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senzorio – motrică, inteligenţa emoţională. 

 

 

Cuvânt justificativ 

 

„Un corp sănătos nu e doar templu pentru o gândire corectă, ci o citadelă pentru 

sentimente alese, pentru alcătuirea unui fizic emoţional, atât de necesar într-o societate 

dominată de magia sportivului, ajuns atât de virtuos vip şi model de comportament 

pentru tânăra generaţie”, afirmam metaforic la începutul tezei de doctorat cu titlul 

Stategii de îmbunătăţire a potenţialului psihomotric al elevilor şi studentilor.. 

Teza de doctorat are un titlu sugerat şi motivat de o experienţă didactică destul de 

îndelungată, care plasează educaţia fizică între disciplinele de învăţământ din categoria 

dexterităţilor, a acelora care nu au suficientă autoritate în formarea şi dezvoltarea 

coerentă a personalităţii. De la anticul citat, atât de cunoscut, graţie căruia o minte 

sănătoasă are nevoie şi se dezvoltă numai într-un corp sănătos, până în prezent, educaţia 

fizică a fost menită să asigure doar fundament fizic pentru o gândire corectă şi pentru un 

echilibru sentimental şi volitiv. Mintea avea şi are nevoie de un corp sănătos spre a 

funcţiona la parametri aşteptaţi, iar printr-un fizic sănătos adeseori se înţelegea 

frumuseţea trupească, o plasticitate a corporalităţii capabilă să găzduiască funcţionalitatea 

unei gândiri coerente, logice sau pragmatice.  
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 De altă parte, este nevoie de o nouă viziune asupra unor concepte cu care 

specialiştii în domeniul educaţiei fizice şi a sportului, destul de puţini, de altfel, operau şi 

graţie cărora exista o prea amplă detaşare de problemele didactice sau de cele 

pedagogice. E ciudat că pedagogii vorbesc cu atâta respect de educaţia fizică, o 

componentă esenţială a soclului de calităţi pentru o personalitate deplină, în timp ce 

epistemologii şi metodicienii chiar din domeniu ignoră noutăţile din ştiinţele educaţiei, 

considerându-se satisfăcuţi de ceea ce sportul realizează în procesul de formare a 

personalităţii umane. Izolarea acestora în turnul lor de fildeş pune această componentă a 

educaţiei într-o zonă marginală, acum când integralitatea alcătuirii individului este o 

certitudine şi o necesitate.  

Ispita noastră, de a asigura o congruenţă între educaţia fizică şi sportivă, ca o 

componentă şi o preocupare a ştiinţelor educaţiei, şi între educaţia fizică şi sportivă, 

disciplină de învăţământ şi râvna pentru întreţinerea fizicului, şi-a găsit întruchipare în 

această teză de doctorat. Ea lămureşte concepte şi noţiuni derivate, cum ar fi motricitatea 

vizavi de psihomotricitate, sportul şcolar vizavi de sportul de performanţă, strategii 

individualizate pentru dezvoltarea calităţilor motrice vizavi de jocuri sportive de echipă 

etc. Am intenţionat să vedem problematica generală a educaţiei fizice şi sportului din 

perspectiva pedagogică, apreciind că printr-o atitudine ştiinţifică şi interdisciplinară se 

pot construi idei pozitive, care să dinamizeze un domeniu atât de vizibil, dar insuficient 

analizat ştiinţific la nivel didactic şi epistemic. Motricitatea era considerată principalul 

„produs”, rezultat din activităţile de educaţie fizică. Noi argumentăm că este vorba de 

psihomotricitate, un fericit mariaj dintre calităţile motrice şi calităţile emoţionale şi 

sentimentale. Un sportiv echilibrat din punct de vedere emoţional va avea incomparabil 

mai multă frumuseţe în activitatea sa motrică, consumând mai multă simpatie din partea 

anturajului său. Sentimentele sportivului au o altă dimensiune decât afectivitatea 

generală. Un sportiv echilibrat din punct de vedere sentimental şi psihic va rămâne multă 

vreme un model de comportament, graţie caracterului său.  

Educaţia fizică contribuie la dezvoltarea personalităţii sub trei dimensiuni: 

dezvoltare fizică, creştere emoţională şi perfecţionarea gândirii. Pentru aceasta, am venit 

în întâmpinarea ideii de mai sus dinspre activităţile didactice, zona unde se formează şi se 

încropesc principalele elemente stabile ale personalităţii tinerilor.  
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Structura tezei 

 

 Teza are două tipuri de discurs, care coincid cu cele două componente ale sale: 

unul teoretic, despre semantica motricităţii, despre didactica psihomotricităţii şi despre 

contribuţia educaţiei fizice la formarea actuală a personalităţii tinerilor. Am utilizat 

bibliografia de actualitate din domeniu, dar mai ales am dat o nouă interpretare, dintr-o 

viziune schimbată, a rolului şi locului educaţiei fizice în interesul şi preocupările 

generaţiei actuale.  

Celălalt tip de discurs este unul pragmatic, dedus din necesitatea de a argumenta 

o idee şi anume formarea psihomotricităţii este mult mai valoroasă pentru personalitatea 

tinerilor pentru configurarea acesteia sub cele trei dimensiuni integrate: corp, minte, 

sentiment. Cercetarea experimentală vizează congruenţa dintre calităţile motrice şi 

stările psihice pozitive care pot (sau e posibil) să fie realizate prin intermediul folosirii 

didactice a jocurilor sportive de echipă, în detrimentul activităţilor sportive 

individualizate. Am avut eşantioane, pe care le-am argumentat ca reprezentative pentru 

eşantionul de adolescenţi din ultima clasă de liceu şi din primul an de studenţie. Am 

aplicat, după opinia noastră, variabilele cele mai potrivite, astfel că interpretarea 

pedagogică, psihologică şi sociologică a datelor ne-a confirmat ipoteza generală. 

Proiectul de îmbunătăţire a strategiilor metodice privind implementarea psihomotricităţii 

sugerează o nouă mentalitate în formarea pedagogică a profesorilor de educaţie fizică, 

precum şi un alt tip de aşteptări din partea beneficiarilor: elevii şi studenţii. Nu în ultimul 

rând, statutul activităţilor de educaţiei fizică se integrează în proiectul general de 

formare-dezvoltare complexă a personalităţii adolescenţilor, astfel ca educaţia fizică şi 

sportul să devină o permanenţă în preocupările zilnice, spre a asigura indivizilor o 

sănătate fără medici, de a avea trăsături de caracter şi comportament dezirabil, dar mai 

ales de a gestiona cu echilibru şi cumpătare stările emoţionale. Încrederea pe care un om 

o are în faptele şi calităţile sale de personalitate ori de caracter îi îmbunătăţeşte imaginea 

de sine, asigurându-i un potenţial de optimism şi de utilitate socială. 

• Pentru elaborarea celor 275 pagini, teoretice şi experimentale (fiind vorba de o 

cercetare constatativ-ameliorativă), am valorificat o bibliografie de actualitate din 
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domeniul ştiinţelor educaţiei şi al psihologiei (lista bibliografică şi sursele sunt marcate 

în 128 de titluri, la care am adăugat 11 surse webografice), am corelat-o cu aspectele 

deduse din didactica educaţiei fizice şi a sportului, realizând o legătură între domeniile 

cunoaşterii, care au un obiectiv comun: formarea multilaterală şi sănătoasă a omului, 

precum şi perpetuarea cultivării motricităţii de-a lungul întregii vieţi. Educaţia 

permanentă nu se poate referi doar la întreţinerea minţii, caracterului, a profesionalizării 

ori a culturii estetice; ea cuprinde deopotrivă educarea corporalităţii şi, prin intermediul 

acesteia, perfecţionarea unor aptitudini şi atitudini emoţionale şi afective, menţinerea 

prieteniilor, a spiritului de cooperare şi de competitivitate. A face din aceşti beneficiari nu 

doar consumatori de spectacol sportiv, privind pe ecran dintr-un fotoliu static, ci 

practicanţi ai sportului de întreţinere şi de menţinere a tonusului muscular şi deopotrivă 

sentimental. 

• Structura lucrării noastre de doctorat are cinci capitole. În capitolul I, am 

determinat locul şi rolul educaţiei fizice în formarea personalităţii umane. Ne-am referit 

la educaţie, în general, la procesul de formare-dezvoltare a omului, la complexitatea 

alcătuirii educaţionale cu intenţia de a evidenţia contribuţia esenţială a educaţiei fizice în 

acest proces global. Educaţia fizică, opinăm noi, are o contribuţie esenţială şi la fel de 

importantă ca şi celelalte laturi ale educaţiei (cognitive, estetice, morale etc.), după cum 

argumentează înşişi pedagogii (M. Ionescu, C. Cucoş, M. Bocoş, Ioan Negreţ-Dobridor, 

E. Joiţa, E. Macavei, I. Comănescu etc.), dar şi psihologii (Al. Roşca, I. Radu, M. Zlate, 

A. Cosmovici). De aceeaşi părere sunt didacticienii în educaţia fizică, dintre care amintim 

pe M. Epuran, I. Holdevici, M. Dragnea, A. Bota, G. Chiriţă etc.  

• În capitolul al II-lea, ne referim la analiza unor concepte cu care operează 

educaţia fizică, în special cel de motricitate, o capacitate esenţială a personalităţii, care 

există încă de la naştere şi se îmbunătăţeşte de-a lungul întregii vieţi. Ne-am oprit asupra 

aportului motricităţii la formarea personalităţii, la structura acesteia, la capacităţile 

motrice de bază, descriind apoi modul în care motricitatea se dezvoltă şi se manifestă în 

diferite perioade de vârstă din viaţa omului (de la naştere până la senectute).  

• Spre a ne justifica opţiunea pentru psihomotricitate, în capitolul al treilea, am 

identificat aspectele psihice care sunt implicate în această capacitate umană. În vederea 

ameliorării psihomotricităţii, am comentat, folosindu-ne de sprijinul de specialitate al 
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psihologilor, procesele psihice implicate în acest proces complex, cum ar fi gândirea, 

afectivitatea, voinţa, sentimentele, inteligenţa emoţională. Am constatat că jocurile 

sportive sunt procedurile cele mai potrivite pentru  menţinerea şi îmbunătăţirea 

psihomotricităţii, că acestea dezvoltă trăsături de caracter complexe, că au un mare rol în 

achiziţionarea aspectelor „emoţionale” ale relaţiilor competitive corecte şi al relaţiilor 

interpersonale.  

