (f)               Băieţi (b) 

Ridicări de 

trunchi din 

culcat 

dorsal 

Săritura în 

lungime  

de pe loc  
(m) 

Viteza  

pe 20 m 
(sec) 

Genu-

flexiuni 

Media aritmetica  (X) 11.35 1.23 5.12 12.85 

Amplitudinea  (A) 8 0.23 0.51 7 

Abaterea standard  (S) 2.26 0.07 0.18 2.41 

Coeficientul de variabilitate  (Cv) 19.91% 5.69% 3.51% 18.75% 
 

Tabelul nr. 4 – Rezultatele probelor de motricitate la sfârşitul anului şcolar 

la Şcoala Gimnazială nr. 206, Bucureşti 
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La începutul anului şcolar, la finele primului semestru şi la terminarea 

clasei pregătitoare se culeg datele antropometrice de bază: 
 
 

 înălţimea; 

 greutatea; 

 anvergura braţelor; 

 înălţimea bustului; 

 lungimea tălpii. 

Rezultatele inițiale și finale ale probelor de motricitate înregistrate la 

Şcoala Gimnazială nr. 206 sunt centralizate în tabelele din figurile 5 și 6 sub 

forma valorilor medii, atât la băieţi cât şi la fete. 
 

Valorile medii ale testelor finale de motricitate la Şcoala Gimnazială Nr. 206 

Viteză  pe 20 m 
(sec) 

Săritura de pe loc 
(m) 

Genuflexiuni 
Ridicări de 

trunchi din 

culcat dorsal 

Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi 

5.42 5.06 1.15 1.27 8.53 12.22 8.12 10.89 
Fig. 5 – Media valorilor finale măsurate la testele de motricitate  

la începutul clasei pregătitoare la Şcoala Gimnazială nr. 206, Bucureşti 
 
 

Valorile medii ale testelor finale de motricitate la Şcoala Gimnazială Nr. 206 

Viteză  pe 20 m 
(sec) 

Săritura de pe loc 
(m) 

Genuflexiuni 
Ridicări de 

trunchi din 

culcat dorsal 

Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi 

5.25 4.88 1.18 1.31 11.29 15.78 9.94 14 
Fig. 6 – Media valorilor finale măsurate la testele de motricitate  

la terminarea clasei pregătitoare la Şcoala Gimnazială nr. 206, Bucureşti 
 
 

Menţionam anterior atenţia pe care profesorul de educaţie fizică trebuie 

să o acorde eventualilor copii cu potenţial către sport. La această vârstă a 

copiilor, un ochi format îi poate depista pe cei care fac dovada că au înclinaţie 

către sportul de performanţă.  

Acest aspect al depistării eventualelor talente pentru un sport anume 

este, din păcate, greu de evaluat în cele două medii sociale, urban şi rural. 

Chiar dacă profesorul identifică copiii cu potenţial, posibilitatea celor din 

mediul rural este limitată, pe de o parte, de distanţa faţă de un centru de 

pregătire specializat în domeniul sportului respectiv şi, pe de altă parte, de 

reticenţa părinţilor de a-şi lăsa copiii să plece de acasă la diferite academii de 

profil. Din păcate, din aceste motive, se pot pierde reale talente la nivel 

naţional. 
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6.3.3   Educaţia fizică la clasa pregătitoare. 

           Şcoala Gimnazială Take Ionescu, Râmnicu Vâlcea   
 

Am ales această şcoală din două motive: 

 îmi desfăşor activitatea ca profesor de educaţie fizică la una din 

clasele pregătitoare ale şcolii; 

 infrastructura de care dispune şcoala este una de exceptie. Elevii se 

bucură de o sală de sport de largi dimensiuni în care se pot desfăşura 

competiţii de handbal, baschet sau volei, fiind dotată cu toate 

utilităţile necesare. De asemenea, dispune de un teren de handbal, 

acoperit cu covor sintetic, pe care sunt organizate activităţi de 

educaţie fizică, inclusiv meciuri de fotbal cu număr redus de 

jucători. 

În primele ore de educaţie fizică ne-am rezumat la efectuarea  

măsurătorilor antropometrice aplicate tuturor copiilor înscrişi. Aceasta era 

prima cerinţă opţională pentru clasele pregătitoare, prevăzută în protocolul 

„Programul Biomotric” semnat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi cel al  

Tineretului şi Sportului, cu aplicabilitate obligatorie începând cu clasa I-a.  

În  acelaşi  timp, de-a lungul anului şcolar urmau să fie testaţi copiii şi 

din punct de vedere al motricităţii, cum ar fi: 

 viteza pe 20 de metri; 

 săritura în lungime de pe loc; 

 genuflexiuni; 

 ridicarea trunchiului din culcat dorsal. 
   

Clasa pregătitoare observată, la care am profesat la momentul cercetării 

preliminare, avea un număr de 29 de elevi, 16 fete şi 13 băieţi.  

Datele rezultate în urma măsurătorilor antropometrice la debutul anului 

şcolar se încadrează în media obişnuită pentru această vârstă (vezi fig. 7). 
 

 

Înălţime 

(cm) 

Greutate 

(kg) 

Lungimea 

tălpii 

Înălţime 

bust 

Anvergură  

brațe 

1.20 20.84 16.24 63.76 1.21 
 

Fig. 7 – Media valorilor măsurătorilor antropometrice la debutul clasei pregătitoare  
la Şcoala Gimnazială Take Ionescu din Râmnicu Vâlcea 

 

În lucrarea “Educaţia fizică pentru preşcolari şi şcolari mici – o 

abordare psihomotrică
12

”, autorul Stănescu M. prezintă o sinteză a evoluţiilor 

psihomotrice la copiii de 6 ani (fig. 9). 

                                                             
12 Stănescu M., 2002 - Educaţia fizică pentru preşcolari şi şcolari mici – o abordare psihomotrică, pag. 63 
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Vârstă 
Motricitate 

generală 

Schema 

corporală 

Orientarea 

 spaţio-temporală 
Percepţii 

6 ani 

Achiziţiilor 

precedente li se 
adaugă săriturile pe 

verticală. Capabil să 

reproducă mişcări 

simultan cu modelul. 

Recunoaşte  

dreapta-

stânga 

Utilizează şi aplică 
noţiuni spaţiale şi 

temporale 

(aici, acolo, acum, apoi) 

Se ameliorează 

calitatea 

percepţiilor în 

toate registrele 
senzoriale. 

 

Fig. 9 - Evoluţia componentelor motricităţii şi psihomotricităţii  la vârsta de 6  ani 
 

Am efectuat primele teste clasice de motricitate, cu rezultate 

comparabile de la semestru la semestru.  

În tabelul următor sunt consemnate rezultatele testelor de motricitate pe 

care le-am efectuat la începutul anului şcolar, la clasa mea pregătitoare: 
 

Subiecţii testaţi 
 
 

Fete (f)               Băieţi (b) 

Ridicări de 

trunchi din 

culcat 

dorsal 

Săritura în 

lungime  

de pe loc  
(m) 

Viteza  

pe 20 m 
(sec) 

Genu-

flexiuni 

Media aritmetica   (X) 10.72 1.14 5.26 11.83 

Amplitudinea    (A) 8 0.21 0.51 11 

Abaterea standard   (S) 2.38 0.04 0.15 2.84 

Coeficientul de variabilitate Cv) 22.20% 3.51% 2.85% 24.01% 
 

Tabelul nr. 5 – Rezultatele probelor de motricitate la începutul anului şcolar 

la Şcoala Gimnazială Take Ionescu, din Râmnicu Vâlcea 

Pe parcursul anului şcolar rezultatele testelor periodice au fost 

încurajatoare şi au culminat cu testele finale (vezi tabelul nr. 6, de mai jos)  

 

Subiecţii testaţi 
 

 

Fete (f)               Băieţi (b) 

Ridicări de 

trunchi din 

culcat 

dorsal 

Săritura în 

lungime  

de pe loc  
(m) 

Viteza  

pe 20 m 
(sec) 

Genu-

flexiuni 

Media aritmetica   (X) 13.83 1.19 5.10 14.66 

Amplitudinea    (A) 9 0.17 0.59 11 

Abaterea standard   (S) 3.12 0.05 0.18 3.28 

Coeficientul de variabilitate Cv) 22.56% 4.20% 3.53% 22.37% 

Tabelul nr. 6 – Rezultatele probelor de motricitate la sfarsitul anului şcolar 

la Şcoala Gimnazială Take Ionescu, din Râmnicu Vâlcea 

Rezultatele au confirmat un progres evident,  ceea ce  înseamnă că s-a  

lucrat  eficient  la orele  de educaţie fizică şi s-a înţeles şi aplicat corect 

programa şcolară pentru acest nivel. 
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Iată mai jos o comparaţie între valorile medii înregistrate la începutul 

anului şcolar şi valorile medii finale înregistrate la finalul clasei pregătitoare. 

Ele sunt apropiate valorilor medii ale celorlalte şcoli observate (fig. 10 şi 11). 
 

