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INTRODUCERE 

  

Introducere în problematica cercetării 

Această lucrare abordează fenomenul abandonului școlar perceput ca un fenomen 

social dificil, întâlnit mai ales în țările subdezvoltate și în curs de dezvoltare. Abandonul 

școlar din România s-a amplificat în ultimii ani îndeosebi în mediul rural. 

Rata abandonului școlar din țara noastră a înregistrat de-a lungul timpului numeroase 

fluctuații. Conform datelor din Raportul privind starea învățământului preuniversitar din 

România 2019 - 20201, în anul școlar 2011-2012, rata abandonului școlar la învățământul 

primar și gimnazial a fost de 1,4%, în anul școlar 2013-2014, aceasta a scăzut la 1,5% pentru 

ca în anul școlar 2015-2016 să crească din nou la 1,8%. 

Pentru a obține rezultatele dorite trebuie să se realizeze un parteneriat între factorii 

educaționali cei mai importanți și anume: școală-familie-comunitate, aceștia susținându-se 

în toate activitățile educative realizate pentru a preveni fenomenul de abandon școlar. 

Identificarea factorilor de risc și efectele abandonului școlar, trebuie analizate la nivel 

social și individual. Fenomenul de abandon școlar este perceput în mai multe moduri și 

anume: renunțarea la studii aceasta fiind provocată de diverse cauze cele mai importante 

fiind cele de ordin financiar, material, lipsa de sprijin educativ, neîncrederea în propriile 

posibilități şi capacități, etichetarea, marginalizarea, familia, comunitatea locală, școala. 

Elevii nu pot face față sarcinilor programelor de învățământ și nu sunt reorientați spre 

școlile adecvate posibilităților lor, toate acestea determinând consecințe negative asupra 

acestora în plan psihologic individual dar și în plan social. 

Din analiza profilului elevilor care se află în risc de abandon școlar și a profilului celor 

care au renunțat la școală, s-a constatat că abandonul școlar nu a apărut dintr-o dată acesta 

fiind efectul unui proces îndelungat de nepăsare față de procesul de școlarizare. Un tipar al 

elevilor aflați în risc de abandon școlar nu există, iar fiecare caz în parte de abandon este 

unic și este efectul acțiunii a unor factori reprezentativi.  
Tratând abandonul şcolar ca efect al insuccesului şcolar, Popescu (1991) precizează că 

acest  fenomen descrie situaţia acelor „elevi care părăsesc şcoala înainte de terminarea ei 

renunţând la studiu în mod deliberat sau forţaţi de anumite împrejurări”2. 

Fiecare copil are o șansă la educație. România se plasează printre țările cu cea mai 

 
1https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/Transparenta/Stare%20invatamant/Star

e%20preuniversitar_rev_5.07.2021.pdf 
2 Popescu, V. (1991), Succesul şi insuccesul şcolar, în Revista de Pedagogie, Nr. 11, 1991 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/Transparenta/Stare%20invatamant/Stare%20preuniversitar_rev_5.07.2021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/Transparenta/Stare%20invatamant/Stare%20preuniversitar_rev_5.07.2021.pdf
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puternică corelație între statusul socio economic și rezultatele academice ale copiilor.  

Datorită lipsei resurselor materiale este afectată sever reușita profesională și crește 

riscul de abandon școlar înaintea studiilor liceale.3 

Motivarea alegerii temei  

Tema abordată în această cercetare este de actualitate şi tratează o problemă foarte 

importantă din prezent. Pornind de la faptul că participarea la educație este un drept, dar şi 

o obligație a copilului, este necesar ca acei factori implicați în acest proces instructiv-

educativ să găsească mijloacele necesare ca să acţioneze acolo unde condițiile sociale și 

economice sunt deficitare. 

Motivul principal al alegerii temei de față, este legat de interesul pe care l-am 

manifestat în ultimii ani pe direcția cunoașterii aspectelor ce țin de ameliorarea fenomenului 

de abandon școlar la nivelul județului Vrancea, precum și a problematicii complexe a 

îmbunătățirii prezenței elevilor la școală prin diferite programe şi activități extracurriculare 

sportive. 

Am abordat această temă şi prin natura activității pe care o am și anume faptul că sunt 

cadru didactic, manageriez o școală gimnazială din mediul rural și încerc să previn 

abandonul elevilor din școala noastră. Îmi doresc foarte mult și încerc să găsesc și să aleg 

soluțiile practice de intervenție în vederea recuperării acelor elevi care sunt în risc de 

abandon școlar, prin diferite programe şi activităţi atât sociale cât şi sportive, care privesc 

îmbunătăţirea calităţii vieţii.  

Cercetarea de față, a pornit de la premisa potrivit căreia implementarea unei strategii 

privind folosirea unor programe extracurriculare de intervenție de tip sportiv pentru 

prevenirea abandonului școlar, va duce la îmbunătățirea rezultatelor elevilor la școală și va 

crește numărul participanților prezenți la aceste activități. Știm că obiectivul UE și al politicii 

sociale este de scădere a ratei de abandon școlar până în anul 2020. 

Una dintre formele de exercitare și modelare a personalității umane, o reprezintă 

educația fizică și activitățile sportive cu contribuții la conceperea și dezvoltarea ființei 

umane. Dacă timpul liber este folosit judicios, el devine o oportunitate de formare a 

personalității umane. „Educaţia fizică este accesibilă tuturor oamenilor, indiferent de starea 

lor de sănătate, vârstă, ocupaţie, sex, rasă, credinţă religioasă, apartenenţă politică, etnie, 

zonă social-economică sau geografică”.4 

Educaţia fizică beneficiază de un număr foarte mare de exerciţii fizice. În diferitele  

 
3 https://www.salvaticopiii.ro/afla-mai-multe/noutati/3-din-10-copii-din-romania-cresc-in-saracie  
4 Titularizare EFS - Teorie și Didactică - Programa Rezolvata | PDF (scribd.com) 

https://www.salvaticopiii.ro/afla-mai-multe/noutati/3-din-10-copii-din-romania-cresc-in-saracie
https://ro.scribd.com/document/468328017/Titularizare-EFS-TEORIE-si-DIDACTICA-Programa-Rezolvata-2
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forme de organizare educaţia fizică operează cu exerciţii pentru influenţarea dezvoltării 

armonioase a corpului, exerciţii pentru dezvoltarea calităţilor motrice, exerciţii din 

deprinderile şi priceperile motrice (de bază, utilitar-aplicative şi specifice sporturilor), 

exerciţii din gimnastică, exerciții din dansuri sportive etc.5 

 

PARTEA I CADRUL TEORETIC, CONCEPTUAL ȘI METODOLOGIC DE 

REALIZARE A TEMEI DE CERCETARE 

 

CAPITOLUL 1 - ASPECTE CONCEPTUALE ÎN LEGATURĂ CU TEMA ȘI 

REFLECTAREA EI ÎN FLUXUL INFORMAȚIONAL DE SPECIALITATE 

1.1 Școala în context european - consideraţii generale 

O opțiune strategică pentru țara noastră a fost integrarea în Uniunea Europeană, care a 

oferit cadrul pentru impactul globalizării cu riscuri mai reduse şi cu beneficii amplificate. 

1.2 Obiective de guvernare  

În Hotărârea nr. 45 din anul 2021, publicată în Monitorul Oficial numărul 877 din 21 

decembrie 2012 la capitolul educație, au fost stabilite obiectivele de guvernare dintre care 

amintim6: 

➢ dezvoltarea și mărirea performanței  sistemului românesc de învăţământ; 

➢ garantarea politicilor de echitate socială; 

➢ consolidarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, 

intelectuală şi profesională, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; 

➢ accesul la sistemul de educaţie, la formare profesională, la cercetare și deschidere 

către societate, către mediul social, economic şi cultural; 

➢ susținerea gradului de coeziune socială şi  participarea cetăţenilor la programele de 

dezvoltare economică şi socială prin promovarea cetăţeniei active; 

➢ dinamizarea inovării şi creativităţii, a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de 

educaţie şi de formare profesională; 

1.3 Direcţiile de acţiune ale învăţământul preuniversitar7  

 În Raportul privind starea învățământului preuniversitar din România (MENCS, 

2015), sunt evidențiate următoarele direcții de acțiune pentru învățământul preuniversitar:  

➢ încrederea în cadrul legislativ fundamental privind buna funcționare a sistemului de 

 
5 Cârstea, Gh., (2000). Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura AN-DA, București 
6 Hotărârea nr. 45 din anul 2021 publicată în Monitorul Oficial numărul 877 din 21 decembrie 2012 
7 Raport privind starea învățământului preuniversitar în România, MENCS, 2015, p. 69 
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învățământ; 

➢ garantarea  șanselor egale de acces la educație; 

➢ actualizarea curriculumului; 

➢ actualizarea sistemului de evaluare și examinare; 

➢ menținerea calității în învățământul preuniversitar; 

➢ stimularea învățării pe tot parcursul vieții; 

➢ înlăturarea corupției din școli; 

1.4 Strategia educaţională 

Pentru o planificare eficientă în domeniul educaţiei, este nevoie de informaţii cu 

privire la cererea potenţială pentru anumite specializări. 

Din datele proiectării populaţiei şcolare reiese că în următorii ani, populaţia cu vârsta 

între 3 - 24 ani care face parte dintr-o formă de învăţământ, se va diminua în medie cu 

aproape 40 mii persoane pe an ajungând în anul 2015 la 2814,1 mii persoane, crescând ușor 

în anul 2020 cu 503,4 persoane. 

Scăderea va fi uşor mai mare pentru populaţia feminină (-32,1%) decât pentru cea 

masculină (-29,2%). Aceasta va face ca şi diferenţa dintre sexe să se mărească (de la 15,9  

 mii în 2001 la 48,1 mii în 2015). 

Va scădea treptat ponderea populaţiei cu vârsta între 11-24 ani (11-14 ani). Populaţia 

şcolară de gen masculin a fost reprezentată mai bine decât cea de gen feminin, în anul 2015 

numărul băieţilor cu vârsta între 19-24 ani depășind numărul fetelor de 1,5 ori. 

Efectele acestei fluctuații sunt asociate altor fenomene, cum ar fi: natalitate scăzută 

întâlnită după anul 1989 sau creşterea ratei de abandon şcolar la învăţământul liceal (15-18 

ani). 

 

Figură 1.1 Populaţia în vârstă şcolară (3 – 24 ani) 2005 – 2020 

 

3134.9 2801.3 2478 2289.9
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Figură 1.2 Populația școlară 2005 - 2020 

Scăderea natalităţii, este evidentă la grupele de vârstă mică care au frecventat 

învățământul primar şi gimnazial și care s-au redus numeric. 

Pe toată perioada analizată se menționează o scădere numerică a populaţiei şcolare, 

atât pe total cât şi pe genuri. Dacă natalitatea va continua să scadă, atunci și numărul celor 

care vor intra în sistemul de învățământ va fi din ce în ce mai mic. 

1.5 Considerații generale privind organizarea curriculară a învățământului 

Curriculumul este un plan educațional care poate defini scopuri şi obiective pentru o 

acţiune educațională, pentru unele mijloace şi activităţi care se folosesc pentru a atinge 

aceste scopuri și pentru metodele şi instrumentele care evaluează rezultatele8. 

1.6 Aplicarea curriculumului în procesul de învățământ 

Aplicarea curriculumului în procesul de învăţământ reprezintă organizarea procesului 

instructiv-educativ în raport cu cerinţele şi conţinutul unui curriculum propus. 

1.7 Structura sistemului de învățământ 

Sistemul de învățământ este format din totalitatea instituțiilor de învățământ de stat și 

private și este structurat în niveluri educaționale și anume: educația timpurie (0-6 ani), 

învățământul primar (ISCED 1), învățamântul secundar inferior sau gimnazial (ISCED 2), 

învățământul secundar superior (ISCED 3), învățământul profesional și tehnic, învățamântul 

terțiar nonuniversitar (ISCED 4), învățământul superior (ISCED 5-8) și educația adulților9. 

1.8 Profilul de formare al absolventului de învăţământ obligatoriu 

Profilul de formare este o structură etalon a Curriculumului naţional. Acesta reprezintă 

 
8 Potolea, D., Toma, S., Borzea, A. (coord.) (2012), Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al 

curriculumului naţional / Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, EDP, București 

9 Crişan, Al., Cerkez, M., Singer, M., Oghină, D., Sarivan, L., Ciolan, L. (1998) Curriculum Național pentru 

învățământul obligatoriu. Cadru de referință, Editura Corint, București  
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aşteptările faţă de absolvenţii învăţământului obligatoriu şi se bazează pe nevoile sociale 

enunțate în documente și legi, dar şi pe însușirile psiho-pedagogice ale elevilor10. 

1.9 Structura programelor şcolare în învăţământul obligatoriu 

În prezent programele şcolare fundamentează activitatea la clasă a cadrului didactic 

pentru fiecare disciplină de studiu și constituie baza proiectării, realizării și evaluării 

didactice. Programa este parte componentă a curriculumului național și principalul document 

școlar de tip reglator. 

 

1.10 Principiile de bază pentru adaptarea sistemului de învăţământ la sistemul 

UE 

• Modularizarea conţinuturilor învăţământului, este un principiu cu acţiune puternică 

în general la învăţământul profesional şi postliceal (tehnic) şi cu o pondere 

restrânsă uneori nesemnificativă la nivelul gimnaziului şi al liceului; 

• Flexibilitatea pregătirii în şcoli are în vedere formarea capacităţilor de adaptare la 

fluctuaţiile de pe piața muncii, la dinamica impusă de modernizare, ceea ce poate 

însemna schimbarea locului de muncă, a ocupaţiilor, a domeniilor de activitate, de 

mai multe ori pe parcursul vieţii active în profesie; 

• Modernizarea sistemului de evaluare didactică devine o condiţie ”sine qua non” a 

progresului şcolii şi în mod special a eficienţei aplicării celorlalte principii descrise 

mai sus11; 

1.11 Normativitatea pedagogică în procesul de învățământ 

Învăţământul se desfăşoară pe baza unor norme unele juridice, altele administrative, 

ştiinţifico-pedagogice, etice etc. Un interes deosebit îl prezintă normele care au ajuns la rang 

de principii de învăţământ sau principii didactice. 

Funcţiile principiilor didactice în învăţământ sunt următoarele:  

-orientează demersul pedagogic în raport cu obiectivele curriculumului; 

-normează practica de învăţământ prin obligaţia de respectare a regulilor psihologice, 

pedagogice, metodologice, deontologice etc.; 

-prescrie tratamente adecvate la situaţii de învăţare tipice, fără a emite reţete; 

-reglează activităţile educative în vederea optimizării rezultatelor acestora şi a reducerii 

efectelor nedorite. 

 
10 Crişan, Al., Cerkez, M., Singer, M., Oghină, D., Sarivan, L., Ciolan, L. (1998) Curriculum National pentru 

învățământul obligatoriu. Cadru de referință, Editura Corint, București 
11http://www.unibuc.ro/n/organizare/biroperf/docs/2012/ian/16_12_49_00Legea_Educatiei_Nationale.pdf   
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CAPITOLUL 2 - ABANDONUL ȘCOLAR – PROBLEMĂ STRINGENTĂ A 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN ROMÂNIA 

2.1 Definirea abandonului şcolar (perspectivă teoretică) 

Fenomenul abandonului școlar este unul dintre subiectele importante din agenda 

politică educativă atât din țara noastră cât și din Uniunea Europeană. Dovedit ca o problemă 

socială gravă în foarte multe țări sărace și în țări în curs de dezvoltare, fenomenul de abandon 

școlar a luat proporții în ultimii ani și în România în special în localitățile din mediul rural. 

Fenomenul migraţiei a crescut foarte mult mai ales în contextul european al liberei 

circulaţii a persoanelor, cei care pleacă în altă ţară dar continuă educaţia acolo sunt 

înregistraţi în sistemele noastre ca fiind persoane care au renunțat la școală pentru că nu 

avem o bază de date corectă a acestora. 

La nivelul conceptului de abandon şcolar se impune şi problema celor care au obținut 

rezultate slabe la învăţătură și sunt obligați să aleagă o altă instituţie de învăţământ care să 

le permită o calificare dar care nu are legătură cu calitățile lor. 

Într-un document al Youth Action and Policy Association-YAPA (2012), se 

menţionează că termenul corect care trebuie folosit este cel de părăsire timpurie a şcolii 

(early school leaving) întrucât, nu toţi cei care au părăsit timpuriu şcoala au abandonat-o, 

poate că a fost o decizie raţională să urmărească alte scopuri, precum angajarea sau 

specializarea în altceva, poate au ales să înveţe o meserie sau să facă ucenicie.12. 

Termenii se suprapun şi se utilizează ca şi sinonime de cele mai multe ori. Una dintre 

cele mai vechi definiţii este cea a lui Morrow (1987), conform căruia „elevul care 

abandonează şcoala, este acel elev care a fost înregistrat în sistem, dar care nu mai este activ, 

înregistrează mai mult de 15 zile de absenţe care nu sunt motivate, are rezultate slabe la 

învăţătură şi nu este înregistrat cu vreo cerere pentru o altă formă de învăţământ” 13. 

În situaţiile de abandon şcolar se găsesc acei elevi care lipsesc de la școală și nu merg 

la cursurile de zi din învăţământul obligatoriu, depășind cu patru ani vârsta clasei respective. 

Din punct de vedere economic, Neamţu (2003) spune că abandonul şcolar reprezintă 

un indicator al eficienţei sistemului educaţional, iar când acest indice de abandon şcolar este 

 
12 Youth Action and Policy Association-YAPA, Access and Equity manual or working with young people 

(2012), p. 635. 
13 https://zdocs-Studiu diagnostic privind situația abandonului școlar și părăsirea timpurie a școlii în mediul 

rural. Raport de cercetare, București, 2011  
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mare, înseamnă că sistemul educaţional este ineficient.14 

2.2 Aspecte privind absenteismul școlar în România 

Termenul de absenteism școlar, poate fi descris ca lipsa de la școală a elevilor care 

urmează învățământul formal sau non-formal unde prezența este obligatorie. Un elev care 

lipsește o oră din programul școlar comite o absență. În învățământul obligatoriu, instituțiile 

școlare și familia sunt responsabile pentru prezența elevilor la școală. 

Unele instituții școlare pot adopta măsuri care sunt incluse în planul de dezvoltare 

instituțională care previn și combat absenteismul, precum și instituirea unor reglementari 

interne pentru ameliorarea prezenței școlare (la 10 absențe nemotivate se scade un punct la 

purtare)15. 

2.3 Evoluția fenomenului absenteismului și abandonului școlar în mediul rural  

Învățământul din localitățile rurale, reprezintă o problemă care se concretizează în 

rezultatele școlare slabe, rata de cuprindere școlară sau rata de promovabilitate a diferitelor 

cicluri școlare fiind mult mai mică decât pentru învățământul urban urmată de participarea 

scăzută a adolescenților din mediul rural la nivelurile superioare de învățământ. 

Absenteismul este catalogat ca o problemă socială ce poate fi explicată prin 

caracteristicile socio culturale ale mediului de proveniență, frecvența sa fiind mai mare în 

mediul urban și în familiile sărace16. 

Cauzele abandonului școlar  

Cauzele abandonului școlar pot fi grupate în patru categorii distincte: cauze 

economice, cauze socio-culturale, cauze psihologice și cauze pedagogice. 

În ceea ce privește cauzele de ordin economic, s-a constatat că un statut socio-

economic precar al familiei este strâns corelat cu abandonul școlar. Există familii care nu au 

resursele financiare necesare asigurării rechizitelor școlare, a transportului, a vestimentației 

copiilor, fapt ce reduce semnificativ șansele ca elevii care provin din astfel de medii să 

beneficieze de o educație completă. 

Într-un studiu privind copiii din familiile sărace, realizat de Gh. Barbu (1998) și un 

grup de colaboratori, autorul constată că cea mai mare parte a familiilor cu copii care au 

abandonat școala motivează acest lucru prin imposibilitatea de a face față cheltuielilor pe 

 
14 Neamţu, C. (2003), Devianţa şcolară. Ghid de intervenție în cazul problemelor de comportament ale elevilor, 

Polirom, Iaşi, p. 15 
15 R.O.F.U.I.P./ OMENCS 5079/31. 08. 2016 
16 Neamțu, C. (2003), Devianța școlară. Ghid de intervenție în cazul problemelor de comportament ale elevilor, 

Editura Polirom, Iași 
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care le implică frceventarea școlii de către aceștia17. 

În cadrul cauzelor de ordin socio-cultural, sunt incluși indicatori ca: apartenența la 

clasa socială, apartenența etnică, rasială, religioasă, sexul, tipul comunității (rural/ urban). 

Astfel, sunt date ce raportează o rată mai mare de abandon școlar în rândul fetelor (unii adulți 

consideră că fetele nu au nevoie de o educație aprofundată viitorul lor fiind redus la rolul 

casnic – matern). 

Cauzele de ordin psihologic țin de reacția fiecărui elev la apariția confruntării cu 

insuccesul școlar sau la apariția conflictelor în mediul școlar. Etichetări precum „elev slab” 

sau ,,deviant” contribuie la reducerea stimei de sine, iar acei elevi care nu dețin resursele 

necesare depășirii dificultăților, pot renunța ușor la școală încercând să-și satisfacă nevoia 

de statut și valorizare personală, într-un mediu diferit de cel școlar. 

Cauzele de ordin pedagogic vizează calitatea vieții școlare, gradul de corespondență 

dintre conținuturile didactice și nevoile de învățare ale elevilor, eficiența metodelor și 

stilurilor didactice adoptate în raport cu stilurile cognitive și de învățare ale elevilor, 

deschiderea școlii către problemele comunității. În unitățile unde acești indicatori sunt 

deficitari există o rată mai mare a abandonului școlar. Acest lucru se întâmplă de regulă în 

școlile segregate, în școlile mari cu clase numeroase sau în cele în care accentul este pus pe 

supraveghere și testare18. 

Într-un studiu, McNeal (2007)19 distinge  trei tipuri de factori care influenţează 

probabilitatea copilului de a renunţa la şcoală: 

- trăsăturile elevului;  

- trăsăturile familiei;  

- trăsăturile şcolii. 

Într-un studiu realizat în anul 2012 de un colectiv de autori coordonat de Bogdan 

Voicu, la solicitarea  UNICEF şi a Centrului Educaţia 2000+, au fost identificați următorii 

factori care contribuie la părăsirea timpurie a şcolii20: 

▪ Factori la nivelul elevului şi al familiei: 

 • dificultăţi financiare; 

 • modelul de educație al părinţilor; 

 
17 Barbu, Gh., (1998). Copiii din familiile sărace, în Calitatea vieții, nr. 1-2/1998 
18 Neamțu, C. (2003), Devianța școlară. Ghid de intervenție în cazul problemelor de comportament ale 

elevilor, Editura Polirom, Iași 
19 Vasile, M. (2011), Factori care favorizează un parcurs şcolar pozitiv, Calitatea Vieţii. XXII, nr. 3, p. 267–

280. 
20https://romaeducationfund.ro/wpcontent/uploads/2016/03/Raport_POSDRU_132996_Complet-FINAL-

1.pdf  

https://romaeducationfund.ro/wpcontent/uploads/2016/03/Raport_POSDRU_132996_Complet-FINAL-1.pdf
https://romaeducationfund.ro/wpcontent/uploads/2016/03/Raport_POSDRU_132996_Complet-FINAL-1.pdf
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 • modelul de educație al fraților; 

 • familia destrămată;  

• desfășurarea unor activităţi ilicite sau la limita legii;  

• pătrunderea pe piaţa muncii. 

▪ Factori la nivelul comunităţii:  

• căsătoria timpurie;  

• nașterea unui copil;   

• întreruperea școlii după primele 8 clase. 

▪ Factori la nivelul şcolii:  

• cazuri de repetenţie;  

• dificultățile de integrare în colectivele claselor de elevi;  

• calitatea slabă a relaţiilor sociale cu profesorii şi colegii. 

Interesul scăzut pentru școală este explicat prin problemele de ordin economic, prin 

dezamăgirile personale ale părinților și prin lipsa de cultură a comunității. 

Măsuri privind reducerea abandonului școlar 

De maximă importanță pentru reușita demersului educațional se consideră crearea 

parteneriatului între școală-familie-comunitate, în care fiecare trebuie să-și asume roluri clar 

stabilite în funcție de domeniul de competență.  

Scopul parteneriatului propus este acela de a crea o legatură și de a responsabiliza 

comunitatea, școala, familia ca factori direcți implicați în formarea elevilor în scopul 

prevenirii și combaterii abandonului școlar21. 

Măsuri de intervenție la nivelul Ministerului Educației: 

Pentru perioada 2004-2007, Ministerul Educației Naționale a alocat 11,33 de milioane 

de euro, majoritatea fonduri PHARE, programului „Accesul la educație al grupurilor 

dezavantajate” menit să combată acest fenomen. 

Între 2002 și 2004, MEN a desfășurat un program similar, cu focalizare pe romi, cu un 

buget de 8,33 de milioane de euro, majoritatea luați de la Uniunea Europeană. 

Accesul la învățământul primar și liceal de bază în România este obligatoriu și gratuit 

până la clasa a X-a (adică până la varsta de 16 ani). Obligativitatea de a frecventa 

învățământul de 10 clase la forma cu frecvență încetează la vârsta de 18 ani. 

Măsuri de intervenție la nivelul comunității:  

 
21https://www.rasfoiesc.com/sanatate/asistenta-sociala/Abandonul-scolar-in-mediul-rur96.php  

 

https://www.rasfoiesc.com/sanatate/asistenta-sociala/Abandonul-scolar-in-mediul-rur96.php
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Pentru reușita procesului educațional este util crearea unui parteneriat între școală-

familie-comunitate, unde fiecare trebuie să-și asume rolurile clar stabilite, în funcție de 

domeniul de competență. 

Scopul parteneriatului realizat este acela de a crea o legătură și de a responsabiliza 

întreaga comunitate/școală/familie ca și factori care sunt implicați direct în formarea elevilor 

cu rolul de a prevenii, reduce și a combate fenomenul de abandon școlar. 

Măsuri de intervenție la nivel de familie:  

Modalitățile de intervenție la nivel de familie, susțin constituirea asociațiilor de  părinți 

ai căror  copii se află în situația de risc sau abandon școlar care ar trebui să vizeze:  

✓ consilierea privind cariera; învățarea strategiilor privind găsirea a unui loc de 

muncă; modalități de rezolvare a situațiilor de criză;  

✓ sprijin financiar sub forma de rechizite, îmbrăcăminte, transport școlar al elevilor 

din mediul rural în mediul urban;  

✓ realizarea unor anchete sociale și acordarea de asistență socială după caz22  

Măsuri de intervenție la nivel de școală  

Deoarece una dintre cauzele fenomenului de abandon școlar este constituită de 

absenteism, strategiile de intervenție folosite trebuie să vizeze și școala, în principal în ceea 

ce privește calitatea intervenției instructiv-educative, pertinența conținuturilor în raport cu 

trebuințele de învățare ale elevilor, relevanța metodelor și stilurilor didactice pentru situațiile 

cognitive ale elevilor, sistemul de evaluare. 

Având în vedere strategiile de intervenție care se regăsesc la nivel de școală, o 

importanță deosebită o au consilierea psihopedagogică a profesorilor cu privire la această 

categorie de elevi și cursurile de formare care vizează cunoașterea si utilizarea proiectării 

unor planuri de intervenție individualizată și personalizată a elevilor. 

Măsuri de intervenție la nivel de elevi  

Modalitățile de intervenție la nivel de elevi, presupun următoarele:  

✓ consiliere psihopedagogică individuală și de grup;  

✓ testarea cu teste psihologice în scopul cunoașterii nivelului de dezvoltare intelectuală a 

profilului aptitudinal și de personalitate al elevilor;  

✓ organizarea unor activități de pregătire suplimentară pentru cei care manifestă dificultăți 

de asimilare, precum și în cazul celor cu lacune în pregătire datorită absenteismului. 