• În capitolul al IV-lea, pe care l-am intitulat „Pedagogia psihomotricităţii”, am 

avut în vedere modalităţile didactice de formare-dezvoltare a deprinderilor şi priceperilor 

motrice şi psihomotrice. Am putea spune că avem de-a face chiar cu o nouă disciplină 

ştiinţifică sau un domeniu interdisciplinar al cunoaşterii. Psihomotricitatea este, în opinia 

noastră, oarecum sinonimă cu ceea ce Mihai Epuran numea „psihologia activităţilor 

corporale” (pe care acelaşi autor o defineşte drept „studiu al subiectivităţii omului în 

mişcare, al omului care se joacă şi se întrece cu alţii şi cu sine, şi studiul prospectiv al 

căilor de optimizare a comportamentului, de desăvârşire a personalităţii individului şi de 

creştere a nivelului integrării lui sociale”). Consecinţa interesului crescut pentru 

corelarea motricităţii generale cu psihologia comportamentului este că se simte tot mai 

mult lipsa psihologului din instituţiile de învăţământ, de la echipele sportive, de la 

pregătirea corespunzătoare a unei competiţii de tip sportiv. Mai mult, se impune nu doar 

un efort de cultură fizică personală, ci şi un control al emotivităţii şi voinţei de „a 

consuma în mod voluntar energia fizică” prin activităţi de agrement.  

 Aceasta înseamnă psihomotricitate, iar principalele deprinderi şi priceperi 

psihomotrice se achiziţionează în mod sistematic în instituţiile de învăţământ. Proiectul 

nostru vizează o anumită strategie de orientare a obiectivelor educaţionale specifice 

educaţiei fizice şi sportului înspre realizarea psihomotricităţii, ca o capacitate esenţială de 

cultură fizică şi psihică. Documentele curriculare, normative şi auxiliare, pot cuprinde 

mai multe elemente specifice educaţiei fizice şi a sportului, care să asigure congruenţa 

dintre calităţile motrice de bază şi procesele psihice angajate în activităţile motrice 

generale. Psihomotricitatea poate deveni un capitol separat de exerciţiu didactic, având 

menirea de a da disciplinei de învăţământ numită „educaţie fizică şi sport” mai multă 

autoritate, prin asigurarea unei legături interdisciplinare cu un domeniu socio-uman, aşa 

cum este psihologia.  
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• Capitolul al V-lea este destinat cercetării experimentale, căreia i-am dat un titlu 

derivat din consideraţiile teoretice: „Stimularea psihomotricităţii prin intermediul 

jocurilor didactice sportive”. Dacă prezentele concluzii intenţionau, în prima parte, să 

justifice opţiunea pentru o cercetare experimentală cu această problematică, în acest 

capitol am vizat aspecte legate de originalitate, de alcătuirea unui set de argumente pentru 

promovarea psihomotricităţii prin strategii didactice ameliorate sau adaptate la situaţii 

speciale, cum este didactica specialităţii. Am dedus obiectivele şi ipoteza cercetării din 

constatările practice, teoretice şi metodologice: în instituţiile de învăţământ Programele 

şcolare sunt saturate de exerciţii fizice individualizate, de antrenamente sportive care 

vizează dezvoltarea independentă a unor calităţi motrice, cum ar fi forţa, viteza, rezistenţa 

etc. Acest fapt a dus la un disconfort pentru elevi şi studenţi, urmat de găsirea unor 

subterfugii (cum ar fi scutirile) de a evita participarea la activităţile de educaţie fizică şi 

sport. Din analiza unor chestionare de diagnoză, privind determinarea cauzelor care 

motivează un elev sau student să refuze participarea la orele de educaţie fizică, a rezultat 

atmosfera stresantă şi prea riguroasă pe care profesorii o impun prin exerciţii 

individualizate, prin participarea la efort intens spre a se realiza indicatorii de 

performanţă daţi de programa şcolară. Aceleaşi chestionare ne-au sugerat calea, soluţia 

de îmbunătăţire a satisfacţiei elevilor /studenţilor de a participa la orele de educaţie fizică 

şi sport. Este vorba de a asigura calităţile motrice de bază prin jocuri sportive, care să fie 

preponderent utilizate în ore şi pentru realizarea obiectivelor educaţionale. În acest sens, 

am realizat corectări ale Programelor şcolare normative la nivel de metodologie, iar orele 

de educaţie fizică şi sport cuprindeau în cea mai mare măsură jocuri sportive de tip 

competitiv. Consecinţele au fost evidente, în plus, pe lângă formarea (e adevărat mai 

ponderată) unor calităţi motrice se asigura un set extrem de complex şi divers de achiziţii 

psihice, de natură sentimentală, emoţională, volitivă şi cognitivă.  

• Pentru aceasta, am organizat cercetarea experimentală pornind de la 

formularea cât mai originală a temei, care să includă elementele de actualitate şi de 

perspectivă ale îmbunătăţirii didacticii educaţiei fizice şi a sportului. Documentarea şi 

elaborarea instrumentelor de cercetare a fost etapa care a permis delimitarea tematică, 

iniţierea noastră în problematica specifică a cercetării (studiul bibliografiei pedagogice, a 

celei psihologice, a bibliografiei despre motricitate şi psihologia educaţiei fizice). Un 
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moment important al organizării cercetării experimentale a fost cel referitor la elaborarea 

instrumentelor prin care să realizez o cercetare calitativă. Este vorba de pregătirea testelor 

iniţiale, a formelor de verificare a reprezentativităţii eşantioanelor, a programelor 

didactice şi proiectelor de activitate pentru experiment, precum şi a graficelor, 

diagramelor, tabelelor, chestionarelor.  

• Proiectarea cercetării a vizat formularea ipotezei generale („Dacă se utilizează 

jocuri sportive în cadrul activităţilor de educaţie fizică şi sport, atunci se formează 

competenţe transversale de tip psihomotor”), a ipotezelor parţiale şi secundare, apoi a 

obiectivelor educaţionale, corelate cu ipoteza, determinarea strategiei de lucru, mai ales 

sub aspect metodologic. Un loc important s-a atribuit precizării şi stabilirii eşantioanelor 

de subiecţi, care au fost extrase dintr-un grup de aproximativ o mie de elevi şi studenţi. 

Verificarea validităţii şi reprezentativităţii grupului experimental şi a grupului martor, 

posibilitatea de a relaţiona cele două eşantioane au beneficiat de un interes aparte. Este 

vorba de verificarea posibilităţii de a se realiza relaţii de congruenţă între configuraţia 

grupurilor selectate pentru cercetarea experimentală, astfel ca demersul nostru să fie 

credibil.  

• Desfăşurarea cercetării experimentale a însemnat pentru noi respectarea 

etapelor, aşa cum au fost planificate, precum şi aplicarea proiectului de derulare asupra 

grupului selectat pentru experienţă. În etapa preexperimentală, au fost administrate testele 

iniţiale ambelor eşantioane – experimental şi martor – spre a avea cât mai clar indicii de 

start şi a verifica valoarea de pornire a celor două grupuri, în vederea comparării lor 

postexperimentale. Menirea testului iniţial a fost de a stabili nivelul de la care s-a pornit 

în demersul nostru, înainte de aplicarea variabilelor independente. Interpretarea 

rezultatelor testului iniţial ne-a dus la constatarea că cele două grupuri pot fi comparate, 

deoarece nivelul de start este apropiat valoric, atât la dimensiunea motricităţii cât şi la cea 

a valorilor psihice. A fost un prim pas, care ne-a permis să trecem la etapa experimentală, 

de aplicare, numai la grupul experimental a variabilelor independente. Acestea au constat 

din operaţionalizarea didactică a unor documente curriculare, cum ar fi Programe şcolare 

şi preuniversitare schimbate şi ameliorate, mai ales sub aspect metodologic. În acest sens, 

în locul unor sugestii de realizare a conţinuturilor, capacităţilor şi competenţelor motrice, 

au fost promovate jocurile sportive de echipă.  
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• Formarea calităţilor motrice de bază, forţa, îndemânarea, viteza,  rezistenţa se 

realizau prin exerciţii fizice individuale şi nu prin intermediul jocurilor sportive, de 

echipă şi de competiţie. Am avut în vedere şi competiţia, spre a determina investiţia 

emotivă şi psihică în timpul orelor de educaţie fizică, organizate prin metoda jocurilor 

sportive. Grupul experimental a beneficiat de acest Proiect curricular aplicat şi 

operaţionalizat prin Unităţi de învăţare, în timp ce grupul de control (martor) a desfăşurat 

activitatea în mod obişnuit cu profesori care nu au avut la dispoziţie Proiectul nostru 

curricular. Aplicat pe o perioadă de un an şcolar, experimentul a avut menirea de a 

determina cu cât mai multă fidelitate înzestrările asimilate, atât la nivel de deprinderi şi 

priceperi motrice, cât şi la nivel de achiziţii psihice.  

• Testarea finală, ca o ultimă secvenţă a aplicării Proiectului, a cuprins ambele 

grupuri, experimental şi martor, evidenţiind o concluzie clară, care confirmă ipoteza 

generală: grupul experimental dispune de o psihomotricitate îmbunătăţită, mai ales la 

dimensiunea achiziţiilor psihice şi emoţionale, în timp ce grupul de control a realizat o 

creştere valorică dar sub aspectul calităţilor motrice şi mai puţin la cel al aspectelor 

psihice. 

• Concluzia de bază este că utilizarea jocurilor sportive în activitatea didactică 

şcolară şi universitară duce la achiziţii de calităţi psihomotrice mult mai evidente şi 

calitativ mai valoroase decât prin folosirea unor metode individualizate, axate pe exerciţii 

simple de forţă, de alergare de viteză sau rezistenţă, ori de îndemânare secvenţială.  

• Finalizarea cercetării s-a axat în jurul a două aspecte: analiza, interpretarea şi 

sintetizarea datelor experimentale şi elaborarea prezentei lucrări de doctorat, care se  

constituie într-o formă de evaluare sintetică. Portofoliul rezultat ne-a permis să trecem la 

o analiză complexă a datelor rezultate din aplicarea instrumentelor de cercetare. În acest 

sens, s-a procedat la aplicarea unor metode statistico-matematică şi a unor metode 

grafice. Multitudinea de tabele, calcularea mediei, a medianei, a frecvenţei, analiza unor 

cazuri speciale (studiu de caz), compararea rezultatelor de la cele două grupuri de lucru 

ne-a permis să verificăm ipoteza generală şi ipotezele derivate. Rezultatele cercetării au 

fost confruntate cu obiectivele urmărite, aşa cum rezultă ele din ipoteze.  
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Detalieri de conţinut 

 

 Primul capitol l-am intitulat „Aspects of physical education and sport 

involvement in the formation of personality”, în care am abordat problema formării 

personalităţii umane prin educaţie, în care un loc important (şi esenţial) l-am acordat 

aportului educaţiei fizice şi al sportului la configurarea unei conduitei, corporalităţii, 

demnităţii, corectitudinii, competitivităţii şi echilibrului psihic al indivizilor. Spun la un 

moment dat: „Omul se naşte spre a convieţui, adică a ajunge fiinţă socială şi socializată; 

sensul existenţei sale este de a se adapta la un comportament social, la o mentalitate 

specifică unei anumite comunităţi. Potenţialitatea fiinţei de a se umaniza coincide cu 

şansa oricărui om de a se educa. Omul este cel care „construieşte” („faber”), care 

participă la viaţa cetăţii, care metamorfozează, care politizează, care îşi cultivă 

personalitatea, care trăieşte conştient dimensiunea ludică, folosind împrejurările pentru 

fericire, care crede şi identifică valorile supranaturalului, care transcende, care 

năzuieşte spre cunoaştere, moralitate şi frumos, adică are capacitate de abstractizare. 