 

Valorile testelor iniţiale de motricitate la Şcoala Gimnazială Take Ionescu 

Viteză  pe 20 m 

(sec) 

Săritura de pe loc 

(m) 
Genuflexiuni 

Ridicări de 

trunchi din culcat 

dorsal 

Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi 

5.39 5.10 1.11 1.17 9.69 14.46 9 12.85 
Fig. 10 – Media valorilor măsurate la testele de motricitate la începutul 

 clasei pregătitoare la Şcoala Gimnazială Take Ionescu 
 

Valorile testelor finale de motricitate la Şcoala Gimnazială Take Ionescu 

Viteză  pe 20 m 
(sec) 

Săritura de pe loc 
(m) 

Genuflexiuni 
Ridicări de 

trunchi din culcat 

dorsal 

Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi 

5.25 4.91 1.16 1.23 12.18 17.69 11.37 16.85 
Fig. 11 – Media valorilor finale măsurate la testele de motricitate la terminarea  

clasei pregătitoare la Şcoala Gimnazială Take Ionescu 
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Capitolul  7 
 

Rezultatele obţinute şi interpretarea lor 
 

Educaţia fizică este un proces instructiv-educativ care are ca scop 

principal creşterea capacităţilor de efort şi o dezvoltare fizică armonioasă.  
 

Din observaţiile desprinse în urma analizării orelor de educaţie fizică la 

cele trei şcoli, reiese, fără putinţă de tăgadă, o diferenţă foarte mare între 

posibilităţile reale de desfăşurare a orelor în mediul urban, acolo unde 

infrastructura este completă, faţă de mediul rural, unde nu se dispune decât în 

mică măsură de săli de sport moderne sau terenuri de sport în condiţii optime. 

Am identificat la toate şcolile cercetate o corectă aplicare a cerinţelor 

metodologice legate de consistenţa unei ore de educaţie fizică. Scopul în sine 

a fost atins, iar copiii s-au bucurat atât de momente de destindere şi 

amuzament prin jocuri educativ-distractive, cât şi de o pregătire fizică în sine, 

prin exerciţii adaptate vârstei lor. Toate testele periodice au arătat că munca 

profesorilor a dat roade, copiii îmbunătăţindu-şi performanţele de motricitate, 

rezultatele fiind mult mai bune faţă de debutul anului în clasa pregătitoare. 

Graficul nr. 1 prezintă valorile medii înregistrate la proba de viteză pe 

20 metri la şcolile cercetate. Se poate observa cu uşurinţă un adevărat 

echilibru în ceea ce priveşte potenţialul copiilor, indiferent de mediul din care 

provin. Concluzia este că valorile sunt normale pentru copiii aflaţi la vârsta de 

6-7 ani având în vedere că ei nu practică un sport anume. 
 
 

 

 
Graficul nr. 1 – Valorile medii la testul de motricitate viteza pe 20 m obţinute  

la cele trei şcoli cercetate 
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A doua probă testată la nivel naţional este cea de săritură în lungime de 

pe loc. La fel ca proba de viteză, şi cea de săritură în lungime este un reper 

pentru evaluarea potenţialului fizic al copiilor. 

Valorile obţinute arată de asemenea un interval destul de redus în care 

se încadrează cele trei şcoli cercetate. Graficul nr. 2 prezintă rezultatele probei 

de săritură în lungime de pe loc. 
 
 

 
Graficul nr. 2 – Valorile medii la proba săritura în lungime de pe loc obţinute la şcolile cercetate 

 

La toate cele trei clase pregătitoare din şcolile observate s-au testat şi 

alte două probe de motricitate, şi anume numărul de genuflexiuni şi cel de 

ridicarea trunchiului din culcat dorsal.  
 

 
 

 
Graficul nr. 3 – Valorile medii la proba genuflexiuni obţinute la şcolile cercetate 
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În graficul de mai sus sunt incluse valorile medii per gen la testele 

finale. S-au obţinut, de asemenea, valori normale pentru această grupă de 

vârstă. 

În graficele nr. 3 şi 4 se pot vedea şi compara valorile medii înregistrate 

la cele trei şcoli la probele de genuflexiuni şi ridicări de trunchi din culcat 

dorsal. 
 

 

 
Graficul nr. 4 – Valorile medii la proba ridicări de trunchi din culcat dorsal 

obţinute la şcolile cercetate 

 

În situaţia în care profesorul de educaţie fizică se confruntă cu unul sau 

mai mulţi copii care manifestă disfuncţionalităţi, el trebuie să orienteze acei 

elevi către un specialist în materie de psihomotricitate.  

În acest sens, ne propunem să demonstrăm că, prin jocuri de mişcare 

competent alese, se pot face paşi importanţi în iniţierea copiilor în diferite 

jocuri dinamice cu elemente de jocuri sportive de echipă. 
 

Astfel, am gândit abordarea acestui subiect, la nivelul clasei 

pregătitoare la care îmi desfăşor activitatea, prin iniţierea elevilor în două 

jocuri sportive pentru care au optat la sondajul desfăşurat: rugby-tag şi 

minifotbal. 
 

Este foarte adevărat că o implementare de acest gen nu poate fi, la acest 

moment al stării generale a învăţământului românesc, decât cu statut opţional 

şi complet descentralizat. Un mare obstacol în calea dezvoltării elementelor 

de joc sportiv este lipsa crasă a infrastructurii minimale de care este nevoie 

pentru a aborda acest aspect al pregătirii prin intermediul orelor de educaţie 

fizică. 
 
 

Am intrat în contact cu foarte mulţi colegi de la diferite şcoli, din 

ambele  medii, atât rural cât şi urban, şi toţi, fără excepţie, şi-au exprimat 
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părerea că este oportună iniţierea copiilor într-un joc sportiv la nivelul clasei 

pregătitoare, dar trebuie stabilite modalităţi clare de implementare şi, de 

asemenea, toţi au fost de acord că este o opţiune, în acest moment, pentru 

fiecare şcoală în parte. Deocamdată condiţiile diferă exagerat de mult de la 

şcoală la şcoală, de la mediul urban la cel rural, astfel încât nu se pot trasa 

reguli precise pe întreg teritoriul ţării. 

Din experienţa proprie precum şi din asistenţele la lecţiile de educaţie 

fizică la şcoli din medii diferite, am putut observa diferenţele majore dintre 

mediul rural şi cel urban, astfel încât ne-am văzut nevoiţi să renunţăm la o 

cercetare în detaliu, comparativă, a rezultatelor şcolii gimnaziale din mediul 

rural, în speţă Peştişani, din judeţul Gorj, deoarece diferenţele sunt foarte 

mari.  

Prin urmare, am ales o cercetare aprofundată la cele două şcoli din 

mediul urban, apropiate din toate punctele de vedere (număr de copii în 

fiecare clasă, infrastructură, etc).  
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Capitolul  8 
 

Cadrul operaţional al cercetării propriu-zise 
 

Una dintre principalele probleme de dezbatere la nivel naţional, din 

punct de vedere al calităţii educaţiei în România, este oportunitatea 

diversificării programei orelor de educaţie fizică la nivelul clasei pregătitoare 

prin introducerea jocurilor sportive de echipă. 

Protocolul “Programul Biomotric”, semnat în anul 2019, între 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Tineretului şi Sportului, vine să 

întărească obiectivele majore la care s-au angajat cele două ministere şi să 

contribuie nemijlocit la dezvoltarea copiilor din punct de vedere biomotric, cu 

indicaţii precise de aplicare şi referinţe standard pentru măsurători şi evaluări. 

 

8.1    Scopul, obiectivele şi sarcinile cercetării 
 

În ceea ce priveşte scopul cercetării, ne-am propus o aprofundare 

obiectivă, laborioasă, a modului de aplicare a noilor reglementări curriculare. 

Am avut posibilitatea de a compara testele finalizate la şcolile gimnaziale 206 

din Bucureşti şi Take Ionescu din Râmnicu Vâlcea, şi, în acelaşi timp, am 

putut evalua eficacitatea dezvoltării capacităţilor motrice ale copiilor prin 

intermediul jocurilor sportive de echipă. 

Obiectivele fixate ca ţintă au fost obţinerea de cât mai multe date 

exacte cu privire la rezultatele testelor aplicate, defalcate și per gen, precum şi 

înţelegerea conceptului de curriculum la nivelul clasei pregătitoare.  

În acelaşi timp, am cercetat impactul produs, la nivelul claselor 

pregătitoare, de introducerea opţională a jocurilor sportive la cele două şcoli 

amănunţit studiate. 

În ceea ce priveşte sarcinile impuse în urma prezentei cercetări, ne-am 

asumat identificarea similitudinilor în pregătire, dar şi diferenţele şi eficienţa 

lor. Studiul literaturii de specialitate ne-a condus la compararea datelor 

actuale cu specificaţiile teoretice şi înţelegerea fenomenului în ansamblul său. 

 

8.2    Ipotezele cercetării 
 

1. Considerăm că introducerea jocurilor de mişcare cu elemente ale 

jocurilor sportive de echipă, la nivelul claselor pregătitoare, va 

conduce la dezvoltarea, atât fizică cât şi psihică, a copiilor.  
 