 
22https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2015/Strategie-

PTS/Strategia-PTS-2015.pdf  

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2015/Strategie-PTS/Strategia-PTS-2015.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2015/Strategie-PTS/Strategia-PTS-2015.pdf
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2.4 Activitățile extracurriculare   

În cadrul sistemului educațional, activitățile extracurriculare sunt forme de activitate 

sportiv – recreative, realizate în unitățile școlare atât în orarul de școală al elevilor dar și în 

afara lui prin diferite activități competiționale și necompetiționale. Prin aceste activități 

extracurriculare, se urmărește oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber al 

elevilor într-un mod organizat și educativ, valorizând potențialul intelectual și aptitudinile 

acestora dezvoltându-le spiritul de competiție. 

Formele de organizare a activităților extracurriculare cu specific sportiv trebuie 

concepute cât mai aproape de necesitățile elevilor și desfășurate sistematic astfel încât să 

contribuie la dezvoltarea personală a elevilor.23  

Dintre formele de activități sportiv –recreative cele mai frecvent organizate în școli și 

care s-au dovedit a fi și cele mai atractive sunt: 

-     campionate ale școlii la diferite ramuri sportive; 

-     competiții organizate în cadrul calendarului ONSS; 

-     competiții cu caracter tradițional în zonă sau în școală; 

-     activități necompetiționale organizate de Asociația Sportivă Școlară;  

-     activități cu caracter turistic –recreativ precum excursiile sau drumețiile; 

-     activitatea independentă a elevilor (în afara programului școlar).24 

Activitățile extracurriculare se dovedesc a fi importante atât pentru sănătatea fizică, 

cât și pentru cea mentală și emoțională. Prin activităţile extracurriculare se urmăreşte 

identificarea şi cultivarea unei optime corespondenţe între aptitudini, talente, adoptarea unui 

stil de viaţă sănătos și civilizat precum şi stimularea comportamentului creativ. Copiii 

participă cu dăruire și însuflețire la astfel de activități atractive desfășurate într-o atmosferă 

relaxantă.25  

 

CAPITOLUL 3 - DINAMICA ACTIVITĂȚII ȘCOLARE ÎN JUDEȚUL 

VRANCEA 

3.1 Dinamica privind rețeaua școlară din județul Vrancea și numărul elevilor 

din mediul rural și urban 

În județul Vrancea, numărul copiilor din mediul rural din învățământul preșcolar, a 

 
23 https://edituradart.ro/wp-content/uploads/2022/03/Activitatile-extrascolare-intre-online-si-traditional-Iunie-

2021-Vol.-2.pdf  
24 https://www.creeaza.com/didactica/didactica-pedagogie/continutul-si-formele-activita218.php  
25 https://edict.ro/importanta-activitatilor-extrascolare-in-invatamantul-preuniversitar/  

https://edituradart.ro/wp-content/uploads/2022/03/Activitatile-extrascolare-intre-online-si-traditional-Iunie-2021-Vol.-2.pdf
https://edituradart.ro/wp-content/uploads/2022/03/Activitatile-extrascolare-intre-online-si-traditional-Iunie-2021-Vol.-2.pdf
https://www.creeaza.com/didactica/didactica-pedagogie/continutul-si-formele-activita218.php
https://edict.ro/importanta-activitatilor-extrascolare-in-invatamantul-preuniversitar/
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scăzut în intervalul 2014 – 2020  cu 269 de copii.  În învățământul primar din mediul rural 

populația școlară a scăzut cu 568 de elevi iar în învățământul gimnazial cu 1929 de elevi. La 

liceu se constată o creștere a numărului de elevi cu 289. 

 

Tabel 3.1 Numărul elevilor din județul Vrancea din mediul rural 

Ani școlari Preșcolar Primar Gimnaziu Liceu 

2014 - 2015 5254 10215 8722 626 

2015 - 2016 5125 10180 8545 827 

2016 - 2017 5057 10083 8235 823 

2017 – 2018 4990 10067 7187 869 

2018 – 2019 4933 9766 7128 865 

2019 - 2020 4976 9567 6793 915 

 

 

Figură 3.1 Numărul elevilor din județul Vrancea pe cicluri de învățământ, în mediul rural 

 

În mediul urban, numărul copiilor din învățământul preșcolar a crescut în intervalul 

2014 – 2020 cu 34 de copii. În învățământul primar din mediul urban populația școlară a 

scăzut cu 33 de elevi, iar în învățământul gimnazial a crescut cu 658 de elevi. La liceu se 

constată o scădere a numărului de elevi cu 662. 

 

Tabel 3.2 Numărul elevilor din județul Vrancea din mediul urban 

Ani școlari Preșcolar Primar Gimnaziu Liceu 

2014 – 2015 3584 6098 4809 11350 

2015 – 2016 3442 6108 4836 10574 

2016 – 2017  3354 6160 5299 10897 

2017 – 2018 3412 6307 5034 10823 

2018 – 2019 3510 6147 5230 10571 

2019 – 2020 3618 6065 5467 10688 
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Figură 3.2 Numărul elevilor din județul Vrancea pe cicluri de învățământ, la nivel urban 

3 

3.2 Situația comparativă cu privire la unitățile învățământului de masă din 

județul Vrancea, unități cu personalitate juridică 

În urma datelor colectate, am constatat  că numărul unităților cu PJ a crescut cu 6 din 

anul școlar 2014 – 2015 până în anul școlar 2019 - 2020, iar numărul unitățile conexe a 

scăzut cu 2 în același interval conform informațiilor din tabelul 3.3. 

 

 Tabel 3.3 Numărul unităților cu PJ  

Ani școlari Unități pentru învățământul de masă Unități conexe 

2014 – 2015 112 6 

2015 – 2016 112 6 

2016 – 2017 118 6 

2017 - 2018 119 4 

2018 – 2019 118 4 

2019 - 2020 118 4 

 

Numărul unităților structuri a scăzut din anul 2015 până în anul 2020 cu 58, iar 

numărul unităților conexe a crescut cu 1 conform datelor din tabelul 3.4. 

Tabel 3.4 Numărul unităților structuri  

Ani școlari Unități pentru învățământul de masă Unități conexe 

2014 – 2015 397 5 

2015 – 2016 392 5 

2016 – 2017 378 4 

2017 – 2018 366 6 

2018 - 2019 351 6 

2019 – 2020 339 6 

 

3.3 Statistica privind unitățile școlare urban/ rural din județul Vrancea 

În mediul urban se constată o scădere cu 4 a unităților structuri de învățământ 
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preșcolar, numărul celorlalte tipuri de unități (primare, gimnaziale și liceale) rămânând 

constant. 

În mediul rural se constată o scădere cu 25 a unităților structuri de învățământ 

preșcolar, cu 22 a unităților de învățământ primar și cu 7 a unităților de învățământ gimnazial 

numărul unităților liceale rămânând constant. 

3.4 Statistica situației școlare în școlile pilot din mediul urban / fete 

La unitățile din mediul urban situația este astfel: numărul elevilor înscriși și numărul 

elevilor rămași sunt constante, sunt elevi care se transferă la aceste școli în timpul anului 

școlar iar numărul ieșirilor este mai mare decăt numărul intrărilor.  

3.5 Statistica situației școlare în școlile pilot din mediul urban / băieți 

În cazul băieților situația este ușor diferită de cea a fetelor, astfel numărul băieților 

înscriși este mai mare decât numărul băieților rămași cu o diferență între 1 și 6 elevi. 

3.6 Statistica situației școlare în școlile pilot din mediul rural / fete 

În școlile din mediul rural se observă că la învățământul preșcolar și primar situația 

elevilor înscriși și a elevilor rămași este constantă, în schimb la învățământul gimnazial 

există o diferență între intrările și ieșirile elevilor la sfârșitul anului școlar atât la fete cât și 

la băieți. La Școala Gimnazială Tâmboești diferența la fete este între 13 și 25 de eleve, iar la 

Școala Gimnazială Slimnic este între 13 și 35 de eleve. 

3.7 Statistica situației școlare în școlile pilot din mediul rural / băieți 

În cazul băieților din mediul rural, situația este ușor diferită de a fetelor numărul 

elevilor înscriși fiind mai mare decât numărul elevilor rămași între 1 și 6 elevi. 

3.8 Statistică privind numărul elevilor implicați în activitățile sportive și în alte 

activități / fete 

Numărul fetelor implicate în activitățile sportive este mai mic decât numărul fetelor 

implicate în alte activități atât la școlile din rural cât și la școlile din mediul urban. 

3.9 Statistică privind numărul elevilor implicați în activitățile sportive și în alte 

activități / băieți 

În cazul băieților, numărul celor care sunt implicați în activitățile sportive este mai mic 

decât numărul celor care sunt implicați în alte activități. 

3.10 Statistica elevilor admiși la liceele cu profil sportiv 

Din datele colectate de la patru unități școlare din județul Vrancea două din mediul 

rural și două din mediul urban, reiese că la școlile din mediul rural este constant faptul că în 

fiecare an școlar se înscriu elevi la liceele vocaționale cu profil sportiv. 

3.11 Statistica unităților școlare cu clase de profil sportiv (primar, gimnazial, 
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liceal) și cluburi sportive din județul Vrancea 

În ceea ce privește evoluția claselor cu profil sportiv din județul Vrancea în perioada 

2014 - 2020 numărul claselor cu profil sportiv din cadrul cluburilor sportive a scăzut cu 1, 

numărul elevilor care doresc să se pregătească în domeniul sportiv în cadrul liceelor a scăzut 

tot cu 1 după ce în anul școlar 2017-2018 se înregistrase o creștere de 7 elevi. 

3.12 Concluzii teoretice 

În urma consultării literaturii de specialitate a studierii metodologiei, a programelor 

școlare și a experienței la catedră, am constatat o necesitate a creșterii practicării activităților 

extracurriculare. 

Există o serie de factori din spaţiul educativ care pot influenţa abandonul şcolar şi 

anume:  

- cunoaşterea insuficientă a elevilor datorită numărului mare de elevi înscriși într-o 

clasă sau din cauza dezinteresului manifestat de către profesori; 

- neîndeplinirea particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor; 

- o preocupare redusă a unor cadre didactice pentru stimularea interesului faţă de 

învăţătură; 

- insuficienta pregătire profesională şi psiho-pedagogică a unor cadre didactice; 

- severitatea profesorului; 

- dotări insuficiente cu material didactic în general în mediul rural. 

Pentru prevenirea fenomenului de abandon școlar și diminuarea acestuia, elevii trebuie 

să beneficieze de activităţi recreative şi de socializare care-i ajută să îşi menţină echilibrul 

psihic şi fizic necesar dezvoltării lor armonioase. Se urmăreşte promovarea valorilor morale, 

ridicarea nivelului cultural, artistic şi ştiinţific prin metode educaţionale non formale, 

sociale, activităţi de recreere, sportive etc. 

Familia și școala trebuie să asigure asistența necesară pentru înlăturarea factorilor 

nocivi și găsirea de soluții motivatoare ca:  

- sprijin acordat celor rămași în urmă în vederea parcurgerii curriculei/nivelului de 

educație; 

- organizarea programului de after-school; 

- diversificarea activităților extracurriculare sportive corelate cu opțiunile elevilor; 

- constituirea unui sistem de premii și recunoaștere a progreselor. 
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PARTEA A II-A CERCETARE PRIVIND NIVELUL DE CUNOAȘTERE A 

FENOMENULUL ABANDONULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL DIN JUDEȚUL VRANCEA 

 

CAPITOLUL 4 CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ȘI DESIGNUL 

CERCETĂRII PRELIMINARE 

Această cercetare preliminară își propune următoarele:  

- să evidențieze caracteristicile și dimensiunile activităților extracurriculare în funcție 

de rezultatele analizei comportamentale a elevilor în practicarea acestor activități, dar și 

eficiența acestora; 

- evidențierea eficienței conștientizării participării la activitățile extracurriculare de tip 

sportiv, în unitățile școlare pentru a diminua fenomenul de abandon școlar. 

4.1 Premisele și scopul cercetării preliminare 

Scopul cercetării preliminare urmărește evidențierea utilității programelor și 

activităților de tip sportiv și impactul acestora în dezvoltarea și pregătirea individuală a 

copiilor și reducerea numărului celor care renunță la școală. 

Prin această cercetare dorim să evidențiem efectele programelor și activităților de tip 

sportiv printr-o mai bună relaționare cu colegii de școală, cu cadrele didactice, cu părinții, 

privind participarea la procesul instructiv-educativ. 

Scopul principal este acela de a demonstra pe cale experimentală utilitatea și impactul 

activităților extracurriculare de tip sportiv, prin care se poate reduce numărul de copii care 

abandonează școala și care își vor îmbunătăți rezultatele școlare. 

4.2 Obiectivele cercetării  

Această  cercetare prin problematica pe care o abordează, se încadrează în tipologia 

lucrărilor de cercetare de tip experimental. Prin demersul nostru științific dorim să oferim un 

plus de cunoaștere care să contribuie la prevenirea și ameliorarea abandonului școlar în 

școlile din mediul rural din România. 

4.2.1 Obiectivele generale:  

✓ Determinarea cauzelor obiective și subiective ale abandonului școlar la elevii din 

ciclul gimnazial; 

✓ Stabilirea nivelului de înțelegere privind abandonul școlar de către factorii din mediul 

economic; 

✓ Realizarea unui tablou sintetic privind programele de acțiune de tipul activităților 

extracurriculare în vederea prevenirii abandonului școlar de la nivelul unităților de 
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învățământ gimnazial din mediul rural/urban. 

4.2.2 Obiective cu caracter teoretic:  

• Evidențierea aspectelor importante care privesc îmbunătățirea frecvenței școlare și 

dezvoltarea unor valori morale și sportive care privesc obținerea unor rezultate 

satisfăcătoare privind procesul instructiv-educativ; 

• Analizarea și interpretarea datelor teoretice și practice care să vină în sprijinul 

studiului nostru de cercetare. 

4.2.3 Obiective practico-aplicative 

Finalizarea cercetării se va concretiza prin:  

• Realizarea unor programe extracurriculare bazate pe activitățile sportive; 

• Evidențierea progresului obținut în urma participării elevilor la aceste activități 

sportive; 

• Cunoașterea opiniei părinților, a cadrelor didactice și a comunității, despre modelarea 

conduitei elevilor cu risc de abandon școlar prin participarea la activitățile extracurriculare. 

4.3 Sarcinile cercetării preliminare 

Sarcinile cercetării au fost următoarele: 

• stabilirea scopului și obiectivelor cercetării; 

• stabilirea locului și duratei cercetării; 

• stabilirea metodelor de cercetare; 

• stabilirea activităților extracurriculare; 

• stabilirea indicatorilor de evaluare a subiecților cercetării;  

• evidențierea concordanței dintre opiniile formulate de părinți, elevi și profesori, 

privind activitatea școlară respectiv abandonul școlar; 

• centralizarea datelor în urma activităților efectuate de subiecții aleși din școlile 

din mediul urban și rural; 

• stabilirea modului de realizare a prelucrării și analizei datelor; 

• stabilirea modului de redactare a raportului. 

4.4 Ipotezele cercetării preliminare 

În urma studierii și analizei informațiilor prezentate de mai mulți specialiști în 

literatura de specialitate în contextul raționalizării celor două activități (de instruire și de 

desfășurare a unor activități extracurriculare de tip sportiv) și în scopul unei cercetări 

preliminare, am stabilit verificarea următoarelor ipoteze:  

1. Optimizarea comportamentelor elevilor participanți la programele extracurriculare 
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de tip sportiv este determinată de echilibrul funcțional dintre factorii interni și externi și 

implicarea acestora în procesul instructiv-educativ pe durata întregului an școlar; 

2. Programele extracurriculare de intervenție aplicate în învățământul gimnazial 

determină un impact pozitiv asupra elevilor cu risc de abandon școlar; 

3. Dacă acționăm asupra cauzelor abandonului și oferim suport elevilor, se va reduce 

abandonul școlar. 

4. Abandonul școlar în cazul elevilor de gimnaziu, este favorizat de nivelul scăzut al 

condițiilor de natură socio-economică și de deficitul educativ al familiei. 

5. Nivelul de educație al profesorilor (influența cursurilor la care au participat) și 

caracteristicile profesorilor influențează performanța în activitatea lor profesională obținând 

funcții de conducere și gradații de merit. 

4.5 Metode și tehnici de cercetare  

În cercetarea pe care am întreprins-o am folosit următoarele metode de cercetare:  

a) studiul bibliografic; 

b) observația pedagogică; 

c) ancheta prin chestionar; 

d) studiul de caz; 

e) metoda statistico-matematică; 

f) metoda grafică. 

 

CAPITOLUL 5 DEMERSUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII 

PRELIMINARE 

5.1 Organizarea și desfășurarea cercetării 

Cercetarea preliminară s-a desfășurat pe etape pe parcursul anului școlar 2017-2018, 

cu date statistice privind rezultatele elevilor în risc de abandon la sfârșit de an școlar. 

Cercetarea a fost folosită pentru a obține informații relevante referitoare la profilul 

elevilor de gimnaziu opinii ale elevilor, părinților și profesorilor diriginți legate de școală și 

participarea copiilor la activități. 

Cercetarea s-a realizat în patru şcoli gimnaziale, două școli din mediul rural și două 

şcoli din mediul urban pe eşantioane de subiecţi care erau în risc de abandon școlar încadraţi 

în clasele din învăţământul gimnazial din școlile pilot din mediul rural şi urban. 

Tabel 5.1 Școlile investigate 

Nr. crt.  Școli investigate Mediu/rural/urban 

1 Școala Gimnazială Tâmboești Rural 

2 Școala Gimnaziala Slimnic Rural 

3 Școala Gimnazială nr. 3, Focșani Urban 

4 Școala Gimnazială nr. 3, Adjud Urban 
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5.2 Etapele cercetării preliminare 

Tabel 5.2 Etapele cercetării preliminare 

Etapa Activități Sarcini 

2
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- octombrie 2017: 

✓ alcătuirea programului concret de desfășurare a 

cercetării cu etapele distincte pe cele 2 semestre școlare 

(septembrie/februarie, februarie/iunie). 

- noiembrie 2017 / iunie 2018: 

✓ efectuarea studiului în vederea evaluării 

rezultatelor; 

✓ realizarea activităților sportive pe semestre; 

✓ pregătirea activităților, a testelor, evaluarea și 

interpretarea rezultatelor obținute, redactarea raportului 

de progres nr. 2; 

✓  susținerea raportului de progres nr. 2. 

- identificarea premiselor care conduc 

la stabilirea probelor, testelor, 

chestionarelor, folosite în 

experimentul realizat; 

- fixarea etapelor de organizare a 

cercetarii; 

- întocmirea unei baze de date cu 

informații privind continuarea 

studiilor elevilor în risc de abandon 

școlar. 

 

  

5.3 Subiecții cercetării 

Eşantionul de subiecţi din cadrul cercetării preliminare a fost constituit din 40 de elevi 

din școlile pilot, două școli din mediul urban și două din mediul rural. 

Vârstele elevilor sunt cuprinse între 10 şi 15 ani, mediile familiale din care provin 

diferă de la un caz la altul dar au ca numitor comun situaţia financiară nefavorabilă. Familiile 

subiecţilor sunt mai interesate de dezvoltarea educaţională a copiilor din clasele primare iar 

când ajung la gimnaziu interesul pentru educație scade, îndeosebi în mediul rural. 

De asemenea în cercetarea noastră a fost integrat şi un eşantion de subiecţi format din 

părinţii copiilor în număr de 40 de persoane și un eșantion de subiecți format din cadre 

didactice în număr de 50 de persoane. 

Majoritatea părinților au absolvit doar ciclul primar iar o parte dintre aceștia nu au 

finalizat nici un nivel de studiu. Familiile supravieţuiesc din ajutorul social, din muncă 

ocazională sau colectare de fier vechi, nu deţin teren arabil și nici proprietăți. 

Cadrele didactice provin din medii diferite (rural, urban) și au concepții diferite și 

stiluri de predare diferite. Am aplicat chestionare pentru toate categoriile de subiecți si le-

am analizat pe fiecare. 

5.4 Conținutul cercetării 

Partea a II-a a tezei cuprinde un cumul de studii care au fost realizate prin următoarele 

metode:  

✓ Ancheta prin chestionar - (au fost aplicate chestionare elevilor, părinților și cadrelor 

didactice). 

✓ Studiul de caz - (au fost realizate 4 studii de caz). 
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În conținutul cercetării preliminare regăsim trei studii realizate prin intermediul 

anchetei pe bază de chestionar:  

 - studiu privind opinia elevilor referitoare la activitatea școlară și extrașcolară; 

 - studiu privind relația părinților cu unitatea școlară și cu propriii copii;  

 - studiu privind opinia cadrelor didactice în legătură cu importanța pregătirii 

profesionale în cariera. 

 În cadrul cercetării preliminare au fost utilizate chestionare pentru elevi, părinți și 

cadre didactice elaborate la nivelul Școlii Gimnaziale Tâmboești de către o echipă de lucru 

formată din cadre didactice, profesori diriginți în colaborare cu profesorul consilier școlar. 

 

5.4.1 Studiu privind opinia elevilor referitoare la activitatea școlară și 

extrașcolară 

Au fost aplicate chestionare cu 20 de itemi (anexa 1) elevilor subiecți ai cercetării (40 

elevi), care au vizat obținerea unor informații asupra relațiilor dintre elevi, profesori și 

părinți, a modului în care familia ajută elevul în procesul instructiv educativ și determinarea 

gradului de satisfacție a elevilor cu privire la activitățile extracurriculare din școală. 

Din răspunsurile colectate s-a constatat că celor mai mulți dintre elevi le place la 

școală, dar există un număr destul de mare (12) cărora nu le place sau le place destul de puțin 

(10).  

Din analiza răspunsurilor reiese că elevii preferă activitățile sportive și activitățile 

artistice mai mult decât activitățile educative. 

Elevii consideră în cea mai mare parte că activitățile sportive au rolul de a anima viața 

școlii (21) dar și de a o îmbogăți (17 răspunsuri). 

Cei mai mulți dintre elevi se simt ascultați de către profesori deseori (20), 10 dintre ei 

se simt ascultați întotdeauna, 7 doar rareori și doar 3 dintre elevi consideră că profesorii nu 

le ascultă deloc propriile opinii. 

42% dintre elevii respondenți recunosc că absentează deseori de la școală, 40% 

consideră că lipsesc foarte des și doar 18% afirmă că absentează rareori. 

Elevii chestionați apreciază ca fiind cele mai importante calități ale unui elev astfel: 

abilitatea de comunicare, inteligența, bunătatea, sinceritatea, buna dispoziție (veselia), dar și 

calitățile sportive și aceea de a fi ascultător față de profesori. 

Cei mai mulți dintre elevi se resemnează atunci când nu se simt ascultați (60%) dar 

sunt destul de mulți și cei care recunosc că asemenea situații îi enervează (40%). 

Principalele motive pentru care elevii lipsesc de la școală sunt faptul că își ajută părinții 
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la muncă în gospodărie sau faptul că pleacă împreună cu aceștia în străinătate la muncile 

sezoniere. 

Cei mai mulți dintre elevii aflați în risc de abandon școlar consideră că la nivelul clasei, 

colegii nu sunt foarte interesați de situația lor ceea ce ar putea conduce la ideea de 

marginalizare pe care o resimt sau la ideea unor dificultăți de comunicare cu care se 

confruntă acești copii. 

Elevilor respondenți le plac foarte mult excursiile organizate de școală. De asemenea 

ei preferă în egală măsură competițiile și lucrul cu calculatorul. 

Ca modalități de comunicare cu dirigintele când este vorba de probleme personale, 

elevii apelează mai degrabă la discuții informale și consultații individuale, rareori la discuții 

telefonice și niciodată la comunicarea prin e-mail. 

Elevii afirmă că în cea mai mare parte discută cu dirigintele între unul și de trei ori pe 

semestru, 12 dintre ei comunică cu dirigintele lunar, 9 o dată pe an și doar 3 discută cu 

dirigintele săptămânal. 

75% dintre elevi cunosc proiecte care se desfășoară în școala lor în parteneriat cu alte 

instituții sau organizații și menționează proiectele Educație fără abandon școlar (23), Școala 

– o șansă pentru fiecare (21), Misto avilean! (18) și Albastru pentru solidaritate (12). 

Mai mult de jumătate dintre elevi (60%) recunosc că li se întâmplă să întârzie la ore. 

Din analiza răspunsurilor rezultă că de cele mai multe ori profesorii îi ascultă pe elevi și le 

dau dreptate cu condiția ca aceștia să aducă argumente la ceea ce afirmă. 

Din răspunsurile elevilor rezultă că în cazul rezultatelor slabe la învățătură, profesorii 

apelează la explicații suplimentare le arată greșelile și cum să învețe, îi încurajează sau se 

interesează de motivul performanțelor scăzute.  

Foarte puțini dintre elevi consideră că profesorii lor pun note mici sau lasă corigenți 

sau dau mai mult de lucru ca urmare a rezultatelor slabe la învățătură. 

Cei mai mulți dintre elevi (18) cred că majoritatea cadrelor didactice îi încurajează să 

se autoevalueze, pe când doar 3 elevi consideră că nici un cadru didactic nu îi încurajează să 

facă acest lucru. 

Majoritatea elevilor se simt uneori sau rareori ajutați să meargă mai departe 9 dintre ei 

se consideră că mereu beneficiază de sprijin, iar 8 nu simt deloc ajutorul. 

Foarte puțini dintre elevi (20%) nu își doresc să continue școala, cei mai mulți dintre 

ei vrând să urmeze studiile mai departe. De aici putem trage concluzia că în ceea ce privește 

abandonul școlar incidența cea mai mare o au factorii externi (familiali, sociali, culturali) și 

mai puțin factorii interni, individuali. 
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În continuare am realizat analiza statistică a datelor obținute în urma aplicării 

chestionarului pentru elevi. 

Tabel 5.24 Statistici descriptive 
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Mean 0.75 1.15 2.08 1.48 1.93 1.98 6.69 1.13 1.30 

Std Error 0.07 0.14 0.14 0.09 0.14 0.15 0.15 0.12 0.20 

Median 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6.71 1.00 1.50 

Std Deviation 0.44 0.86 0.89 0.60 0.86 0.92 0.97 0.76 1.24 

Kurtosis -0.59 -1.61 -1.75 -0.47 0.03 -1.86 0.41 -1.19 -1.67 

Skewness -1.20 -0.30 -0.15 -0.65 -0.62 0.05 0.11 -0.22 0.15 

ConfLevel(95.0%) 0.14 0.28 0.28 0.19 0.27 0.29 0.31 0.24 0.40 
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Mean 2.00 2.25 3.65 1.75 0.40 2.75 0.46 2.98 1.53 0.80 

Std Error 0.12 0.11 0.25 0.07 0.08 0.11 0.02 0.14 0.17 0.06 

Median 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 3.00 0.50 3.00 1.50 1.00 

Std Deviation 0.78 0.71 1.56 0.44 0.50 0.71 0.15 0.89 1.06 0.41 

Kurtosis -1.35 -0.88 -0.74 -0.59 -1.92 0.56 -0.63 -0.15 -1.19 0.45 

Skewness 0.00 -0.40 -0.91 -1.20 0.42 -0.52 -0.17 -0.64 0.00 -1.56 

Conf Level (95.0%) 0.25 0.23 0.50 0.14 0.16 0.23 0.05 0.29 0.34 0.13 

 

Din tabelul 5.25 se observă o corelație 

foarte puternică și pozitivă între variabilele: 

- Extracuricular și Elev (0.945) 

- Suport și Elev (0.959)  

- Extracuricular și Suport (0.837) 

Acest lucru denotă că activitățile 

extracuriculare și suportul oferit de profesori elevilor au un impact pozitiv asupra 

activităților desfășurate de elevi. Adesea profesorii sunt cei care organizează activitățile 

extracuriculare și astfel se explică corelația Extracuricular și Suport.Având în vedere aceste 

corelații, pornim de la două ipoteze: 

H1: Optimizarea comportamentelor elevilor participanți la programele 

extracurriculare de tip sportiv este determinată de echilibrul funcțional dintre factorii interni 

și externi și implicarea acestora în procesul instructiv-educativ pe durata întregului an școlar; 

H2: Programele extracurriculare de intervenție aplicate în învățământul gimnazial 

Tabel 5.25 Corelația dintre variabile 
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determină un impact pozitiv asupra elevilor cu risc de abandon școlar. 