Omul devine, având perspective micro şi macrospaţiale, pentru că interacţionează cu 

obiectivele reale şi virtuale, conştientizându-se pe sine prin ataşamentul faţă de 

civilizaţie şi cultură.”  

Insistând asupra importanţei formării la tineri a unor calităţi motrice de bază, 

precum şi a unor comportamente cu mare investiţie psihică, afectivă, cognitivă şi 

emoţională, am apreciat că educaţia fizică reprezintă o componentă de bază a educaţiei 

generale şi paradigmatice, integrale a personalităţii umane. Msi mult se impune un nou 

tip de educaţie, pe care am numit-o psihomotorie, care se referă la trei aspecte: educarea 

corporalităţii, educarea voinţei, educarea sanitară şi de igienă corporală.  

• Întreţinerea sănătăţii corporale este corelată cu formarea unor capacităţi 

psihice, cu asigurarea motricităţii, cu asumarea unei existenţe igienice. Sunt exprimate fel 

de fel de ironii asupra celor care îşi dezvoltă muşchii fără o cultivare a minţii, aşa cum 

alte ironii sunt îndreptate asupra celor care au o gândire suplă, dar „purtată” de un corp 

fragil: „Căci trupul e trebuitor în toate îndeletnicirile omeneşti şi face foarte mult dacă la 

toate serviciile trupeşti ai trupul cât se poate de bine închegat. Căci chiar acolo unde crezi 

că ai mai puţină trebuinţă de trup, în lucrările minţii, cine nu ştie că şi aici o mulţime de 
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oameni grozavi mai dau greş când nu au un trup sănătos?” (Socrate). A fi sănătos (la 

minte şi la trup) înseamnă a beneficia de întregul confort (fizic şi psihic, corporal şi 

afectiv) pe care omul şi-l poate asigura printr-o viaţă echilibrată, cumpănită şi 

nestresantă.  

• Cultivarea aspectelor psihice ale individului: intelectul, voinţa, inteligenţa şi 

toate procesele psihice au un alt randament dacă nu sunt „deranjate” de afecţiuni 

corporale şi emoţionale. Există o relaţie de congruenţă şi de interdependenţă între 

sănătatea fizică şi sănătatea mentală, între motricitatea şi dezvoltarea psihică a omului. 

De aceea, am numit acest conţinut al educaţiei astfel (psihomotrică), întrucât numai un 

echilibru între cele două laturi ale personalităţii poate asigura o dezvoltare optimă a 

acesteia. Bunăoară, în cadrul unei echipe sportive, se dezvoltă un set de calităţi psihice, 

cum ar fi voinţa, motivaţia, toleranţa, competitivitatea, cooperarea, disciplina, gândirea 

strategică, respectul reciproc, prietenia, bucuria împlinirii şi amărăciunea înfrângerii, 

ambiţia etc. Satisfacţiile fizice sunt însoţite de satisfacţii afective, virilitatea şi 

efervescenţa se amestecă cu agerimea gândirii, atenţia şi concentrarea, igiena minţii (ca 

ordine, rigoare, cumpănire) este dublată de igiena trupului şi estetica gestuală. 

• În categoria obiectivelor psihice includem dezvoltarea imaginaţiei, a gândirii 

tactice, a cooperării şi fair-play-ului, a curajului, perseverenţa, autocontrolul, precum 

şi de întreţinere fizică şi estetică, prin practicarea sistematică a exerciţiilor, grija pentru 

înfăţişarea corporală, conştientizarea necesităţii unei educaţii alimentare şi de consultare 

medicală. Stimularea socio-afectivităţii începe încă de la învăţarea mersului, a 

deprinderilor de căţărare, coborâre, balansare, aruncare, prindere, specifice primilor ani 

de viaţă. Se continuă în mod spontan prin jocurile copiilor, în instituţii de învăţământ 

(grădiniţă, şcoală, universităţi) în mod organizat şi în cadrul unor activităţi planificate. În 

primii ani, se urmăreşte dezvoltarea fizică naturală a organismului, printr-o supraveghere 

atentă a sănătăţii, a dezvoltării musculare, întărirea oaselor şi articulaţiilor, a formării 

unei respiraţii corecte, a mersului elegant şi a unei ţinute corporale estetice. Acestea sunt 

dublate de stimularea vitezei, forţei, rezistenţa, călirea, efortul susţinut; apoi sunt 

structurate în jocuri, în exerciţiu de disciplină şi ordine, respectarea regulilor, ca temei 

pentru asimilarea unor comportamente psiho – volitive. 
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Capitolul al II-lea poartă un titlu provocator: Semantica motricităţii”, în care 

pornesc de la diagnoza decidenţilor privind contribuţia educaţiei fizice şi a sportului la 

conturarea unei personalităţi, în conformitate cu idealul educaţional al societăţii actuale, 

derivat din politicile educaţionale. În Proiectul de formare sistematică a personalităţii în 

instituţiile de învăţământ (reprezentabil prin Planul de învăţământ), există un dezechilibru 

între cele trei variabile componente, fapt argumentat de următoarea situaţie (vezi tabelul 

1.I): 

Tabel 1.I. Tabel comparativ privind componenţa pe ore a Planului de învăţământ 

românesc preuniversitar şi universitar 

Total ore pentru 

dezvoltare 

intelectuală 

Total ore pentru 

dezvoltarea 

afectivităţii 

Total ore pentru 

dezvoltarea 

corporală şi 

sănătate 

Nivel de 

şcolaritate 

Media ore 

plan de 

învăţământ 

 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Învăţământ 

primar 

23 18 78,26 3 13,04 2 8,69 

Învăţământ 

gimnazial 

29 25 86,20 2 6,89 2 6,89 

Învăţământ 

liceal 

33 29 87,87 2 6,06 2 6,06 

Învăţământ 

superior 

22 19 86,36 1 4,54 2 9,09 

 

 Se acordă un loc favorizant şi disproporţionat dezvoltării intelectuale, nu se 

urmăreşte mare lucru pentru educarea caracterului şi destul de puţin pentru fortificarea 

corpului. În ultimul caz se acţionează de multe ori fără tragere de inimă, ca şi cum s-ar 

regreta că trebuie să se piardă timp cu exerciţii cărora li se negă valoarea pe care alţii le-o 

atribuie. 

Aceste considerente, m-au determinat să concep capitolul următor, mult mai 

apropiat de problematica şcolii, de aceea l-am intitulat „Pedagogia psihomotricităţii”. Se 
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referă la învăţarea umană, în general, dar mai ales la „învăţarea motrică”, având anumite 

particularităţi. În acest sens, m-a referit la: 

• învăţarea senzorio-motrică (perceptiv-motrică după M. Epuran) care constă 

în modificarea conduitei ca adaptare a unui răspuns performant la condiţii noi ce impun 

precizie mai mare sau fineţe a răspunsului preexistent (desen în oglindă, ochirea unei 

ţinte mobile etc.); 

• învăţarea motrică (propriu-zisă) constă în structurarea unor acte de 

comportament în care reacţiile stabilizate sunt dependente de componente senzoriale 

proprioceptive. Caracteristica sa este înalta automatizare (dactilografie fără control 

vizual, exerciţiile din gimnastica sportivă etc.).  

Totodată, am insistat asupra formări şi dezvoltării deprinderilor şi priceperilor 

motrice: „Deprinderile motrice reprezintă caracteristicile de ordin calitativ ale actelor şi 

acţiunilor motrice învăţate. Formarea deprinderilor motrice (în unele cazuri reformarea 

– reconstrucţia) reprezintă obiectivul fundamental al activităţii de educaţie fizică şi 

antrenament sportiv sau al kinetoterapiei. Deprinderea motrică rezultată din procesul 

învăţării se integrează în structuri motrice (pattern-uri) ce corespund anumitor situaţii. 

Mişcările învăţate (deprinderile motrice) sunt caracterizate de precizie, eficienţă şi 

cursivitate, orice mişcare (acte, gesturi etc.)  bine  învăţată se transformă în deprindere.” 

• Concluziile referitoare la partea teoretică a tezei au fost orientate înspre 

motivarea alegerii temeticii experimentului. Justificarea concluziilor oarecum parţiale, că 

se referă la partea teoretică a tezei, derivă din aprecierea că o anumită conceptualizare a 

motricităţii ar fi suficientă pentru a motiva o opţiune pragmatică, de cercetare pedagogică 

de tip ameliorativ. În instituţiile de învăţământ, educaţia fizică şi sportivă nu beneficiază 

de suficientă atenţie şi autoritate între disciplinele didactice. De ce? Adeseori se 

consideră, în mod eronat, că educaţia fizică este „activitate sportivă pură”, care angajează 

musculatura, jocul, relaxarea. Se ignoră un aspect esenţial, care derivă din efectele 

practicării sistematice ale educaţiei fizice şi a sportului (de-a lungul întregii vieţi), şi 

anume consecinţele asupra configurării generale a personalităţii, inclusiv cele referitoare 

la dezvoltarea gândirii (tactice, strategice, spaţiale, critice, analitice, sintetice), ale 

sentimentelor, voinţei, emoţionalităţii şi afectivităţii. Concluziile, rezultate din opţiunile 

teoretice şi de sinteză conceptuală, care se impun sunt următoarele:  
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• motricitatea pentru oricare tânăr este o necesitate, care contribuie la 

menţinerea esteticii corporale, la sănătatea fizică şi la formarea unor conduite dinamice; 

• actul motric este o achiziţie necesară şi pentru alte creşterea eficienţei altor 

activităţi unele cu virtuţi conceptuale (scris, abilităţi digitale, activităţi practice, 

efectuarea unor experienţe, participarea la activităţi extracurriculare); 

• educaţia fizică şi sportul constituie o componentă a educaţiei generale în 

formarea personalităţii tinerilor, alături de educaţia cognitivă, estetică, moral-civică, noile 

educaţii etc.; 

• în continuare, vom clarifica şi vom îndrăzni să conturăm, pe bază 

experimentală, conceptul de psihomotricitate, ca o îmbinare a calităţilor motrice de bază 

cu investiţia de emoţionalitate şi alte laturi afective ale psihicului; 

• ideea cercetării experimentale o regăsim în practica efectiv şcolară, 

considerând că atât documentele curriculare, cât şi formarea profesorilor care gestionează 

curriculum de educaţiei fizică pun un accent exagerat, dacă nu absolut, pe formarea 

calităţilor motrice, a musculaturii, forţei, vitezei, abilităţilor, ignorându-se aproape în 

totalitate investiţia emoţională şi includerea educaţiei fizice în florilegiul care contribuie 

la formarea personalităţii; 

• cercetarea experimentală va încerca să asigure o congruenţă între motricitate 

şi emoţionalitate, între dezvoltarea calităţilor motrice şi educaţia afectiv-emoţională. 