2. Avem convingerea că un efect în timp al introducerii jocurilor de 

mişcare cu elemente ale jocurilor sportive de echipă, va fi atragerea 

copiilor către practicarea jocurilor sportive preferate, precum şi 

implementarea rutinei exerciţiului fizic. 
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3. De asemenea, considerăm că iniţierea copiilor de 6-7 ani în 

practicarea jocurilor sportive prin intermediul jocurilor de mişcare, 

va conduce la dezvoltarea spiritului de competiţie, la dorinţa de a fi 

cel mai bun şi, în acelaşi timp, la înţelegerea noţiunii de fair-play. 

 

8.3    Metodele cercetării 
 

8.3.1     Studiul bibliografic 
 

Documentarea bibliografică a fost sursa de referinţă în analizarea 

comparativă a datelor obţinute. În paralel cu materialele bibliografice, am 

identificat ca sursă de documentare şi lucrări publicate pe internet. 
 

8.3.2     Metoda observaţiei 
 
 

Observaţia directă am realizat-o prin prezenţa noastră nemijlocită la 

activităţile desfăşurate. 

Observaţia indirectă a fost asigurată prin studierea documentelor care 

au legătură cu produsul curricular elaborat pentru orele de educaţie fizică. Au 

fost analizate următoarele: 

 planul cadru de învăţământ; 

 programa şcolară la disciplina educaţie fizică; 

 noul protocol biomotric semnat între MEN şi MTS; 

 standardele de evaluare. 
 

8.3.3    Metoda statistico-matematică 
 

În urma testelor aplicate subiecţilor vizaţi, răspunsurile obţinute au fost 

prelucrate statistic, cu consemnarea următorilor indicatori: 
 

 amplitudinea; 

 media aritmetică ponderată; 

 abaterea standard; 

 coeficientul de variabilitate. 
 

Amplitudinea  (A) – parametru care arată diferenţa dintre valoarea 

maximă şi cea minimă a şirului: 

 

          A = xMax – xMin 

 

Media aritmetică ponderată  (X) – reprezintă suma variabilelor ∑x 

raportată la numărul subiecţilor testaţi (n): 
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                                           ∑x 

                                X =     

                                         n                  în care   ∑x = suma valorilor “x” 

                                                                                                 n = numărul cazurilor 
 

Abaterea standard (S) – este rădăcina pătrată a dispersiei şi permite 

evaluarea gradului de omogenitate a grupului: 
 

                                               𝑺 =  
 𝑑2

𝑛−1
         

                                                                             în care   d = diferenţa dintre valorile variabilei   

                                                                                         şi media aritmetică (d = xi – X) 
                                                                                   n = numărul cazurilor 

 

Coeficientul de variabilitate (CV) – indică gradul de importanţă a 

datelor şi reprezintă abaterea standard în procente, raportată la media 

aritmetică. De asemenea este o măsură a gradului de omogenitate: 
 

                                          S x 100 

                                CV =     

                                                X                în care  S = abaterea standard 

                                                                                                  X = media aritmetică ponderată 
 

8.3.4    Metoda sondajului de opinie 

 
 În spijinul demersului nostru, am considerat necesară şi utilă sondarea 

opiniei copiilor direct implicaţi în procesul de iniţiere în diferite jocuri 

sportive prin intermediul jocurilor de mişcare. 

 

 

8.3.5    Metoda grafică 
 

Datele obţinute prin aplicarea metodelor de testare a subiecţilor, apoi  

ordonarea şi sistematizarea lor, le-am centralizat în tabele sugestive, tematice. 

Vizualizarea grafică a datelor obţinute crează o imagine mai clară, mai 

corectă, a fenomenelor observate şi a relaţiilor dintre acestea. 
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Capitolul  9 
 

Organizarea şi desfăşurarea cercetării propriu-zise 
 

9.1   Organizarea şi desfăşurarea cercetării  
 

Ne-am propus ca în perioada cercetării să analizăm informaţiile primite 

şi să comparăm parametrii fizici atinşi de către copii la sfârşitul anului şcolar 

în clasa pregătitoare. Intenţionăm o comparaţie, bazată pe datele obţinute, 

între potenţialul de dezvoltare a capacităţilor motrice ale fetelor faţă de băieţii 

de aceeaşi vârstă, colegi în clasa pregătitoare şi supuşi aceluiaşi gen de 

pregătire. 

Studiul comparativ îl vom realiza în raport cu parametrii medii extraşi 

din literatura de specialitate pentru nivelul de vârstă 6-7 ani.  

 

9.2   Subiecţii supuşi cercetării 
 

Atât fetele, cât şi băieţii din clasele pregătitoare ale şcolilor vizate de 

cercetarea noastră, Şcoala Gimnazială nr. 206 din Bucureşti şi Şcoala 

Gimnazială Take Ionescu din Râmnicu Vâlcea, vor fi subiecţii asupra cărora 

ne vom îndrepta atenţia pentru a observa progresele făcute de aceştia pe 

parcursul anului şcolar şi cum se vor prezenta la momentul testelor finale.  

În şcolile menţionate, s-au introdus experimental jocurile de echipă, 

îmbrăcând forma unor jocuri de mişcare combinate cu elemente ale jocului 

respectiv, în speţă minibaschet, minifotbal, minihandbal şi mai ales un 

sport relativ nou, practicat în unele şcoli din România, şi anume rugby-tag. 

Ne vom raporta la statisticile pe plan naţional, relevate de instituţiile 

specializate din cadrul Ministerului Educaţiei şi cel al Tineretului şi Sportului, 

care se referă la copiii în vârstă de 6 – 7 ani. 

 

9.3 Conţinutul cercetării 
 

În demersul nostru vom analiza impactul deosebit produs asupra 

copiilor prin introducerea jocurilor sportive de echipă. De asemenea, vom 

analiza cum răspund copiii la câteva exerciţii importante de motricitate cerute 

prin Protocolul Biomotric, care sunt rezultatele, prin comparaţie şi care este 

efectul în timp asupra copiilor. 

Cercetarea noastră se va desfășura la Școala Gimnazială Take Ionescu 

Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, în perioada 14 ianuarie – 12 aprilie 2019. În 

elaborarea conținutului orelor de educație fizică pentru clasa pregătitoare 

cercetată, am introdus jocuri de mișcare care conțin elemente din două jocuri 

sportive: minifotbal și rugby tag. 



 

 

TEZĂ DE DOCTORAT - Dezvoltarea capacității motrice a elevilor clasei pregătitoare prin 

includerea jocurilor sportive în lecția de educație fizică. 
 

37 
 

Capitolul  10 

 

Aplicarea produselor curriculare propuse 

prin Programul Biomotric 
 

10.1   Evaluarea acumulărilor 
 

Având în vedere scopul pe care ni l-am propus în prezenta teză, am 

instituit un set de probe semnificative pe care să le urmărim, în paralel, la 

două dintre cele trei clase pregătitoare cercetate (am renunţat, în acest stadiu, 

la urmărirea evoluţiilor copiilor Şcolii Gimnaziale din Peştişani datorită 

condiţiilor precare oferite copiilor, prin lipsa unei infrastructuri adecvate), atât 

la debutul anului şcolar, cât şi la finalul acestuia.  

 Ne-am axat pe analizarea acumulărilor în ceea ce priveşte, pe de o 

parte, motricitatea generală şi, pe de altă parte, progresul înregistrat la 

nivelul unui joc de echipă (minihandbal, minifotbal, minibaschet şi rugby-

tag) în urma pregătirii fizice şi tehnice desfăşurate în orele de educaţie fizică. 
 

10.1.1  Testarea motricităţii generale 
 

 Vom analiza, prin comparaţie, datele măsurătorilor obţinute la 

începutul şi la terminarea anului şcolar, atât la fete, cât şi la băieţi, pentru a 

putea observa impactul şi eficacitatea pe care a avut-o, de-a lungul anului 

şcolar, ora de educaţie fizică.  

De asemenea, vom folosi metoda grafică pentru evidenţierea 

raporturilor dintre rezultatele probelor alese pentru observare. 

Probele semnificative pe care ne-am propus să le supunem cercetării 

sunt următoarele: 

 ridicare trunchi din culcat dorsal; 

 săritura în lungime de pe loc; 

 viteza pe 20 m, 

 genuflexiuni. 
 

Vom privi rezultatele obţinute atât la nivelul întregii clase pregătitoare 

cât şi separat, fete şi băieţi. Vom analiza rezultatele raportate şi la media 

naţională pentru această categorie de vârstă. 

Studiul comparativ îl vom realiza prin compararea rezultatelor obţinute, 

în medie, la şcolile cercetate.  