Pentru a demonstra ipotezele noastre vom aplica analiza factoriala CFA Path. 

Analiza factorială poate fi realizată atât în scopuri exploratorii (EFA, Exploratory 

Factor Analysis), cât și în scopuri confirmative (CFA, Confirmatory Factor Analysis): în 

primul caz factorii sunt extrapolați din date, în timp ce în al doilea este cercetătorul cel care 

pune constrângeri asupra modelului său și pentru a verifica dacă acest model este în 

concordanță cu datele observate, adică în termeni statistici dacă arată o potrivire adecvată 

datelor.Tehnicile utilizate pentru EFA și CFA sunt foarte diferite, în primul rând din punctul 

de vedere al scopurilor ilustrate mai sus și în al doilea rând pentru tipul de modelare 

matematică adoptată. În general totuși, se poate spune că aceste tehnici vizează căutarea 

„punctelor în comun” ale măsurătorilor colectate, deși din perspective diferite. 

Analiza factorială CFA - CFA este o tehnică foarte diferită de EFA din punct de vedere 

matematic, reflectând marea diferență de scop între aceste două metode. CFA, de fapt, se 

realizează prin utilizarea modelelor de ecuații structurale (în engleză SEM, Structural 

Equation Modeling ). Structura factorială este constrânsă, adică definită a priori de către 

cercetător (relațiile structurale nu sunt singurii parametri care pot/trebuie constrânși). 

Modelul va proceda la estimarea saturațiilor și prin urmare la calcularea unei serii de indici 

de potrivire care descriu cât de bine se potrivește modelul datelor sau în termeni mai simpli, 

cât de bine modelul este capabil să descrie observațiile.  

 

Figura 5.21. Coeficientul RSquare, Coeficienții de cale și Ponderea variabilelor (LF=loading factors)  

 



Stănică (Gavrilescu) Ana  Prevenirea abandonului școlar la nivel gimnazial, în mediul rural, 

 prin programe extracurriculare sportive 

25 

Coeficienții de cale (Path Analysis) confirmă cele două ipoteze (Fig. 5.21) importanța 

suportului acordat de profesori elevilor (PA=0.560) și implicarea lor în activități 

extracuriculare (PA=0,475)  au o influență benefică asupra reducerii abandonului școlar. 

(Fig. 5.21). 

Variabila formativă Suport este formată din mai multe sub-variabile (răspunsuri la 

întrebări) printre care: 

- Părerea3 cu un factor de încărcare mare (LF=0.548) – denotă că părerile elevilor 

sunt ascultate de către cadrele didactice; 

-Ajutor19 (LF=0.368) – denotă că  elevii sunt ajutați pentru a putea să meargă mai 

departe să-și îndeplinească visele; 

- AtitudProf16 (LF=0.219) - denotă că profesorii au atitudini constructive dacă la ore 

elevii prezintă alte informații sau idei personale; 

- Autoeval18 (LF=0.097) denotă că profesorii încurajează elevii să își evalueze singur 

rezultatele școlare;  

- RezSlabe17 (LF=0.036) denotă că profesorii ajută elevii în momentul în care au  

rezultate slabe la învățătură (explică din nou lecția respectivă, ne arată unde greșim și cum 

să învățăm la materia respectivă, ne încurajează insistând pe rezultatele bune obținute). 

Variabila formativă Extracuricular este formată din mai multe sub-variabile 

(răspunsuri la întrebări) printre care: 

- Proiecte cu un factor de încarcare foarte mare (LF=1.026), denotă că există în școală 

proiecte desfășurate în parteneriat cu alte școli, instituții din comunitate sau cu parteneri 

străini ce privesc activități extrașcolare sportive sau culturale; 

- EfectSport (LF=0.126) denotă părerea elevilor privind existența activităților sportive 

în școala (animă viața școlii, îmbogățește activitatea școlii); 

- Activități (LF=0.06) denotă că elevilor le plac mai mult activitățile sportive și 

artistice. 

Variabila reflectivă Elev este formată din mai multe sub-variabile (răspunsuri la 

întrebări) printre care: 

- Absențe5 cu un factor de încărcare mare (LF=0.749) denotă efectul pozitiv pe care îl 

au variabilele Sport și Extrecuricular asupra reducerii absenteismului – astfel H1 și H2 sunt 

adeverite; 
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- Comunicare20 (LF=0.768) și Comunicare9 (LF=0.361) cu factori de încărcare 

rezonabili, denotă faptul că elevii își doresc să continue școala când au o comunicare bună 

cu profesorii și colegii; 

- Plăcere2 cu un factor de încărcare mare (LF=0.713) denotă faptul că elevilor le place 

la școală; 

- MotivAbsente8 cu un factor de încărcare mare (LF=0.642) denotă faptul că motivele 

pentru care lipsesc de la școală sunt (munca în gospodărie, plecarea în străinătate cu familia); 

- Întârziere15 (LF=0.394) denotă faptul că elevii întârzie uneori la oră; 

- Calități6 (LF=0.322) în opinia 

elevilor calitățile unui elev sunt: să fie 

bun, ascultător, comunicativ, inteligent, 

perseverent, creativ, un bun sportiv, 

sincer, vesel și să aibă inițiativă; 

- Diriginte12 (LF=0.322) – 

există elevi care comunică cu dirigintele pentru probleme personale prin discuții informale 

și consultații individuale→ ComProble11 (LF=0.265) 

- ActPlacute10 (LF=0.305) – elevilor le 

place mai mult să meargă în excursii, să 

participe la competiții, să lucreze la calculator. 

Analiza Cronbach Alpha = 0.747 (Tabel 

5.26) arată că variabilele incluse în analiză au fost adecvate pentru conceperea modelului. În 

analiză s-au introdus două variabile formative, Extracuricular și Suport și una reflectivă 

Elev. Ponderea subitemilor care formează variabilele este dată de factorii de încărcare (LF) 

prezentați anterior.  

Validitatea și relevanța variabilelor/constructelor 

Software-ul SmartPls oferă multe teste care pot fi utilizate pentru a asigura o analiză 

factorială și interpretare coerentă a datelor și pentru a ne asuma rezultatele cercetării. De 

exemplu, coerența modelului nostru s-a bazat pe pașii de validare prevăzuți în tabelul 5.26. 

Varibila Elev prezintă o valoare mare pentru fiabilitatea modelului Composite Reliability 

(0.765), Cronbach Alpha (0.747) și rho_A (0.826). Toate testele au valori mai mari decât 

0.7- valoarea autorizată ca limită inferioră. Subitemii care formează aceste variabile sunt 

definitorii și relevanți, după cum se observă și din ponderile mari din Fig. 5.21. În cazul 

nostru modelul este corect conceput deoarece toți  indicatorii îl validează  (Tabelul 5.26).  

Tabel 5.26 Pași de validare a modelului 

 

 

Tabel 5.27 Coeficientul R Square 
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Valorile R Square relevă ca 98,7% din varianța variabilei dependente (Elev) este 

explicată de varianța variabilelor independente  Extracurricular și 

Suport), deci ipotezele 1 și 2 sunt confirmate. 

Analiza multicolinearității    

Factorul de variație a inflației (VIF) al fiecărei variabile a 

fost calculat folosind 5000 de eșantioane și o procedură de 

bootstrapping de 95% pentru a verifica semnificația variabilelor. 

Toate valorile mai mici decât 5 exprimă o colinearitate extrem de 

mică. Astfel, putem declara că VIF-ul global nu prezintă o 

multicolinearitate între variabile.  Valorile mai mici decât 3 

colinearitate inexistentă (Tabel 5.28).Tabelul 5.28 și tabelul 5.29  

prezintă o imagine de ansamblu a constatărilor. Valorile P ale 

acestui test sunt mai mici de 0,01, deci modelul este corect 

conceput și reprezentativ pentru sursa de date. 

5.4.2 Studiu privind relația părinților cu unitatea școlară și cu proprii copii  

Chestionarul adresat părinților (anexa 2) este alcătuit din 15 itemi cu răspuns la alegere 

dar şi cu precizări acolo unde este cazul. Itemii vizează relația părinților cu proprii copii cu 

unitatea școlară, gradul de satisfacție referitor la anumite aspecte legate de educația copiilor. 

Respondenții au fost în număr de 40 de părinți din mediul rural, 12 dintre ei fiind de 

sex masculin, iar 28 de sex feminin. 

Din rezultatele primei întrebări s-a constatat că în majoritatea familiilor proiectului 

sunt părinți care în cea mai mare parte nu sunt mulțumiți de relația cu propriii copii. Există 

neînțelegeri privind stilul de comunicare, socializare. Numai 15 părinți au recunoscut că se 

înțeleg cu propriii copii la ceilalți 25 existând probleme de comunicare. 

Răspunsurile celei de-a doua întrebări evidenţiază faptul că cei mai mulți părinți nu au 

o relație de comunicare foarte bună cu personalul didactic din școală, nu este implicată 

familia în activitățile școlii. Numai 18 părinți din 40 sunt mulțumiți de colaborarea cu școala. 

Tabel 5.28 Analiza 

multicolinearității 

 

 

Tabel 5.29 Analiza Bootstrapping 
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Familia nu este interesată prea mult de rezultatele copiilor deoarece numai 8 părinți 

din 40 verifică temele date pentru acasă. Majoritatea spun că nu au timpul necesar și nici 

cunoștințe să poată ajuta copiii la teme, dar nici nu-i controlează. 

Conform rezultatelor întrebării numărul patru 27 părinți din 40 consideră că educarea 

copiilor este obligația exclusivă a școlii și numai 13 părinți cred că o parte din educația 

copiilor lor trebuie făcută și în familie. 

Din răspunsurile părinţilor s-a constatat că mai sunt părinți care cred că nu trebuie să 

se implice așa de mult în viața școlii considerând că profesorii au obligația să îi convingă pe 

elevi să nu renunțe la școală și că pentru acest lucru sunt plătiți. 

Răspunsurile întrebării cu numărul şase au evidenţiat faptul că cei mai mulți dintre 

părinți vin la școală să se intereseze de situația copiilor lor atunci când sunt invitați să vină 

să discute despre o anumită problemă, uneori la ședințele cu părinții și rar de bună voie. 

Părinții cred că școala trebuie să ia măsuri pentru combaterea abandonului școlar și să 

desfășoare o campanie mai vizibilă pentru acest lucru. 

Cei mai mulți părinți cred că rolul activităților extracurriculare este foarte important, 

copiii lor ieșind din cotidian și prin aceste activități reușesc să vadă multe locuri pe care nu 

ar avea niciodată posibilitatea din punct de vedere financiar să le poată vedea. O parte a 

părinților cred că rolul pregătirii suplimentare după ore la unele obiecte este important pentru 

că nu au  posibilitatea pregătirii la unele obiecte contra cost. 

O altă parte a subiecților noștri au răspuns că sunt de părere ca școala să le ofere burse 

sociale pentru că ei au posibilități reduse din punct de vedere finaciar și nu în ultimul rând 

unii părinți sunt de părere că și activitățile culturale dar și excursiile ar fi de folos pentru a le 

mări curiozitatea și pentru a deveni mai responsabili. 

La întrebarea numărul opt părinții declară că au copii care participă și sunt implicați în 

activitățile sportive alături de prietenii lor, de unde rezultă ca acești copii sunt sociabili şi că 

interacţionează cu ceilalţi. Acesta este un lucru pozitiv și un motiv pentru care creşte dorinţa 

copiilor de a veni mai des la școală pentru a-şi vedea prietenii și pentru a socializa. Conform 

chestionarelor aplicate sunt treizeci și patru răspunsuri de da și șase de nu, acei părinți 

declarând că elevii au probleme medicale. 

La întrebarea numărul nouă părinţii au răspuns că activitățile sportive reprezintă un 

mod plăcut de a-i responsabiliza pe copii prin implicarea în echipele reprezentative ale școlii 

la fotbal, oină, flash mob și alte activități, iar șase părinți au răspuns că nu au copii implicați 

în activitățile sportive datorită unor probleme de natură medicală temporară. 
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Răspunsurile părinților despre faptul că locuiesc în mediul rural arată că pentru unii 

acest lucru este un avantaj, iar alții îl consideră un dezavantaj. Aici subliniem faptul că din 

punctul lor de vedere dezavantajele care îi privesc pe copiii lor sunt imposibilitatea de a face 

un sport de performanță la un club, la un bazin de înot și inexistența unor parcuri unde să se 

joace. Pe de altă parte mulți dintre părinți au spus că este benefic să locuiești la țară unde 

aerul este mai curat, poți procura hrana din gospodărie și îi poți supraveghea pe copii tot 

timpul. 

Toți părinții au răspuns că este o problemă din punct de vedere a condițiilor în care 

trăiesc. Opresc copiii acasă ca să-i ajute la treburile gospodărești, să aibă grijă de  frații mai 

mici dar cel mai grav lucru este faptul că sunt nevoiți să plece în străinătate pentru a-și 

întreține familia luând și copiii cu ei neavând cu cine să-i lase în țară, iar când se reîntorc 

aceștia sunt nevoiți să recupereze materia pierdută. 

Conform răspunsurilor, unii dintre părinți consideră că nu este o tragedie dacă un copil 

renunță la școală, ei spun că știu cazuri de elevi din clasele unde învață copiii lor care au 

renunțat la școală, au plecat cu părinții în străinătate și au foarte mulți bani. 

O parte dintre părinți conștientizează totuși că fără școală ai uși închise și vor ca ai lor 

copii să învețe să nu ajungă la munca câmpului și să fie nevoiți  să trăiască de pe o zi pe alta. 

Din rezultatele obținute la această întrebare rezultă faptul că părinții îi opresc pe copiii 

lor să meargă la școală din cauza mai  multor motive iar cel mai frecvent menționat, este 

mersul la muncă cu familia.  

Unii rămân acasă pentru a avea grijă de frații lor mai mici iar alții, pentru că nu au cu ce 

să se îmbrace să meargă la școală. Doi dintre părinți au răspuns că au copii cărora nu le place 

la școala iar ei nu-i pot obliga să se ducă. 

Dintre părinții chestionați, 19 au răspuns ca au copii în familie care au renunțat la școală 

din mai multe motive dar  acum sunt în programul „A doua șansă” și au văzut că fără educație 

este foarte greu șă reușești. 

La întrebarea dacă părinții participă alături de copiii lor la activitățile organizate de 

școală, 9 dintre părinți au răspuns că participă des, 18 părinți au răspuns că doar uneori când 

au timp merg alături de copiii lor la activități iar 12 au răspuns că nu participă niciodată la 

activitățile extrașcolare. 

În cazul unde unii dintre elevi participă la activitățile sportive, obțin rezultate foarte 

bune și au oportunități de afirmare, părinții acestora îi însoțesc dar nu toți iau acest lucru ca 

un exemplu pozitiv.  
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Mai sunt părinți care nu au participat la nici o activitate organizată de școală, aceștia 

afirmând că nu au timp sau că nu îi interesează. 

Ulterior culegerii datelor din chestionarele pentru părinți, am realizat analiza și 

interpretarea statistică a rezultatelor. 

Statisticile descriptive denotă ca datele noastre se înscriu aproximativ în curba 

normalei și se resăpectă asumpțiile de bază ale testelor ce urmează a fi întreprinse – corelație 

și analiza factorială. 

Tabel 5.45 Statistici descriptive 
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Mean 0.38 0.38 0.45 0.20 0.68 0.20 1.78 0.43 0.28 0.23 0.08 

Std Error 0.08 0.08 0.08 0.06 0.08 0.06 0.14 0.08 0.07 0.07 0.04 

Std Dev 0.49 0.49 0.50 0.41 0.47 0.41 0.89 0.50 0.45 0.42 0.27 

Kurtosis -1.80 -1.80 -2.06 0.45 -1.47 0.45 -1.60 -2.00 -0.95 -0.14 9.74 

Skewness 0.54 0.54 0.21 1.56 -0.78 1.56 0.47 0.32 1.05 1.37 3.35 

Conf Level (95.0%) 0.16 0.16 0.16 0.13 0.15 0.13 0.29 0.16 0.14 0.14 0.09 
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Mean 0.85 2.25 0.33 0.85 0.30 2.10 0.53 0.90 

Std Error 0.06 0.21 0.08 0.14 0.07 0.16 0.08 0.12 

Std Dev 0.36 1.35 0.47 0.86 0.46 0.98 0.51 0.74 

Kurtosis 2.26 -1.04 -1.47 -1.61 -1.24 -0.15 -2.10 -1.13 

Skewness -2.04 -0.35 0.78 0.30 0.91 -0.89 -0.10 0.17 

Conf Level (95.0%) 0.12 0.43 0.15 0.28 0.15 0.31 0.16 0.24 

 

Se observă o corelație foarte puternică și pozitivă între: 

- Cauzele abandonului și Abandon 

(0.786) 

- Support și Abandon (0.844) 

- Support și Cauzele abandonului 

(0.760) 

Vom încerca să confirmăm ipoteza 3 a 

cercetării conform căreia dacă acționăm asupra 

cauzelor abandonului (0.343) și oferim suport elevilor (0.583) se va reduce abandonul școlar. 

Tabel 5.46 Corelația dintre variabile 
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Figură 5.37 Coeficientul RSquare, Coeficienții de cale și Ponderea variabilelor (LF=loading factors)  

 

Coeficienții de cale (Path Analysis) confirmă ipoteza  nr.3: dacă acționăm asupra 

cauzelor abandonului (0.343) și oferim suport elevilor (0.583), se va reduce abandonul 

școlar. (Fig. 5.37) 

Variabila formativă Cauze abandon este formată din mai multe sub-variabile 

(răspunsuri la intrebări) printre care: 

- Mediu10 cu un factor de încărcare negativ, dar mic (LF= -0.052) – denotă faptul că 

proveniența din mediul rural a elevilor are un efect negativ. Astfel se adeverește ipoteza nr. 

4: abandonul școlar în cazul elevilor de gimnaziu este favorizat de nivelul scăzut al 

condițiilor de natură socio-economică și de deficitul educativ al familiei. 

Abandonul poate fi scazut prin:  

- Parinti5 (LF=0.930) – denotă că parinții consideră necesară implicarea lor în viața 

școlii; 

- EduSc4 (LF=0.555) - denotă că parinții consideră că educarea copiilor este exclusiv 

obligația școlii; 

Prof2 (LF=0.340) - denotă că parinții sunt mulțumiți de colaborarea cu personalul 

didactic din școală; 

Control 3 (LF=0.340) - denotă că parinții controlează copilul dacă și-a făcut temele 

pentru școală; 
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Motiv13 (LF=0.215) - denotă că motivul pentru care copilul lipsește de la ore este 

pentru a merge la muncă  sau pentru că are grijă de frații mai mici; 

VizitaSC6 (LF=0.193) - denotă că parinții vin la școală în special la ședințele cu 

părinții sau pentru o anumită problemă; 

Rel1 (LF=0.027) - denotă că parinții sunt mulțumiti de relația cu copilul 

dumneavoastră. 

Variabila formativă Suport este formată din mai multe sub-variabile (răspunsuri la 

întrebări) printre care: 

- ActivElevi15 cu un factor de încarcare foarte mare (LF=0.944), denotă că părinții 

participă  la activități împreună cu elevii în cadrul școlii, această activitate având un rol 

decisiv în reducerea abandonului; 

- ExtraSc8 (LF=0.162) denotă faptul că unii elevii sunt implicați în activitățile 

extrașcolare sportive; 

- Părinții consideră că ar trebui ca pentru diminuarea abandonului școlar să li se 

ofere elevilor Burse7 (LF=0.295), activități sportive și culturale - Sport7 (LF=0.215), 

Culturale7 (LF=0.197). 

Variabila formativă Abandon este formată din mai multe sub-variabile (răspunsuri la 

întrebări) printre care: 

- AbandonCls12 cu un factor de încărcare destul de mare (LF=0.620) denotă faptul 

abandonul școlar este un fenomen prezent în clasele analizate sau în familiile intervievate - 

AbandonPers14 cu un factor de încărcare destul de mare (LF=0.621)  

- Absențe11 (LF=0.245) are un factor de încărcare destul de mic pentru că au fost 

alese cu preponderență răspunsurile - O zi pe săptămână și O săptămână pe lună. 

În acest model avem 3 variabile formative și din această cauză software-ul SmartPls  

nu calculează Cronbach Alpha și Composite Reliability. Calculează doar valoarea rho_A=1, 

care este mai mare decât pragul minim de 0.7.  Coerența modelului nostru s-a bazat pe pașii 

de validare prevăzuți în tabelul 5.47. Subitemii care formează aceste variabile sunt definitorii 

și relevanți, după cum se observă și din ponderile mari din (fig: 5.37). În cazul nostru, 

modelul este corect conceput 

deoarece toți  indicatorii îl 

validează  (tabelul: 5.47). 

Valorile R Square relevă ca 

74,9% din varianța variabilei 

Tabel 5.47 Pași de validare a modelului  
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dependente (Abandon) este explicată de varianța variabilelor independente Cauze Abandon 

și Suport), deci ipotezele 3 și 4  sunt confirmate.   

Analiza 

multicolinearității 

Factorul de 

variație a inflației 

(VIF) al fiecărei variabile a fost calculat folosind 5000 de 

eșantioane și o procedură de bootstrapping de 95% pentru a 

verifica semnificația variabilelor. Toate valorile mai mici 

decât 5 exprimă o colinearitate extrem de mică. Astfel, putem 

declara că VIF-ul global nu prezintă o multicolinearitate între 

variabile.  Valorile mai mici decât 3 indică colinearitate 

inexistenta (Tabel:5.49).  Toate testele anteriore denotă faptul 

că modelul este corect conceput și reprezentativ pentru sursa 

de date. 

5.4.3 Studiu privind opinia cadrelor didactice în 

legătură cu importanța pregătirii profesionale în carieră 

Chestionarul pentru cadre didactice a fost aplicat în 

unitățile școlare amintite, respondenții fiind persoane care 

activează în domeniul educației și anume în învățământul 

gimnazial, reprezentând un număr de 50 de cadre didactice. 

Chestionarele au fost alcătuite din 16  itemi care au surprins opinia cadrelor didactice 

în legătură cu importanța pregătirii profesionale în cariera pe care și-au ales-o dar și în viața 

personală. 

 

Figură 5.38 Structura eșantionului de cadre didactice pe grupe de vârstă 

 

28%

36%

20%

8%
8%

21-30 ani
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Tabel 5.49 Analiza 

multicolinearității 

 

 

Tabel 5.48 Coeficientul R Square 
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Cel mai bine reprezentat a fost grupul de vârsta adultă între 31 - 40 de ani, care a 

furnizat date complete dar și tinerii până în 30 de ani care au arătat un real interes legat de 

subiectul pieței muncii. 

Distribuția pe sexe a fost de 28% respondenți de sex masculin și 72% respondenți de 

sex feminin, iar cea geografică a acoperit 20% mediul urban iar  restul de 80% din 

respondenți desfășurâdu-și activitatea exclusiv în mediul rural. 

Nivelul de pregătire al persoanelor investigate, a fost acela al studiilor superioare. În 

proporție de 92% dintre cadrele didactice au absolvit o formă de învățământ superior, restul 

colegilor fiind încadrați ca suplinitori necalificați în curs de calificare. 

Studiul a relevat că nivelul de pregătire are o importanță covârșitoare în reușita 

profesională a dascălilor. 

Mai bine de jumătate din respondenți au recunoscut necesitatea „acumulării de 

diplome” pentru a-și proba competențele pentru a promova ierarhic sau pentru a-și crește 

remunerația. 

Perfecționarea se face mai ales în contextul formal - liceu, facultate, masterat, însă o 

mare parte din dascăli urmează și alte cursuri, formări, training-uri în care caută să-și 

dezvolte mai ales abilitățile pedagogice, psihologia copilului, psihologia vârstelor, tehnici 

de dezvoltare personală etc. 

Foarte interesant a fost că mai bine de 80% din respondenți au indicat ca rezultate 

concrete obținute la finalul unui ciclu de studii efectuat, „cunoștințele acumulate”. 

Acest fapt a ridicat un semn de întrebare care a fost ulterior închis de recunoașterea 

nevoii cadrelor didactice de a urma cursuri de perfecționare în care să dezvolte abilități de 

lucru cu copiii, să deprindă metode interactive de învățare-predare-evaluare etc. 

Toți respondenții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la șansele de angajare ale 

tinerilor care intenționează să lucreze în învățământ, indicând șanse din ce în ce mai reduse 

spre minime. 

Răspunsurile au surprins realitatea sistemului în care au loc restructurări, posturile 

libere sunt din ce în ce mai puține iar salariile sunt demotivante. 

În chestionarele aplicate a mai fost menționat un factor esențial și anume natalitatea în 

continuă scădere, care privind pe termen mediu-lung are efecte directe asupra numărului de 

unități școlare și implicit asupra numărului de dascăli. 

Factorul motivator în 95% din cazuri de a-și continua studiile și de a se perfecționa în 

continuare a fost creșterea remunerației. 
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La acestea s-au mai adaugat „acumularea de cunoștinte” cunoașterea unor experți în 

domeniul respectiv ori de creștere a reputației în rândul colegilor, urmată de implicarea în 

proiecte extracuriculare. 

Deși majoritatea respondenților consideră că metodologia de evaluare ar putea fi 

ameliorată, numai 20% ar fi dispuși să o schimbe renunțând la „colecțiile de diplome” și 

axându-se mai ales pe performanțele elevilor. 

În concluzie, în domeniul învățământului competențele profesionale obținute formal 

sunt cele care prevalează în fața „școlii vieții”. Trebuie promovată educația și importanța 

formării profesionale, atât pentru tineri cât și pentru adulții de orice vârstă și în orice context 

ocupațional. 

Asigurarea calității în educație este cea mai mare provocare pentru reforma educației 

în România, iar calitatea capitalului uman și nivelul pregătirii profesionale reprezintă un 

punct forte pe piața muncii. 

Privitor la abandonul școlar, cadrele didactice din mediul rural fac eforturi pentru a 

aduce copiii la școală, organizând și participând cu elevii la foarte multe activități 

extracurriculare, sportive, culturale, excursii, astfel stimulându-le creativitatea, făcându-i 

responsabili, punându-le în valoare calitățile și oferindu-le o șansă la educație. 

 În continuare am realizat analiza statistică a rezultatelor obținute în urma aplicării 

chestionarelor pentru cadrele didactice. 

Statisticile descriptive denotă ca datele noastre se înscriu aproximativ în curba 

normalei și se respectă asumpțiile de bază ale testelor ce urmează a fi întreprinse – corelație 

și analiză factorială. 

Tabel 5.51 Statistici descriptive 
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Mean 2.32 1.18 4.23 4.53 4.16 1.82 1.68 4.36 1.96 

Std Error 0.17 0.06 0.03 0.05 0.05 0.16 0.12 0.11 0.03 

Std Deviation 1.20 0.44 0.20 0.35 0.38 1.12 0.87 0.80 0.20 

Kurtosis -0.07 0.90 0.28 0.62 3.04 -1.28 -1.33 -1.01 22.33 

Skewness 0.81 0.92 -0.46 -0.93 -1.27 -0.36 0.69 -0.76 -4.84 

Conf Level (95.0%) 0.34 0.12 0.06 0.10 0.11 0.32 0.25 0.23 0.06 
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Figură 5.39 Coeficientul RSquare, Coeficienții de cale și Ponderea variabilelor (LF=loading factors)  

 

Coeficientul de cale (Path Analysis) confirmă ipoteza 5, conform căreia nivelul de 

educație al profesorilor (influența cursurilor la care au participat) și caracteristicile 

profesorilor influențează performanța în activitatea lor profesională, obținând funcții de 

conducere și gradații de merit. (Fig. 5.39) 

Variabila formativă Caracteristici Prof este formată din mai multe sub-variabile 

(răspunsuri la întrebări) printre care: 

- Mediu3 cu un factor de încărcare foarte mare (LF=0.889) – denotă faptul că mediul 

urban are o influență pozitivă asupra evoluției și specializării profesionale; 

- Vârsta (LF=0.456) – cu cât vârsta este mai mare, cu atât nivelul de studii este mai 

ridicat; 

- Influențe12 (LF=0.354) - denotă că în ultimul ciclu educaţional absolvit, profesorii 

au fost influențați într-o măsură destul de mică de fiecare dintre aspectele de mai jos (a-k): 

a. Profesorii ca persoane 

b. Profesorii ca pregătire 

c. Programa instituției 

d. Metodele de predare 

e. Mediul de pregătire 

f. Conținutul cursurilor 

g. Metodele de evaluare 

h. Pregătirea teoretică 

i. Pregătirea practică 

j. Ceilalți cursanți/ colegi 

k. Activitățile de grup 

- Motivație16 (LF=0.06) - denotă că elementele care i-ar motiva să învețe/să se 

pregătească/să se perfecţioneze continuu ar fi creșterea salarială și dorința de 

autoperfecționare. 