Cercetarea experimentală a fost intitulată Stimularea psihomotricităţii prin 

jocuri didactice sportive, cuprinzând un număr de 151 de pagini din totalul conţinutului 

de 260 pagini, ceea ce înseamnă 58,07 %. Am urmat algoritmul cunoscut al unei cercetări 

experimentale, pe care am considerat că aparţine tipologiei constatativ-ameliorative. 

După motivarea cercetării („modalitatea strategică de a ameliora discursul didactic al 

activităţilor curriculare (şi extracurriculare) pentru formarea de competenţe 

psihomotrice transversale”), am stabilit obiectivele („ameliorarea procesului instructiv-

educativ al disciplinei educaţie fizică la nivel liceal şi universitar în vederea pregătirii 

psihomotrice polivalente”), subiectul, scopul, noutatea ştiinţifică („identificarea 

strategiilor, metodelor şi mijloacelor de acţionare pentru dezvoltarea potenţialului 

psihomotric, cu ajutorul jocurilor sportive, într-un program de instruire la nivelul 

elevilor din ciclul liceal şi universitar”), deducarea tematicii („În consecinţă, sursa care 
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ne-a stimulat să delimităm, pentru cercetare, această temă, am regăsit-o în şcoli, dar mai 

ales în modul (şi stilul) defectuos al organizării implementării didactice a Curriculum-

ului de educaţie fizică”), tipul de cercetare („cercetare constatativ – ameliorativă, 

sistematică, longitudinal”). Toate argumentele au focalizat spre identificarea unei 

potenţialităţi, structurată în Ipoteza generală: Dacă vom utiliza, ca strategii didactice, 

jocurile sportive (Baschet şi Fotbal) vom reuşi să îmbunătăţim potenţialul psihomotric al 

elevilor şi studenţilor şi într-o ipoteză de rezervă, sau Ipoteză secundară: Folosind 

jocurile sportive în realizarea obiectivelor educaţionale ale Programelor şcolare, se 

configurează dimensiunea psihomotrică a personalităţii elevilor/ studenţilor. 

 

Cercetarea a fost efectuată în Universitatea Aurel Vlaicu din Arad (unde sunt 

cadru didactic), aceasta fiindu-ne suficient de revelatoare, după opinia noastră, precum şi 

la patru licee din municipiul Arad, focalizându-ne pe clasa a XII-a, apropiată ca vârstă şi 

potenţial psihomotric de studenţii anului I. Asemenea activităţi "pre-test" ne asigură o 

documentare prealabilă în vederea stabilirii unei diagnoze cât mai exacte asupra 

raportului dintre tinerii care practică educaţia fizică şi tinerii care duc o viaţă lipsită de 

exerciţii fizice. Designul experimental a fost următorul: 

1. Locul de desfăşurare: Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pentru studenţi, 

Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad şi Liceul German „Adam Muller Guttembrun” din 

Arad pentru elevi.  

2. Perioada cercetării: 1 martie 2007 – 15 iunie 2009 

3. Etape şi subetape:  

a. Etapa pretest:  

• semestrul II (martie – iunie 2007); în această etapă, obiectivul nostru a fost de 

a diagnostica raportul dintre grupele experimentale şi grupele de control, de a obţine 

informaţii privind performanţele elevilor/ studenţilor, omogenitatea colectivelor, situaţia 

familială, domeniile pasionale ale elevilor/ studenţilor, preferinţele pentru sport; 

documentarea asupra claselor de elevi şi a grupelor de studenţi, discuţii cu profesorii, 

diriginţii, aspecte specifice clasei  sau unor elevi/studenţi (se va întocmi un portofoliu); 
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b. Etapa intervenţiei experimentale: anul şcolar/ universitar 2008 – 2009, etapă în 

care am aplicat grupelor experimentale variabile independente în conformitate cu 

metodologia corespunzătoare cercetării. 

• 1 octombrie – 10 noiembrie 2008: administrarea unor teste de diagnoză; 

• 10 noiembrie 2008 – 1 mai 2009: aplicarea directă a intervenţiei privind 

dezvoltarea potenţialului psihomotric atletic al elevilor/ studenţilor;  

c. Etapa posttest:  

• semestrul II (1 mai – 1 iunie 2009), având ca obiectiv testarea diferenţelor 

dintre cele două grupuri (experimental şi de control) şi monitorizarea comparativă a 

evoluţiei subiecţilor.   

• 1 mai – 31 mai 2009: administrarea tuturor grupelor (experimentale şi de 

control) a unei baterii de teste pentru determinarea evoluţiei elevilor/ studenţilor; 

d. Etapa retest: septembrie 2009 

• 1 septembrie – 1 octombrie 2009: posttest 

• după 1 octombrie 2009: valorificarea cercetării, prin elaborarea tezei de 

doctorat, prin inferenţă în rândul profesorilor şi viitorilor profesori (cercuri pedagogice, 

sesiuni de comunicări, formarea iniţială şi sesiuni de perfecţionări etc), precum şi prin 

publicarea volumului, eventual, ori susţinerea publică a ideilor rezultate din cercetarea 

experimentală. 

 

Referitor la eşantionarea de conţinut, întregul experiment vizează partea din 

Programele şcolare în vigoare, în conformitate cu Curriculum-ul Naţional pentru 

învăţământul preuniversitar şi universitar, care au reprezentativitate în metodologia 

organizării şi desfăşurării activităţilor de învăţare prin intermediul jocurilor sportive. De altă 

parte, am selectat dintre jocurile sportive, acele jocuri care presupun atractivitate, prin 

prezenţa mingii (fotbal şi baschet), care vizează competitivitatea, revărsarea de adrenalină 

prin contactul direct dintre „jucători”, prin spiritul de echipă (în care calităţile compensatorii 

asigură acest spirit, iar în cadrul echipei fiecare are atribuţii atent definite) şi, în fine, jocurile 

presupun mişcare, implicare psihică şi emoţională.  

În ceea ce priveşte eşantionarea de subiecţi , am utilizat chestionare de diagnoză 

atât pentru profesori cât şi pentru elevii din clasele a XII-a de la câteva licee arădene şi 
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studenţii anului I de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 

din cadrul Universităţii Aurel vlaicu din Arad, urmărind să identific reprezentativitatea 

eşantioanelor de control şi al celor experimentale. 

Dăm mai jos structura grupurilor pe clase/grupe. 

 

Populaţia şcolară eşantionabilă
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Populaţia şcolară eşantionabilă (pe sexe)

Fete 51 10 50 41 10 62 4 1

Baieti 43 18 14 45 9 34 28 27

L L L L F F F F

 
Graficele 21.V, 22.V: Reprezentativitea eşantioanelor selectate 

Astfel, am realizat eşantionarea, după cum urmează: 

 

  Categorii de şcolaritate Clasă/grup de experiment 

(GE) 

Clasă/grup de control (GC) 

Lic. Teoretic „V. 

Goldiş”             

XI A (25 elevi) 

XII A (25 elevi) 

XI B (22 elevi) 

XII B (24 elevi) 

Liceal      

 

Lic. „A. M. 

Guttembrun” 

XI A (22 elevi) 

XII A (22 elevi) 

XI B (20 elevi) 

XII B (20 elevi) 

Universitar          An I, (102 studenţi) An I, (112 studenţi) 

TOTAL 196 198 

 

În sinteză, am realizat o eşantionare de tip stratificat şi corelat, după cum urmează: 
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Tabel 6.V: Situaţie privind eşantionarea subiecţilor 

Ciclul de învăţare Total Grup experiment (GE) Grup control (GC) 

Liceal 180 94 86 

Universitar 214 102 112 

Total 394 196 198 

 

În urma analizei răspunsurilor, precum şi a situaţiei şcolare (destul de nerelevantă, per 

ansamblu), a scutiţilor, reali şi virtuali, a frecvenţei la ore, am considerat că putem stabili 

eşantionarea de subiecţi pentru cercetarea experimentală, după cum urmează: pentru liceu: 

Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad şi Liceul German „Adam Muller Guttembrun” din 

Arad, iar pentru studenţi, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Programele de studiu de la 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Psihopedagogia specială, Asistenţa Socială. 

Componenţa grupurilor experimentale este următoarea: 

Am inclus în grupul experimental, elevii de la Liceul „A. M. Guttenbrunn” şi 

studenţii de la Programul de studiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, iar în 

grupul martor, elevii de la Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” şi studenţii de la Programul de 

studiu Psihopedagogia specială şi Asistenţă socială, din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” 

din Arad. 

În urma selecţiei celor două grupuri experimentale – martor şi experimental, ne-am 

focalizat pe analiza acestora spre a evidenţia particularităţile lor şi de a verifica existenţa unei 

congruenţe comparative. Spre a fi relevantă cercetarea experimentală, am considerat necesar 

a sesiza şi alte elemente componente ale grupurilor de subiecţi (elevi şi studenţi), care ne-ar 

întreţine certitudinea ştiinţifică, abaterile procentuale cât mai mici şi riscurile de eroare. 

Intenţia mea a fost de a reverifica şi a mi se confirma reprezentativitatea grupurilor alese 

pentru organizarea validă şi fidelă a cercetării experimentale. 

 

Variabilele independente au fost aplicate numai grupului experimental, iar consecinţa 

acestora este vizibilă în variabile dependente, identificate la nivel de subiecţi. În mod concret 

am utilizat variabila independentă alcătuită din promovarea didactică a jocurilor sportive 

(fotbal şi baschet) pentru a  stimula implicarea voinţei, ambiţiei, spiritului competitivităţii şi 

al concurenţei, elemente empatice şi de acceptare a situaţiei de învins ca variabile 
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dependente, alături de elemente privind motricitatea, actul dinamic, dezvoltarea musculară, 

viteza, tehnica, tactica jocurilor de echipă.  