Rezultatele generale pentru cele patru probe, obţinute la prima testare a 

elevilor claselor pregătitoare de la Şcolile Gimnaziale nr. 206 şi Take 

Ionescu, la debutul anului şcolar, au fost următoarele (vezi tabelele nr. 7 şi 8): 
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Subiecţii testaţi 
 
 

Fete (f)               Băieţi (b) 

Ridicări de 

trunchi din 

culcat 

dorsal 

Săritura în 

lungime  

de pe loc  
(m) 

Viteza  

pe 20 m 
(sec) 

Genu-

flexiuni 

Media aritmetica  (X) 8,82 1.20 5.31 9.36 

Amplitudinea  (A) 5 0.22 0.52 8 

Abaterea standard  (S) 2.15 0.06 0.18 2.264 

Coeficientul de variabilitate  (Cv) 24,38% 5% 3.39% 24.18% 
 

Tabelul nr. 7 – Rezultatele probelor de motricitate la începutul anului şcolar 

la Şcoala Gimnazială nr. 206, Bucureşti 

 
 

Subiecţii testaţi 
 
 

Fete (f)               Băieţi (b) 

Ridicări de 

trunchi din 

culcat 

dorsal 

Săritura în 

lungime  

de pe loc  
(m) 

Viteza  

pe 20 m 
(sec) 

Genu-

flexiuni 

Media aritmetica   (X) 11.03 1.14 5.27 11.87 

Amplitudinea    (A) 9 0.25 0.57 8 

Abaterea standard   (S) 2.52 0.05 0.16 2.837 

Coeficientul de variabilitate Cv) 22.85% 4.39% 3.04% 23.90% 
 

Tabelul nr. 8 – Rezultatele probelor de motricitate la începutul anului şcolar 
la Şcoala Gimnazială Take Ionescu, din Râmnicu Vâlcea 

 

Măsurătorile obţinute la finalul anului arată un real progres din punct 

de vedere al capacităţilor motrice dezvoltate de copii şi pregătirea lor pentru 

debutul în ciclul primar de învăţământ. 

Vedem mai jos (tabelele nr. 9 şi 10) rezultatele finale obţinute la şcolile 

vizate: 

 

Subiecţii testaţi 
 
 

Fete (f)               Băieţi (b) 

Ridicări de 

trunchi din 

culcat 

dorsal 

Săritura în 

lungime  

de pe loc  
(m) 

Viteza  

pe 20 m 
(sec) 

Genu-

flexiuni 

Media aritmetica  (X) 11.04 1.25 5,16 11.96 

Amplitudinea  (A) 6 0.21 0.70 9 

Abaterea standard  (S) 2.85 0.004 0.08 2.75 

Coeficientul de variabilitate  (Cv) 25.82% 0.32% 1.59% 22.99% 
 

Tabelul nr. 9 – Rezultatele probelor de motricitate la finalul anului şcolar, 

la Şcoala Gimnazială nr. 206, Bucureşti 
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Subiecţii testaţi 
 
 

Fete (f)               Băieţi (b) 

Ridicări de 

trunchi din 

culcat 

dorsal 

Săritura în 

lungime  

de pe loc  
(m) 

Viteza  

pe 20 m 
(sec) 

Genu-

flexiuni 

Media aritmetica   (X) 13.94 1.21 5.08 15.10 

Amplitudinea    (A) 9 0.19 0.61 10 

Abaterea standard   (S) 2.98 0.04 0.20 3.22 

Coeficientul de variabilitate Cv) 21.38% 3.31% 3.94% 21.32% 
 

Tabelul nr. 10 – Rezultatele probelor de motricitate la finalul anului şcolar 
la Şcoala Gimnazială Take Ionescu, din Râmnicu Vâlcea 

 

Din tabelele prezentate anterior se deduc mediile aritmetice per gen la 

fiecare dintre problele de motricitate la care au fost testaţi subiecţii. (vezi 

tabelul nr. 11).  

 
 

 

Proba  

de 

motricitate 

 

Şcoala Gimnazială 206 

 

Şcoala Gimnazială  

Take Ionescu 

Fete Băieţi Fete Băieţi i 
Început 

de an 

Finalul 

anului 

Început 

de an 

Finalul 

anului 

Început 

de an 

Finalul 

anului 

Început 

de an 

Finalul 

anului 
Ridicări de 

trunchi din 
culcat 

dorsal 

 

7.94 

 

10 

 

10.4 

 

12.90 

 

9.29 

 

11.65 

 

13.14 

 

16.71 

 

Săritura ȋn 

lungime de 

pe loc 

 

1.16 

 

1.20 

 

1.28 

 

1.32 

 

1.11 

 

1.19 

 

1.17 

 

1.25 

 

Viteza  

pe  
20 de metri 

 

5.43 

 

5.36 

 

5.08 

 

4.78 

 

5.41 

 

5.24 

 

5.10 

 

4.87 

Genu- 

flexiuni 
8.06 10.39 11.70 14.80 9.76 12.53 14.43 18.21 

 

Tabelul nr. 11 – Mediile per gen la probele de motricitate la cele două şcoli cercetate 
 
 

Vom analiza pe rând fiecare din probele de motricitate alese pentru a 

putea înţelege justeţea introducerii orelor de educaţie fizică la clasele 

pregătitoare. 
 

 

 



 

 

TEZĂ DE DOCTORAT - Dezvoltarea capacității motrice a elevilor clasei pregătitoare prin 

includerea jocurilor sportive în lecția de educație fizică. 
 

40 
 

10.1.1.1  Ridicarea trunchiului din culcat dorsal 
 

Nu există calificative la nivelul clasei pregătitoare. Totuşi au fost 

stabilite valori medii orientative folosite însă, strict pentru scop didactic, 

nefiind prezentate copiilor. Ele ajută doar la orientarea profesorilor către 

copiii asupra cărora trebuie să insiste cu pregătirea fizică individuală. 
 

Valorile de referinţă pentru proba de ridicare trunchi din poziţia culcat 

dorsal sunt următoarele: 
 

Clasa pregătitoare 
(6 – 7 ani) 

Ridicări de trunchi 

din culcat dorsal 

Fete Băieţi 

7-9 11-13 
 

Fig. 12 – Valori medii orientative pentru proba de motricitate  

ridicare trunchi din culcat dorsal 
 

Rezultatele extrase din tabelele de mai sus, ne arată o plasare a elevilor, 

la început de an, mulţumitoare faţă de parametrii optimi pentru această 

categorie de vârstă.  

Aşa după cum reiese din tabelul nr. 5, mediile aritmetice generale ale 

fetelor la proba “ridicări de trunchi din culcat dorsal”,  adică 7.94 la Şcoala 

Gimnazială nr. 206 şi 9.29 la Şcoala Gimnazială Take Ionescu, se ȋncadrează 

ȋn valoarea medie luată ca referinţă.  

La băieţi se observă o situaţie aproximativ similară, mediile la cele 

două şcoli (10.4 la Şcoala nr. 206 şi 13.14 la Şcoala Take Ionescu), 

ȋncadrȃndu-se, de asemenea, ȋn marja luată ca referinţă la nivel naţional. 

Testarea pentru proba ridicări de trunchi din culcat dorsal (vezi 

tabelele nr. 9 şi 10), făcută la finele anului şcolar, a confirmat progresul făcut 

de copii şi sub aspectul dezvoltării musculaturii abdomenului, atât fetele, 

cât şi băieţii din ambele şcoli înregistrând valori catalogate ca fiind foarte 

bune (fig. 13 şi 14). 
 

 

Şcoala Gimnazială nr. 206 

Subiecţii testaţi 

(28) 

Ridicări de trunchi din culcat 

dorsal 

Fete Băieţi 

Media per gen 10 12.90 

Media generală a clasei 11.04 
 

Fig. 13 – Rezultatele testului de final de an la proba 

 “ridicări de trunchi din culcat dorsal” la Şcoala Gimnazială nr. 206, Bucureşti 
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Şcoala Gimnazială Take Ionescu 

Subiecţii testaţi 

(31) 

Ridicări de trunchi din culcat 

dorsal 

Fete Băieţi 

Media per gen 11.65 16.71 

Media generală a clasei 13.94 
 

 

Fig. 14 – Rezultatele testului de final de an la proba 

 “ridicări de trunchi din culcat dorsal” la Şcoala Gimnazială Take Ionescu, Râmnicu Vâlcea 
 

Implementarea corectă a exerciţiilor dedicate dezvoltării musculaturii 

abdominale, a avut ca efect o îmbunătăţire a rezultatelor cu valori medii foarte 

bune la această vârstă, şi anume: 

 fetele: 

 plus 2.06 ridicări, în medie, la şcoala nr. 206; 

 plus 2.36 ridicări, în medie, la şcoala Take Ionescu. 

 băieţii: 

 plus 2.50 ridicări, în medie, la şcoala nr. 206; 

 plus 3.57 ridicări, în medie, la şcoala Take Ionescu. 
 

O  menţiune  specială  pentru băieţii din ambele clase pregătitoare care 

s-au ridicat la un nivel apropiat de cel al copiilor selectaţi pentru performanţă. 

Am înregistrat creşteri chiar şi de 5 ridicări, la subiecţii nr. 9 şi nr. 12 de la 

Şcoala Gimnazială Take Ionescu. 

Reprezentarea grafică nr. 5 ne arată echilibrul existent între copii, 

indiferent de şcoală, atât la fete, cât şi la băieţi. 
 
 

 
 

Graficul nr. 5 – Raportul dintre mediile per gen şi generale faţă de valorile medii de referinţă la 

proba de motricitate ridicări de trunchi din culcat dorsal 
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O altă observaţie interesantă este aceea că, rezultatele obţinute la testele 

iniţiale şi finale, de la ambele şcoli, la proba motrică “ridicări de trunchi din 

culcat dorsal”, conduc la concluzia unor creşteri apropiate.  