Variabila formativă Performanțe este formată din mai multe sub-variabile (răspunsuri 

la intrebări) printre care: 
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- Cotidian10 cu factor de încarcare negativ (LF=-0.224) denotă faptul că studiile 

universitare, postuniversitare, cursurile de specialitate, certificările, nu au adus schimbări în 

viaţa cotidiană. Astfel afirmațiile de mai jos (a-o) nu se adeveresc. 

a. Mă simt mai bine în societate 

b. Sunt privit altfel de colectivitate 

c. Sunt motivat să învăţ în continuare 

d. Am mai multă încredere în mine 

e. Interacţionez mai bine cu cei din jur 

f. Sunt mai respectat 

g. Respect eforturile altor persoane 

h. Am învăţat să gândesc în ansamblu 

i. Ştiu să caut informaţiile necesare 

j. Îmi argumentez mai bine opiniile 

k. Mi s-au ivit noi oportunităţi 

l. În general, mă simt mai puternic 

m. Am sesizat o schimbare în bine 

n. Eman siguranţă şi încredere 

o. Sunt mai fericit şi mai optimist  

- Profesional11 (LF=0.084) are un LF mic ceea ce denotă că studiile universitare, 

postuniversitare, cursurile de specialitate, certificările au avut un impact mic asupra 

activității profesionale. Astfel afirmațiile următoare ( a - j) se adeveresc într-o masură foarte 

mică. 

a. Am un volum mai mare de cunoștințe 

b. Am cunoscut experți în domeniu 

c. Sunt mai bine informat 

d. Mi s-au ivit câteva oportunităţi 

e. Sunt apreciat la locul de muncă 

f. Rezultatele mele s-au îmbunătăţit 

g. Interacţionez mai bine cu cei din jur 

h. Sunt mai bine remunerat 

i. Sunt pregătit pentru proiecte noi 

j. Îmi propun să evoluez în continuare

- Efecte14 cu un factor de încărcare foarte mare (LF=0.941) denotă faptul că studiile 

superioare au facilitat accesul la funcții de conducere și au determinat obținerea gradației de 

merit; 

- Rez13 un factor de încărcare mic (LF=0.190) denotă faptul ca studiile superioare 

au contribuit la o mai bună pregătire profesională (fără efecte spectaculoase), un nivel 

crescut de cunoaștere și rar la câștiguri financiare mai mari. 

În acest model avem 2 variabile formative și din această cauză software-ul SmartPls  

nu calculează Cronbach Alpha și Composite Reliability. Calculeaza doar valoarea rho_A=1, 

care este mai mare decât pragul minim de 0.7.   

Coerența modelului 

nostru s-a bazat pe pașii de 

validare prevăzuți în tabelul 

5.52. Subitemii care formează 

Tabel 5.52 Pași de validare a modelului 
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aceste variabile sunt definitorii și relevanți, după cum se observă și din ponderile mari din 

fig39. În cazul nostru modelul este corect conceput deoarece toți  indicatorii îl validează  

(Tabelul 5.52). 

Analiza multicolinearității  

Factorul de variație a inflației (VIF) al fiecărei variabile a fost calculat folosind 5000 

de eșantioane și o procedură de bootstrapping de 95% pentru a verifica semnificația 

variabilelor. Toate valorile mai mici decat 5 exprimă o 

coliniaritate extrem de mică. Astfel, putem declara că VIF-ul 

global nu prezintă o multicollinearitate între variabile.  Valorile 

mai mici decât 3 coliniaritate inexistenta (Tabel 5.53).  Toate 

testele anteriore denotă faptul că modelul este corect conceput și 

reprezentativ pentru sursa de date. 

 

5.5 Studii de caz 

Studiul de caz numărul 1 (exemplu) 

I. Date de identificare:  

Tabel 5.54 Date de identificare studiu de caz 1 

1. Date de identificare a 

elevului 

2. Date de identificare a mamei 

copilului 

3. Date de identificare a tatălui 

copilului 

Nume: N. G. Nume: C Nume: C 

Prenume: B Prenume: N Prenume: G 

Sexul: masculin Sexul: feminin Sexul: masculin 

Vârsta: 11 ani Vârsta: 25 ani Vârsta: 28 ani 

Locul naşterii: Focşani Studii: 3 clase Studii: 4 clase 

Religie: ortodoxă Ocupaţie: casnică Ocupaţie: casnic 

Etnie: română Religie: ortodoxă Religie: ortodoxă 

Date despre familia lărgită 

Date despre bunicii materni 

Bunica: Nume: G; Prenume: E; Vârsta: 64 ani; Locul naşterii: Dumbrăveni; Studii: 2 

clase; Ocupaţie: agricultor; Religie: ortodoxă; . 

Bunicul: Nume: G; Prenume: I; Vârsta: 67 ani; D; Locul naşterii: Dumbrăveni; Studii: 

2 clase; Ocupaţie: agricultor; Religie: ortodoxă;  

Date despre bunicii paterni – decedaţi 

II. Istoricul social al cazului:  

B. N. provine dintr-o familie cu 4 copii, el fiind primul născut. 

Locuieşte cu părinţii şi bunicii lui într-o casă cu 2 camere una dintre ele fiind folosită 

ca bucătărie şi cealaltă ca dormitor. Situaţia financiară a familiei este una nefavorabilă 

Tabel 5.33 Analiza 

multicolinearității 
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întreţinându-se din banii aduşi de tată în casă şi alocaţia celor mici, iar din această cauză 

prezenţa la școală a fost destul de rară pentru că încălţămintea de iarnă nu există, iar 

pacheţelul în unele situaţii era greu de obţinut. Ambii părinţi sunt interesaţi de copil şi sunt 

conştienţi că absenţele sunt datorate lor pentru că îi iau pe copii la treburile câmpului. 

Copilul susţine că vrea să meargă la școală pentru că îi place să înveţe şi mai ales să 

fie în echipa de fotbal a școlii dar trebuie să muncească cu familia. 

III. Plan de intervenţie:  

1. Obiective pe termen scurt: determinarea elevului să meargă la școală 

Activităţi:  

- informarea familiei despre situaţia educaţională; 

- consiliere şcolară cu elevul; 

- consiliere parentală, cu privire la riscul abandonului şcolar; 

2. Obiective pe termen mediu:  

Activităţi:  

- pregătire diferenţiată la activităţile unde nu se descurcă bine prin programe de pregătire; 

- participarea părinților la ședințe. 

3. Obiective pe termen lung:  

- consiliere individuală pentru părinți, participarea la activităţi extracurriculare de tip 

sportiv. 

Activităţi: - participare la activităţi sportive, educative (excursii), împreună (elev-

părinte); 

-participare la activităţi sportive, educative (excursii), împreună (elev-părinte); 

IV. Evaluarea finală 

 Sprijin din punct de vedere financiar (sponsorizări) 

 

5.6 Concluzii privind cercetarea preliminară 

În cadrul cercetării preliminare au fost utilizate chestionare pentru elevi, părinți și 

cadre didactice, elaborate la nivelul Școlii Gimnaziale Tâmboești de către o echipă de lucru 

formată din cadre didactice, profesori diriginți, în colaborare cu profesorul consilier școlar. 

Au fost aplicate chestionare cu 20 de itemi elevilor subiecți ai cercetării, care au vizat 

obținerea unor informații asupra relațiilor dintre elevi, profesori și părinți, a modului în care 

familia ajută elevul în procesul instructiv-educativ și determinarea gradului de satisfacție a 

elevilor cu privire la activitățile extracurriculare din școală. 
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Din analiza răspunsurilor elevilor la întrebările chestionarului, reiese că aceștia 

preferă activitățile sportive și activitățile artistice. Mai mult decât atât elevii consideră în cea 

mai mare parte că activitățile sportive au rolul de a anima viața școlii, dar și de a o îmbogăți. 

Principalele motive pentru care elevii lipsesc de la școală sunt faptul că își ajută 

părinții la muncă în gospodărie sau că pleacă împreună cu aceștia în străinătate la muncile 

sezoniere. Foarte puțini dintre elevi nu își doresc să continue școala cei mai mulți dintre ei 

vrând să urmeze studiile mai departe. De aici putem trage concluzia că în ceea ce privește 

abandonul școlar incidența cea mai mare o au factorii externi (familiali, sociali, culturali) și 

mai puțin factorii interni, individuali. 

Conform răspunsurilor colectate 27 părinți din 40 consideră că educarea copiilor este 

obligația exclusivă a școlii, numai 13 părinți cred că o parte din educația copiilor lor intră în 

responsabilitatea familiei. 

Din răspunsurile părinților s-a constatat că mai sunt părinți care cred că nu trebuie să 

se implice așa de mult în viața școlii, considerând că profesorii au obligația să îi convingă 

pe elevi să nu renunțe la școală și că pentru acest lucru sunt plătiți. 

 Cei mai mulți părinți cred că rolul activităților extracurriculare este foarte important, 

așa ies și copiii lor din cotidian, reușesc să vadă locuri pe care nu ar avea niciodată 

posibilitatea din punct de vedere financiar să le viziteze. 

O parte dintre părinți cred că rolul pregătirii suplimentare după ore la unele obiecte 

este important pentru că nu există posibilitatea pregătirii la acestea contra cost. O altă parte 

a subiecților noștri au răspuns că sunt de părere ca școala trebuie să le ofere burse sociale 

pentru că ei au posibilități reduse din punct de vedere financiar și nu în ultimul rând unii 

părinți sunt de părere că și activitățile culturale dar și excursiile ar fi de folos pentru a le mări 

curiozitatea și pentru a deveni mai responsabili. 

Toți părinții au răspuns că este o problemă stringentă condițiile de trai, aceștia îi 

opresc pe copii acasă pentru a-i ajuta la treburile gospodărești sau să-i supravegheze pe frații 

mai mici, iar faptul că sunt nevoiți să plece în străinătate pentru a-și întreține familia și își 

iau și copiii cu ei pentru că nu au cu cine să-i lase, este lucrul cel mai îngrijorător. Părinții îi 

opresc pe copiii lor să meargă la școală din  mai multe motive iar cel mai frecvent menționat 

a fost mersul la muncă cu familia. 

Toate aceste informații desprinse din răspunsurile chestionarelor aplicate, ne permit 

să afirmăm că ipotezele cercetării preliminare s-au confirmat și putem formula următoarele 

concluzii: 
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➢ Motivele abandonului școlar sunt legate în primul rând de problemele familiale ale 

copiilor și de faptul că sunt puși mai degrabă să muncească decât să învețe; 

➢ Activitățile extracurriculare sunt percepute atât de copii cât și de părinți ca fiind 

benefice în procesul motivării elevilor pentru frecventarea cursurilor și pentru 

dezvoltarea lor personală, așadar organizarea acestor activități ar trebui să constituie 

o prioritate pentru școală; 

➢ Familia și școala sunt principalii agenți de socializare pentru copii și de aceea 

împreună pot acționa pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar. 

 

PARTEA A III-A CERCETARE EXPERIMENTALĂ PRIVIND CONTRIBUȚIA 

ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE LA REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN 

CICLUL GIMNAZIAL 

 

CAPITOLUL 6 DEMERSUL OPERAȚIONAL AL CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE 

6.1 Premisele cercetării experimentale 

În contextul situației socio-economice tot mai grea pentru populația din mediul rural a 

județului Vrancea, a rămânerilor în urmă în ceea ce privește infrastructura școlară și 

condițiile familiale grele semnalate prin rezultate ale cercetării preliminare, riscul de 

abandon școlar al elevilor este crescut. 

Astfel de situații se întâlnesc și în Școlile Gimnaziale din Tâmboești și Slimnic, unități 

de învățământ la care funcționez ca profesor de educație fizică și sport și ca director. 

Deși s-au luat unele măsuri de sprijinire a elevilor prin includerea lor în diverse 

activități suplimentare a programului școlar de bază, în proiecte cu scopuri diverse vizând 

atât pregătirea școlară cât și socializarea și integrarea lor, situația este tot îngrijorătoare. 

Din activitatea la clasă ca profesor și diriginte, am cunoscut situația grea a unor familii 

cu mulți copii nevoiți să muncească cu toții (inclusiv copiii) pentru asigurarea traiului de 

fiecare zi. Lipsa de pregătire școlară sau la nivel foarte scăzut a adulților din familie conduce 

la trecerea școlii pe planul secund, acest lucru fiind un motiv de îngrijorare deoarece  elevii 

nu mai frecventează  cursurile. 

Considerăm totuși că angrenându-i în activități extrașcolare cum sunt cele de tip 

sportiv în cazul nostru, în concursuri și competiții între elevii din școală și din alte școli, se 

va îmbunătăți atât frecvența elevilor cât și rezultatele școlare și implicit se va reduce numărul 

celor care abandonează școala. 
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Prin cercetarea de față dorim să clarificăm aspecte legate de cauzele care îi conduc pe 

elevi la abandon, de influențele programelor extracurriculare de tip sportiv asupra fizicului 

și psihicului elevilor, a capacității de integrare în grup și să oferim astfel șanse tuturor să 

poată absolvi ciclul gimnazial prin sprijinirea lor mai aplicată și mai asumată. 

 

6.2 Aspecte privind structura și conținutul cercetării experimentale 

Cercetarea experimentală (partea a III-a a tezei de doctorat) este concepută ca un cumul 

de studii care în opinia noastră, au relevanță pentru tema tezei. 

În conținutul acestei cercetări regăsim:  

   - studiu privind cauzele abandonului școlar la nivelul ciclului gimnazial al școlilor 

cuprinse în cercetare: Școala Gimnazială Tâmboești și Școala Gimnazială Slimnic; 

 - studiu privind influența programului de activități extracurriculare de tip sportiv, 

asupra dezvoltării motrice a elevilor de la  Școala Gimnazială Slimnic; 

 - studiu privind dinamica participării la lecții a elevilor componenți ai grupelor de 

cercetare; 

 - studiu privind dinamica rezultatelor școlare ale elevilor cuprinși în cercetare; 

 - studiu privind influența activităților extracurriculare de tip sportiv  asupra unor 

dimensiuni ale personalității elevilor de gimnaziu: optimism, autonomie personală, stimă de 

sine. 

6.3 Scopul cercetării 

Cercetarea pe care am proiectat-o ca parte a tezei de doctorat are  scopul principal de 

a evidenția influența activităților extracurriculare sportive, asupra situației abandonului 

școlar și implicit asupra atitudinii elevilor privind școala și rezultatele școlare înregistrate la 

nivel de gimnaziu în mediul rural. 

 

6.4 Obiectivele cercetării experimentale 

În vederea realizării scopului principal al cercetării şi confirmării ipotezelor de 

cercetare, am stabilit următoarele obiective:  

1. Determinarea eficienței folosirii exerciţiilor fizice din cadrul activităţilor sportive 

extracurriculare asupra dezvoltării capacitaţii motrice; 

2. Evidenţierea modificărilor determinate de activităţi sportive extracurriculare asupra 

psihicului elevilor;  

3. Evidențierea impactului practicării activităților sportive extracurriculare asupra 

procesului de integrare a elevilor în mediul școlar;  
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4. Identificarea efectelor activităților sportive asupra participării la programul școlar;  

5. Determinarea impactului activităților sportive asupra rezultatelor școlare și a 

nivelului de satisfacție al elevilor. 

 

6.5 Sarcinile cercetării experimentale 

Scopul cercetării și obiectivele prezentate mai sus au condus la formularea 

următoarelor sarcini:  

- alegerea subiecților participanți și constituirea grupelor de cercetare pentru 

 un experiment de tip clasic; 

- stabilirea nivelului inițial al unor indicatori ai motricității și psihomotricității;  

- stabilirea măsurătorilor, probelor și testelor adecvate elevilor de gimnaziu;  

- conceperea programului și eșalonarea activităților din conținutul lui; 

- efectuarea testărilor finale la cele două grupe şi recoltarea datelor; 

- prelucrarea și interpretarea datelor obținute; 

- formularea concluziilor desprinse în urma cercetării experimentale.  

 

6.6 Ipotezele cercetării 

Rezultatele cercetării preliminare au servit demersurilor noastre și au condus a 

formularea următoarelor ipoteze:  

1. Programele de activități sportive extracurriculare determină progres semnificativ 

în cazul indicatorilor motrici; 

2. Programul de activități sportive extracurriculare aplicat induce o dinamică pozitivă 

a participării la programul școlar de bază; 

3. Participarea constantă la activiățile programului instructiv-educativ determină 

îmbunătățirea rezultatelor școlare; 

4. Programul de activități extracurriculare de tip sportiv determină creșterea gradului 

de optimism și al autonomiei personale a elevilor participanți la cercetare. 

 

6.7 Metode de cercetare utilizate 

 Documentarea bibliografică 

 Observația pedagogică  

 Experimentul psihopedagogic 

 Analiza comparativă 

 Metoda testelor 

 Metoda statistico-matematică  

 Metoda reprezentării grafice 
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CAPITOLUL 7 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRII 

EXPERIMENTALE 

 

Fiind un experiment de tip clasic cu grupă de experiment și grupă de control, am ales 

ca subiecți pentru cercetarea experimentală elevii claselor a-V-a și a-VI-a de la Școlile 

Gimnaziale din Tâmboești și Slimnic. 

Astfel fiecare dintre grupe și anume grupa de experiment și grupa de control, a avut 

câte 20 elevi în total 40 de subiecți dintre care 10 fete și 30 băieți. 

Activitățile extracurriculare desfășurate față în față au avut o durată de 60 minute, iar 

cele desfășurate online o durată de 30 minute. Acestea s-au desfășurat de două ori pe 

săptămână în plus față de lecțiile normale de educație fizică și sport din programul de bază. 

Programul grupei de experiment a constat în lecții cu conținut specific educației fizice 

și sportului, D.F.A, jocuri de mișcare, parcursuri aplicative, jocuri sportive cu mingea 

(handbal/ oină), întreceri, competiții, excursii. 

Grupa de control a participat la cele două ore de educaţie fizică și sport din programul 

disciplinei. Lecțiile de EFS au avut conținut identic conform planificării anuale, atât pentru 

grupa de experiment, cât și pentru cea de control. 

Efectele pandemiei de COVID - 19 asupra programului elevilor  

Din cauza contextului socio-medical și a restricțiilor instaurate în condițiile pandemiei 

de COVID-19, implementarea programului nostru a avut de suferit în sensul scurtării 

lecțiilor desfășurate în sistem online și adaptării unor conținuturi numai pentru individual. 

Astfel elementele din handbal au fost exersate de către fiecare elev acasă în curte sau într-

un loc care să-i permită elevului execuții corecte și să depună efortul fizic cerut. Elevii noștri 

au fost ajutați cu tablete și mingi pentru acasă, fiecare elev din grupul de experiment reușind 

să exerseze acasă exercițiile din programul extracurricular sportiv. 

Chiar dacă mediul online a oferit copiilor o deschidere la un click distanță de ceea ce 

înseamnă lumea, interacțiunea umană fizică nu a putut fi înlocuită și acești copii nu au mai 

putut socializa în mod normal. 

Pentru elevii din mediul rural impactul pandemiei a fost mult mai puternic dacă ne 

gândim că accesul la internet a fost mai limitat în multe zone, mijloacele tehnice folosite au 

fost mai puține dar din punct de vedere al sănătății emoționale aceștia au fost mai puțin 

afectați decât cei din mediul urban. Au avut posibilitatea să iasă afară să se joace în curte să 

se întâlnească în grupuri mici și să socializeze. 
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7.1 Etapele cercetării experimentale 

Pentru a atinge scopul stabilit şi obiectivele formulate în demersul nostru ştiinţific am 

planificat și parcurs mai multe etape, după cum urmează în tabelul următor(7.1):  

Tabel 7.1 Etapele cercetării experimentale 

Nr. 

etapă 

Interval timp Conținut Obs.  

1 Septembrie 2018 Stabilirea grupelor de control şi a grupelor de 

experiment, conceperea programului de activități 

extracurriculare sportive și demararea implementării 

 

2 Noiembrie 2018 Testarea inițială Activitate 

față în față 

3 Noiembrie 2018/  

Martie 2020 

Aplicarea programului  Activitate 

față în față 

4 Martie 2020/ 

Iunie 2020 

Aplicarea programului online Activitate 

online 

5 Septembrie 2020/ 

Noiembrie 2020 

Aplicarea programului Activitate 

față în față 

6 Noiembrie 2020/ 

Ianuarie 2021 

Aplicarea programului online Activitate 

online 

7 Februarie  2021- 

Iunie 2021  

(Aprilie 2021- online) 

Finalizarea testărilor  Activitate 

mixtă 

8 Iunie2021/ 

Septembrie 2021 

Prelucrarea, interpretarea datelor și elaborarea 

Raportului de progres nr. 3 

 

 

7.2 Subiecții cercetării experimentale și locul desfășurării 

Subiecții participanți la cercetare au fost împărțiți în două grupuri. Elevii din clasele 

a-V-a și a-VI-a de la Școala Gimnazială Tâmboești au constituit grupul de control, iar cei 

din clasele a-V-a și a-VI-a de la Școala Gimnazială Slimnic au constituit grupul de 

experiment. Astfel în total au fost înregistrați 40 de subiecți băieți și fete, cu vârste cuprinse 

între 10-15 ani în total 30 de băieți și 10 fete. 

Cercetarea experimentală s-a desfășurat la Școala Gimnazială Slimnic. Este o școală 

cu 205 elevi cuprinzând elevi de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a. 

Școala dispune de o bază materială formată dintr-un corp de clădire cu 5 săli de clasă, 

o cancelarie, o bibliotecă, grupuri sanitare în interior, teren de sport în exterior și o clădire 

destinată grădiniței. Personalul didactic este compus din 5 învățători, 2 educatoare, 11 

profesori din care 7 sunt titulari și 4 suplinitori calificați. 

Dotările școlii sunt la un nivel bun, în fiecare sală de clasă existând tablă magnetică, 

tablă interactivă, laptop si videoproiector astfel încât putem susține că sunt asigurate condiții 

bune pentru învățare, parcurgerea programelor școlare, îndeplinirea cerințelor de trecere de 

la o clasă la alta și dezvoltarea copiilor atât fizic, intelectual cât și socio-emoțional. 
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Școala Gimnazială Tâmboești a asigurat grupele de control și anume 20 de elevi din  

clasele a V-a și a VI-a. Această unitate de învățământ înregistrează un număr de 216 elevi, 

cuprinzând elevi începând de la clasa pregătitoare  până la clasa a VIII-a. 

Baza materială a școlii este corespunzătoare există 8 săli de clasă, un laborator de 

informatică dotat cu calculatoare și tablete, un cabinet de consiliere, sălile de clasă fiind 

dotate cu table magnetice, table interactive, laptop-uri, videoproiectoare ceea ce asigură 

desfășurarea programului școlar în bune condiții. 

Personalul didactic este compus din 6 învățători, 2 educatoare, 14 profesori din care 8 

sunt cadre didactice titulare, un consilier școlar, un profesor itinerant și 4 cadre didactice 

suplinitori calificați. Activitățile extracurriculare sportive s-au desfășurat fizic la baza 

sportivă (teren de sport și sala de sport) de la Școala Gimnazială Tâmboești. 

7.3 Programul de intervenție aplicativă și conținutul acestuia 

În vederea obținerii unor date relevante pentru activitatea noastră de la cele două școli, 

pentru identificarea unor direcții de acțiune menite să conducă la scăderea numărului de elevi 

care abandonează prematur școala, am conceput și aplicat un program de activități 

extracurriculare de tip sportiv având următoarele repere:  

 Tip activitate: lecții de educație fizică și sport și lecții de activitate 

extracurriculară de tip sportiv; 

 Durată: 3 ani școlari;  

 Anul școlar 2018/2019 cu 34 de săptămâni, 68 de ore EFS și 68 de ore 

program activități extracurriculare de tip sportiv; 

 Anul școlar 2019/2020 cu 35 de săptămâni, 70 de ore EFS, din care 12 

săptămâni online (24 de ore online) și 70 de ore program activități extracurriculare de tip 

sportiv; 

 Anul școlar 2020/2021 cu 34 de săptămâni, 68 de ore EFS, din care 12 

săptămâni online  (24 de ore online) și 68 de ore program activități extracurriculare de tip 

sportiv; 

 Frecvența activităților proiectate: 2x săptămână lecții EFS și 2x săptămână 

lecții de activități extracurriculare; 

 Conținut: exerciții de dezvoltare fizică generală, dezvoltarea calităților 

motrice (V, Î, F, R), elemente tehnico-tactice din jocuri sportive (handbal, oină), parcursuri 

aplicative și ștafete, jocuri de mișcare, întreceri, excursii, competiții/concursuri. 
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Tabel 7.2 Eșalonare nr. ore EFS / nr. ore activități.extracurriculare/săpt./ani școlari 

Nr. 

crt.  

Ani  

școlari 

Nr. de  

săptămâni 

Nr. de ore  

EFS 

Nr. de ore activ. extracuriculare Total  

ore 

1 2018-2019 34 săptămâni 34x2/săpt=68 34x2/săpt=68 136 

2 2019-2020 35 săptămâni 35x2/săpt=70 35x2/săpt=70 140 

3 2020-2021 34 săptămâni 34x2/săpt=68 34x2/săpt=68 136 

 

 Ca obiective am urmărit:  

- dezvoltarea aptitudinilor motrice și psihomotrice individuale; 

- dezvoltarea fizică;  

- îmbunătățirea nivelului condiției fizice; 

- stimularea colaborării cu ceilalți pentru realizarea sarcinilor motrice; 

- formarea unei atitudini pozitive față de efort;  

- inducerea stării de bine și sentimentului de apartenență la grup; 

- stimularea în rândul elevilor a interesului pentru practicarea activităților 

extracurriculare; 

- determinarea elevilor de a manifesta interes pentru școală, respect pentru propria 

persoană, corectitudine, ambiție; 

 Verificare: teste și probe de control pentru motricitate. 

7.4 Probe şi teste aplicate  

Dezvoltarea fizică armonioasă a subiecților reprezintă nu numai un act de efort, ci și 

un mod de viață sănătos atât în viața școlară cât și în viața de zi cu zi.  

Activitățile fizice au un rol foarte important în menținerea sănătății și a dezvoltării 

fizice pentru fiecare copil. 

În scopul aprecierii nivelului dezvoltării fizice motrice şi funcţionale am ales mai 

multe teste spre a fi susținute de către elevii celor două grupe (control și experiment) ale 

căror rezultate vor scoate în evidenţă dinamica acestora. 

S-au aplicat probele din Sistemul Național de Evaluare la Educație Fizică:  

- Alergarea de viteză cu startul din picioare (50 m); se vor executa două încercări 

punctându-se cel mai bun rezultat; 

- Săritura în lungime de pe loc; se vor executa două încercări punctându-se cel mai bun 

rezultat; 

- Ridicarea trunchiului din culcat dorsal în timp de 30 secunde (Abdomene); 

- Ridicarea trunchiului din culcat facial în timp de 30 secunde (Extensii); 

- Aruncarea mingii de oină; 
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- Traseu aplicativ din jocul de handbal. 