Efectele aşteptate ale acestora se exprimă în variabilele dependente sesizabile la 

acelaşi grup experimental, ca o consecinţă a modificării „manipulate” a situaţiilor şi 

experienţelor de învăţare a educaţiei fizice şi sportului, vizibile la nivelul psihomotricităţii. În 

acest sens, ca variabile independente aşteptate, enumerăm: îmbunătăţirea psihomotricităţii, 

îmbunătăţirea controlului emoţional, realizarea unor performanţe crescute, graţie combinării 

activităţilor motrice în cadrul jocurilor sportive. 

 

Desfăşurarea cercetării experimentale a avut loc pe etape. Am demarat 

experimentul după procedura obişnuită. La grupul martor, activităţile didactice s-au 

desfăşurat după strategiile metodice obişnuite, specifice fiecărui profesor de la clasă sau 

grupele de studenţi. Membri grupului martor nici n-au fost informaţi de situaţia lor de a se 

compara la un moment dat cu alţi colegi. 

 La grupul experimental, în procedurile didactice de instruire, învăţare şi educaţie 

am utilizat variabilele independente, focalizate pe utilizarea cu preponderenţă a jocurilor 

sportive în realizarea capacităţilor derivate din obiectivele educaţionale. Am contat pe faptul 

că motricitatea este mult activizată, iar jocurile de echipă presupun angajarea unor calităţi 

psihice şi emoţionale, de caracter şi conduită comportamentală, adică un potenţial 

psihomotric crescut.  

Observând statistica rezultată din testul formativ şi prelucrând consecinţele 

întregului test formativ în note, după o procedură obişnuită, aşa cum am promis, au rezultat 

următoarele medii, specifice celor două loturi de bază: 

Tabel nr. 33.V. Medii rezultate la testul formativ 

                                

Variabila 

Grupul 

Media notelor la 

viteză 

Media notelor la 

rezistenţă 

Media notelor la 

comportament 

emoţional 

Experimental 9, 15 8, 42 8, 39 

Martor 9, 54 9,01 8, 02 
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Grafic nr. 38.V. Rezultatele medii la testul formativ 

 Dacă privim comparativ (grafic nr. 38.V) doar mediile rezultă o situaţie ciudată, aparent: 

grupul experimental are o situaţie diminuată la cele două calităţi motrice de bază (viteza şi 

rezistenţa), în timp ce grupul martor are conduită emoţională şi un comportament psihic mai 

mic decât la grupul experimental. Acest fapt indică deja o certitudine: prin jocuri sportive se 

dezvoltă în mai mare măsură aspectele comportamentale şi de relaţionare, în timp ce prin 

exerciţii specifice sportive (gimnastică, exerciţii complexe) se dezvoltă motricitatea.  

La încheierea etapei experimentale, am intrat în etapa postexperimentală, prin 

aplicarea probei de evaluare finale, identică pentru ambele grupuri. Am avut în vedere, încă 

din conceperea acestei probe, să urmărim atât relevanţa semnificativă a grupurilor 

eşantionate, precum şi eventuale “relaţii intrasubiecţi” (după exprimarea autoarei Muşata 

Bocoş): dacă diferenţa dintre cele două grupuri este semnificativă: Ree*** - Rec*** ≠ 0 (caz 

în care se confirmă ipoteza cercetării mele) sau dacă diferenţa Ree*** - Ree* ≠ 0, iar 

Rec***-Rec* =/~ 0, în care Ree se referă la “rezultatele grupului experimental”, iar Rec se 

referă la “rezultatele grupului de control”. 

Proba finală de control, aplicabilă tuturor subiecţilor angajaţi în cercetarea 

experimentală în perioada 1 -15 iunie 2009, are următorul conţinut: 

1. Evaluarea calităţilor motrice de bază şi a celor combinate: viteza, rezistenţa, 

îndemânarea, forţa şi formele lor de manifestare (prin proceduri specifice educaţiei fizice şi 

sportului, adică cronometrarea distanţelor standard, îndemânarea prin determinarea 

aptitudinii de a mânui mingea, într-o schemă de joc şi exerciţii specifice pentru stabilirea 

forţei braţelor, trunchiului şi picioarelor) totodată am efectuat şi evaluarea post-test a 

principalelor variabile pregătitoare stabilite în etapa testării iniţiale; 

2. Declaraţii, sub formă de interviu, privind emoţionalitatea, sub următoarele 

aspecte: exprimarea nerăbdării, controlul asupra manifestării furiei, capacitatea de a fi 
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independent, refuzul implicării, incapacitatea de a-i înţelege pe cei slabi, individualismul şi 

câştigul cu orice preţ, acceptarea înfrângerii, motivaţia în activităţile sportive, sacrificiul 

pentru echipă şi relaţionarea în cadrul echipei, cu coechipierii şi “adversarii”. 

   

Analiza, prelucrarea, interpretarea şi sintetizarea datelor obţinute a fost 

precedată de prelucrarea sumară a portofoliului de date, în sensul convertirii timpilor 

cronometraţi fiecărui subiect în formă numerică, adică în note, analiza critică a răspunsurilor 

şi determinarea efectelor obiective şi subiective, a gradului de încredere, ordonarea, gruparea 

clasificarea şi sistematizarea datelor obţinute şi înregistrate în portofoliul de date. Fiind atâţia 

subiecţi în cele două eşantioane, se impune condensarea datelor în tabele, efectuarea de 

calcule de procentaje, diagrame de comparaţie, indici statistici (cu tendinţele centrale – 

media, mediana, modul – precum şi variaţia – amplitudinea, abaterea simplă, dispersia, 

abaterea medie şi abaterea standard). După o prelucrare primară, am purces la o prelucrare de 

adâncime sau de profunzime a datelor, cum ar fi corelaţii, asocieri, folosind aşa numitul 

“aparat statistico-matematic”. Am acorda aceeaşi importanţă interpretării pedagogice a 

datelor obţinute, care, evident, oferă un grad mai amplu de toleranţă decât interpretările 

statistico-matematice şi chiar psihologice. Consecinţele acestei prelucrări vizează validarea 

ipotezei de la care am pornit, precum şi efectele asupra conturării personalităţii 

elevilor/studenţilor, în perspective întreţinerii corporalităţii de-a lungul întregii vieţi, precum 

şi a legării acestui aspect de menţinerea sănătăţii emoţionale.  

Analizarea şi evaluarea obiectivă sau cât mai obiectivă a datelor obţinute am 

început-o prin măsurarea cuantificată a aspectelor legate de comportamentul subiecţilor din 

cele două eşantioane. Am început cu procedeul numărătorii notelor subiecţilor, a rezultatelor 

marginale (de performanţă sau sub standarde), identificarea unor situaţii specifice (scutiţii şi 

motivele, relaţiile dintre comportamentul general şi situaţia comportamentului la educaţie 

fizică, numărul subiecţilor implicaţi în sporturi de performanţă etc.). 

Tabel nr. 36.V. Diferenţele dintre grupul experimental şi grupul de control: 

diferenţa  Viteză Rezistenţă Îndemânare Forţă Observaţii 

Ree 7,91 7,80 8,22 7,97  

Rec  7,61 7,40 7,82 7,77  

+ sau - 0,30 0,40 0,40 0,20  
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O comparaţie între cele două situaţii, care măsoară şi cuantifică prin note 

consecinţele experimentului şi ale aplicării variabilelor independente la grupul experimental, 

nu este momentul a fi efectuată decât pentru a demonstra că Ree*** - Rec*** ≠ 0, ceea ce, 

din acest punct de vedere ipoteza cercetării ar fi validă. Chiar şi pentru o asemenea situaţie, 

pentru experimentator, confirmarea primară a validării ipotezei ar fi un argument de 

încurajare de a continua analiza şi interpretarea datelor rezultate în urma testării finale. De 

altă parte, proba a doua, aceea care identifică implicarea psihică în conceptul de 

psihomotricitate, educat şi perfecţionat la nivelul fiecărui subiect, a evidenţiat date relevante, 

după cum rezultă din Tabelul 37. V, Tabelul 38 V şi Tabelul 39 V. 

Convertind rezultatele de mai sus în note şi apoi în medii aritmetice, cele patru loturi 

(1, 2 – experimental şi 3, 4 - martor) se prezintă astfel, după cum rezultă din histogramele 

comparative:  

8
8.2
8.4
8.6
8.8

9
9.2

Media initiala Media finala

Lot 1 exp
Lot 2 exp
Lot 3 martor
Lot 4 martor

 
O primă concluzie, rezultată chiar dintr-o analiză primară a rezultatelor, 

evidenţiază un fapt extrem de revelator: subiecţii din grupul experimental dispun de calităţi 

motrice identice sau sub valorile celor din grupul de control, in timp ce subiecţii din grupul 

de control dispun de elemente identificate ale comportamentului identice sau inferioare celor 

din grupul experimental. Acest fapt conclusiv confirmă parţial ipoteza generală de lucru: 

adică modul de organizare a activităţilor didactice specifice educaţiei fizice şi sportului prin 

promovarea preferenţială a jocurilor sportive contribuie la educarea caracterului, a 

comportamentului de tip relaţional, la aspectul psihic al “psihomotricităţii”, în timp ce 

organizarea sistematică a educării calităţilor motrice, conform îndrumărilor metodologice 

sugerate de Programele analitice, asigură o dezvoltare mai accentuată a calităţilor motrice de 

bază. În acest sens, am purces la analiza acestora prin metode de clasificare şi ordonare, cum 

ar fi aşezarea în serie şi clasificarea grupată. 
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Compararea grafică (vezi grafic nr. 40.V) identifică următoarea situaţie: subiecţii 

din grupul experimental depăşesc valoric în partea a doua a diagramei pe cei din grupul de 

control, care sunt plasabili în spaţiul performanţelor (aici înţeleg prin performanţă realizare la 

nivel de progres şi nu realizare de excepţie, în sens sportiv) mai discrete. Raportând la 

dimensiunea totală a eşantioanelor implicate în cercetarea experimentală şi determinând 

procentual datele obţinute, tabelul comparativ sintetic rezultat este următorul:  

Tabelul nr.41.V: Privire comparativă privind diferenţa dintre rezultate 

Rezultate Grupul Subiecţi 

Foarte slabe Slabe Mediocre Bune F. Bune 

Ree 181 2 

(01%) 

23 

(12,70%) 

50 

(27,62%) 

73 

(40,33%) 

33 

(18,23%) 

Rec 165 1 

(006%) 

35 

(21,21%) 

61 

(36,96%) 

57 

(34,54%) 

21 

(12,72%) 

Diferenţa - Nerelevantă - 8,51% - 9,34% +5,79% +5,51% 

 