La Şcoala Gimnazială nr. 206, creşterea de performanţă este de 2.22 

(11.04 faţă de 8.82), ȋn timp ce la Şcoala Gimnazială Take Ionescu, aceasta 

este de 2.91 (13.94 faţă de 11.03), astfel ȋncȃt diferenţa ȋnregistrată ȋntre 

creşterile de performanţă dintre două şcoli este de doar 0.69. 

Aceste rezultate vin să confirme faptul că, din punct de vedere al 

capacităţii motrice, copiii aflaţi la vȃrsta de 6-7 ani, performează aproximativ 

la fel.  

Analizȃnd valorile obţinute pentru coeficientul de variabilitate 

(24.38% iniţial şi 25.82% la final pentru Şcoala nr. 206 şi 22.85% iniţial şi 

21.38% la final pentru Şcoala Take Ionescu) putem trage concluzia că, media 

aritmetică şi abaterea standard sunt suficient de reprezentative pentru ambele 

şcoli, ȋmprăştierea datelor fiind de un bun nivel. Putem aprecia, de asemenea, 

că gradul de omogenitate al celor două grupuri este bun. 

  

10.1.1.2  Săritura în lungime de pe loc 
 

Proba de motricitate săritura în lungime de pe loc, este o probă foarte 

îndrăgită de micuţii elevi. 

Ca o concluzie generală, se observă, per total, o îmbunătăţire a 

performanţelor fetelor faţă de o relativă constanţă sau creştere uşoară a 

băieţilor, iar mediile generale la cele două şcoli sunt, de asemenea, foarte 

apropiate şi, în acelaşi timp, superioare valorilor medii de referinţă. 
 

Şcoala Gimnazială nr. 206 

Subiecţii testaţi 
(28) 

Săritura în lungime de pe loc (m) 

Fete Băieţi 

Media per gen 1.20 1.32 

Media generală a clasei 1.25 m 
 

Fig. 15 – Rezultatele testului de final de an la proba “săritura în lungime”  

la Şcoala Gimnazială nr. 206, Bucureşti 
 

Şcoala Gimnazială Take Ionescu 

Subiecţii testaţi 
(31) 

Săritura în lungime de pe loc (m) 

Fete Băieţi 

Media per gen 1.19 1.25 

Media generală a clasei 1.21 
 

Fig. 16 – Rezultatele testului de final de an la proba “săritura în lungime”  
la Şcoala Gimnazială Take Ionescu, Râmnicu Vâlcea 
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Valorile de referinţă faţă de care se raportează rezultatele finale ale 

testelor aplicate copiilor din clasele pregătitoare observate, sunt chiar sub cele 

realizate de copiii celor două şcoli.  

Baremurile aşteptate au fost pentru fete 1.17m, iar pentru băieţi 1.27m. 

Graficul nr. 6 scoate în evidenţă performanţa copiilor şi certifică munca 

profesorilor implicaţi în pregătirea lor. 
 

 
 

Graficul nr. 6 – Raportul dintre mediile per gen şi generale faţă de valorile medii de referinţă la 

proba de motricitate săritura în lungime de pe loc 

 

Rezultatele obţinute la testele iniţiale şi finale de la ambele şcoli, la 

proba motrică “săritura ȋn lungime de pe loc”, confirmă ȋmbunătăţirea 

performanţelor copiilor iar valorile de creştere sunt aproximativ egale.  

La Şcoala Gimnazială nr. 206 din Bucureşti creşterea de performanţă 

este, ȋn medie, de 5 cm (1.20m iniţial şi 1.25m final) ȋn timp ce la Şcoala 

Gimnazială Take Ionescu din Rȃmnicu Vȃlcea aceasta este de 7 cm (1.14m 

iniţial şi 1.21m final), astfel ȋncȃt diferenţa dintre creșterile ȋnregistrate ȋntre 

cele două şcoli, la testul final, este, ȋn medie, de doar 2 cm. 

Creşterile mediilor per gen, la cele două şcoli, au fost  următoarele: 

 pentru Şcoala Gimnazială nr. 206: 

 fetele, creştere de la 1.16 la 1.20 (creştere medie de 4 cm); 

 băieţii, creştere de la 1.28 la 1.32 (creştere medie de 4 cm). 

 pentru Şcoala Gimnazială Take Ionescu: 

 fetele, creştere de la 1.11 la 1.19 (creştere medie de 8 cm); 

 băieţii, creştere de la 1.17 la 1.25 (creştere medie de 8 cm). 

Copiii au fost extrem de receptivi astfel încât putem evidenţia 

performanţa lor, atât fetele cât şi băieţii având o creştere de 8 cm faţă de 

media iniţială. 
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Analizȃnd valorile obţinute pentru coeficientul de variabilitate (5% 

iniţial şi 0.32% la final pentru Şcoala nr. 206, şi 4.39% iniţial şi 3.31% la 

final pentru Şcoala Take Ionescu) putem trage concluzia că, media aritmetică 

şi abaterea standard sunt reprezentative, ȋmprăştierea datelor fiind foarte mică. 

Putem aprecia că gradul de omogenitate al celor două grupuri, din acest punct 

de vedere, este foarte ridicat. 

 

10.1.1.3  Alergare de viteză pe distanţa de 20 m 
 

Sub diferite forme de manifestare, majoritatea acţiunilor motrice includ 

viteza. Din punct de vedere al definiţiei, specialiştii consideră viteza ca fiind 

rapiditatea cu care se pun în valoare capacităţile motrice. 

Testele iniţiale la şcolile observate au fost, evident, peste valorile medii 

luate ca referinţă.  
 
 

Şcoala Gimnazială nr. 206 

Subiecţii testaţi 
(28) 

Viteza pe 20 m   (sec) 

Fete Băieţi 

Media per gen 5.36 4.78 

Media generală a clasei 5.16 
 

Fig.  17 – Rezultatele testului de final de an la proba “viteză”,  

la Şcoala Gimnazială nr. 206 
 

 

Şcoala Gimnazială Take Ionescu 

Subiecţii testaţi 
(31) 

Viteza pe 20 m   (sec) 

Fete Băieţi 

Media per gen 5.24 4.87 

Media generală a clasei 5.08 
 

Fig.  18  – Rezultatele testului de final de an la proba “viteză”, 

la Şcoala Gimnazială Take Ionescu 

 

Evaluarea finală la Şcoala Gimnazială nr. 206 a scos în evidenţă un 

uşor progres, ca medie, pentru fetele din clasa pregătitoare cu un câştig de 

0.07 sec (de la media iniţială 5.43 sec la 5.36 sec), ȋn timp ce băieţii au făcut 

un salt spectaculos, de la 5.08 sec la testarea iniţială la 4.78 sec la cea finală 

(un progres de 0.30 sec). 

În acelaşi timp, la Şcoala Gimnazială Take Ionescu s-a evidenţiat un 

progres apropiat ca valoare medie, atât la băieţi cât şi la fete. Valoarea medie 

a progresului obţinut a fost de 0.17 sec la fete şi 0.27 sec la băieţi. 
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Graficul de mai jos scoate în evidenţă o analiză comparativă între cele 

două şcoli precum şi faţă de media de referinţă acceptată la nivelul vârstei de 

6-7 ani. 

 

 Graficul nr. 7 – Raportul dintre mediile per gen şi generale faţă de valorile medii de referinţă la 

proba de motricitate viteza pe 20 m 
 

De remarcat că rezultatele obţinute la testele iniţiale şi finale, de la 

ambele şcoli, la proba motrică “viteza pe 20m”, ne arată ȋmbunătăţirea 

performanţei cu valori aproximativ egale.  

La Şcoala Gimnazială nr. 206 din Bucureşti creşterea de performanţă 

este de 0.15 sec (5.31 sec la testul iniţial şi 5.16 sec la cel final), ȋn timp ce la 

Şcoala Gimnazială Take Ionescu din Rȃmnicu Vȃlcea aceasta este de 0.19 sec 

(5.27 sec iniţial şi 5.08 sec final), astfel ȋncȃt diferenţa dintre valorile medii 

ȋnregistrate la testul final la cele două şcoli este, de doar 0.08 sec. 

Desprindem, şi din acest punct de vedere, concluzia că, copiii aflaţi la 

nivelul claselor pregătitoare, performează aproximativ la fel.  

Analizȃnd valorile obţinute pentru coeficientul de variabilitate (3.39% 

iniţial şi 1.59% la final pentru Şcoala nr. 206 şi 3.04% iniţial şi 3.94% la 

final pentru Şcoala Take Ionescu) putem trage concluzia că media aritmetică 

şi abaterea standard sunt reprezentative, ȋmprăştierea datelor fiind foarte mică.  

Putem aprecia că gradul de omogenitate al celor două grupuri este unul 

bun. 
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10.1.1.4   Genuflexiuni 

 

Valorile de referinţă pentru proba de genuflexiuni sunt următoarele: 
 

Clasa pregătitoare 
(6 – 7 ani) 

Genuflexiuni 

Fete Băieţi 

7-10 9-14 
 

Fig. 19 – Valori medii orientative pentru proba  

de motricitate genuflexiuni 

 

Rezultatele obţinute ne arată o plasare a elevilor, la început de an, 

mulţumitoare faţă de parametrii optimi pentru această categorie de vârstă.  