Pentru măsurarea indicatorilor psihologici (stimă de sine, optimism, autonomie 

personală), au fost aplicate atât elevilor din grupa de control, cât și celor din grupa de 

experiment, chestionare ce au avut ca topic implicarea elevilor la orele de educație fizică și 

la activitățile extracurriculare de tip sportiv, percepția lor asupra grupului, abilitățile, 

interesul, responsabilitatea privind importanța educației școlare. 

În cercetarea experimentală au fost utilizate două chestionare destinate evaluării 

personalității: 

- Chestionarul de evaluare a optimismului (OPT), ce cuprinde 48 itemi cu două 

variante de răspuns pentru fiecare item; 

- Chestionarul de evaluare a autonomiei personale (AP), ce cuprinde 36 de itemi, cu o 

scală de răspuns în cinci trepte și este destinat evaluării a patru dimensiuni ale autonomiei 

personale: autonomía cognitivă, autonomia comportamentală, autonomia emoțională și 

autonomia valorică.  

Ambele chestionare fac parte din Platforma de evaluare a dezvoltării: 6/7-18 ani, 

PEDb, fiind construite și etalonate de către Cognitrom pentru populația din România. Un al 

treilea instrument utilizat a fost Scala stimei de sine elaborată de  Rosenberg, chestionar 

folosit în mod frecvent în  cercetarea psihologică în scopul măsurării sentimentului global al 

valorii personale și auto-acceptării prin intermediul a 10 itemi. 

Un alt instrument utilizat la finalul cercetării experimentale a fost Chestionarul de 

evaluare al programului de activități sportive extracurriculare, alcătuit din patru itemi, prin 

care au fost colectate date cu privire la opiniile elevilor din grupul experimental referitoare 

la componentele programului în care au fost implicați. 

 

CAPITOLUL 8 REZULTATELE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA LOR 

8.1 Studiu privid cauzele abandonului școlar la nivelul ciclului gimnazial al 

școlilor cuprinse în cercetare 

Scopul studiului de față a fost să demonstreze faptul că anumiți factori caracteristici 

mediului familial din care provin elevii de gimnaziu favorizează apariția abandonului școlar. 

Am pornit de la următoarele ipoteze specifice: 

- în școlile din mediul rural cu o rată crescută a abandonului școlar, familiile de 

proveniență a elevilor au un potențial educogen scăzut, în cea mai mare parte; 

- părinții elevilor aflați în risc de abandon școlar au nivel scăzut al studiilor; 
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- familiile din care provin elevii aflați în risc de abandon școlar sunt caracterizate 

printr-un nivel redus al veniturilor; 

- familiile din care provin elevii care se află în risc de abandon școlar, sunt 

caracterizate prin existența unor condiții precare de viață; 

- în școlile din mediul rural cu o rată crescută a abandonului școlar, familiile de 

proveniență a elevilor se caracterizează prin conflicte și dezacorduri frecvente. 

În acest sens am urmărit identificarea, prin metoda interviului, a unor indicatori 

specifici familiilor din care provin elevii din cele două școli gimnaziale implicate în 

cercetarea de bază realizată în cadrul acestei lucrări și anume: potențialul educogen al 

familiei, nivelul de studii al părinților, nivelul veniturilor familiei, condițiile de viață ale 

familiei și de muncă ale elevului, atmosfera și climatul familial. 

 Analiza și interpretarea rezultatelor 

Din datele referitoare la familiile elevilor pe care le-am colectat cu ajutorul profesorilor 

diriginți și al mediatorului școlar, am putut desprinde următoarele informații:  

Am constatat că din totalul familiilor elevilor de gimnaziu ai școlilor incluse în 

cercetare, doar 32% au un potențial educogen, restul de 68% fiind needucogene, ceea ce 

poate constitui o explicație pentru rata crescută a abandonului școlar în aceste unități de 

învățământ. 

În ceea ce privește nivelul studiilor părinților, predominante sunt studiile de nivel 

primar abslovite de către unul sau ambii părinții. 18% dintre ei au absolvit studiile 

gimnaziale, 12% au absolvit un liceu sau o școală profesională și doar 2% dintre părinți sunt 

absolvenți ai unor studii superioare. Acest lucru ne conduce la ideea că lipsa de pregătire a 

părinților îi face pe aceștia incapabili de a-și ajuta sau verifica propriii copii la temele pentru 

școală. Lipsa studiilor finalizate sau a unei calificări profesionale coincide de asemenea cu 

dificultăți în integrarea pe piața muncii a acestor părinți, de unde rezultă un nivel financiar 

scăzut sau foarte scăzut pentru majoritatea familiilor. 

Cele mai multe familii beneficiază de venituri foarte mici (79%) sau mici (3%), în timp 

ce doar 18% dintre ele dețin venituri acceptabile. 

Strâns legate de nivelul veniturilor familiei sunt și condițiile de viață și de muncă ale 

elevilor. Mai mult de jumătate dintre elevi beneficiază de condiții la limită de viață (53%), 

28% au condiții precare de viață, de condiții bune și foarte bune bucurându-se numai 5%, 

respectiv 14% dintre ei. 

În legătură cu atmosfera și climatul familial educativ, cele mai multe dintre familii 
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sunt caracterizate de conflicte mici și trecătoare, unui procent de 32% le este specifică o 

atmosferă conflictuală, iar 23% dintre familii pot fi descrise prin raporturi armonioase între 

membri.Din analiza datelor prezentate putem afirma că cele patru ipoteze ale studiului au 

fost confirmate. 

Măsuri pentru prevenirea abandonului şcolar:  

• recunoașterea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar cu scopul de a-i  

menţine în sistemul de educație;  

• participarea familiei în procesul de reabilitare şcolară şi socială a elevului;  

• antrenarea comunităţii locale în rezolvarea situaţiilor de abandon şcolar sau a celor 

care sunt în risc de abandon şcolar. 

Când aceste obiective vor fi realizate, fenomenul de abandon şcolar nu va mai constitui 

un pericol imediat deoarece în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, se vor urmări 

aceste obiective pas cu pas, programul desfășurându-se pe o perioadă foarte îndelungată. 

Ca o soluție la această problemă, am conceput un program de intervenție prin 

activitățile extracurriculare sportive la care elevii au participat. 

Principalele obiective în cadrul programului de prevenire a abandonului şcolar  

Un element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la 

programul educativ fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Fiecare copil este diferit, valorile 

sunt diferite, nivelul lor de adaptare şi înțelegere este diferit, dar în colectivul de la şcoală 

fiecare dintre ei poate avea o poziție, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi impulsionează  

să le placă și să prețuiască mediul şcolar. Plecăm de la faptul că fiecare copil este valoros, 

nu se poate compara cu un altul și poate învăţa indiferent de nevoile lui sociale. Pentru a 

preveni abandonul şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil care este 

integrat în sistemul de educaţie indiferent din ce religie sau etnie face  parte. 

În situația etniei rome trebuie cunoscute obiceiurile şi tradiţiile, acest lucru punând în 

valoare identitatea acestora. Copiilor care fac parte din etnia romă li se oferă apartenenţă la 

neam, li se redă mândria de descendenţi ai poporului lor răspândit prin numeroase teritorii, 

li se creează o unicitate pozitivă – adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor 

caracteristice unui popor. 

Acțiuni intreprinse pentru prevenirea abandonului școlar  

Printre acțiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon amintim:  

➢ adaptarea elevilor cu risc de renunțare la educație şi menținerea acestora în sistemul 

școlar; 

➢ creșterea responsabilizării elevilor; 
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➢ reintegrarea elevilor  aflați în abandon; 

➢ recunoașterea periodică a modificărilor în ceea ce privește factorii de abandon școlar; 

➢ creșterea atractivității școlii;  

➢ acțiuni extrașcolare organizate în unitățile de învățământ din comunitățile cu grad 

ridicat de abandon (acțiuni de renovare/ înfrumusețare/ curăţire a școlii, concursuri sportive);  

➢ organizarea de competiții între echipe de elevi; 

➢ aceste activități legate de spațiul școlar trebuie să fie atractive, să fie organizate 

periodic pentru a menține atenția elevilor; 

➢ motivarea pozitivă a participării poate fi dată prin acordare de premii simbolice 

elevilor de elevi care sunt mai performante în astfel de acţiuni; 

 

8.2 Studiu privind influența programului de activități extracurriculare de tip 

sportiv, asupra dezvoltării motrice a elevilor de la  Școala Gimnazială Slimnic 

 

8.2.1 Rezultatele grupelor de control – motricitate 

În tabelele următoare sunt cuprinse rezultatele elevilor din grupul de control și din 

grupul experimental la probele pentru evaluarea indicatorilor motrici pe cei 3 ani școlari, 

2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. 

 

Rezultate obținute la probele de control pe an școlar 2018-2019 

 

Tabel 8.1 Rezultatele obținute de elevii de clasa a V-a din grupa de control, la cele 5 probe de control 

propuse / anul școlar 2018-2019 

Nr. 

Subiecți/Gen 

P1 (sec) P2 (m/cm) P3 (nr. rep/30sec) P4 (m/cm) P5 (puncte) 

Ti Tf Ti Tf 
Ti Tf 

Ti Tf Ti Tf 
Ab.  Ex.  Ab.  Ex.  

Sc1/F 8.8 8.7 1.50 1.52 21 20 23 21 16 16 3p 4p 

Sc2/B 8.1 8.2 1.65 1.66 21 20 22 22 20 20 4p 5p 

Sc3/B 8.0 8.0 1.60 1.62 25 22 25 23 21 22 3p 3p 

Sc4/F 9.2 9.0 1.35 1.39 17 18 19 20 13 13 3p 3p 

Sc5/B 8.6 8.5 1.58 1.60 21 23 22 23 24 25 4p 4p 

Sc6/F 9.0 9.1 1.40 1.42 21 24 22 25 14 15 3p 3p 

Sc7/B 8.2 8.1 1.50 1.55 24 22 24 23 22 23 4p 5p 

Sc8/B 8.2 8.1 1.55 1.55 25 25 26 26 24 24 4p 4p 

Sc9/B 8.0 8.0 1.58 1.60 26 24 26 24 25 26 4p 5p 

Sc10/B 8.3 8.3 1.50 1.53 25 23 25 24 23 23 4p 5p 
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Tabel 8.2 Rezultatele obținute de elevii de clasa a VI-a din grupa de control, la cele 5 probe de control 

propuse / an școlar 2018-2019 

Nr. 

Subiecți/Gen 

P1 (sec) P2 (m/cm) P3 (nr. rep/30sec) P4 (m/cm) P5 (puncte) 

Ti Tf Ti Tf 
Ti Tf 

Ti Tf Ti Tf 
Ab.  Ex.  Ab.  Ex.  

Sc1/F 9.6 9.5 1.30 1.31 12 12 12 12 13 13 3p 3p 

Sc2/B 8.2 8.2 1.65 1.66 21 20 22 21 17 18 4p 4p 

Sc3/B 8.0 8.0 1.70 1.73 24 24 25 24 24 25 5p 5p 

Sc4/B 7.9 7.8 1.67 1.70 21 20 20 20 23 23 5p 5p 

Sc5/B 8.3 8.2 1.65 1.60 22 24 22 24 25 26 5p 4p 

Sc6/B 8.1 8.0 1.59 1.60 22 24 23 25 14 15 5p 5p 

Sc7/B 8.0 7.9 1.55 1.55 25 25 25 25 24 25 5p 5p 

Sc8/B 8.0 8.0 1.58 1.62 25 25 26 26 29 30 4p 4p 

Sc9/F 8.2 8.3 1.60 1.60 26 24 26 24 25 25 4p 4p 

Sc10/B 8.0 7.9 1.58 1.59 26 24 26 25 26 27 4p 4p 

 

Rezultate obținute la probele de control pe an școlar 2019-2020 

 

Tabel 8.3 Rezultatele obținute de elevii de clasa a VI-a din grupa de control, la cele 5 probe de control 

propuse / an școlar 2019-2020 

Nr. 

Subiecți/Gen 

P1 (sec) P2 (m/cm) P3 (nr. rep/30sec) P4 (m/cm) P5 (puncte) 

Ti Tf Ti Tf 
Ti Tf 

Ti Tf Ti Tf 
Ab.  Ex.  Ab.  Ex.  

Sc1/F 8.7 8.6 1.66 1.66 22 23 25 24 16 17 4p 4p 

Sc2/B 8.0 7.8 1.70 1.70 21 22 22 24 23 24 4p 5p 

Sc3/B 8.2 8.0 1.75 1.76 26 26 27 27 25 25 4p 5p 

Sc4/F 9.0 8.9 1.45 1.45 18 19 18 20 14 15 3p 4p 

Sc5/B 8.4 8.2 1.58 1.60 22 25 22 25 27 27 4p 4p 

Sc6/F 8.8 8.8 1.45 1.46 21 24 22 25 14 16 3p 4p 

Sc7/B 8.2 8.1 1.55 1.58 26 25 26 25 27 27 4p 4p 

Sc8/B 8.0 8.0 1.58 1.60 25 25 26 26 26 27 4p 4p 

Sc9/B 8.1 8.0 1.67 1.67 26 24 26 24 27 26 4p 5p 

Sc10/B 7.9 7.8 1.55 1.55 26 24 26 25 25 25 4p 5p 

 

Tabel 8.4 Rezultatele obținute de elevii de clasa a VII-a din grupa de control, la cele 5 probe de control 

propuse / an școlar 2019-2020 

Nr. 

Subiecți/Gen 

P1 (sec) P2 (m/cm) P3 (nr. rep. /30sec) P4 (m/cm) P5 (puncte) 

Ti Tf Ti Tf 
Ti Tf 

Ti Tf Ti Tf 
Ab.  Ex.  Ab.  Ex.  

Sc1/F 9.5 9.5 1.30 1.30 13 12 13 12 14 14 4p 4p 

Sc2/B 8.1 8.1 1.50 1.52 22 23 23 23 17 18 3p 4p 

Sc3/B 7.9 7.8 1.75 1.76 26 25 26 26 28 29 4p 5p 

Sc4/B 8.0 7.9 1.64 1.66 18 19 18 20 29 30 4p 5p 

Sc5/B 7.9 7.8 1.60 1.64 25 25 25 26 30 30 5p 5p 

Sc6/B 8.0 8.0 1.68 1.70 17 24 18 25 23 24 4p 4p 

Sc7/B 7.7 7.6 1.60 1.66 26 25 26 25 25 26 4p 5p 

Sc8/B 7.7 7.7 1.70 1.74 23 25 23 26 28 28 4p 5p 

Sc9/F 7.8 7.7 1.71 1.75 24 24 24 24 29 29 4p 4p 

Sc10/B 7.9 7.8 1.79 1.82 25 25 26 25 26 27 4p 4p 
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Rezultate obținute la probele de control pe an școlar 2020-2021 

Tabel 8.5 Rezultatele obținute de elevii de clasa a VII-a din grupa de control, la cele 5 probe de control 

propuse / an școlar 2020-2021 

Nr. 

Subiecți/Gen 

P1 (sec) P2 (m/cm) P3 (nr. rep/30sec) P4 (m/cm) P5 (puncte) 

Ti Tf Ti Tf Ti Tf Ti Tf Ti Tf 

Ab.  Ex.  Ab.  Ex.  

Sc1/F 8.4 8.4 1.63 1.65 25 23 26 24 17 18 4p 4p 

Sc2/B 7.8 7.8 1.70 1.70 24 25 24 25 25 26 3p 4p 

Sc3/B 7.7 7.7 1.75 1.76 26 2 27 26 26 27 4p 4p 

Sc4/F 8.5 8.5 1.50 1.54 18 19 18 20 15 15 4p 5p 

Sc5/B 7.8 7.8 1.58 1.60 25 25 25 25 28 29 3p 4p 

Sc6/F 8.3 8.2 1.50 1.50 17 24 18 25 16 17 4p 4p 

Sc7/B 7.8 7.7 1.60 1.60 26 22 26 23 26 26 4p 5p 

Sc8/B 7.7 7.7 1.61 1.64 23 21 23 23 28 29 4p 4p 

Sc9/B 7.8 7.8 1.40 1.45 24 24 24 24 27 27 4p 5p 

Sc10/B 7.9 7.8 1.58 1.60 25 25 26 25 25 25 4p 4p 

 

Tabel 8.6 Rezultatele obținute de elevii de clasa a VIII-a din grupa de control, la cele 5 probe de control 

propuse / an școlar 2020-2021 

Nr. 

Subiecți/Gen 

P1 (sec) P2 (m/cm) P3 (nr. rep/30sec) P4 (m/cm) P5 (puncte) 

Ti Tf Ti Tf 
Ti Tf 

Ti Tf Ti Tf 
Ab.  Ex.  Ab.  Ex.  

Sc1/F 9.5 9.5 1.32 1.33 13 12 13 13 16 16 3p 4p 

Sc2/B 8.0 8.0 1.54 1.57 22 23 23 23 17 18 4p 4p 

Sc3/B 7.6 7.4 1.75 1.80 27 25 27 26 28 29 4p 4p 

Sc4/B 7.9 7.7 1.79 1.82 25 19 25 20 30 30 4p 5p 

Sc5/B 7.8 7.8 1.70 1.70 27 26 27 27 31 32 4p 4p 

Sc6/B 8.0 7.9 1.68 1.70 27 22 28 23 23 25 3p 4p 

Sc7/B 7.6 7.6 1.60 1.60 26 25 26 25 25 27 5p 5p 

Sc8/B 8.0 7.9 1.75 1.75 24 23 24 24 28 29 4p 5p 

Sc9/F 7.7 7.6 1.73 1.75 24 24 24 25 24 26 4p 5p 

Sc10/B 8.0 7.8 1.83 1.85 25 24 26 26 26 28 3p 4p 

 

8.2.2 Rezultatele grupelor de experiment – motricitate 

8.2.3 Rezultate obținute la probele de control pe an școlar 2018-2019 

Tabel 8.7 Rezultatele obținute de elevii de clasa a V-a din grupa de experiment, la cele 5 probe de control 

propuse / an școlar 2018-2019 

Nr. 

Subiecți/Gen 

P1 (sec) P2 (m/cm) P3 (nr. rep. /30sec) P4 (m/cm) P5 (puncte) 

Ti Tf Ti Tf 
Ti Tf 

Ti Tf Ti Tf 
Ab.  Ex.  Ab.  Ex.  

Se1/F 8.6 8.3 1.55 1.58 21 20 23 22 16 18 3p 4p 

Se2/B 8.0 7.8 1.66 1.68 21 20 22 22 20 21 4p 4p 

Se3/B 7.9 7.9 1.60 1.60 25 22 25 23 22 22 5p 5p 

Se4/B 8.8 8.7 1.47 1.50 17 18 19 20 13 15 4p 4p 

Se5/B 8.2 8.0 1.50 1.52 21 23 22 25 25 25 4p 5p 

Se6/F 8.4 8.2 1.65 1.68 21 24 22 25 15 17 4p 4p 

Se7/B 8.0 7.8 1.64 1.64 24 22 24 23 26 27 5p 5p 

Se8/B 8.1 8.1 1.55 1.57 25 25 26 27 24 26 4p 5p 

Se9/B 7.9 7.8 1.60 1.61 26 24 26 24 25 27 5p 5p 

Se10/B 8.2 8.0 1.59 1.60 25 24 27 25 23 25 4p 5p 
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Tabel 8.8 Rezultatele obținute de elevii de clasa a VI-a din grupa de experiment, la cele 5 probe de control 

propuse / an școlar 2018-2019 

 

 

Rezultate obținute la probele de control pe an școlar 2019-2020 

Tabel 8.9 Rezultatele obținute de elevii de clasa a VI-a din grupa de experiment, la cele 5 probe de control 

propuse / an școlar 2019-2020 

Nr. 

Subiecți/Gen 

P1 (sec) P2 (m/cm) P3 (nr. rep/30sec) P4(m/cm) P5 (puncte) 

Ti Tf Ti Tf 
Ti Tf 

Ti Tf Ti Tf 
Ab.  Ex.  Ab.  Ex.  

Se1/F 8.6 8.5 1.68 1.71 22 22 25 24 19 20 4p 4p 

Se2/B 7.9 7.8 1.70 1.73 22 22 22 24 25 28 4p 5p 

Se3/B 8.0 7.9 1.75 1.75 26 25 27 27 24 28 4p 5p 

Se4/B 8.7 8.7 1.48 1.50 20 20 20 20 17 18 4p 5p 

Se5/B 8.2 8.1 1.75 1.75 22 25 23 26 26 30 5p 5p 

Se6/F 8.0 8.0 1.62 1.65 21 25 23 27 28 31 5p 5p 

Se7/B 7.9 7.7 1.72 1.72 26 25 27 27 27 28 5p 5p 

Se8/B 7.6 7.5 1.72 1.75 25 25 26 26 26 27 5p 5p 

Se9/B 8.0 7.8 1.69 1.70 26 24 27 26 27 28 4p 5p 

Se10/B 7.8 7.8 1.66 1.69 26 25 26 27 25 25 5p 5p 

 

Tabel 8.10 Rezultatele obținute de elevii de clasa a VII-a din grupa de experiment, la cele 5 probe de control 

propuse / an școlar 2019-2020 

Nr. 

Subiecți/Gen 

P1 (sec) P2 (m/cm) P3 (nr. rep/30sec) P4 (m/cm) P5 (puncte) 

Ti Tf Ti Tf 
Ti Tf 

Ti Tf Ti Tf 
Ab.  Ex.  Ab.  Ex.  

Se1/B 8.4 8.4 1.60 1.62 24 23 24 24 21 23 4p 5p 

Se2/F 8.6 8.4 1.53 1.54 24 23 24 23 20 21 4p 4p 

Se3/F 8.4 8.1 1.60 1.63 25 25 25 26 27 28 4p 5p 

Se4/B 7.5 7.3 1.75 1.78 26 27 26 28 29 29 5p 5p 

Se5/B 7.7 7.5 1.70 1.73 27 27 28 29 31 31 5p 5p 

Se6/B 7.4 7.3 1.75 1.75 26 25 26 25 27 28 4p 4p 

Se7/B 7.2 7.0 1.78 1.80 26 27 26 25 27 29 4p 5p 

Se8/B 7.3 7.2 1.71 1.73 28 28 28 28 30 31 4p 5p 

Se9/F 7.7 7.5 1.79 1.81 27 27 27 27 28 29 4p 5p 

Se10/B 7.5 7.4 1.80 1.80 26 26 27 26 28 30 5p 5p 

 

 

 

Nr. 

Subiecți/Gen 

P1 (sec) P2 (m/cm) P3 (nr. rep/30sec) P4 (m/cm) P5 (puncte) 

Ti Tf Ti Tf 
Ti Tf 

Ti Tf Ti Tf 
Ab.  Ex.  Ab.  Ex.  

Se1/B 8.6 8.5 1.60 1.62 24 23 24 24 21 23 4p 5p 

Se2/F 8.7 8.5 1.53 1.54 24 23 25 23 20 23 4p 5p 

Se3/F 8.4 8.2 1.60 1.63 25 25 25 25 21 24 4p 5p 

Se4/B 7.8 7.8 1.71 1.75 26 27 26 27 25 27 5p 5p 

Se5/B 8.0 7.8 1.70 1.73 27 27 28 28 29 30 4p 5p 

Se6/B 7.9 7.7 1.75 1.75 26 25 26 26 27 29 5p 5p 

Se7/B 8.0 7.7 1.70 1.71 26 27 27 27 28 30 5p 5p 

Se8/B 8.1 8.0 1.65 1.73 28 28 28 28 26 28 4p 4p 

Se9/F 8.2 8.2 1.79 1.81 27 27 27 28 29 30 4p 5p 

Se10/B 7.9 7.8 1.80 1.80 26 26 27 26 26 28 5p 5p 
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Rezultate obținute la probele de control pe an școlar 2020-2021 

Tabel 8.11 Rezultatele obținute de elevii de clasa a VII-a din grupa de experiment, la cele 5 probe de control 

propuse / an școlar 2020-2021 

Nr. 

Subiecți/Gen 

P1 (sec) P2 (m/cm) P3 (nr. rep/30sec) P4 (m/cm) P5 (puncte) 

Ti Tf Ti Tf 
Ti Tf 

Ti Tf Ti Tf 
Ab.  Ex.  Ab.  Ex.  

Se1/F 8.2 8.0 1.75 1.78 26 24 26 24 21 22 4p 5p 

Se2/B 7.7 7.5 1.74 1.75 25 25 25 26 27 27 5p 5p 

Se3/B 7.2 7.1 2.01 2.03 27 26 27 28 29 30 4p 5p 

Se4/B 8.5 8.4 1.40 1.50 24 22 25 24 21 21 4p 5p 

Se5/B 7.1 7.0 1.83 1.85 26 25 27 25 30 31 4p 5p 

Se6/F 8.3 8.2 1.60 1.61 25 24 25 25 17 18 4p 5p 

Se7/B 7.4 7.3 1.73 1.75 27 23 27 25 27 29 4p 5p 

Se8/B 7.4 7.4 1.59 1.63 25 24 24 25 28 29 5p 5p 

Se9/B 7.6 7.5 1.70 1.73 26 24 27 26 28 28 4p 5p 

Se10/B 7.2 7.1 1.75 1.76 27 25 28 25 26 27 3p 4p 

 

Tabel 8.12 Rezultatele obținute de elevii de clasa a VIII-a din grupa de experiment, la cele 5 probe de control 

propuse / an școlar 2020-2021 

Nr. 

Subiecți/Gen 

P1 (sec) P2 (m/cm) P3 (nr. rep/30sec) P4 (m/cm) P5 (puncte) 

Ti Tf Ti Tf 
Ti Tf 

Ti Tf Ti Tf 
Ab.  Ex.  Ab.  Ex.  

Se1/B 7.8 8.0 1.68 1.69 24 26 24 28 23 25 5p 5p 

Se2/F 8.3 8.3 1.58 1.60 22 24 23 25 24 24 4p 4p 

Se3/F 8.2 8.2 1.67 1.70 27 26 27 27 30 31 4p 4p 

Se4/B 7.5 7.4 1.79 1.82 25 23 25 24 34 35 5p 5p 

Se5/B 7.9 7.8 1.70 1.70 27 27 28 29 34 34 5p 5p 

Se6/B 7.5 7.4 1.65 1.65 26 25 26 27 28 30 4p 5p 

Se7/B 7.5 7.4 1.68 1.70 26 25 26 25 27 28 5p 5p 

Se8/B 7.5 7.3 1.70 1.70 25 26 25 27 29 30 5p 5p 

Se9/F 7.8 7.7 1.84 1.85 24 26 25 26 30 32 5p 5p 

Se10/B 7.5 7.5 1.83 1.85 26 25 27 27 28 29 5p 5p 

 

Legendă:  

-Sc(F,B)1-10 (subiecții grupei de control de la 1 la 10- fete, băieți); 

-Se(F,B) 1-10 (subiecții grupei de experiment de la 1 la 10- fete, băieți); 

-Ti - (testare inițială); 

-Tf - (testare finală). 

Probe de control: 

-P1 - viteza pe 50 m plat cu start din picioare/evaluare=secunde; 

-P2 - săritura în lungime de pe loc/evaluare=metri/centimetri; 

-P3 -ridicarea trunchiului din culcat dorsal/ Ab- abdomene; 

      -ridicarea trunchiului din culcat facial / Ex-extensii; 

     -evaluare=nr.de repetări în timp de 30 sec; 

-P4 - aruncarea mingii de oină de pe loc/evaluare=metri/centimetri; 
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-P5 (puncte)1-5 / joc sportiv – handbal / traseu aplicativ-fiecare mijloc folosit din traseul 

aplicativ are un nr. de puncte(de la 1 la 5); 

8.2.4 Analiză comparativă a rezultatelor de la probele de motricitate de către 

grupele de fete și de băieți participanți la cercetare 

Pentru a afla dacă există o diferență semnificativă statistic între fete și băieți  privind 

testările inițiale aplicăm testul T. Valoarea Tstat a testului este de -0.37 este mai mică decât 

valorarea minimă acceptată t Critical two-tail (2.26), cu un nivel de semnificație foarte mic 

(p=0.7>0.05) și un grad de încredere de 95% (Tabel 8.13). Concluzionăm că media testărilor 

pentru fete de 11,99 din grupul de control clasa a  V-a nu este semnificativ statistic diferită 

față de media testărilor pentru băieți de 14,13. Testul de inferență statistică nu ne permite să 

extrapolăm concluzia noastră asupra întregii populații statistice, deoarece t Stat< t Critical și 

p>0.05 (Tabel 8.13). 