Procentual, cumulând ponderea procentuală a rezultatelor slabe şi mediocre la 

lotul de control faţă de ponderea rezultatelor bune şi foarte bune la grupul experimental, 

apreciem că aceasta este o consecinţă a promovării unei atitudini cooperante şi empatice a 

cadrelor didactice, atitudine care este mult mai pregnantă în sistemul de organizare a 

jocurilor, de realizare a sarcinilor şi obiectivelor curriculare, prin intermediul jocurilor 

sportive de echipă. O asemenea atitudine a cadrelor didactice, dincolo de aroganţă, de 

prevederile stricte şi destul de exigente ale programelor şcolare, are menirea de a face din 

activităţile de educaţiei fizică şi sport un moment atractiv al zilei, oferind elevilor şi 

studenţilor clipe de destindere şi satisfacţie personală şi de grup. Considerăm, din acest punct 

de vedere că, personal, ne-am convins de necesitatea unui comportament didactic tolerant, de 

efectele benefice ale instaurării unui climat de bună înţelegere şi de aleasă cooperare şi 

comunicare empatică cu elevii, respective studenţii.  Am putea spune, chiar dacă rezultatele 

nu confirmă în totalitatea relevanţa, că ipoteza secundară a (dacă se promovează din partea 

profesorilor o atitudine empatică faţă de cultura fizică – drept o componentă fundamentală a 

personalităţii, atunci grija pentru corporalitate va fi o preocupare pe tot parcursul vieţii) 

este validabilă, cel puţin în prima parte a enunţului. 
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După această prelucrare primară a datelor, am trecut la organizarea, prezentarea şi 

prelucrarea matematico-statistică a datelor rezultate din cercetarea mea experimentală şi 

colectate în timpul acesteia. Analiza şi interpretarea datelor experimentale a ajuns într-un 

impas tocmai din această dificultate de a realiza global unirea, în cadrul conceptului de 

psihomotricitate, a calităţilor motrice cu calităţile psihice. Spre a depăşi acest moment de 

interpretare, am considerat necesar să realizez o reanalizare a datelor din portofoliu prin 

unirea celor două aspecte la nivelul fiecărui subiect, chiar dacă, în relaţie intră sute de 

variante, iar calculul necesită un mare efort matematic şi statistic. Pentru aceasta, am luat 

fiecare subiect dintre cei 181 din grupul experimental şi 165 de subiecţi din grupul martor şi 

am corelat valorile rezultate din testul privind calităţile motrice şi cel privind declaraţiile 

comportamentale. „Formula de corelare” a fost următoarea: am realizat sinteza calităţilor 

motrice (viteza, rezistenţa, forţa, îndemânarea), am adăugat rezultatele declaraţiei (ca sinteză 

a implicării emoţionale şi psihice) şi am stabilit psihomotricitatea la nivelul fiecărui subiect, 

avut în vedere, atât din grupul experimental cât şi din cel martor. Fiind pagini întregi de cifre, 

calcule, le-am reprezentat în tabele sintetice din care să deduc cât mai eficient frecvenţa 

absolută şi să pot realiza o comparaţie mai clară a celor două grupuri (Ree şi Rec), în funcţie 

de indicii iniţiali de start. 

 Frecvenţele cumulate, aşa cum rezultă din analiza identificării lor în tabelele 

primare sunt următoarele: 

Tabel nr.46.V. Frecvenţele cumulate pentru Ree: 

x Xk Determinarea frecvenţei absolute f f fi (%) fc 

2-4 3 IIII 4 2,20 1, 23 

5-6 5,5 IIIII IIIII IIIII IIIII IIII 24 13,29 18,21 

7-8 7,5 IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII  

IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 

IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 

95 52,48 56,49 

9-

9,99 

9,50 IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 

IIIII I 

46 25,41 95,43 

10 10 IIIII IIIII II 12 6,62 100 

 N=181 Total 100 - 

în care: xk – valori centrale; f – frecvenţa; fi –frecvenţa relativă; fc – frecveţe cumulate. 
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Tabel. nr. 47. V. Frecvenţele cumulate pentru Rec: 

x Xk Determinarea frecvenţei absolute 

f 

f fi (%) fc 

2-4 3 IIIII III 8 4,84 2, 34 

5-6 5,5 IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII I 36 21,81 18,21 

7-8 7,5 IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII  

IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 

IIIII III 

78 47,27 86,21 

9-

9,99 

9,50 IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII  35 21,21 98,24 

10 10 IIIII III 8 4,84 100 

 N=165 Total 100 - 

în care: xk – valori centrale; f – frecvenţa; fi –frecvenţa relativă; fc – frecveţe cumulate. 

 

Datele condensate în tabele, la rândul lor atât de stufoase, le vom pune în imagini 

grafice, spre a identifica forma distribuţiei, relaţiile dintre cele două grupuri, comparaţia, 

frecvenţa sau curbele frecvenţelor.  
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Grafic nr. 42.V. Curba frecvenţelor pentru grupurile experiment şi control 

 

În funcţie de convertirea punctajelor de evaluare a calităţilor motrice şi a celor 

psihice, adică a psihomotricităţii achiziţionate, prin perfecţionarea lor în cadrul activităţilor 

sportive de tip didactic, având ca referinţă Variabilele dependente, vom identifica 

principalele consecinţe asupra personalităţii elevilor şi studenţilor, din punct de vedere 

psihomotric. Includem elementele psihice în valorile achiziţionate din ceea ce putem numi 

“supleţe dinamică”, “anduranţă”, “echilibru general”, “coordonare”, care nu au valori pur 
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fizice, ele incluzând o mare cantitate de voinţă, de motivaţie, de ataşament pentru realizarea 

unei atribuţii, de stimă de sine, ambiţie personală, spirit de competitivitate, respect pentru o 

idee, precum şi alte elemente care construiesc ceea ce noi numim “implicare emoţională în 

activităţile sportive”, aşa cum rezultă din Tabel nr.48.V.  Principalele consecinţe asupra 

personalităţii subiecţilor din punct de vedere psihomotric 

 

  Rezultatele au fost centralizate şi reprezentate grafic în histogramele comparative 

din graficul nr.43.V. 
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 Graficul nr.43.V. Comparaţia între mediile iniţiale şi finale pentru loturile 1 şi 4 

  

 Observând grafica de mai sus, din perspectiva evoluţiei subiecţilor prin prisma 

mediei aritmetice (care este şi media generală a grupului) se poate remarca: evoluţia 

semnificativă a mediei de la 8,42 la 9,07, pentru lotul 1 (ca subgrup experimental), adică se 

poate identifica o creştere a psihomotricităţii cu 0, 65, în timp ce pentru lotul 4 (ca subgrup 

martor) se poate observa o creştere de la 8,62 la 8,79, ceea ce indică o creştere cu 0, 17. Un 

fapt relevant este şi distribuţia notele, obţinute din convertirea rezultatelor la identificarea 

calităţilor motrice şi a celor emoţionale, la cele două subgrupuri: 
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Graficul nr. 44.V. Distribuţia notelor pentru subgrupurile 1 şi 4 

 

Calculele pentru determinarea dispersiei şi abaterii standard, la subgrupul experimental, sunt 

evidenţiate în următorul tabel: 

 

Tabel nr. 49.V. Determinarea dispersiei şi a abaterii standard pentru subgrupul 

experimental 

Valoarea xk f f.(xk) f.(xk.xk) 

- 3 1 3 9 

- 4 1 4 16 

-+ 5 3 15 75 

-+ 6 3 18 108 

-+ 7 6 42 294 

+ 8 7 56 448 

+ 9 6 54 486 

+ 10 3 30 300 

  Σ = 30 Σ = 222 Σ = 1728 

                        

 Faptele identificate prin calculele de mai sus, precum şi modul în care am realizat 

randomizarea multifazică sunt un argument suficient spre a extinde rezultatele asupra 

întregului grup. Reflectarea rezultatelor subgrupului experimental pot fi translatate asupra 

grupului experimental, ales la începutul cercetării, iar analiza rezultatelor din subgrupul de 

control pot fi, fără risc, aplicate grupului martor. Ele confirmă ipoteza că psihomotricitatea 

este o achiziţie de personalitate, care contribuie la alcătuirea unei imagini de sine pozitive. 
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Totodată, psihomotricitatea este educabilă în cadrul unui proces de învăţământ, realizându-se 

cu eficienţă prin exerciţii complexe (pentru calităţi motrice) şi prin jocuri sportive pentru 

perfecţionarea unor trăsături de caracter, conduite etice şi un control al emoţionalităţii. 

 Analiza statistico-matematică a relaţiilor (corelaţiilor) dintre variabilele obţinute 

la cele două subgrupuri confirmă afirmaţiile de mai sus. Am în vedere atât variabilele 

motrice cât şi cele emoţionale. Menţionăm că fenomenul analizat intră în categoria 

fenomenelor specifice socialului, având, prin urmare, caracter probabilistic, dar mai ales 

având fluctuaţii în timp, evidenţiabile în comportamentele de grup sau individuale.  

 

 Re-testul a fost administrat după o perioadă de două luni de la încheierea cercetării 

experimentale. Am urmărit corelaţia care există între calităţile motrice şi calităţile emoţional-

psihice, pe care rezultatele obţinute la testul performanţial, în comparaţie cu testul predictiv, 

iniţial, identificabil în indicii de start. Sunt determinat de o asemenea analiză spre a 

determina coerenţa celor două realităţi, exprimabilă în comportamentul general al subiecţilor, 

având în vedere alcătuirea a ceea ce au am numit „psihomotricitate”, ca relaţie dintre psihic şi 

fizic, dintre motricitate şi stăpânirea de sine şi statuarea unor relaţii de cooperare competitivă 

între grupuri şi indivizi. Re-testul, administrat subiecţilor după o perioadă de o lună de la 

testul performanţial, indică achiziţiile reale privind laturile psihomotricităţii, precum şi modul 

în care acestea au devenit o componentă comportamentală a subiecţilor. Re-testul care 

determină „fixarea” în conduită şi atitudine a „psihomotricităţii” achiziţionate de către 

subiecţii din grupul experimental a fost administrat în următoarele situaţii: pentru Lotul 1, 

liceal, din grupul experimental, am valorificat rezultatele obţinute de absolvenţi la examenul 

de bacalaureat, din care 71 din 94 au optat pentru proba a 5-a (opţională) de educaţie fizică, 

ceea ce înseamnă 75,53%, fapt destul de relevant, dar nu suficient, întrucât opţiunea generală 

a absolvenţilor este pentru această probă practică, în mod greşit considerată mai uşoară decât 

cele teoretice. Pentru studenţii din lotul 2 experimental (102, din care 8 nu s-au prezentat, 

rămânând 96), colocviul de final de an a avut conţinut exprimat în rezultatele obţinute la 

acest re-test, pe care am avut în vedere să fie aproape identic cu probele practice de la 

examenul de bacalaureat. La bacalaureat, din lotul 3 (partea şcolară a lotului martor), s-au 

prezentat –prin opţiune la proba practică – 64 de absolvenţi (din totalul grupului de 86, adică 

74,44% ), iar lotul 4 martor (studenţii de la PIPP) a cuprins 84 de evaluaţi din 112, restul 
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neprezentându-se la colocviu semestrial. Însumate, cifrele indică 71+96 = 167 de retestaţi din 

grupul experimental şi 64+84 = 148 de retestaţi din grupul martor. De la testul predictiv, 

„pierderile” au fost de 29 din grupul experimental şi 50 din grupul martor. Acest fapt îmi 

accentuează gradul de probabilitate a rezultatelor şi a oportunităţii comparaţiilor iniţiale, cu 

cele performanţiale şi evident de re-test. 