După cum reiese din tabelul nr. 5, mediile aritmetice generale ale 

fetelor la proba “genuflexiuni”,  adica 8.06 la Şcoala Gimnazială nr. 206 şi 

10.39 la Şcoala Gimnazială Take Ionescu, se situează ȋn valoarea medie luată 

ca referinţă.  

La băieţi este o situaţie aproximativ similară, mediile la cele două şcoli 

(11.70 la Şcoala nr. 206 şi 14.80 la Şcoala Take Ionescu), ȋncadrȃndu-se, de 

asemenea, ȋn valorile de referinţă la nivel naţional. 

Testarea pentru proba genuflexiuni (vezi tabelele nr. 9 şi 10), făcută la 

finele anului şcolar, a confirmat progresul făcut de copii şi sub aspectul 

dezvoltării musculaturii membrelor inferioare, atât fetele, cât şi băieţii din 

ambele şcoli înregistrând valori catalogate ca fiind foarte bune (fig. 20 şi 21). 
 

 

Şcoala Gimnazială nr. 206 

Subiecţii testaţi 
(28) 

Genuflexiuni 

Fete Băieţi 

Media per gen 10.39 14.80 

Media generală a clasei 11.96 
 

Fig. 20 – Rezultatele testului de final de an la proba “genuflexiuni”  
la Şcoala Gimnazială nr. 206, Bucureşti 

 

 

Şcoala Gimnazială Take Ionescu 

Subiecţii testaţi 
(31) 

Genuflexiuni 

Fete Băieţi 

Media per gen 12.53 18.21 

Media generală a clasei 15.10 
 
 

Fig. 21 – Rezultatele testului de final de an la proba “genuflexiuni”  

la Şcoala Gimnazială Take Ionescu, Râmnicu Vâlcea 
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Implementarea corectă a exerciţiilor dedicate dezvoltării musculaturii 

membrelor inferioare, a dus la o îmbunătăţire a rezultatelor cu valori medii 

foarte bune la această vârstă, şi anume: 

 fetele: 

 plus 2.33 genuflexiuni, în medie, la şcoala nr. 206; 

 plus 2.77 genuflexiuni, în medie, la şcoala Take Ionescu. 

 băieţii: 

 plus 3.10 genuflexiuni, în medie, la şcoala nr. 206; 

 plus 3.78 genuflexiuni, în medie, la şcoala Take Ionescu. 
 

Am înregistrat creşteri chiar şi de 5 genuflexiuni, la subiecţii nr. 6 şi nr. 

26 de la Şcoala Gimnazială Take Ionescu. 

Reprezentarea grafică nr. 8 ne arată echilibrul existent între copii, 

indiferent de şcoală, atât la fete, cât şi la băieţi şi, de asemenea, diferenţele 

foarte mici dintre mediile generale ale claselor pregătitoare observate, cu un 

plus pentru baieții Școlii Gimnaziale Take Ionescu. 
 

 

 
 

Graficul nr. 8 – Raportul dintre mediile per gen şi generale faţă de valorile medii de referinţă la 

proba de motricitate genuflexiuni 

 

O altă observaţie interesantă este aceea că rezultatele obţinute la testele 

iniţiale şi finale, de la ambele şcoli, la proba motrică “genuflexiuni”, arată 

creşteri apropiate.  

La Şcoala Gimnazială nr. 206, creşterea de performanţă este de 2.60 

(11.96 faţă de 9.36), ȋn timp ce la Şcoala Gimnazială Take Ionescu, aceasta 

este de 3.23 (15.10 faţă de 11.87), astfel ȋncȃt diferenţa ȋnregistrată ȋntre 

creşterile de performanţă dintre două şcoli este de doar 0.63. 
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Aceste rezultate vin din nou să confirme faptul că, din punct de vedere 

al capacităţii motrice, copiii aflaţi la vȃrsta de 6-7 ani, performează 

aproximativ la fel.  

Analizȃnd valorile obţinute pentru coeficientul de variabilitate 

(24.18% iniţial şi 22.99% la final pentru Şcoala nr. 206 şi 23.90% iniţial şi 

21.32% la final pentru Şcoala Take Ionescu) putem desprinde concluzia că 

atȃt media aritmetică cȃt şi abaterea standard sunt suficient de reprezentative 

pentru ambele şcoli, ȋmprăştierea datelor fiind de un foarte bun nivel. Putem 

aprecia, de asemenea, că gradul de omogenitate al celor două grupuri este 

bun. 

O concluzie interesantă se desprinde analizȃnd parametrul 

“Amplitudinea” (diferenţa dintre valoarea maximă şi cea minimă din tabelul 

cu rezultate, pentru fiecare probă motrică). 

În figurile nr. 22, 23, 24 şi 25 sunt prezentate valorile parametrului 

“Amplitudinea” obţinute atȃt la ȋnceputul, cȃt şi la finalul anului şcolar. 
 

 

 

 
Amplitudinea 

Ridicări de trunchi din culcat dorsal 

Şcoala Gimnazială nr. 206 
Şcoala Gimnazială  

Take Ionescu 

Test iniţial Test final Test iniţial Test final 

5 6 9 9 

Fig. 22 – Amplitudinea la ȋnceput şi la final de an şcolar la proba 
“ridicări de trunchi din culcat dorsal” 

 

 

 

 
Amplitudinea 

Săritura ȋn lungime de pe loc 

Şcoala Gimnazială nr. 206 
Şcoala Gimnazială  

Take Ionescu 

Test iniţial Test final Test iniţial Test final 

0.22 0.21 0.25 0.19 

Fig. 23 – Amplitudinea la ȋnceput şi la final de an şcolar la proba “săritura ȋn lungime de pe loc”  
 

 

 

 
Amplitudinea 

Viteza pe 20 m 

Şcoala Gimnazială nr. 206 
Şcoala Gimnazială  

Take Ionescu 

Test iniţial Test final Test iniţial Test final 

0.52 0.70 0.57 0.61 

Fig. 24 – Amplitudinea la ȋnceput şi la final de an şcolar  la proba “viteza pe 20 m”  
 

 

 

 
Amplitudinea 

Genuflexiuni 

Şcoala Gimnazială nr. 206 
Şcoala Gimnazială  

Take Ionescu 

Test iniţial Test final Test iniţial Test final 

8 9 8 10 

Fig. 25 – Amplitudinea la ȋnceput şi la final de an şcolar la proba “genuflexiuni”  
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Analizând rezultatele ȋn ansamblul lor este clar că se remarcă un plus ȋn 

favoarea băieţilor, final aşteptat ca urmare a disponibilităţii mai mari a 

băieţilor pentru efortul fizic. 
 

Privind retrospectiv, la ambele şcoli se confirmă faptul că rezultatele 

obţinute per gen sunt aproximativ egale, cu foarte mici diferenţe.  
 

10.1.2  Analiza măsurătorilor antropometrice la cele două şcoli 
 

 

Măsurătorile antropometrice, în cadrul Proiectului Biomotric, 

efectuate la cele două şcoli gimnaziale cercetate, au produs următoarele 

rezultate (tabelele nr. 8 şi 9): 

Subiecţi 
 

Fete (f) 
 

Băieţi (b) 

 

Măsurători antropometrice 
 

Înălțime 
 

Greutate 
Lungime 

talpă 

Înălțimea 

bustului 

Anvergură 

brațe 
 

Media generală  

a clasei 

 

1.23 
 

23.07 
 

17.04 
 

64.43 
 

1.25 

 

Amplitudinea 
 

0.11 
 

7 
 

5 
 

14 
 

0.10 

Abaterea standard 

(S) 
0.028 3.78 2.55 

 

9.51 
 

0.024 

Coeficientul de 

variabilitate   (Cv) 
2.27% 16.38% 14.96% 

 

14.76% 
 

1.92% 

Tabelul nr.  12 – Măsurători antropometrice la clasa pregătitoare 
a Şcolii Gimnaziale nr. 206 

 

Subiecţi 
 

Fete (f) 

Băieţi (b) 

 

Măsurători antropometrice 
 

Înălțime 
 

Greutate 
Lungime 

talpă 

Înălțimea 

bustului 

Anvergură 

brațe 

Media generală 

a clasei  (X) 

 

1.24 
 

23.65 
 

17.97 
 

65.32 
 

1.26 

Amplitudinea  

(A) 

 

0.15 
 

12 
 

5 
 

10 
 

0.11 

Abaterea 

standard (S) 
0.04 3.06 1.53 

 

2.92 
 

0.03 

Coeficientul de 

variabilitate   (Cv) 
3.23% 12.92% 8.51% 

 

4.47% 
 

2.38% 

Tabelul nr. 13 – Măsurători antropometrice la clasa pregătitoare 

a Şcolii Gimnaziale Take Ionescu 

Măsurătorile s-au făcut atât la începutul anului şcolar, cât şi la finalul 

acestuia. Noi am luat în considerare, în primă fază, măsurătorile făcute la 

începutul anului, relevante pentru starea fizică a copiilor la vârsta de 6-7 ani, 

vârsta intrării acestora sub incidenţa unui program riguros organizat în mediul 

şcolar. 
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Pe lângă media generală a fiecărei clase am comparat şi mediile 

generale per gen la fiecare dintre clasele pregătitoare observate.  