Tabel 8.13 Diferența dintre testările inițiale la fete și băieți în anul 2018-

2019 pe grupul de control clasa a V-a 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

2018-2019  F_C_V B_C_V 

Mean 11.99056 14.13619 

Variance 73.26027 122.088 

Observations 6 6 

Hypothesized Mean Difference 0   

Df 9   

t Stat -0.37603   

P(T<=t) one-tail 0.357801   

t Critical one-tail 1.833113   

P(T<=t) two-tail 0.715603   

t Critical two-tail 2.262157   

 

Valoarea Tstat a testului este de -0.52 este mai mică decât valoarea minimă acceptată 

t Critical two-tail (2.26), cu un nivel de semnificație foarte mic (p=0.61>0.05) și un grad de 

încredere de 95%. Concluzionăm că media testărilor pentru fete de 11,68 din grupul de 

control clasa a VI-a (2018-2019) nu este semnificativ statistic diferită față de media testărilor 

pentru băieți de 14,69. Testul de inferență statistică nu ne permite să extrapolăm concluzia 

noastră asupra întregii populații statistice, deoarce t Stat< t Critical și p>0.05 (Tabel 8.14). 
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Tabel 8.14 Diferența dintre testările inițiale la fete și băieți în anul 2018-

2019 pe grupul de control de clasa a VI-a. 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

2018-2019  F_C_VI B_C_VI 

Mean 11.6875 14.69875 

Variance 67.03994 129.9407 

Observations 6 6 

Hypothesized Mean Difference 0   

Df 9   

t Stat -0.52555   

P(T<=t) one-tail 0.305952   

t Critical one-tail 1.833113   

P(T<=t) two-tail 0.611905   

t Critical two-tail 2.262157   

 

Valoarea Tstat a testului este de -0.20 este mai mică decât valoarea minimă acceptată 

t Critical two-tail (2.22), cu un nivel de semnificație foarte mic (p=0.83>0.05) și un grad de 

încredere de 95%. Concluzionăm că media testărilor pentru fete de 13,73 din grupul 

experimental de clasa a V-a  (2018-2019) nu este semnificativ statistic diferită față de media 

testărilor pentru băieți de 15,08. Testul de inferență statistică nu ne permite să extrapolăm 

concluzia noastră asupra întregii populații statistice, deoarce t Stat< t Critical și p>0.05 

(Tabel 8.15). 

Tabel 8.15 Diferența dintre testările inițiale la fete și băieți în anul 2018-

2019 pe grupul  experimental de clasa a V-a 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

2018-2019  F_E_V B_E_V 

Mean 13.7375 15.08021 

Variance 108.3609 139.7019 

Observations 6 6 

Hypothesized Mean Difference 0   

Df 10   

t Stat -0.20882   

P(T<=t) one-tail 0.41939   

t Critical one-tail 1.812461   

P(T<=t) two-tail 0.838779   

t Critical two-tail 2.228139   

 

Valoarea Tstat a testului este de -0.05 este mai mică decât valoarea minimă acceptată 

t Critical two-tail (2.22), cu un nivel de semnificație foarte mic (p=0.95>0.05) și un grad de 

încredere de 95%. Concluzionăm că media testărilor pentru fete de 15,29 din grupul 

experimental de clasa a VI-a (2018-2019) nu este semnificativ statistic diferită față de media 

testărilor pentru băieți de 15,67. Testul de inferență statistică nu ne permite să extrapolăm 
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concluzia noastră asupra întregii populații statistice, deoarce t Stat< t Critical și p>0.05 

(Tabel 8.16). 

Tabel 8.16 Diferența dintre testările inițiale la fete și băieți în anul 2018-

2019 pe grupul experimental de clasa a VI-a. 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

2018-2019  F_E_VI B_E_VI 

Mean 15.29944 15.67214 

Variance 140.1435 148.9749 

Observations 6 6 

Hypothesized Mean Difference 0   

Df 10   

t Stat -0.05369   

P(T<=t) one-tail 0.47912   

t Critical one-tail 1.812461   

P(T<=t) two-tail 0.958239   

t Critical two-tail 2.228139   

 

Valoarea Tstat a testului este de -0.46 este mai mică decât valorarea minimă acceptată 

t Critical two-tail (2.26), cu un nivel de semnificație foarte mic (p=0.65>0.05) și un grad de 

încredere de 95%. Concluzionăm că media testărilor pentru fete de 11,87 din grupul de cotrol 

de clasa a VI-a și a VII-a (2019-2020) nu este semnificativ statistic diferită față de media 

testărilor pentru băieți de 14,51. Testul de inferență statistică nu ne permite să extrapolăm 

concluzia noastră asupra întregii populații statistice, deoarece t Stat< t Critical și p>0.05 

(Tabel 8.17). 

Tabel 8.17 Diferența dintre testările inițiale la fete și băieți în anul 2019-

2020 pe grupul de control de clasa a VI-a și a VII-a. 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

2019-2020  F_C B_C 

Mean 11.879 14.51822 

Variance 69.68119 123.9216 

Observations 6 6 

Hypothesized Mean Difference 0  
Df 9  
t Stat -0.46462  
P(T<=t) one-tail 0.32662  
t Critical one-tail 1.833113  
P(T<=t) two-tail 0.65324  
t Critical two-tail 2.262157   

 

Valoarea Tstat a testului este de -0.08 este mai mică decât valorarea minimă acceptată 

t Critical two-tail (2.26), cu un nivel de semnificație foarte mic (p=0.46>0.05) și un grad de 

încredere de 95%. Concluzionăm că media testărilor pentru fete de 14,45 din grupul 
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experimental de clasa a VI-a și a VII-a (2019-2020) nu este semnificativ statistic diferită față 

de media testărilor pentru băieți de 14,99. Testul de inferență statistică nu ne permite să 

extrapolăm concluzia noastră asupra întregii populații statistice, deoarece t Stat< t Critical și 

p>0.05 (Tabel 8.18). 

Tabel 8.18 Diferența dintre testările inițiale la fete și băieți în anul 2019-

2020 pe grupul experimental de clasa a  VI și a  VII-a. 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

2019-2020  F_E B_E 

Mean 14.45067 14.99622 

Variance 118.5599 132.0975 

Observations 6 6 

Hypothesized Mean Difference 0  
Df 10  
t Stat -0.08441  
P(T<=t) one-tail 0.4672  
t Critical one-tail 1.812461  
P(T<=t) two-tail 0.934399  
t Critical two-tail 2.228139   

 

Valoarea Tstat a testului este de -0.45 este mai mică decât valorarea minimă acceptată 

t Critical two-tail (2.26), cu un nivel de semnificație foarte mic (p=0.66>0.05) și un grad de 

încredere de 95%. Concluzionăm că media testărilor pentru fete de 11,86 din grupul de 

contol clasa a V-a și a VIII-a (2020-2021) nu este semnificativ statistic diferită față de media 

testărilor pentru băieți de 14,43. Testul de inferență statistică nu ne permite să extrapolăm 

concluzia noastră asupra întregii populații statistice, deoarece t Stat< t Critical și p>0.05 

(Tabel 8.19). 

Tabel 8.19 Diferența dintre testările inițiale la fete și băieți în anul 2020-

2021 pe grupul de control de clasa a  VII-a și a  VIII-a. 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

2020-2021  F_C B_C 

Mean 11.86933 14.43622 

Variance 69.14065 125.9464 

Observations 6 6 

Hypothesized Mean Difference 0  
Df 9  
t Stat -0.45016  
P(T<=t) one-tail 0.331621  
t Critical one-tail 1.833113  
P(T<=t) two-tail 0.663241  
t Critical two-tail 2.262157   

 

Valoarea Tstat a testului este de -0.10 este mai mică decât valorarea minimă acceptată 
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t Critical two-tail (2.22), cu un nivel de semnificație foarte mic (p=0.92>0.05) și un grad de 

încredere de 95%. Concluzionăm că media testărilor pentru fete de 14,67 din grupul de 

contol de clasa a VII-a și a VIII-a (2020-2021) nu este semnificativ statistic diferită față de 

media testărilor pentru băieți de 15,33. Testul de inferență statistică nu ne permite să 

extrapolăm concluzia noastră asupra întregii populații statistice, deoarece t Stat< t Critical și 

p>0.05 (Tabel 8.20). 

Tabel 8.20 Diferența dintre testările inițiale la fete și băieți în anul 2020-

2021 pe grupul experimental de clasa a VII-a și a VIII-a. 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

2020-2021  F_E B_E 

Mean 14.67467 15.35644 

Variance 124.088 143.8498 

Observations 6 6 

Hypothesized Mean Difference 0  
Df 10  
t Stat -0.10202  
P(T<=t) one-tail 0.460377  
t Critical one-tail 1.812461  
P(T<=t) two-tail 0.920755  
t Critical two-tail 2.228139   

Se observă că în toate grupurile experimentale (din toți anii) diferența dintre fete și 

băieți este mai mică (adesea diferența fete - băieți  este mai mica decât 1 punct). În grupurile 

de control media obținută de fete este în general cu 2-3 puncte mai mică decât media obținută 

de băieți, ceea ce denotă o omogenitate mai scazută. 

Rezultatele statistice care indică diferențe nesemnificative între grupurile de fete și 

cele de băieți ne-au determinat să analizăm datele inițiale și finale la nivelul grupurilor mixte, 

de control și de experiment.   

 

8.2.5 Analiză comparativă a rezultatelor de la probele de motricitate inițiale și 

finale la grupul experimental 

Indicatori ai motricității - an școlar 2018-2019 

Proba 1 – Alergare de viteză 50 m plat 

Analizând indicatorii statistici rezultați pentru timpul inițial și timpul final obținut la 

proba Alergare de viteză pe 50 m plat de elevii din clasa a V-a, se constată o diferență de 

0,15 secunde între media timpilor inițiali și media timpilor finali, ceea ce înseamnă că elevii 

au obținut un progres pe parcursul anului școlar. 

Observând indicatorii statistici rezultați pentru timpul inițial și timpul final obținut la 

proba Alergare de viteză pe 50 m plat de elevii din clasa a VI-a, se constată o diferență de 
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0,14 secunde între media timpilor inițiali și media timpilor finali, ceea ce înseamnă că elevii 

au obținut un progres pe parcursul anului școlar. 

În figura 8.3 este ilustrată comparativ diferența dintre mediile timpilor inițiali și 

mediile timpilor finali obținuți de elevii de clasa a V-a și de cei de clasa a VI-a la proba de 

alergare de viteză – 50 m plat în anul 2018-2019. 

 

Figură 8.3 Alergare de viteză 50m – 2018-2019 

Proba 2 – Săritura în lungime de pe loc 

Analizând indicatorii statistici rezultați pentru testul inițial și testul final la proba 

săritura în lungime de pe loc de elevii din clasa a V-a, se constată o diferență de 0,017 metri 

între media rezultatelor inițiale și media celor finale, ceea ce înseamnă că elevii au înregistrat 

un progres pe parcursul derulării programului. 

Din analiza indicatorilor statistici rezultați pentru testul inițial și testul final la proba 

săritura în lungime de pe loc de elevii din clasa a VI-a, se constată o diferență de 0,024 metri 

între media rezultatelor inițiale și media celor finale, ceea ce înseamnă că elevii au înregistrat 

un progres pe parcursul derulării programului. 

În figura 8.6 este ilustrată comparativ diferența dintre mediile testului inițial și mediile 

testului final obținute de elevii de clasa a V-a și de cei de clasa a VI-a la proba săritura în 

lungime de pe loc în anul 2018-2019. 

 

Figură 8.6 Săritura în lungime de pe loc –2018-2019 
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Proba 3a – proba forță: ridicarea trunchiului din culcat facial 

Analizând indicatorii statistici rezultați pentru testul inițial și testul final la proba forță: 

ridicarea trunchiului din culcat facial de elevii din clasa a V-a, se constată o diferență de 1 

între media rezultatelor inițiale și media celor finale, ceea ce înseamnă că elevii au înregistrat 

un progres pe parcursul derulării programului. 

Din analiza indicatorilor statistici rezultați pentru testul inițial și testul final la proba 

forță: ridicarea trunchiului din culcat facial la clasa a VI-a, se constată o diferență de 0,4 

între media rezultatelor inițiale și media celor finale, ceea ce înseamnă că elevii au înregistrat 

un progres pe parcursul derulării programului. 

În figura 8.9 este ilustrată comparativ diferența dintre mediile testului inițial și mediile 

testului final obținute de elevii de clasa a V-a și de cei de clasa a VI-a la proba forță: ridicarea 

trunchiului din culcat facial în anul 2018-2019. 

 

Figură 8.9 Proba forță: ridicarea trunchiului din culcat facial 2018-2019 

 

Proba 3b – proba forță: ridicarea trunchiului din culcat dorsal 

Analizând indicatorii statistici rezultați pentru testul inițial și testul final la proba forță: 

ridicarea trunchiului din culcat dorsal pentru elevii din clasa a V-a, se constată o diferență 

de 1,4 între media rezultatelor inițiale și media celor finale, ceea ce înseamnă că elevii au 

înregistrat un progres pe parcursul derulării programului. 

Din analiza indicatorilor statistici rezultați pentru testul inițial și testul final la proba 

forță: ridicarea trunchiului din culcat facial la clasa a VI-a, se constată o diferență de 4 între 

media rezultatelor inițiale și media celor finale, ceea ce înseamnă că elevii au înregistrat un 

progres pe parcursul derulării programului. 

În figura următoare este ilustrată comparativ diferența dintre mediile rezultatelor 

obținute de elevii de clasa a V-a și de cei de clasa a VI-a, grupul experimental, la proba forță: 

ridicarea trunchiului din culcat dorsal. 
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Figură 8.10 Proba forță: ridicarea trunchiului din culcat dorsal 2018-2019 

Proba 4 – Aruncarea mingii de oină 

Analizând indicatorii statistici rezultați pentru testul inițial și testul final la proba 

aruncarea mingii de oină pentru elevii din clasa a V-a, se constată o diferență de 1,4 între 

media rezultatelor inițiale și media celor finale, ceea ce înseamnă că elevii au înregistrat un 

progres pe parcursul derulării programului. 

Din analiza indicatorilor rezultați pentru testul inițial și testul final la proba aruncarea 

mingii de oină la clasa a VI-a, se constată o diferență de 2 între media rezultatelor inițiale și 

media celor finale, ceea ce înseamnă că elevii au înregistrat un progres pe parcursul derulării 

programului. 

În figura următoare este ilustrată comparativ diferența dintre mediile rezultatelor 

obținute de elevii de clasa a V-a și de cei de clasa VI-a, din grupul experimental, la proba 

aruncarea mingii de oină. 

 

Figură 8.11 Aruncarea mingii de oină 2018-2019 

Analiza comparativă a diferențelor dintre mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute în anul școlar 2018-2019 de către elevii din grupul experimental 

pentru fiecare dintre cele cinci probe de evaluare. 

În figura 8.16 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute la proba alergare de viteză 50 m plat de către elevii din grupul 

experimental, în anul școlar 2018-2019. 
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Figură 8.16 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la alergare de viteză 

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 

rezultate: t (19)=6,866 , corespunzător unui p=0,000 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune. 

În figura 8.17 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute la proba săritura în lungime de pe loc de către elevii din grupul 

experimental, în anul școlar 2018-2019. 

 

Figură 8.17 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la săritura în lungime  

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 

rezultate: t (19)=4,959, corespunzător unui p=0,000 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune. 
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În figura 8.18 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute la proba forță: ridicarea trunchiului din culcat facial de către 

elevii din grupul experimental, în anul școlar 2018-2019. 

 

Figură 8.18 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la proba forță 1 

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 

rezultate: t (19)=4,273 corespunzător unui p=0,000 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune. 

În figura 8.19 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute la proba forță: ridicarea trunchiului din culcat dorsal de către 

elevii din grupul experimental, în anul școlar 2018-2019. 

 

Figură 8.11 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la proba forță 2 

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 
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rezultate: t (19)=5,107 corespunzător unui p=0,000 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune. 

În figura 8.20 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute la proba aruncarea mingii de oină de către elevii din grupul 

experimental, în anul școlar 2018-2019. 

 

Figură 8.2 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la proba aruncarea mingii de oină 

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 

rezultate: t (19)=9,488 corespunzător unui p=0,000 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune. 

Indicatori ai motricității - an școlar 2019-2020 

Proba 1 – Alergare de viteză 50 m plat 

Analizând indicatorii statistici rezultați pentru timpul inițial și cel final obținut la proba 

alergare de viteză pe 50 m plat de elevii din clasa a VI-a, se constată o diferență de 0,09 

secunde între media timpilor inițiali și media timpilor finali, ceea ce înseamnă că elevii au 

obținut un progres pe parcursul anului școlar. 

Din analiza indicatorilor statistici rezultați pentru timpul inițial și cel final obținut la 

proba alergare de viteză pe 50 m plat de elevii din clasa a VII-a, se constată o diferență de 

0,16 secunde între media timpilor inițiali și media timpilor finali, ceea ce înseamnă că elevii 

au obținut un progres pe parcursul anului școlar. 

În figura 8.23 este ilustrată comparativ diferența dintre mediile rezultatelor obținute de 

elevii de clasa a VI-a și de cei de clasa a VII-a, din grupul experimental, la proba alergare 

de viteză 50 m, în anul 2019-2020. 
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Figură 8.23 Alergare de viteză 50m plat 2019-2020 

 

Proba 2 – Săritura în lungime de pe loc 

Analizând indicatorii statistici rezultați pentru testul inițial și cel final obținut la proba 

săritura în lungime de pe loc de elevii din clasa a VI-a, se constată o diferență de 0,018 

secunde între media timpilor inițiali și media timpilor finali, ceea ce înseamnă că elevii au 

obținut un progres pe parcursul anului școlar. 

Din analiza indicatorilor statistici rezultați pentru testul inițial și cel final obținut la 

proba săritura în lungime de pe loc de elevii din clasa a VII-a, se constată o diferență de 

0,018 secunde între media timpilor inițiali și media timpilor finali, ceea ce înseamnă că elevii 

au obținut un progres pe parcursul anului școlar. 

În figura 8.26 este ilustrată comparativ diferența dintre mediile rezultatelor obținute de 

elevii de clasa a VI-a și de cei de clasa VII-a, din grupul experimental, la proba săritura în 

lungime de pe loc, în anul 2019-2020. 

 

Figură 8.26 Săritura în lungime de pe loc –2019-2020 

 

Proba 3a – proba forță: ridicarea trunchiului din culcat facial 

Analizând indicatorii statistici obținuți pentru rezultatele de la testul inițial și testul 

final la proba forță 1: ridicarea trunchiului din culcat facial ale elevilor din clasa a VI-a din 

grupul experimental, se constată o diferență de 1 între media rezultatelor obținute inițial și 
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media rezultatelor finale, ceea ce înseamnă că elevii au obținut un progres pe parcursul 

anului școlar. 

Din analiza indicatorilor statistici obținuți pentru rezultatele de la testul inițial și cel 

final la proba forță 1: ridicarea trunchiului din culcat facial ale elevilor din clasa a VII-a din 

grupul experimental, se constată o diferență de 0,2 între media rezultatelor inițiale și a celor 

finale, ceea ce înseamnă că elevii au obținut un progres pe parcursul anului școlar. 

În figura 8.29 este ilustrată comparativ diferența dintre mediile rezultatelor obținute de 

elevii de clasa a VI-a și de cei de clasa a VII-a din grupul experimental, la proba forță 1: 

ridicarea trunchiului din culcat facial, în anul 2019 – 2020. 

 

Figură 8.29 Proba forță: ridicarea trunchiului din culcat facial 2019-2020 

 

Proba 3b – proba forță 2: ridicarea trunchiului din culcat dorsal 

Analizând indicatorii statistici obținuți pentru rezultatele de la testul inițial și cel final 

la proba forță 2: ridicarea trunchiului din culcat dorsal ale elevilor din clasa a VI-a din grupul 

experimental, se constată o diferență de 1,6 între media rezultatelor inițiale și media 

rezultatelor finale, ceea ce înseamnă că elevii au obținut un progres pe parcursul anului 

școlar. 

Din analiza indicatorilor statistici obținuți pentru rezultatele de la testul inițial și testul 

final la proba forță 2: ridicarea trunchiului din culcat dorsal ale elevilor din clasa a VII-a din 

grupul experimental, se constată o diferență de 0,3 între media rezultatelor inițiale și media 

rezultatelor finale, ceea ce înseamnă că elevii au obținut un progres pe parcursul anului 

școlar. 

În figura 8.32 este ilustrată comparativ diferența dintre mediile rezultatelor obținute de 

elevii de clasa a VI-a și de cei de clasa a VII-a din grupul experimental, la proba forță 2: 

ridicarea trunchiului din culcat dorsal, în anul 2019 – 2020. 
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Figură 8.32 Proba forță: ridicarea trunchiului din culcat dorsal 2019-2020 

Proba 4 – Aruncarea mingii de oină 

Analizând indicatorii statistici obținuți pentru rezultatele de la testul inițial și cel final 

la proba aruncarea mingii de oină ale elevilor din clasa a VI-a, din grupul experimental, se 

constată o diferență de 1,9 m între media rezultatelor inițiale și media rezultatelor finale, 

ceea ce înseamnă că elevii au înregistrat un progres pe parcursul programului. 

Din analiza indicatorilor statistici obținuți pentru rezultatele de la testul inițial și cel 

final la proba aruncarea mingii de oină ale elevilor din clasa a VII-a din grupul experimental, 

se constată o diferență de 1,1 m între media rezultatelor obținute inițial și cele obținute la 

final, ceea ce înseamnă că elevii au înregistrat un progres pe parcursul anului școlar. 

În graficul de mai jos este ilustrată comparativ diferența dintre mediile rezultatelor 

inițiale și mediile rezultatelor finale obținute de elevii de clasa a VI-a și de cei de clasa a 

VII-a din grupul experimental, la proba aruncarea mingii de oină în anul 2019 – 2020. 

 

Figură 8.33 Aruncarea mingii de oină –2019-2020 

 

Analiza comparativă a diferențelor dintre mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute în anul școlar 2019-2020 de către elevii din grupul experimental, 

la cele cinci probe de evlauare. 

În figura 8.36 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute la proba alergare de viteză 50 m plat de către elevii din grupul 
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experimental, în anul școlar 2019-2020. 

 

Figură 8.36 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la alergare de viteză  

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 

rezultate: t (19)=6,571 corespunzător unui p=0,000 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune. 

În figura 8.37 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute la proba săritura în lungime de pe loc de către elevii din grupul 

experimental, în anul școlar 2019-2020. 

Figură 8.37 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la săritura în lungime  

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 

rezultate: t (19)=6,493, corespunzător unui p=0,000 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune. 

În figura 8.38 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 
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rezultatelor finale obținute la proba forță: ridicarea trunchiului din culcat facial de către elevii 

din grupul experimental, în anul școlar 2019-2020. 

 

Figură 8.38 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la proba forță 1 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 

rezultate: t (19)=2,127 corespunzător unui p=0,047 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune. 

În figura 8.39 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute la proba forță: ridicarea trunchiului din culcat dorsal de către 

elevii din grupul experimental, în anul școlar 2019-2020. 

 

Figură 8.39 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la proba forță 2 

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 

rezultate: t (19)=3,866 corespunzător unui p=0,001 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune. 

În figura 8.40 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute la proba aruncarea mingii de oină de către elevii din grupul 
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experimental, în anul școlar 2019-2020. 

 

Figură 8.40 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la proba aruncarea mingii de oină 

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 

rezultate: t (19)=5,627 corespunzător unui p=0,000 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune. 

 

Indicatori ai motricității - an școlar 2020-2021  

Proba 1 – Alergare de viteză 50m plat 

Analizând indicatorii statistici rezultați pentru timpul inițial și timpul final obținut la 

proba alergare de viteză pe 50 m plat de elevii din clasa a VII-a din grupul experimental, se 

constată o diferență de 0,11 secunde între media timpilor inițiali și media timpilor finali, ceea 

ce înseamnă că elevii din grupul experimental au înregistrat un progres pe parcursul anului 

școlar. 

Din analiza indicatorilor statistici rezultați pentru timpul inițial și timpul final obținut 

la proba alergare de viteză pe 50 m plat de elevii din clasa a VIII-a din grupul experimental, 

se constată o diferență de 0,05 secunde între media timpilor inițiali și media timpilor finali, 

ceea ce înseamnă că elevii din grupul experimental au înregistrat un progres pe parcursul 

anului școlar. În figura următoare este ilustrată comparativ diferența dintre mediile 

rezultatelor obținute de elevii de clasa a VII-a și de cei de clasa a VIII-a, din grupul 

experimental, la proba de alergare de viteză – 50 m plat, în anul 2020 – 2021. 
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Figură 8.41 Alergare de viteză 50 m plat 2020-2021 

Proba 2 – Săritura în lungime de pe loc 

Analizând indicatorii statistici rezultați pentru testul inițial și pentru testul final la 

proba săritura în lungime de pe loc de elevii din clasa a VII-a din grupul experimental, se 

constată o diferență de 0,05 metri între media rezultatelor inițiale și media rezultatelor finale, 

ceea ce înseamnă că pe parcursul anului școlar respectiv, elevii din grupul experimental au 

înregistrat un progres. 

Din analiza indicatorilor statistici rezultați pentru testul inițial și pentru testul final la 

proba săritura în lungime de pe loc de elevii din clasa a VIII-a din grupul experimental, se 

constată o diferență de 0,04 m între media rezultatelor inițiale și media rezultatelor finale, 

ceea ce înseamnă că pe parcursul anului școlar respectiv, elevii din grupul experimental au 

înregistrat un progres. În figura 8.46 este ilustrată comparativ diferența dintre mediile 

rezultatelor de la testul inițial și de la testul final obținute de elevii de clasa a VII-a și de cei 

de clasa a VIII-a, din grupul experimental, la proba săritura în lungime de pe loc în anul 

2020-2021. 

 

Figură 8.46 Săritura în lungime de pe loc 2020-2021 

 

Proba 3a – proba forță 1: ridicarea trunchiului din culcat facial 

Analizând indicatorii statistici obținuți pentru rezultatele de la testul inițial și cele 

obținute la testul final la proba forță 1: ridicarea trunchiului din culcat facial ale elevilor din 
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clasa a VII-a din grupul experimental, se constată o diferență de 0,3 între media rezultatelor 

inițiale și media rezultatelor finale, de unde rezultă un progres al elevilor din grupul 

experimental pe parcursul anului școlar. 

Din analiza indicatorilor statistici obținuți pentru rezultatele de la testul inițial și cele 

obținute la testul final la proba forță 1: ridicarea trunchiului din culcat facial ale elevilor din 

clasa a VII-a din grupul experimental, se constată o diferență de 0,4 între media rezultatelor 

inițiale și media rezultatelor finale, de unde rezultă un progres al elevilor din grupul 

experimental pe parcursul anului școlar. În figura 8.49 este ilustrată comparativ diferența 

dintre mediile rezultatelor de la testul inițial și de la testul final obținute de elevii de clasa a 

VII-a și de cei de clasa a VIII-a, din grupul experimental, la proba forță: ridicarea trunchiului 

din culcat facial în anul 2020-2021. 

 

 

Figură 8.49 Proba forță: ridicarea trunchiului din culcat facial 2020-2021 

 

Proba 3b – proba forță 2: ridicarea trunchiului din culcat dorsal 

Analizând indicatorii statistici obținuți pentru rezultatele de la testul inițial cu cei 

obținuți la testul final la proba forță 2: ridicarea trunchiului din culcat dorsal ale elevilor din 

clasa a VII-a din grupul experimental, se constată o diferență de 0,9 între media rezultatelor 

inițiale și media rezulattelor finale, ceea ce corespunde unui progres înregistrat de elevii din 

grupul experimental pe parcursul anului. 