 

Tabel nr.50.V. Rezultate ale re-testului grupurilor experiment şi martor 

Rezultate Grupul Subiecţi 

Foarte 

slabe 

Slabe Mediocre Bune F. Bune 

Ree 167 - 19 

(11,37%) 

31 

(18,56%) 

73 

(43,71%) 

44 

(26,34%) 

Rec 148 - 24 

(16,21%) 

29 

(19,59%) 

63 

(42,56%) 

32 

(21,62%) 

Diferenţa 15 - - 5,16% - 1,03% +1,15% +4,72% 

 

 Condiţiile de evaluare (oficială) au determinat mobilizarea exemplară a elevilor pentru o 

probă de bacalaureat, iar studenţii au angajat aceeaşi mobilizare şi motivaţie pentru nota la 

colocviul final. Consecinţa acestei motivări, de fapt o automotivare, a fost rezultate 

îmbunătăţite şi mult mai echilibrate pe eşantioane, faţă de testul probabilistic şi cel 

performanţial. 

 Vom proceda la o comparare a celor trei testări, spre a identifica progresul realizat de 

subiecţi, sub aspectul psihomotricităţii, aşa cum rezultă din diagramele de mai jos: 
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Graficul nr.45.V: Comparaţie realizată pe subiecţi pentru Ree: 
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Graficul nr.46.V. Comparaţie realizată pe subiecţi pentru Ree 

  

 „Citind” situaţia comparativă, prin vizualizare, se poate observa că distanţa în timp a dus 

la creşterea performanţelor, apreciate prin note, că rezultatele din testul performanţional şi 

cele din re-test sunt îmbunătăţite faţă de testul predictiv, iniţial. Opiniem, pe baza experienţei 

noastre didactice, că un procent, cel puţin egal cu cel determinabil la grupul de control, este 

consecinţa maturizării, motivaţiei determinată de obţinerea unei note cât mai mari în 

examene. Dar un procent crescut la grupul experimental faţă de grupul martor este consecinţa 

aplicării variabilelor experimentale independente, graţie cărora am dorit să susţinem ipoteza 

de la care am pornit. La urma urmei, ceea ce am anticipat prin ipoteză avea în subsidiar o 

motivaţie de tip subiectiv: formarea dragostei şi ataşamentului pentru cultivarea calităţilor 

psihomotrice, drept un temei pentru o educaţie corespunzătoare a corporalităţii, un respect 

pentru un fizic echilibrat, capabil să menţină un suflet la fel de echilibrat şi de cumpănit. 

 Problema noastră, pe care am amânat-o să-i găsim un răspuns experimental, ţine de 

corelaţia care s-a alcătuit în fiecare individ şi la nivelul grupului experimental între calităţile 

psihice şi calităţile motrice. Este oare, îmi pun întrebarea, firească diminuarea cel puţin 

cantitativă a calităţilor motrice în detrimentul celor psihice? Dacă la grupul de control, media 

calităţilor fizice este îmbunătăţită faţă de calităţile psihice, de tip emoţional, la grupul 

experimental relaţia este inversă: calităţile motrice sunt mai ponderate decât cele ale grupului 

de control, dar în compensare, dispune de calităţi psihice mai sigure şi mai echilibrate. În 

general, este destul de dificil de a determina implicaţiile psihicului în conturarea 

personalităţii unui om. Comportamentul indivizilor este unul dintre cele mai imprevizibile 

acte, iar cauzele se regăsesc în complexitatea acestora. Calităţile fizice se pot observa, în 

dimensiunea muşchilor, corporalitatea, ţinuta, în timp ce înzestrările psihice sunt de cele mai 

multe ori, dacă nu întotdeauna contextule, observându-se doar în relaţionarea dintre indivizi 
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şi indivizi, dintre oameni şi mediu, în cadrul unor fapte sociale şi chiar publice. În consecinţă, 

apreciez că psihomotricitatea, ca o formă de congruenţă a înzestrărilor fizice cu achiziţiile 

psihice şi emoţionale, devine o componentă fundamentală a personalităţii umane. În ce 

măsură, psihomotricitatea cu înţelesul de mai sus este o componentă integrată în educaţia 

generală şi în comportamentul fiecărui membru al grupului experimental este o certitudine, 

generată de cercetarea noastră! De aceea, vom determina coeficientul de corelaţie, a gradului 

de legătură dintre variabilele dependente, sub cele două dimensiuni ipotetice. În primul rând, 

statistica procentuală obţinută ne îndrumă spre a vorbi de “variabile asociate”, în sensul că cu 

cât cresc calităţile motrice de bază cu atât scad calităţile emoţionale şi invers. “Muşchiul 

emoţional” comprimă muşchiul fizic, deoarece se construieşte prin exerciţii sportive şi jocuri 

variate, fără a se focaliza pe un anumit tip de exerciţii specializate, cum ar fi ridicarea 

halterelor, alergarea ritmică, flotări progresive etc. Exerciţiile individuale desocializează, 

având chiar o motivaţie personalizată, poate dominatoare şi întreţinătoare de orgoliu. Jocurile 

sportive dezvoltă spiritul de echipă, ale cărui componentă de bază focalizează în jurul 

calităţilor compensatorii, în vederea obţinerii unui rezultat social.  

 Ştim că stabilirea coeficientului de corelaţie vizează evaluarea gradului (şi calitatea) de 

legătură dintre rezultatele obţinute (exprimate în variabile dependente) şi exprimarea 

coeficientului în formă numerică. În cazul nostru este vorba de corelare a calităţilor motrice 

în procesul de congruenţă cu comportamentele emoţionale achiziţionate de subiecţi pe 

parcursul cercetării experimentale. Considerăm că este pertinent (şi suficient, în măsura în 

care acest adjectiv are vreodată obiectivitate,) să realizăm o corelaţie simplă (notată, de 

obicei, cu r), care poate lua valori între –1 şi +1. Facem precizarea că dacă r = 0, atunci între 

calităţile motrice (de bază) şi calităţile psihice, la nivelul grupului experimental şi în vederea 

constituirii conceptului de psihomotricitate, nu există nici un fel de corelare. În această 

situaţie, ipoteza experimentului este nulă, iar conceptul de psihomotricitate devine un simplu 

limbaj vidat de semn şi semnificaţie. În cazul în care r = +1, atunci există o corelaţie pozitivă 

între cele două variabile, iar dacă r = -1, atunci între variabile există o relaţie negativă (dacă 

una creşte, cealaltă scade). Noi vom determina coeficientul de corelaţie între variabilele care 

configurează „calităţile motrice de bază” şi variabilele care configurează emoţionalitatea. În 

oricare dintre cazuri, corelaţia se stabileşte la nivel de subiecţi, pe care să-i selectăm, printr-

un anumit tip de randomizare, spre a fi reprezentativi pentru întregul grup aparţinător. 
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Alegând din fiecare grup, experimental şi martor, câte un număr de 25 de subiecţi, alegere 

care va fi efectuată în mod aleator, dar respectându-se două criterii, cel de vârstă şi cel de 

sex, vom considera că aceşti subiecţi pot fi reprezentativi (evident cu marja de eroare 

potenţială, care oricum nu poate fi mai mare de 4%). Într-o realitate atât de socială şi 

flexibilă, eroarea este tolerabilă, chiar şi pentru faptul că nu este posibil ca un comportament 

să fie matematizat şi încifrat în numere sau note. Dăm mai jos tabelul cu aceşti subiecţi şi cu 

datele care să sprijine calcularea coeficientului de corelaţie (şi determinaţie): 

 

Tabelul nr.51.V. Lot selectat din Grupul experimental: 

Subiecţi Media la 

calităţi 

motrice de 

bază (x) 

Media la 

comportament 

emoţional  (y)

x2 y2 Xy 

A. A. 8,40 8,50 70,56 72,25 71,40 

A. L. 7,45 7,50 41,50 56,25 55,87 

B. E. 9,25 9,00 85,56 81,00 83,25 

B. R. 7,20 7,50 54,84 56,25 54,00 

B. L. 8,85 9,00 78,54 81,00 79,65 

C. T. 7,45 7,75 55,50 60,06 57,73 

D. I. 8,50 8,00 70,25 64,00 68,00 

D. T.-L. 7,15 8,75 51,12 76,56 62,56 

D. A. 9,00 9,00 81,00 81,00 81,00 

E. M. 8,80 8,85 77,44 70,25 77,88 

G. S.  7,55 8,00 57,00 90,25 58,40 

G. L. 8,45 8,50 71,40 88,36 71,82 

I. A. 9,25 9,50 85,56 80,10 79,65 

J. I.-N. 9,15 9,40 83,72 57,76 56,24 

L. M. 8,90 8,95 79,21 80,10 79,65 

L. G. 7,40 7,60 54,76 57,76 56,24 

M. S. 8,80 8,90 77,44 79,21 78,32 
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O. C. 9,45 9,55 89,30 91,20 90,24 

O. M.-L. 7,75 7,50 60,06 56,25 58,12 

P. I.  7,90 8,10 61,71 65,61 53,99 

P. H.-M. 9,45 9,60 89,30 92,16 90,72 

R. I. 9,30 9,25 86,49 85,56 86,02 

S. D.  8,95 9,15 80,10 83,72 81,89 

T. A. 6,95 7,25 48,50 52,56 50,38 

U. I.-C. 9,50 9,65 90,25 93,12 91,67 

N = 25 T = 8,35 T1 = 8,59 Σx2 = 

1881,07 

Σy2 = 

1849,73 

Σxy = 

1822,66 

 

   Aplicând formula cunoscută pentru stabilirea coeficientului de determinaţie, rezultă că  

 

care, prin calculul efectuat cu cifrele din tabelul de mai sus, dă un coeficient de corelaţie r = 

+ 0, 61, care confirmă că există o congruenţă pozitivă între motricitate şi aspectele 

emoţionale ale comportamentului, astfel încât putem vorbi de alcătuirea comportamentului 

psihomotric la aceşti subiecţi din grupul experimental. Imprevizibilitatea fiinţei umane în 

ceea ce priveşte atitudinile şi reacţiile psihice ar fi elementul de risc, care, după aprecierea 

noastră, s-ar putea declanşa în contexte variate, capabile să stimuleze şi să motiveze reacţii 

dintre cele mai şocante. 