O concluzie certă, desprinsă după calculul abaterii standard şi a 

coeficientului de variabilitate pentru ambele şcoli, la toate cele 5 măsurători 

antropometrice, este aceea că se remarcă un înalt grad de omogenitate la 

fiecare din şcolile cercetate. 

Se poate observa cu uşurinţă că diferenţele dintre mediile generale per 

gen de la cele două şcoli observate sunt foarte mici. 
 

Şcoala 

gimnazială 

 
 

Înălţime 

 
 

Greutate 
Lungime 

talpă 

Înalţime 

bust 

Anvergură 

braţe 
Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi Fete Băieţi 

 

206 
 

1.22 
 

1.25 
 

22.33 
 

24.40 
 

16.78 
 

17.50 
 

63.06 
 

66.90 
 

1.24 
 

1.27 

Take 

Ionescu 

 

1.22 
 

1.25 
 

21.92 
 

24.80 
 

16.83 
 

18.70 
 

62.42 
 

67.80 
 

1.24 
 

1.28 

 

Diferenţa 
 

0 
 

0 
 

0.41 
 

0.40 
 

0.05 
 

1.20 
 

0.64 
 

0.90 
 

0 
 

0.01 
 

Tabelul nr. 14 – Mediile măsurătorilor antropometrice, per gen, la ambele şcoli cercetate 

Rezultatele obţinute în urma măsurătorilor antropometrice se 

încadrează în media generală la nivel naţional pentru această grupă de vârstă. 

Un alt parametru interesant de analizat este amplitudinea.  

Valorile înregistrate de parametrul amplitudine, vine să confirme 

creşterile uniforme înregistrate la ambele şcoli, atât la fete, cât şi la băieţi. 

Raportul dintre valoarea cea mai mare a şirului faţă de cea mai mică 

este sensibil egal la cele două şcoli, chiar dacă numărul subiecţilor este diferit 

(tabelul nr. 15). 
 
 

 

 

Şcoala 

Gimnazială 

Amplitudinea 
 
 

Înălţime 

 
 

Greutate 
Lungime 

talpă 

Înalţime 

bust 

Anvergură 

braţe 

206 0.11 7 5 14 0.10 

Take Ionescu 0.15 12 5 10 0.11 

Diferenţa 0.04 5 0 4 0.01 
 

Tabelul nr. 15 – Diferenţa dintre valorile amplitudinii la fiecare măsurătoare antropometrică  

la cele două şcoli cercetate. 

 

În concluzie, valorile înregistrate pentru amplitudine demonstrează că 

s-au înregistrat creşteri ale valorilor antropometrice la ambele şcoli, iar 

progresele au fost constante din punct de vedere al valorilor absolute şi nu au 

crescut diferenţele dintre valorile minime şi cele maxime. 

O confirmare în plus a faptului că dezvoltarea copiilor este uniformă. 
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Capitolul 11 

 

Sondaj de opinie. Opţiunile copiilor. 
 

În demersul nostru de a susţine şi demonstra utilitatea şi oportunitatea 

introducerii jocurilor sportive la nivelul claselor pregătitoare, am iniţiat un 

sondaj de opinie pe care l-am făcut la nivelul a trei clase pregătitoare. 

Cu permisiunea şi asistenţa profesorilor de specialitate implicaţi în 

pregătirea copiilor, am adresat copiilor următoarea întrebare: 

Pe care dintre următoarele jocuri sportive ai vrea să-l înveţi? Poţi 

alege două, în ordinea preferinţei, dintre următoarele: 

 minihandbal; 

 minifotbal; 

 minibaschet; 

 rugby-tag. 

Opiniilor copiilor de la Şcolile Gimnaziale nr. 206 din Bucureşti şi 

Take Ionescu, le-am adăugat opiniile formulate de copiii clasei pregătitoare 

de la Şcoala Gimnazială nr. 10, din Râmnicu Vâlcea.  

Iată rezultatele obţinute: 

În tabelul nr. 16, sunt inserate opţiunile copiilor din clasa pregătitoare a 

Şcolii Gimnaziale nr. 206 din Bucureşti. 
 

Subiecţii chestionaţi 
 

Fete (f) 

Băieţi (b) 

Opţiuni 
A - prima opţiune               B - opţiunea secundară 

Minihandbal Minifotbal Minibaschet 

 

Rugby Tag 

Rezultat optiuni 9-A; 8-B 8-A; 7-B 9-A; 10-B 2-A; 3-B 
 

Tabelul nr. 16 – Rezultatul sondajului de opinie la Şcoala Gimnazială nr. 206, Bucuresti 

 

Concluziile desprinse din opţiunile copiilor Şcolii Gimnaziale nr. 206, 

sunt următoarele: 
 

 interes major pentru jocurile sportive; 

 19 opţiuni din 28 sunt pentru jocul de baschet (9 ca primă opţiune – 

8 fete şi un băiat) şi 10 ca opţiune secundară (8 fete şi 2 băieţi); 

 pe locul doi în preferinţe este minihandbalul, cu 17 opţiuni (9 

principale – toate ale fetelor, şi 8 secundare – 6 fete şi 2 băieţi); 

 urmează minifotbalul, cu 15 opţiuni (8 principale – 7 băieţi şi o fată, 

şi 7 secundare – 4 fete şi 3 băieţi); 

 jocul de rugby-tag este preferat de 5 copii, toţi băieţi (opţiune 

principală - 2, secundară - 3). 
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Raportul numeric al fetelor faţă de cel al băieţilor este de 18 la 10, ceea 

ce justifică şi opţiunile acestora: mai multe pentru jocurile de minibaschet şi 

minihandbal. 
 

Sondajul de opinie făcut la nivelul clasei pregătitoare la care îmi 

desfăşor activitatea ca profesor de Educaţie fizică, arată încurajator pentru 

mine, având în vedere numărul relativ mare de opţiuni pentru rugby-tag.  

Raportul numeric al fetelor faţă de băieţi în clasa mea este de 17 la 14, 

ceea ce explică oarecum opţiunile totale (vezi tabelul nr. 17). 

 

Subiecţii chestionaţi 
 

Fete (f) 

Băieţi (b) 

Opţiuni 
A - prima opţiune               B - opţiunea secundară 

Minihandbal Minifotbal Minibaschet 

 

Rugby Tag 

Rezultat optiuni 5-A; 10-B 9-A; 6-B 11-A; 8-B 6-A; 7-B 
 

Tabelul nr. 17 – Rezultatul sondajului de opinie la Şcoala Gimnazială Take Ionescu 

 din Râmnicu Vâlcea 
 

Concluzii asupra sondajului: 

 interes major pentru jocurile sportive; 

 jocul cel mai îndrăgit este minibaschetul, cu 19 opţiuni (11 

principale – 9 fete şi 2 băieţi şi 8 secundare – 5 fete şi 3 băieţi); 

 locul doi, ocupat de minifotbal, cu 15 opţiuni (9 principale – toate 

ale băieţilor şi 6 secundare – 3 băieţi şi 3 fete); 

 la egalitate cu minifotbalul, 15 opţiuni, dar cu doar 5 opţiuni 

principale (toate ale fetelor), şi 10 secundare (7 fete şi 3 băieţi), este 

jocul de minihandbal; 

 opţiunile pentru jocul de rugby-tag sunt în număr de 13 (6 principale 

– 3 fete şi 3 băieţi, şi 7 secundare – 2 fete şi 5 băieţi). 

 

Spre deosebire de cele două şcoli prezentate anterior, la Şcoala 

Gimnazială nr. 10 din Râmnicu Vâlcea, opţiunile în favoarea jocului rugby-

tag sunt mult mai multe având în vedere că, experimental, s-au organizat  

competiţii între clase şi chiar între şcoli, la nivel naţional (tabelul nr. 18). 

 

Subiecţii chestionaţi 
 

Fete (f) 

Băieţi (b) 

Opţiuni 
A - prima opţiune               B - opţiunea secundară 

Minihandbal Minifotbal Minibaschet 

 

Rugby Tag 

Rezultat optiuni 3-A; 4-B 6-A; 9-B 7-A; 10-B 13-A; 6-B 
Tabelul nr. 18 – Rezultatul sondajului de opinie la Şcoala Gimnazială nr. 10 

 din Râmnicu Vâlcea 
 



 

 

TEZĂ DE DOCTORAT - Dezvoltarea capacității motrice a elevilor clasei pregătitoare prin 

includerea jocurilor sportive în lecția de educație fizică. 
 

53 
 

Deşi raportul numeric dintre fete şi băieţi este uşor în favoarea fetelor 

(15 la 14), opţiunile sunt aproape egale în ceea ce priveşte opţiunea 

principală.  