Din analiza indicatorilor statistici obținuți pentru rezultatele de la testul inițial cu cei 

obținuți la testul final la proba forță 2: ridicarea trunchiului din culcat dorsal ale elevilor din 

clasa a VII-a din grupul experimental, se constată o diferență de 1,2 între media rezultatelor 

inițiale și media rezultatelor finale, ceea ce corespunde unui progres înregistrat de elevii din 

grupul experimental pe parcursul anului. 

În figura 8.52 este ilustrată comparativ diferența dintre mediile rezultatelor inițiale și 

media rezultatelor finale obținute de elevii de clasa a VII-a și de cei de clasa a VIII-a din 
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grupul experimental, la proba forță 2: ridicarea trunchiului din culcat dorsal, în anul 2020-

2021. 

 

Figură 8.52 Proba forță, ridicarea trunchiului din culcat dorsal 2020-2021 

 

Proba 4 – Aruncarea mingii de oină 

Analizând indicatorii statistici obținuți pentru rezultatele inițiale și cele finale la proba 

aruncarea mingii de oină ale elevilor din clasa a VIII-a din grupul experimental, se constată 

o diferență de 1,2 m între media rezultatelor obținute inițial și media rezultatelor obținute la 

testul final, de unde rezultă un progres înregistrat de elevii din grupul experimental. 

Din analiza indicatorilor statistici obținuți pentru rezultatele inițiale și cele finale la 

proba aruncarea mingii de oină ale elevilor din clasa a VIII-a din grupul experimental, se 

constată o diferență de 1,2 m între media rezultatelor obținute inițial și media rezultatelor 

obținute la testul final, de unde rezultă un progres înregistrat de elevii din grupul 

experimental. 

În figura 8.55 este ilustrată comparativ diferența dintre mediile rezultatelor inițiale și 

mediile rezultatelor finale obținute de elevii de clasa a VII-a și de cei de clasa a VIII-a din 

grupul experimental, la proba aruncarea mingii de oină, în anul 2020 – 2021. 

 

 

Figură 8.55 Aruncarea mingii de oină 2020-2021 
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Analiza comparativă a diferențelor dintre mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute în anul școlar 2020-2021 de către elevii din grupul experimental, 

la cele cinci probe de evaluare. 

În figura 8.56 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute la proba alergare de viteză 50 m plat de către elevii din grupul 

experimental în anul școlar 2020-2021. 

 

Figură 8.56 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la alergare de viteză 

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 

rezultate: t (19)=4,000 corespunzător unui p=0,001 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune. 

În figura 8.57 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute la proba săritura în lungime de pe loc de către elevii din grupul 

experimental, în anul școlar 2020-2021. 

 

Figură 8.57 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la săritura în lungime  

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 
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rezultate: t (19)=4,454, corespunzător unui p=0,000 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune. 

În figura 8.58 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute la proba forță 1: ridicarea trunchiului din culcat facial de către 

elevii din grupul experimental, în anul școlar 2020-2021. 

 

Figură 8.58 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la proba forță 1 

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 

rezultate: t (19)=2,666 corespunzător unui p=0,015 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune.  

În figura 8.59 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute la proba forță 2: ridicarea trunchiului din culcat dorsal de către 

elevii din grupul experimental, în anul școlar 2020-2021. 

 

Figură 8.59 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la proba forță 2 

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 
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rezultate: t (19)=6,328 corespunzător unui p=0,000 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune. 

În figura 8.60 sunt prezentate comparativ mediile rezultatelor inițiale și mediile 

rezultatelor finale obținute la proba aruncarea mingii de oină de către elevii din grupul 

experimental, în anul școlar 2020-2021. 

 

 

Figură 8.60 Mediile scorurilor obținute în etapa test și etapa retest la proba aruncarea mingii de oină 

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane perechi (Paired samples t test), fiind obţinute următoarele 

rezultate: t (19)=6,190 corespunzător unui p=0,000 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, 

există diferenţe semnificative între rezultatele inițiale și rezultatele finale ale subiecților din 

grupul experimental, rezultatele finale fiind semnificativ mai bune. 

Din analiza comparativă a rezultatelor obținute de elevii din grupul experimental la 

testările inițiale și la testările finale, pentru fiecare dintre cei cinci indicatori motrici (alergare 

de viteză, săritura în lungime de pe loc, proba forță 1 - ridicat din culcat facial, proba forță 2 

- ridicat din culcat dorsal, joc sportiv - oină), putem afirma că participarea elevilor la 

programul de activități sportive extrașcolare a determinat un progres semnificativ în ceea ce 

privește toți cei cinci indicatori motrici, ceea ce înseamnă că ipoteza nr. 1 a cercetării a fost 

confirmată. 

8.3 Studiu privind dinamica participării la lecții a elevilor componenți ai 

grupelor de cercetare și dinamica rezultatelor școlare  

Scopul principal al studiului de față a fost de a analiza influența implicării elevilor de 

gimnaziu în activități extrașcolare de tip sportiv asupra frecvenței și a rezultatelor școlare 

ale acestora. 

Ca indicator al frecvenței elevilor la programul școlar de bază am utilizat numărul de 
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absențe înregistrat pe parcursul celor trei ani de cercetare iar ca indicator al performanțelor 

școlare am utilizat mediile generale obținute în acest interval de timp. 

De asemenea am dorit să verificăm ipotezele nr. 2 și nr. 3 ale cercetării experimentale, 

prin care afirmăm că: 

-  programul de activități sportive aplicat induce o dinamică pozitivă a participării la 

programul școlar de bază (ipoteza nr. 2) 

- participarea constantă la activitățile programului instructiv-educativ determină 

îmbunătățirea rezultatelor școlare (ipoteza nr. 3). 

În acest sens am urmărit realizarea următoarelor sarcini:  

✓ centralizarea numărului de absențe obținute de elevii din grupul de control și de elevii din 

grupul experimental parcursul anilor școlari 2018-2019, 2019-2020 și 2020-2021; 

✓ identificarea mediilor generale obținute pe parcursul anilor școlari 2018-2019, 2019-2020 

și 2020-2021 de către subiecții cercetării; 

✓ compararea numărului de absențe obținute de elevii din grupul de control cu numărul de 

absențe obținute de elevii din grupul experimental și sesizarea diferențelor; 

✓ compararea mediilor generale obținute de elevii din grupul de control cu mediile obținute 

de elevii din grupul experimental și sesizarea diferențelor. 

Pentru realizarea studiului am folosit ca variabilă independentă participarea la un 

program de activități extrașcolare de tip sportiv și ca variabile dependente numărul de 

absențe obținute de elevi pe parcursul celor trei ani de cercetare și mediile generale ale 

acestora. 

În vederea culegerii acestor informații am recurs la analiza documentelor școlare 

oficiale a cataloagelor care cuprind date privind situația școlară a fiecărui elev. 

          Rezultatele cercetării au vizat analiza impactului pe care implicarea în activitățile 

sportive extracurriculare îl are asupra frecvenței și performanțelor școlare ale elevilor.  

          Analiza comparativă a rezultatelor școlare și a frecvenței subiecților din grupul de 

control și din grupul experimental s-a realizat prin intermediul Programului SPSS, utilizând 

metodele statistice ANOVA Univariate și testul T pentru eșantioane independente. 

Analiza și interpretarea rezultatelor 

Anul scolar 2018 -2019 

Analizând rezultatele indicatorilor statistici obținuți pentru mediile generale ale 

elevilor din clasa a V-a, atât din grupul de control cât și din grupul experimental se constată 

o diferență de 0,648 puncte între media mediilor generale, în favoarea elevilor din grupul 

experimental. 
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Din analiza indicatorilor statistici obținuți pentru mediile generale ale elevilor din clasa 

a VI-a atât din grupul de control cât și din grupul experimental, se constată o diferență de 

1,461 puncte între media mediilor generale, în favoarea elevilor din grupul experimental. 

 

 

Figură 8.61 Diferența dintre mediile generale obținute de elevii de 

clasa a V-a și de cei de clasa VI-a. 

 

În graficul de mai sus este ilustrată comparativ diferența dintre mediile generale 

obținute de elevii de clasa a V-a și de cei de clasa a VI-a, din grupul de control și din grupul 

experimental, în anul școlar 2018-2019. 

Analizând rezultatele indicatorilor statistici obținuți pentru absențele elevilor din clasa 

a V-a, atât din grupul de control, cât și din grupul experimental, se constată o diferență de 

53,4 absențe între mediile celor două grupuri, în sensul că elevii din grupul de control au 

obținut un număr mai mare de absențe. De asemenea, la numărul total de absențe obținute în 

anul școlar 2018-2019, elevii din grupul de control au obținut cu 534 mai multe absențe, la 

nivelul întregii clase, comparativ cu colegii lor din grupul experimental. 

Din analiza indicatorilor statistici obținuți pentru absențele elevilor din clasa a VI-a, 

atât din grupul de control, cât și din grupul experimental, se constată o diferență de 73,4 

absențe între mediile celor două grupuri, în sensul că elevii din grupul de control au obținut 

un număr mai mare de absențe.  

De asemenea, la numărul total de absențe obținute în anul școlar 2018-2019, elevii din 

grupul de control au obținut cu 734 mai multe absențe la nivelul întregii clase comparativ cu 

colegii lor din grupul experimental. 

În graficul de mai jos este ilustrată comparativ diferența dintre numărul total de absențe 

obținute de elevii de clasa a V-a și de cei de clasa a VI-a, din grupul de control și din grupul 

experimental. 
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Figură 8.623 Diferența dintre numărul total de absențe obținute 

de elevii de clasa a V-a și de cei de clasa VI-a 

 

Analiza comparativă a diferențelor dintre mediile generale obținute în anul școlar 

2018-2019 de către elevii din grupul de control și de către elevii din grupul experimental. 

Pentru început ne-am propus să verificăm dacă există un efect principal al variabilei 

dependente participarea la programul de activități sportive extrașcolare asupra 

performanțelor școlare ale elevilor în anul școlar 2018-2019. În acest scop am utilizat metoda 

statistică ANOVA Univariate. În urma acestei analize s-au obținut rezultatele: F 

(1,38)=4,548, p=0,039 (p<0,05), care ne permit să afirmăm că există un efect principal 

semnificativ statistic al variabilei independente participarea la programul de activități 

sportive extrașcolare asupra variabilei dependente media generală. 

În continuare, am analizat acest efect principal semnificativ şi prin testul t pentru 

eşantioane independente. În graficul următor sunt prezentate comparativ mediile mediilor 

generale obținute în anul școlar 2018-2019 de către toți elevii care au participat la activitățile 

sportive extrașcolare (clasa a V-a și clasa a VI-a – grupul experimental) și de către toți cei 

care nu au participat la acest program (clasa a V-a și clasa a VI-a – grupul de control). 

 

Figură 8.63 Mediile mediilor generale obținute în anul școlar 2018-2019 de către toți elevii care au participat 

la activitățile sportive si cei care nu au participat la acest program 
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În urma analizei statistice realizate au fost obţinute următoarele rezultate: t (38)=2,132, 

corespunzător unui p=0,039 (p<0,05). Din punct de vedere statistic, există diferenţe 

semnificative între mediile generale ale celor două categorii de subiecţi, în sensul în care 

mediile generale sunt semnificativ mai mari în cazul elevilor care au participat la programul 

de activități sportive extrașcolare. 

Aceste rezultate statistice argumentează ideea că elevii din grupul experimental obțin 

performanțe școlare mai ridicate decât cei din grupul de control. 

Analiza comparativă a diferențelor dintre numărul de absențe obținute în anul școlar 

2018-2019 de către elevii din grupul de control și de către elevii din grupul experimental. 

Pentru a verifica dacă există un efect principal al variabilei dependente participarea la 

programul de activități sportive extrașcolare asupra frecvenței școlare ale elevilor, în anul 

școlar 2018-2019, am utilizat metoda statistică ANOVA Univariate. În urma analizei s-au 

obținut rezultatele: F (1,38)=4,548, p=0,039 (p<0,05), care ne permit să afirmăm că există 

un efect principal semnificativ statistic al variabilei independente participarea la programul 

de activități sportive extrașcolare asupra variabilei dependente absențe. 

În continuare, am analizat acest efect principal semnificativ şi prin testul t pentru 

eşantioane independente. În graficul următor sunt prezentate comparativ mediile numărului 

de absențe obținute în anul școlar 2018-2019 de către toți elevii care au participat la 

activitățile sportive extrașcolare (clasa a V-a și clasa a VI-a – grupul experimental) și de 

către toți cei care nu au participat la acest program (clasa a V-a și clasa a VI-a – grupul de 

control). 

 

Figură 8.64 Mediile numărului de absențe obținute în anul școlar 2018-2019 de către toți elevii care au 

participat la activitățile sportive și cei care nu au participat la acest program 

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane independente (independent samples t test), fiind obţinute 

următoarele rezultate: t (38)=-2,348, corespunzător unui p=0,025 (p<0,05). Din punct de 
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vedere statistic, există diferenţe semnificative între mediile numărului de absențe ale celor 

două categorii de subiecţi, în sensul în care numărul de absențe este semnificativ mai mic în 

cazul elevilor care au participat la programul de activități sportive extrașcolare.  

Aceste rezultate statistice argumentează ideea că elevii din grupul experimental au o 

frecvență școlară mai bună decât cei din grupul de control și, implicit, un risc diminuat de 

abandon școlar. 

Anul școlar 2019 – 2020 

Analizând rezultatele indicatorilor statistici obținuți pentru mediile generale ale 

elevilor din clasa a VI-a, in anul scolar 2019-2020, atât din grupul de control, cât și din 

grupul experimental, se constată o diferență de 0,534 puncte între media mediilor generale, 

în favoarea elevilor din grupul experimental. Din analiza indicatorilor statistici obținuți 

pentru mediile generale ale elevilor din clasa a VII-a, atât din grupul de control, cât și din 

grupul experimental, se constată o diferență de 1,957 puncte între media mediilor generale, 

în favoarea elevilor din grupul experimental. 

 

Figură 8.65 Diferența comparativă dintre mediile generale obținute de elevii de clasa a VI-a și de cei de clasa 

VII-a, din grupul de control și din grupul experimental, în anul școlar 2019 – 2020. 

 

Analizând rezultatele indicatorilor statistici obținuți pentru absențele elevilor din clasa 

a VI-a, atât din grupul de control, cât și din grupul experimental, se constată o diferență de 

38,7 absențe între mediile celor două grupuri, în sensul că elevii din grupul de control au 

obținut un număr mai mare de absențe. De asemenea, la numărul total de absențe obținute în 

anul școlar 2019-2020, elevii din grupul de control au obținut cu 387 mai multe absențe, la 

nivelul întregii clase, comparativ cu colegii lor din grupul experimental. 

Analizând rezultatele indicatorilor statistici obținuți pentru absențele elevilor din clasa 

a VII-a, atât din grupul de control, cât și din grupul experimental, se constată o diferență de 

56,1 absențe între mediile celor două grupuri, în sensul că elevii din grupul de control au 

obținut un număr mai mare de absențe.  
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De asemenea, la numărul total de absențe obținute în anul școlar 2019-2020, elevii din 

grupul de control au obținut cu 561 mai multe absențe, la nivelul întregii clase, comparativ 

cu colegii lor din grupul experimental. 

În graficul de mai jos este ilustrată comparativ diferența dintre numărul total de absențe 

obținute de elevii de clasa a VI-a și de cei de clasa a VII-a, din grupul de control și din grupul 

experimental. 

 

Figură 8.66  Diferența comparativă dintre numărul total de absențe obținute de elevii de clasa a VI-a și de cei 

de clasa VII-a, din grupul de control și din grupul experimental, în anul școlar 2019 – 2020. 

 

Analiza comparativă a diferențelor dintre mediile generale obținute în anul școlar 

2019-2020 de către elevii din grupul de control și de către elevii din grupul experimental. 

Pentru început, ne-am propus să verificăm dacă există un efect principal al variabilei 

dependente participarea la programul de activități sportive extrașcolare asupra 

performanțelor școlare ale elevilor, în anul școlar 2019-2020. În acest scop am utilizat 

metoda statistică ANOVA Univariate. În urma acestei analize s-au obținut rezultatele: F 

(1,38)=6,275, p=0,017 (p<0,05), care ne permit să afirmăm că există un efect principal 

semnificativ statistic al variabilei independente participarea la programul de activități 

sportive extrașcolare asupra variabilei dependente media generală. În continuare, am analizat 

acest efect principal semnificativ şi prin testul t pentru eşantioane independente. 

În graficul următor sunt prezentate comparativ mediile mediilor generale obținute în 

anul școlar 2019-2020 de către toți elevii care au participat la activitățile sportive 

extrașcolare (clasa a VI-a și clasa a VII-a – grupul experimental) și de către toți cei care nu 

au participat la acest program (clasa a VI-a și clasa a VII-a – grupul de control). 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane independente (independent samples t test), fiind obţinute 

următoarele rezultate: t (38)=2,505, corespunzător unui p=0,017 (p<0,05). 

Din punct de vedere statistic, există diferenţe semnificative între mediile generale ale 
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celor două categorii de subiecţi, în sensul în care mediile generale sunt semnificativ mai mari 

în cazul elevilor care au participat la programul de activități sportive extrașcolare. Aceste 

rezultate statistice argumentează ideea că elevii din grupul experimental obțin performanțe 

școlare mai ridicate decât cei din grupul de control. 

 

Figură 8.67 Reprezentarea grafică a diferenței dintre mediile generale obținute în anul școlar 2019-2020 de 

către toți elevii care au participat la activitățile sportive comparativ cu cei care nu au participat la acest 

program 

Analiza comparativă a diferențelor dintre numărul de absențe obținute în anul școlar 

2019-2020 de către elevii din grupul de control și de către elevii din grupul experimental. 

Pentru a verifica dacă există un efect principal al variabilei dependente participarea la 

programul de activități sportive extrașcolare asupra frecvenței școlare ale elevilor, în anul 

școlar 2019-2020, am utilizat metoda statistică ANOVA Univariate. În urma analizei s-au 

obținut rezultatele: F (1,38)=6,922, p=0,012 (p<0,05), care ne permit să afirmăm că există 

un efect principal semnificativ statistic al variabilei independente participarea la programul 

de activități sportive extrașcolare asupra variabilei dependente absențe. 

În continuare, am analizat acest efect principal semnificativ şi prin testul t pentru 

eşantioane independente. În graficul următor sunt prezentate comparativ mediile numărului 

de absențe obținute în anul școlar 2019-2020 de către toți elevii care au participat la 

activitățile sportive extrașcolare (clasa a VI-a și clasa a VII-a – grupul experimental) și de 

către toți cei care nu au participat la acest program (clasa a VI-a și clasa a VII-a – grupul de 

control). 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane independente (independent samples t test), fiind obţinute 

următoarele rezultate: t (38)=-2,631, corespunzător unui p=0,013 (p<0,05).  

Din punct de vedere statistic, există diferenţe semnificative între mediile numărului de 

absențe ale celor două categorii de subiecţi, în sensul în care numărul de absențe este 

semnificativ mai mic în cazul elevilor care au participat la programul de activități sportive 
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extrașcolare. 

 

Figură 8.68 Diferenţe absenţe 

Aceste rezultate statistice argumentează ideea că elevii din grupul experimental au o 

frecvență școlară mai bună decât cei din grupul de control și, implicit, un risc diminuat de 

abandon școlar. 

Anul școlar 2020 – 2021 

Analizând rezultatele indicatorilor statistici obținuți pentru mediile generale ale 

elevilor din clasa a VII-a, atât din grupul de control, cât și din grupul experimental, se 

constată o diferență de 0,866 puncte între media mediilor generale, în favoarea elevilor din 

grupul experimental. 

Din analiza indicatorilor statistici obținuți pentru mediile generale ale elevilor din clasa 

a VIII-a, atât din grupul de control, cât și din grupul experimental, se constată o diferență de 

2,077 puncte între media mediilor generale, în favoarea elevilor din grupul experimental. 

 

 

Figură 8.69 Diferența comparativă dintre mediile generale obținute de elevii de clasa a VII-a și de cei de 

clasa VIII-a, din grupul de control și din grupul experimental, în anul școlar 2020 – 2021. 

 

Analizând rezultatele indicatorilor statistici obținuți pentru absențele elevilor din clasa 

a VII-a, atât din grupul de control, cât și din grupul experimental, se constată o diferență de 

20,2 absențe între mediile celor două grupuri, în sensul că elevii din grupul de control au 
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obținut un număr mai mare de absențe.  

De asemenea, la numărul total de absențe obținute în anul școlar 2020-2021, elevii din 

grupul de control au obținut cu 202 mai multe absențe, la nivelul întregii clase, comparativ 

cu colegii lor din grupul experimental. 

Analizând rezultatele indicatorilor statistici obținuți pentru absențele elevilor din clasa 

a VIII-a, atât din grupul de control, cât și din grupul experimental, se constată o diferență de 

42,7 absențe între mediile celor două grupuri, în sensul că elevii din grupul de control au 

obținut un număr mai mare de absențe. De asemenea, la numărul total de absențe obținute în 

anul școlar 2020-2021, elevii din grupul de control au obținut cu 427 mai multe absențe, la 

nivelul întregii clase, comparativ cu colegii lor din grupul experimental. 

În graficul de mai jos este ilustrată comparativ diferența dintre numărul total de absențe 

obținute de elevii de clasa a VII-a și de cei de clasa a VIII-a, din grupul de control și din 

grupul experimental. 

 

Figură 8.70 Diferența comparativă dintre numărul absențelor obținute de elevii de clasa a VII-a și de cei de 

clasa VIII-a, din grupul de control și din grupul experimental, în anul școlar 2020 – 2021 

 

Analiza comparativă a diferențelor dintre mediile generale obținute în anul școlar 

2020-2021 de către elevii din grupul de control și de către elevii din grupul experimental. 

Ne-am propus să verificăm dacă există un efect principal al variabilei dependente 

participarea la programul de activități sportive extrașcolare asupra performanțelor școlare 

ale elevilor, în anul școlar 2020-2021. În acest scop am utilizat metoda statistică ANOVA 

Univariate. În urma acestei analize s-au obținut rezultatele: F (1,38)=8,517, p=0,006 

(p<0,05), care ne permit să afirmăm că există un efect principal semnificativ statistic al 

variabilei independente participarea la programul de activități sportive extrașcolare asupra 

variabilei dependente media generală. 

În continuare, am analizat acest efect principal semnificativ şi prin testul t pentru 

eşantioane independente. În graficul următor sunt prezentate comparativ mediilor generale 
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obținute în anul școlar 2020-2021 de către toți elevii care au participat la activitățile sportive 

extrașcolare (clasa a VII-a și clasa a VIII-a – grupul experimental) și de către toți cei care nu 

au participat la acest program (clasa a VII-a și clasa a VIII-a – grupul de control). 

 

Figură 8.714 Prezintă mediile generale obținute în anul școlar de către toți elevii care au participat la 

activitățile sportive extrașcolare și de către toți cei care nu au participat la acest program 

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane independente (independent samples t test), fiind obţinute 

următoarele rezultate: t (38)=2,918, corespunzător unui p=0,006 (p<0,05). Din punct de 

vedere statistic, există diferenţe semnificative între mediile generale ale celor două categorii 

de subiecţi, în sensul în care mediile generale sunt semnificativ mai mari în cazul elevilor 

care au participat la programul de activități sportive extrașcolare. 

Aceste rezultate statistice argumentează ideea că elevii din grupul experimental obțin 

performanțe școlare mai ridicate decât cei din grupul de control. 

Analiza comparativă a diferențelor dintre numărul de absențe obținute în anul școlar 

2020-2021 de către elevii din grupul de control și de către elevii din grupul experimental. 

Pentru a verifica dacă există un efect principal al variabilei dependente participarea la 

programul de activități sportive extrașcolare asupra frecvenței școlare ale elevilor, în anul 

școlar 2020-2021, am utilizat metoda statistică ANOVA Univariate. În urma analizei s-au 

obținut rezultatele: F (1,38)=4,386, p=0,043 (p<0,05), care ne permit să afirmăm că există 

un efect principal semnificativ statistic al variabilei independente participarea la programul 

de activități sportive extrașcolare asupra variabilei dependente absențe. 

În continuare, am analizat acest efect principal semnificativ şi prin testul t pentru 

eşantioane independente. În graficul următor sunt prezentate comparativ mediile numărului 

de absențe obținute în anul școlar 2020-2021 de către toți elevii care au participat la 

activitățile sportive extrașcolare (clasa a VII-a și clasa a VIII-a – grupul experimental) și de 

către toți cei care nu au participat la acest program (clasa a VII-a și clasa a VIII-a – grupul 
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de control). 

 

Figură 8.72 Mediile numărului de absențe obținute în anul școlar de către toți elevii care au participat la 

activitățile sportive extrașcolare și cei care nu au participat la acest program. 

 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane independente (independent samples t test), fiind obţinute 

următoarele rezultate: t (38)=-2,094, corespunzător unui p=0,046 (p<0,05). Din punct de 

vedere statistic, există diferenţe semnificative între mediile numărului de absențe ale celor 

două categorii de subiecţi, în sensul în care numărul de absențe este semnificativ mai mic în 

cazul elevilor care au participat la programul de activități sportive extrașcolare. 

Aceste rezultate statistice argumentează ideea că elevii din grupul experimental au o 

frecvență școlară mai bună decât cei din grupul de control și implicit un risc diminuat de 

abandon școlar. 

Din analiza comparativă a numărului de absențe obținute de elevii din grupul 

experimental și de către cei din grupul de control, observăm diferențe semnificative între 

cele două grupuri, în sensul că elevii care participă la programul de activitiăți sportive 

extrașcolare au o frecvență mult mai bună la cursuri față de cei care nu sunt incluși în acest 

program, lucru ce ne permite să afirmăm că ipoteza nr. 2 a cercetării se confirmă. 

O frecvență școlară mai bună a contribuit, conform datelor culese, la îmbunătățirea 

performanțelor școlare, de unde putem concluziona că în mod indirect, participarea elevilor 

la programul de activități sportive extrașcolare a determinat un progres și asupra rezultatelor 

școlare ale elevilor din grupul experimental.  

Așadar, ipoteza nr. 3 a cercetării experimentale a fost confirmată. 

 

8.4 Studiu privind dinamica numărului de elevi a unității școlare Școala 

Gimnazială Tâmboești  
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Figură 8.73 Dinamica cifrelor de școlarizare pe parcursul celor trei ani școlari de cercetare 

 

Din analiza graficului de mai sus, care ilustrează evoluția cifrelor de școlarizare de la 

Școala Gimnazială Tâmboești pe parcursul celor trei ani de cercetare, putem formula 

următoarele concluzii:  

- în anul școlar 2019 – 2020, numărul de elevi neșcolarizați s-a redus la 44 față de 77, 

din anul școlar anterior; acesta este intervalul în care programul de activități sportive 

extracurriculare s-a desfășurat cu cele mai puține întreruperi (față în față pe toată durata 

anului 2018-2019 și a primului semestru al anului 2019 – 2020); 

- finalul anului școlar 2020 – 2021 aduce cu el un număr de 66 de elevi neșcolarizați, 

cel mai mare din ultimii trei ani, fapt cauzat în foarte mare măsură de desfășurarea 

activităților școlare în mare parte în mediul online; datorită infrastructurii deficitare 

(conexiunea slabă la Internet din zonele izolate sau lipsa dispozitivelor pentru o perioadă 

importantă de timp), o parte din elevi nu au reușit să participe constant la cursuri, fiind pe 

cale să abandoneze școala; de asemenea, eficiența programului de activități sportive 

extracurriculare a scăzut pe perioada derulării lui în mediul online, elevii nereușind să 

realizeze în aceeași măsură exercițiile propuse, fără sprijinul și coordonarea directă a 

profesorului. 