Concluziile desprinse din analizarea sondajului de opinie la Şcoala 

Gimnazială nr. 10, sunt următoarele: 

 interes major pentru jocuri sportive, cu precădere rugby-tag; 

 din totalul de 29 de elevi, 19 au optat pentru rugby tag (13 – 

opţiune principală – 6 fete şi 7 băieţi, şi 6 – opţiune secundară – 4 

fete şi 2 băieţi); 

 al doilea sport preferat este minibaschetul, cu 17 opţiuni (7 - 

opţiune principală – 6 fete şi un băiat, şi 10 opţiuni secundare – 7 

fete şi 3 băieţi); 

 locul trei este ocupat de minifotbal, cu 14 opţiuni în total, dintre 

care 6 opţiuni principale (numai băieţi) şi 9 opţiuni secundare (2 fete 

şi 7 băieţi); 

 cele mai puţine opţiuni am înregistrat pentru minihandbal, 7, dintre 

care 3 opţiuni principale (toate ale fetelor) şi 4 opţiuni secundare (2 

fete şi 2 băieţi). 

Opţiunile copiilor nu fac decât să vină în sprijinul demersului 

nostru şi anume acela de a se introduce în programa orelor de educaţie 

fizică, la scară naţională, iniţierea în jocurile sportive de echipă. 

Analizând rezultatele consemnate în tabelele nr. 16, 17 şi 18, 

desprindem câteva concluzii generale foarte interesante (prezentate în 

graficele nr. 9, 10 şi 11). 
  

Iată câteva dintre acestea: 

 conform aşteptărilor, opţiunile fetelor din şcolile gimnaziale nr. 206 si 

Take Ionescu, în ceea ce priveşte jocul de rugby-tag, au fost mult mai 

mici în timp ce fetele de la Şcoala Gimnazială nr. 10 au nu mai puţin de 

6 opţiuni principale şi 4 secundare pentru acest sport; explicaţia este 

aceea că fetele Școlii nr. 10 au intrat în contact cu tainele acestui sport şi 

chiar îl practică (vezi graficul nr. 9); 

 opţiunile, absolut remarcabile, ale fetelor pentru jocul de baschet, în 

fiecare dintre cele trei şcoli numărul lor fiind foarte mare (un total de 23 

de opţiuni principale dintr-un total de 27, la care se mai adaugă încă 

28 de opţiuni secundare); 
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Graficul nr. 9 – Opţiunile cumulate ale fetelor din clasele pregătitoare în legătură  

cu jocul sportiv preferat 

 foarte aproape de opţiunile fetelor pentru minibaschet, sunt cele pentru 

minihandbal, şi anume un total de 17 opţiuni principale şi 14 

secundare; 

 minifotbalul este prezent în opţiunile fetelor celor trei şcoli doar cu o 

singură opţiune principală (o fată de la şcoala nr. 206) şi 9 opţiuni 

secundare. 

În ceea ce priveşte opţiunile cumulate ale băieţilor (graficul nr. 10): 

 pe primul loc, conform aşteptărilor, se situează minifotbalul, cu 22 

opţiuni principale şi 10 opţiuni secundare; 

 al doilea joc sportiv în preferinţele băieţilor se dovedeşte a fi rugby-tag; 

numărul opţiunilor este relativ mare şi datorită băieţilor Şcolii 

Gimnaziale nr. 10, aflaţi în acelaşi oraş cu Şcoala Gimnazială Take 

Ionescu, astfel încât au putut avea informaţii despre acest joc;  

 deşi jocul de rugby-tag nu a fost prezentat micilor elevi ai Şcolii 

Gimnaziale nr. 206 din Bucureşti, opţiunile (5 la număr, din care două 

principale) sunt exprimate în favoarea acestui joc; 

 surprinzător este numărul relativ mic al opţiunilor pentru minibaschet 

(12 opţiuni dintre care doar 4 principale); 

 poate nu este chiar o surpriză numărul extrem de mic de opţiuni (doar 7, 

toate secundare) pentru minihandbal, având în vedere actualul nivel al 

acestui sport în România. 
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Graficul nr. 10 – Opţiunile cumulate ale băieţilor din clasele pregătitoare în legătură  

cu jocul sportiv preferat  

Ce ne arată graficul cu valorile cumulate ale opţiunilor tuturor copiilor?  

 cele mai multe opţiuni, 55 (principale + secundare), sunt pentru 

minibaschet; 

 minifotbalul, cu 45 de opţiuni cumulate; 

 minihandbalul devansează jocul de rugby-tag (39 opţiuni totale la 37). 

 

 
 

Graficul nr. 11 – Opţiunile elevilor tuturor claselor pregătitoare cercetate  

 în legătură cu jocul sportiv preferat 
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Capitolul 12 

 

Corelare între ipotezele de lucru şi  

concluziile rezultate în urma cercetării 
 

Rezultatele sunt foarte încurajatoare şi arată, pe de o parte, pregătirea 

temeinică a profesorilor de educaţie fizică şi, pe de altă parte, coerenţa şi 

justeţea programei şcolare pentru clasa pregătitoare.  
 

1. Considerăm că, pe lângă probele de motricitate la care au fost testaţi 

copiii, introducerea jocurilor de mişcare cu elemente ale jocurilor 

sportive de echipă, la nivelul claselor pregătitoare, va conduce la 

dezvoltarea, atât fizică cât şi psihică, a copiilor.  
 
 

Concluzii 
 

Rezultatele testelor de motricitate şi psihomotricitate aplicate elevilor 

din clasele pregătitoare cercetate, au relevat utilitatea menţinerii disciplinei 

Educaţie Fizică la nivelul învăţământului primar. 

 Aplicarea corectă a Protocolului Biomotric şi diversificarea exerciţiilor 

făcute la nivelul copiilor de 6-7 ani, au avut ca efect îmbunătăţirea, aproape 

fără excepţie, a parametrilor fizici şi psihici ai copiilor.  

S-au înregistrat creşteri spectaculoase ale rezultatelor obţinute, cum ar 

fi, de exemplu, media săriturii în lungime de pe loc, de la 1.14 iniţial la 1.21 

final la Şcoala Gimnazială Take Ionescu.  

De asemenea, educarea poziţiei corpului şi a mişcării corecte a braţelor 

pe lângă corp în timpul alergării, au făcut ca rezultatele copiilor să se 

îmbunătăţească considerabil. Băieţii din ambele şcoli gimnaziale cercetate au 

avut timpi înregistraţi mult mai buni decât la începutul anului şcolar. Astfel, 

cei de la Şcoala Gimnazială nr. 206 şi-au îmbunătăţit media pe distanţa de 

20m de la 5.08 sec la început de an, la 4.78 sec la final, iar cei de la Şcoala 

Gimnazială Take Ionescu, de la 5.10 sec la 4.87 sec. 

2. Avem convingerea că un efect în timp al introducerii jocurilor de 

mişcare cu elemente ale jocurilor sportive de echipă, va fi 

atragerea copiilor către practicarea jocurilor sportive preferate 

precum şi implementarea rutinei exerciţiului fizic. 

 

Concluzii  
 

Pe lângă dezvoltarea, atât din punct de vedere fizic, cât şi mental, a 

copiilor, urmărim şi formarea, încă de la această vârstă, a unei temelii solide 

pentru viitoare caractere puternice. 
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Îmbunătăţirea evidentă a capacităţilor lor motrice, poate fi, în opinia 

noastră, completată şi prin acţiuni coordonate, specifice, cu regulile precise 

ale jocurilor sportive.  

De asemenea, considerăm că iniţierea copiilor de 6-7 ani în practicarea 

jocurilor sportive prin intermediul jocurilor de mişcare, va conduce la 

dezvoltarea spiritului de competiţie, la dorinţa de a fi cel mai bun şi, în acelaşi 

timp, la înţelegerea noţiunii de fair-play. 
 

Concluzii  
 

Implicat personal în educarea fizică a copiilor din clasele pregătitoare, 

am constatat pasiunea pe care o au copiii pentru exerciţiile cu teme legate de 

iniţierea în jocuri sportive. Atât fetele, cât şi băieţii manifestă o atitudine 

favorabilă învăţării unui joc sportiv.  

În opinia noastră, jocurile de mişcare clasice, îmbunătăţite cu 

elementele unui joc sportiv,  în  conformitate cu opţiunile copiilor, nu fac 

altceva decât să-i atragă pe aceştia către sport, în general.  

Trebuie să remarcăm şi să punctăm în acelaşi timp, opţiunea părinţilor 

de a avea copiii implicaţi în învăţarea unui joc sportiv. Sportul de echipă, 

indiferent care ar fi acesta, va avea darul de a-i pregăti pe copii atât din punct 

de vedere fizic, cât şi mental pentru un regim de viaţă sănătos.  

Toate acestea vin să sprijine opţiunea noastră de a diversifica programa 

şcolară pentru învăţământul primar, opţiune pe care o materializăm în cele 

ce urmează. 

Propunem în paginile următoare două proiecte de programă școlară 

pentru disciplinele opționale: „Joc sportiv pentru micii școlari: 

MINIFOTBAL MIXT” și „RUGBY TAG: Jocul micilor elevi”. Menţionăm că 

proiectele didactice (planurile de lecţie) elaborate în intervenția noastră, 

pentru cele două jocuri sportive, pot fi văzute în secţiunea Anexe,  parte a 

acestei lucrări. 
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