Așadar, comparând datele obținute în cei trei ani de cercetare, putem afirma că programul 

de activități extracurriculare de tip sportiv a indus o dinamică pozitivă asupra gradului de 

școlarizare a elevilor în special în perioada în care atât cursurile, cât și activitățile 

extracurriculare s-au desfășurat față în față și nu online. 

8.5 Studiu privind influența activităților extrașcolare de tip sportiv asupra 

unor dimensiuni ale personalității elevilor de gimnaziu  

Studiul de față își propune să analizeze influența implicării elevilor de gimnaziu în 

0

50

100

150

200

2018-2019 2019-2020 2020-2021

174

143 141

97 99

75

Elevi înscriși

Elevi rămași



Stănică (Gavrilescu) Ana  Prevenirea abandonului școlar la nivel gimnazial, în mediul rural, 

 prin programe extracurriculare sportive 

91 

activități extrașcolare de tip sportiv asupra unor dimensiuni ale personalității acestora. 

De asemenea, dorim să verificăm ipoteza nr. 4 a cercetării experimentale, referitoare 

la creșterea gradului de optimism și autonomie personală a elevilor de gimnaziu în urma 

participării la activitățile sportive extracurriculare proiectate și implementate în cadrul 

cercetării de bază. 

În acest sens am urmărit următoarele:  

- creșterea gradului de optimism și dezvoltarea unei atitudini pozitive față de viață a 

acestora; 

- dezvoltarea autonomiei cognitive; 

- dezvoltarea autonomiei comportamentale și emoționale; 

- dezvoltarea autonomiei valorice; 

- dezvoltarea unei stime de sine pozitive. 

Pentru realizarea studiului am folosit ca variabilă independentă participarea la un 

program de activități extrașcolare de tip sportiv și variabile dependente 5 scale evaluate prin 

Chestionarul de evaluare a optimismului (OPT) și Chestionarul de evaluare a autonomiei 

personale (AP): optimism, autonomie cognitivă, autonomie comportamentală,autonomie 

emoțională,autonomie valorică precum și stima de sine, evaluată prin intermediul Scalei 

stimei de sine Rosenberg. 

În cercetarea de față au fost utilizate două chestionare destinate evaluării 

neuropsihologice a personalității din Platforma de evaluare a dezvoltării: 6/7-18 ani, PEDb, 

fiind construite și etalonate de către Cognitrom pentru populația din România: Chestionarul 

de evaluare a optimismului (OPT), ce cuprinde 48 itemi cu două variante de răspuns pentru 

fiecare item și Chestionarul de evaluare a autonomiei personale (AP), ce cuprinde 36 de 

itemi, cu o scală de răspuns în cinci trepte. Acestora li se adaugă și Scala de măsurarea a 

stimei de sine Rosenberg, un instrument frecvent utilizat în cercetarea psihologică, cu o scală 

de răspuns în șase trepte. 

Analiza și interpretarea rezultatelor  

Rezultatele cercetării vizează analiza impactului pe care implicarea în activitățile 

sportive extrașcolare îl are asupra dezvoltării anumitor dimensiuni ale personalității elevilor 

și anume: optimismul (orientarea către aspectele pozitive ale vieții), autonomia personală 

(autodeterminarea, încrederea în propriile capacități și abilitatea de a lua singur decizii 

privind propria viață) și stima de sine (modul în care ne evaluăm propria persoană). 

 Analiza comparativă a rezultatelor subiecților din grupul de control și din grupul 
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experimental s-a realizat prin intermediul Programului SPSS. 

În ceea ce privește evaluarea nivelului stimei de sine, atât elevilor din grupul de 

control, cât și celor din grupul exeprimental, le-a fost aplicată Scala de evaluare a stimei de 

sine Rosenberg, o dată anterior începerii programului de activități sportive extracurriculare 

și a doua oară, după finalizarea programului. Pentru a compara scorurile obținute de subiecți 

la Scala stimei de sine în etapa testării inițiale cu cele obținute în etapa retestării și a analiza 

semnificația diferenței dintre medii, am utilizat metoda Testul T pentru eșantioane perechi 

(Paired Samples T-Test). Au rezultat următoarele:  

- În cazul elevilor din grupul experimental: t (19)=3,442; p=0,003 (p<0,05). 

- În cazul elevilor din grupul de control: t (19)=0,418; p=0,681 (p>0,05).  

Astfel, analiza statistică realizată a permis identificarea unor diferenţe semnificative 

între mediile scorurilor la Scala stimei de sine obținute de elevii din grupul experimental, în 

sensul în care scorurile din etapa retestării sunt semnificativ mai mari decât cele obținute în 

etapa testării inițiale, ceea ce coincide cu creșterea nivelului stimei de sine. Nu același lucru 

se poate spune despre elevii din grupul de control, unde nu s-au înregistrat diferențe 

semnificative între scorurile obținute la testarea inițială și cele obținute la testarea finală, 

ceea ce înseamnă că nivelul stimei de sine a acestor elevi nu a suferit schimbări considerabile 

pe parcursul celor trei ani de cercetare. 

În ceea ce privește gradul de optimism și la dezvoltarea unei atitudini pozitive față 

de viață a subiecților, analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată 

cu ajutorul testului t pentru eşantioane independente (independent samples t test), fiind 

obţinute următoarele rezultate: t (38)=2,717, corespunzător unui p=0,010 (p<0,05). 

Din punct de vedere statistic există diferenţe semnificative între mediile scorurilor 

celor două categorii de subiecţi, în sensul în care scorurile la scala Optimism sunt 

semnificativ mai mari în cazul elevilor care au participat la programul de activități sportive 

extrașcolare. Aceste rezultate statistice argumentează ideea că acești elevi sunt mai optimiști, 

mai veseli, mai deschiși, mai încrezători în viitor și în șansele lor. 

În tabelul 8.21 am comparat mediile scorurilor inițiale obținute la Chestionarul de 

evaluare a autonomiei personale pentru fiecare dintre cele patru componente: autonomia 

cognitivă (Acogn), autonomia comportamentală (Acomp), autonomia emoțională (Aem) și 

autonomia valorică (Aval), de către elevii care au participat la programul de activități 

sportive extracurriculare (VA) și de către cei care nu au participat la acest program. (VnA). 

Analiza statistică a diferențelor dintre medii s-a realizat cu ajutorul testului t pentru 
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eșantioane independente. Rezultatele obținute, corespunzătoare unui prag de semnificație 

mai mare decât  0.05 nu au indicat existența unor diferențe semnificative între scorurile celor 

două categorii de participanți la începutul programului de activități sportive extracurriculare. 

 

Tabel 8.21 Rezultatele inițiale obținute la testul t pentru eșantioane independente 

 

Levene’s Test for 

Equality of 

Variances 

t Test for Equality of Means 

FF SSig. t Df 
Sig.  

(2-tailed) 

Mean  

Diff 

Std. Err. 

 Diff 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Acogn 
EVA 0.09 0.16 -0.30 38.00 0.77 -0.30 1.00 -2.33 1.73 

EEVnA   -0.30 35.84 0.77 -0.30 1.00 -2.34 1.74 

Acomp 
EVA 0.19 0.66 -1.51 38.00 0.14 -1.40 0.93 -3.28 0.48 

EEVnA   -1.51 37.18 0.14 -1.40 0.93 -3.28 0.48 

Aem 
EVA 0.70 0.41 -1.75 38.00 0.09 -1.45 0.83 -3.13 0.23 

EEVnA   -1.75 36.04 0.09 -1.45 0.83 -3.13 0.23 

Aval 
EVA 0.05 0.82 -1.49 38.00 0.15 -1.05 0.71 -2.48 0.38 

EEVnA   -1.49 37.85 0.15 -1.05 0.71 -2.48 0.38 

 

SA 

EVA 0.27 0.14 -1.84 38.00 0.07 -2.15 1.17 -4.51 0.21 

EEVnA   -1.84 34.02 0.07 -2.15 1.17 -4.52 0.22 

  

La finalul celor trei ani de desfășurare a programului de activități sportive 

extracurriculare, atât elevii care au participat la program, cât și cei care au participat doar la 

orele de educație fizică obligatorii din planul de învățământ, au fost retestați prin intermediul 

aceluiași Chestionar de evaluare a autonomiei personale, rezultatele obținute fiind prezentate 

în cele ce urmează. 

Rezultatele legate de dezvoltarea autonomiei cognitive, prelucrate sunt prezentate în 

figura 8.74 comparativ între cele două grupuri de subiecți. 

În figura 8.74 sunt prezentate comparativ mediile scorurilor finale obținute la scala de 

evaluare a autonomiei cognitive de către elevii care au participat la activitățile sportive 

extrașcolare și de către cei care nu au participat la acest program. 

Analiza statistică a semnificaţiei diferenţei dintre medii a fost realizată cu ajutorul 

testului t pentru eşantioane independente (independent samples t test), fiind obţinute 

următoarele rezultate: t (38)=2,202, corespunzător unui p=0,034 (p<0,05). 

Din punct de vedere statistic există diferenţe semnificative între mediile scorurilor 

celor două categorii de subiecţi, în sensul în care scorurile finale la scala Autonomie 

cognitivă sunt semnificativ mai mari în cazul elevilor care au participat la programul de 

activități sportive extrașcolare. 
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Figură 8.74 Reprezentarea grafică a diferențelor dintre mediile scorurilor finale 

obținute la scala Autonomie cognitivă 

 

Rezultatele statistice evidențiază faptul că elevii din grupa de experiment au la sfârșitul 

acestuia o mai bună capacitate de a lua singuri decizii, de a gândi critic, de a-și forma opinii 

fără a se lăsa influențați de cei din jur, de a se autoevalua, de a avea încredere în capacitățile 

proprii și în deciziile luate. 

Utilizând aceeași metodă statistică, a testului t pentru eșantioane perechi, am realizat 

comparația pentru fiecare dintre celelalte trei dimensiuni ale autonomiei: comportamentală, 

emoționala și valorică, fiind obţinute următoarele rezultate:  

În cazul autonomiei comportamentale t (38)=2,290, corespunzător unui p=0,028 

(p<0,05), de unde rezultă că din punct de vedere statistic există diferenţe semnificative între 

mediile scorurilor celor două categoarii de subiecţi, în sensul în care scorurile finale la scala 

Autonomie comportamentală sunt semnificativ mai mari în cazul elevilor din grupa de 

experiment, ceea ce argumentează ideea că acești elevi reușesc să acționeze conform 

propriile decizii, nu abandonează executarea unor sarcini atunci când întâmpină dificultăți, 

se străduiesc să se descurce singuri și nu sunt dependenți de încurajarea și susținerea 

permanentă a celorlalți. 

În cazul autonomiei emoționale: t (38)=2,990, corespunzător unui p=0,005 (p<0,05), 

așadar, din punct de vedere statistic, există diferenţe semnificative între mediile scorurilor 

finale ale celor două categorii de subiecţi, în sensul în care scorurile la scala Autonomie 

emoțională sunt semnificativ mai mari în cazul elevilor care au participat la programul de 

activități sportive extrașcolare. Aceasta înseamnă că acești elevi nu întâmpină dificultăți în 

a-și exprima sentimentele, chiar și atunci când ele nu sunt împărtășite de cei din jur. 

În cazul autonomiei valorice: t (38)=2,746, corespunzător unui p=0,009 (p<0,05), de 

unde rezultă că din punct de vedere statistic, există diferenţe semnificative între mediile 

scorurilor finale ale celor două categorii de subiecţi, în sensul în care scorurile la scala 
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Autonomie valorică sunt semnificativ mai mari în cazul elevilor care au participat la 

programul de activități sportive extrașcolare. 

Rezultatele statistice susțin presupunerea noastră că elevii din grupa de experiment 

dovedesc mai mult decât ceilalți hotărâre, stabilitate și perseverență în ceea ce privește 

propriile convingeri și principii, la care nu renunță doar pentru că sunt diferite de ale altora 

sau pentru că cei din jur nu sunt de acord cu ele. 

Prin rezultatele obținute prin aplicarea chestionarelor OPT și AP și a Scalei stimei de 

sine Rosenberg, prelucrate și interpretate statistic, s-a confirmat ipoteza nr. 4 a cercetării. 

8.6 Evaluarea programului de activități sportive extracurriculare de către 

elevii cuprinși în cercetarea experimentală 

Colectarea datelor s-a realizat prin intermediul unui chestionar cu 4 itemi și răspunsuri 

multiple, aplicat la sfârșitul perioadei de desfășurare a programului. Scopul studiului a fost 

de a obține opinii ale elevilor privind activitățile sportive la care au participat. 

Din răspunsurile colectate s-a constatat că cei mai mulți dintre elevi consideră că 

parcurgerea programului de activități sportive extracurriculare i-a ajutat foarte mult sau 

destul de mult să devină buni sportivi să își descopere calitățile să aibă mai multă încredere 

în propriile forțe, să devină mai independenți, să își facă mai mulți prieteni, să aibă o relație 

mai bună cu colegii dar și să absenteze mai puțin de la școală și să își îmbunătățească 

rezultatele la învățătură. Majoritatea elevilor și-au manifestat preferința pentru jocurile 

sportive (handbal, oină) și excursii, apoi pentru jocurile de mișcare și competiții. Cei mai 

mulți dintr elevii respondenți (7) consideră că excursiile li se potrivesc cel mai bine, apoi 

jocurile sportive (6), jocurile de mișcare (5) și doar doi dintre ei sunt de părere că cel mai 

bine s-au descurcat la competiții. 9 din 20 de elevi sunt de părere că pe viitor, din programul 

de activități sportive extracurriculare nu ar trebui să lipsească excursiile, urmate de jocurile 

sportive (7), jocurile de mișcare (3) și competițiile (1). 

8.7 Concluziile cercetării experimentale 

Rezultatele obținute indicatorii statistici calculați și interpretați, ne conduc spre 

următoarele concluzii: în urma analizei rezultatelor obținute la probele de motricitate, se 

constată că elevii din grupul experimental au înregistrat progrese semnificative la indicatorii 

motrici pe parcursul celor trei ani în care s-a desfășurat cercetarea. 

Din punct de vedere statistic, există diferenţe semnificative între mediile generale ale 

celor două categorii de subiecţi, în sensul în care mediile generale sunt semnificativ mai mari 

în cazul elevilor care au participat la programul de activități sportive extrașcolare. 

Aceste rezultate statistice argumentează ideea că elevii din grupul experimental obțin 
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performanțe școlare mai ridicate decât cei din grupul de control. 

Din punct de vedere statistic, există diferenţe semnificative între mediile numărului de 

absențe ale celor două categorii de subiecţi în sensul în care numărul de absențe este 

semnificativ mai mic în cazul elevilor care au participat la programul de activități sportive 

extrașcolare. 

Aceste rezultate statistice argumentează ideea că elevii din grupul experimental au o 

frecvență școlară mai bună decât cei din grupul de control și implicit, un risc diminuat de 

abandon școlar. 

Rezultatele cercetării vizează și analiza impactului pe care implicarea în activitățile 

sportive extrașcolare îl are asupra dezvoltării anumitor dimensiuni ale personalității elevilor 

și anume: optimismul (orientarea către aspectele pozitive ale vieții) și autonomia personală 

(autodeterminarea, încrederea în propriile capacități și abilitatea de a lua singur decizii 

privind propria viață), stima de sine. 

Rezultatele obținute din analiza statistică argumentează ideea că la finalul programului 

de activități sportive extracurriculare acești elevi sunt mai optimiști, mai veseli, mai deschiși, 

mai încrezători în viitor și în șansele lor, dovedesc hotărâre, stabilitate și perseverență în ceea 

ce privește propriile convingeri și principii la care nu renunță doar pentru că sunt diferite de 

ale altora sau pentru că cei din jur nu sunt de acord cu ele. În urma cercetării și aplicării 

programului propus de noi la grupa de experiment putem afirma că ipotezele cercetării au 

fost confirmate. 

Din analiza comparativă a rezultatelor obținute de elevii din grupul experimental la 

testările inițiale și la testările finale, pentru fiecare dintre cei cinci indicatori motrici (alergare 

de viteză, săritura în lungime de pe loc, proba forță – ridicări ale trunchiului din culcat facial, 

proba forță –ridicări ale trunchiului din culcat dorsal, joc sportiv handbal, aruncarea mingii 

de oină), putem afirma că participarea elevilor la programul de activități extracurriculare 

sportive a determinat un progres semnificativ în ceea ce privește toți cei cinci indicatori 

motrici, ceea ce înseamnă că ipoteza nr. 1 a cercetării a fost confirmată. 

Din analiza comparativă a numărului de absențe obținute de elevii din grupul 

experimental și de către cei din grupul de control, observăm diferențe semnificative între 

cele două grupuri, în sensul că elevii care participă la programul de activități sportive 

extrașcolare au o frecvență mult mai bună la cursuri față de cei care nu sunt incluși în acest 

program, lucru ce ne permite să afirmăm că ipoteza nr. 2 a cercetării se confirmă. 

O frecvență școlară mai bună a contribuit, conform datelor culese, la îmbunătățirea 

performanțelor școlare, de unde putem concluziona că în mod indirect, participarea elevilor 



Stănică (Gavrilescu) Ana  Prevenirea abandonului școlar la nivel gimnazial, în mediul rural, 

 prin programe extracurriculare sportive 

97 

la programul de activități sportive extrașcolare a determinat un progres și asupra rezultatelor 

școlare ale elevilor din grupul experimental. Așadar ipoteza nr. 3 a cercetării experimentale 

a fost confirmată. Prin rezultatele obținute prin aplicarea chestionarelor OPT și AP și a Scalei 

stimei de sine Rosenberg, prelucrate și interpretate statistic, s-a confirmat ipoteza nr. 4 a 

cercetării experimentale. 

Din analiza comparativă a rezultatelor, pe baza metodelor statistico-matematică și 

grafică, se constată creșteri semnificative ale rezultatelor înregistrate în etapa testării finale 

în favoarea grupei de experiment. Dinamica acestor rezultate demonstrează o evoluție 

semnificativă pentru grupul de experiment realizată pe parcursul perioadei de pregătire care 

s-a desfășurat conform programului conceput, ceea ce confirmă că acesta a fost eficient. 

Apreciez opinia atât a elevilor, a părinților cât și a cadrelor didactice. Când s-a început 

cercetarea, școlile din Tâmboești și Slimnic aveau o rată de abandon crescută, numărul de 

absențe era destul de ridicat, iar rezultatele concretizate în mediile generale de la sfârșitul 

anului școlar, erau scăzute. 

Programul de pregătire conceput în cercetarea experimentală și-a atins scopul, deși în 

anul școlar 2019-2020 procesul instructiv-educativ a avut de suferit datorită pandemiei cu 

virusul SARS-Cov 2. Orele s-au desfășurat atât față în față, cât si online.  

Beneficiile programului s-au văzut: a crescut nivelul încrederii în sine, dorința de a 

veni la școală, iar faptul ca elevii au frecventat mai mult timp școala, a determinat la sfârșitul 

anului școlar, un număr scăzut de absențe și performanțe școlare mai bune. 

Vom mediatiza rezultatele obținute din aceste studii realizate, vor fi aduse la cunoștința 

profesorilor și directorilor din alte școli din județ. Pentru că aceste rezultate sunt 

încurajatoare, programul ar putea fi extins și în alte școli. 

Metodologia acestui program ar putea servi ca model profesorilor și unităților școlare 

în procesul de pregătire a elevilor și ar putea constitui un mijloc alternativ pentru 

îmbunătățirea rezultatelor școlare și pentru reducerea absenteismului si abandonului școlar. 

Dorim să evidențiem că fenomenul abandonului școlar are rădăcinile în experiența 

elevilor, în parcursul eșecului lor școlar dar și în dezacordul față de ceea ce studiază și pe 

care îl consideră prea departe de ceea ce vor face ca profesioniști în viitor. 

Abandonul școlar este reprezentat de un set de factori care sunt reciproc 

interdependenți. Printre elementele care contribuie la influențarea experienței școlare în ceea 

ce privește satisfacția pentru parcursul realizat, performanța școlară, semnificația ideii 

școlare și a cunoașterii, conceptul de sine ca elev, relația cu profesorii, colegii și părinții sunt  

factorii pe care elevii îi consideră cei mai predominanți. 



Stănică (Gavrilescu) Ana  Prevenirea abandonului școlar la nivel gimnazial, în mediul rural, 

 prin programe extracurriculare sportive 

98 

În acești ani, mi-am dat seama că elevii noștri cred de multe ori că noi, cadrele 

didactice,  nu le înțelegem problemele cu care se confruntă și suntem indiferenți față de ei, 

iar acest aspect duce la existența de relații slabe între profesori și elevi. Nu întotdeauna școala 

prețuiește abilitățile de viață învățate de elevi în viața de zi cu zi ci consideră acest tip de 

abilități, ca neavând o legătură cu rezultatele educației formale. 

Trebuie să le permitem elevilor să încerce instrumente, metode, ce pot măsura nivelul 

de cunoștințe și de performanță centrate pe acțiune și  care facilitează aplicarea în practică a 

tot ceea ce învață. 

 

CAPITOLUL 9 ELEMENTE DE ORIGINALITATE, VALORIFICAREA 

REZULTATELOR CERCETĂRII ȘI DISEMINAREA REZULTATELOR 

9.1 Elemente de originalitate 

Abandonul școlar este astăzi un fenomen în creștere, îngrijorător și greu de stopat. 

Considerăm că abordarea temei în cadrul ceretării realizate prin studiile de doctorat începută 

încă din 2016, este una originală de mare interes pentru domeniul nostru și nu numai. 

Crearea de contexe socio-educaționale favorabile generării de influențe în sens pozitiv 

asupra sănătății fizice, atitudinii față de școală și învățare, mentalității elevilor și părinților, 

reprezintă de asemenea elemente de originalitate. Implicarea elevilor în activitățile 

extracurriculare sportive online a constituit o noutate pentru noi toți. 

Datorită pandemiei a trebuit să fim creativi, inventivi privind modul de predare a lecției 

de educație fizică. A trebuit să ne adaptăm foarte repede să realizăm ore de EFS atractive, 

unde elevii să participe cu plăcere. Tehnologia informatică a fost implementată atât în cadrul 

orelor EFS și bineînțeles în cadrul orelor de activități extracurriculare. 

Comportamentul elevilor a fost influențat prin strategii care au încurajat dorința 

acestora de a participa fără să se simtă controlați și judecați, activitățile s-au bazat pe 

motivația și implicarea la ore. În această perioadă de pandemie am contribuit la dezvoltarea 

proceselor afective, cognitive și volitive printr-un un climat educațional prin care am urmărit 

dezvoltarea totală a elevilor pentru a-i pregăti pentru societate. 

Prin aceste activități extracurriculare s-a obținut o eficientizare a metodelor de predare, 

o participare afectivă și activă a elevilor, o conștientizare privind prezența la școală, 

reducerea absenteismului și ameliorarea abandonului școlar. 

Se continuă o monitorizare a frecvenței școlare a elevilor identificați în risc de abandon 

școlar prin programele de remediere, prin consiliere psihopedagogică, prin implicarea în 

activități extracurriculare sportive, colaborare cu familia, utilizarea resurselor umane și 
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materiale pentru atragerea elevilor spre aceste activități, promovarea reușitelor școlare și 

extrașcolare ale tuturor elevilor prin organizarea unor evenimente publice. 

9.2 Valorificarea rezultatelor cercetării și diseminarea rezultatelor 

Prin conținutul acestei cercetări am vrut să aduc o contribuție la îmbunătățirea 

procesului instructiv-educativ din școală, la reducerea absenteismului școlar și ameliorarea 

abandonului școlar. 

Acest program și-a atins scopul, ipotezele fiind confirmate. Elevii au participat la lecții 

și-au schimbat atitudinea față de școală. Un succes deosebit s-a remarcat la grupa de 

experiment, în anul școlar 2020-2021 cei 10 elevi care au participat la orele de activități 

extracurriculare de tip sportiv în perioada celor trei ani școlari, abslovenți ai clasei a VIII-a 

au participat toți la examenul de Evaluare Națională și s-au înscris mai departe la liceu. 

O parte din rezultatele cercetării noastre au fost valorificate prin participare la 

Congresele și Sesiunile de Comunicări Științifice, prin articole publicate în reviste de 

specialitate și în continuare vor fi diseminate cu ocazia unor sesiuni de comunicări științifice 

tematice, la nivel zonal, județean, național, internațional. În acelaşi timp, vom promova 

cercetarea noastră și în cadrul unor cursuri de formare a cadrelor didactice, a managerilor 

școlari în pregătirea profesională, susţinute la nivelul școlilor din județ și din ţară. 

Participări la Congrese și Sesiuni de Comunicări Științifice, publicații: 

1. Vasilica Grigore*, Ana Stanică (Gavrilescu), Articol ”School Abandonment at 

Primary and Secondary Levels in the Rural Vrancea County” Volume XXXVI, pages 405-

412,2018;doi:http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.03.54,https://www.futureacademy.org.

uk/publication/EpSBS/ICPESK2017/page-3; 

2. Doina Croitoru, Ana Stănică (Gavrilescu), Articol ”When being in social 

exclusion risk become riskier School of Slimnic, Vrancea in pandemic”; National University 

of Physical Education and Sports, Faculty of Physical Education and Sport, București 

Editura Discobolul, ISBN 978-606-798-108-7, Pages: 24-33, 

https://doi.org/10.51267/icpesk2020bp03; 

3. Stănică (Gavrilescu) Ana, Increasing The Personal Autonomy Of Preadolescents 

From Rural Areas, Editura Discobolul - Physical Education, Sport and Kinetotherapy 

Journal, Volume 61, Issue 2, p. 188-198,  https://doi.org/10.35189/dpeskj.2022.61.2.3 

4. Congres UNEFS, ICPESK, 2017; 

5. Workshop ”Sustainable social and education integration through sport activities” 

at The International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy, the 10th 

edition, in June 11-13, 2020, Bucharest, Romania; 

https://doi.org/10.51267/icpesk2020bp03
https://doi.org/10.35189/dpeskj.2022.61.2.3
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6. Simpozion internațional ,,Perspective oferite de actualul context educațional în 

domeniul educației fizice și al sportului românesc,, Vrancea în mișcare ,,Prevenirea 

abandonului școlar prin activități extracurriculare sportive,, Focșani, mai 2022. 

7. Gavrilescu, A. - ”Social Integration Through Sport” Electronic, Journal of 

educational resources and e-learning in Canada, p. 37, august 2021, ISSN Canada 2564-

1700; 

8. Gavrilescu, A. - Ghid metodologic al workshop-ului la nivel național „Educația 

în impas” organizat online-august 2021, Pitești. ISSN 2559-1371, articol „Educația prin 

activități extracurriculare sportive” p. 103; 

9. Gavrilescu, A. - Revista electronică „Sport și Antidiscriminare” nr. 5/2020-

„Integrare socială prin sport”; 

10. Gavrilescu, A. - Revista „Educația încotro” revista Seminarului Internațional 

organizat online, august 2021 „Educația în timp de pandemie, între tradițional și digital” 

ISBN 978-973-0-25894-3; 

 

Limitele cercetării 

Pe parcursul cercetării noastre, am întâmpinat o serie de obstacole care au fost 

independente de voința noastră. Programul de pregătire conceput în cercetarea experimentală 

și-a atins scopul deși în anul școlar 2019-2020, procesul instructiv-educativ a avut de suferit 

datorită pandemiei cu virusul SARS-Cov 2. Orele s-au desfășurat atât față în față cât si 

online. A fost greu pentru că nici elevii și nici cadrele didactice nu au fost destul de pregătiți 

pentru acest lucru. Am fost nevoiți să respectăm măsurile impuse pentru prevenirea și 

combaterea pandemiei, toate acestea ducând la o serie de limitări în desfășurarea cercetării 

privind prevenirea abandonului școlar în mediul rural prin programele extracurriculare 

sportive.  

 

Recunoaștere 

Teza de doctorat  a fost elaborată sub auspiciile Universității Naționale de Educație 

Fizică și Sport, în cadrul Școlii Doctorale, pe baza Proiectului de cercetare științifică aprobat 

de Consiliul Școlii Doctorale. 
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