Tabel nr.52.V. Lot selectat din Grupul de control: 

Subiecţi Media la 

calităţi 

motrice de 

bază (x) 

Media la 

comportament 

emoţional  (y) 

x2 y2 Xy 

A. P. 8,90 7,60 79,21 57,76 82,84 

A. V. 8,70 7,90 75,69 61,71 68,73 
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B. P. 8,55 7,20 73,10 54,84 61,56 

C. A. 9,50 7,90 90,25 61,71 67,15 

C. I.. 9,45 8,75 89,30 76,56 82,68 

C. M. 8,90 8,10 79,21 65,61 72,19 

D. D. 8,70 7,90 75,69 61,71 68,73 

D. E. 9,50 8,30 90,25 68,89 70,57 

D. R. 8,60 7,50 73,96 56,25 64,50 

E. T. 9,20 8,00 84,64 64,00 73,60 

G. I.  7,90 6,70 61,71 44,89 52,93 

G. N. 8,50 7,45 70,25 41,50 63,32 

I. F. 9,60 8,55 92,16 73,10 81,78 

J. A. 8,90 8,20 79,21 67,24 72,98 

L. E. 9,65 8,70 93,12 75,59 83,95 

L. R. 8,95 8,35 80,10 69,72 74,73 

M. I. 9,35 8,90 87,42 79,21 83,21 

N. C. 8,75 7,60 76,56 57,76 66,50 

O. R. 9,45 8,70 89,30 75,69 82,21 

P. A.  8,90 7,65 79,21 58,52 84,08 

R. T. 9,55 8,60 91,20 73,96 82,13 

R. S. 8,95 7,90 80,10 61,71 70,70 

S. O.  9,40 8,25 88,36 68,06 77,55 

T. L. 9,75 8,50 95,06 70,25 82,87 

U. Gh. 8,95 7,90 80,10 61,71 70,70 

N = 25 T = 9,06 T1 = 8,04 Σx2 = 

2135,16 

Σy2 = 

1607,05 

Σxy = 

1642,19 

 

 La acest lot din grupul de control, coeficientul de corelaţie este r = - 0, 32, indicând o 

fisură mai amplă între calităţile motrice şi aspectele emoţionale ale subiecţilor, iar diferenţa 

dintre cele două loturi (apreciem noi, reprezentative) este de 0, 93, destul de relevantă. Acest 

fapt confirmă ipoteza generală a cercetării experimentale, şi anume, că prin intermediul 
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jocurilor didactice în cadrul orelor de educaţie fizică se dezvoltă psihomotricitatea elevilor şi 

studenţilor. 

 Problema experimentatorului din punct de vedere a corelaţiei este dacă este posibil să 

emitem o afirmaţie privind ideea derivată din faptul că aceşti coeficienţi de corelaţie 

caracterizează întregul grup, iar apoi dacă ei reprezintă colectivitatea generală din care a fost 

extras grupul? O altă întrebare se referă la faptul că această corelaţie este sau nu este reală? 

Pentru a răspunde ultimei întrebări, recurgem la Tabelul cu valorile absolute ale 

coeficienţilor de corelaţie critici, care redă valorile tabelare ale lui r, corespunzătoare 

gradelor de libertate faţă de anumite probabilităţi. De pildă, pentru valoarea lui r = + 0, 61, N 

fiind 25, rezultă că gradul de libertate este n = N – 2 = 25 – 2 = 23. Pragul P este 0,10, iar 

valoarea 0,32, ceea ce înseamnă că riscul de a greşi este doar de 10%. Conform Tabelului lui 

Student, pentru n = 23, la P = 0,10, valoarea este 1,71, indicând faptul că probabilitatea de 

risc este suficient de mică spre a intra în intervalul de siguranţă. La P = 0,05 (pragul de 

semnificaţie), intervalul de încredere este cuprins între limitele (m – 1,96 E; m + 1,96 E), în 

care expresia erorii standard este 0,84, pentru gradul de libertate n = N – 1 = 24. În tabelul lui 

Student, pentru pragul de 0,01, valoarea lui t este 2,80, însemnând că media generală de 8,72 

– 2,80 x 0,84 = 4,97 şi 8,72 + 2,80 x 0,84 = 5,19, indică faptul că media reală a grupului se 

situează în intervalul 4,97 şi 5,19, cu risc de 2%. 

Desigur că s-ar putea efectua şi alte tipuri de analize psihologică şi statistică a datelor 

experimentale. Pentru noi, sunt la fel de importante analizele pedagogice şi interpretarea 

pedagogică a datelor rezultate. Acestea vizează două aspecte: posibilitatea de a îmbunătăţi 

condiţia motrică a elevilor şi studenţilor prin intermediul activităţilor didactice de educaţie 

fizică şi sport (1) şi determinarea unei corelaţii dintre dezvoltarea motricităţii generale şi a 

perfecţionării comportamentului emoţional prin promovarea jocurilor sportive în realizarea 

obiectivelor educaţiei fizice şi a sportului (2). Concluziile noastre experimentale, pe care le-

am putut identifica atât prin intermediul derulării experimentului cât şi prin datele obţinute 

din cercetare (care, după cum am argumentat cu metode statistico-matematice, au un grad 

suficient de tolerabil de încredere) focalizează în jurul ideii că ipoteza de la care am pornit 

este corect formulată, ca intenţie, iar supoziţia acesteia este reală. Utilizând didactica 

educaţiei fizice şi a sportului în liceu şi facultate, sugerată de îndrumările curriculare 

normative, activităţile de dezvoltare a motricităţii generale fac din asemenea activităţi forme 
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neatractive şi nemotivante pentru o bună parte din elevi şi studenţi. Urmărind formarea şi 

perfecţionarea obiectivelor educaţiei fizice prin folosirea cu prioritate a jocurilor sportive, ca 

metodă esenţială de învăţare, se produce un fenomen care a scăpat multor specialişti din 

domeniul metodologiei sau a didacticii educaţiei fizice şi a sportului şcolar. Este vorba de 

formarea unui comportament mult mai complex decât motricitatea generală. Noul 

comportament este psihomotric, contribuind nu doar la formarea masei musculare, a vitezei 

de execuţie, a forţei etc. Cât formarea unor trăsături de caracter, de educarea concomitentă a 

emoţionalităţii, a spiritului competitiv de fair-play, a prieteniei etc. De altă parte sunt depăşite 

unele patimi firesc umane (invidia, ura, mânia, ambiţia, agresivitatea) care se degajă prin 

activitatea de dezvoltare individuală a corporalităţii, prin exerciţii independente şi 

concurenţiale. Graţie implicării metodei jocului sportiv de echipă în realizarea sarcinilor 

educaţiei fizice şi a sportului în şcoală şi facultate, adică la vârsta adolescenţei, subiecţii au 

participat într-un procent mult mai mare la activităţile didactice sportive, procentul de scutiţi 

a fost cu mult mai mic, spiritul de colegialitate s-a perfecţionat, deşi vârsta duce la crearea de 

prietenii de grupuri mici („găşti”) sau la frustrare individuală. Merită a pomeni de o 

constatare de natură sociologică. Prin organizarea metodologică a activităţilor de educaţie 

fizică graţie jocurilor sistematice şi frecvente de echipă, un număr apreciabil (18,2%) dintre 

elevi şi studenţi, aşa cum confirmă retestul, au dobândit „satisfacţia” de a practica jocuri 

sportive de echipă în programul lor săptămânal, iar acestea sunt orientate spre fotbal, baschet, 

volei. Este o formă de cultivare a educaţiei fizice dincolo de cadrul organizat din punct de 

vedere didactic şi de includere a educaţiei fizice în conceptul de educaţie permanentă.  

 Retestul ne-a confirmat că datorită rezultatelor obţinute, fapt dovedit de valoarea 

complexă a subiecţilor, atât la nivel motric cât şi psihic, adică la dimensiunea 

psihomotricităţii, este posibilă inferenţa procedurilor. Experimentul a confirmat că este 

posibilă o îmbunătăţire a psihomotricităţii, precum şi emiterea recomandării ca şi alţi colegi 

să aplice asemenea proceduri, fiind în favoarea dezvoltării personalităţii, creşterea 

prestigiului educaţiei fizice în conturarea personalităţii, precum şi promovarea educaţiei 

fizice şi a sportului permanente, ca o condiţie a sănătăţii corporale, a unei gândirii pozitive şi 

a unor sentimente care să dea satisfacţie şi optimism existenţial. 
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 Concluziile experimentului au fost următoarele:  

  

 Afirmaţia referitoare la confirmarea ipotezei cercetării experimentale în sensul că prin 

utilizarea jocurilor sportive de echipă în cadrul orelor de educaţiei fizică şi sport duce la 

perfecţionarea psihomotricităţii este relevantă, dar nu suficientă pentru un asemenea demers 

concluziv. Cercetarea noastră experimentală a avut momente de îndoială, de ezitare, din 

cauza eşantioanelor destul de mari, a repartizării acestora în unităţi de învăţământ diferite, 

precum şi din cauza eterogenităţii vârstei grupului din de studenţi din eşantioanele de control 

şi martor (este vorba  de lotul 2 şi lotul 4). Totuşi, graţie determinării corelaţiei valorice şi 

reprezentative a eşantioanelor, precum şi a indicilor de start stabilit la acestea, ele pot fi 

considerate reprezentative. Unitatea valorică şi de vârstă a elevilor din clasele ultime liceale 

nu poate fi contestată, pentru un învăţământ normal, aşa cum nu poate fi contestată apetenţa 

funciară a elevilor adolescenţi pentru mişcare, pentru „consumul” de energie fizică 

acumulabilă la această vârstă şi „risipită” atât de generos în educarea corporalităţii şi 

asigurarea unei sănătăţi fizice şi mintale. La fel nu poate fi contestată situaţia eterogenă, ca 

vârstă şi configuraţie corporală, a studenţilor de la programele de studii universitare, care 

cuprind atât proaspeţi absolvenţi de liceu, studenţi care urmează o a doua facultate, precum şi 

cei care au întârziat să urmeze în timpul oportun o facultate, fiind acum familişti şi chiar cu 

copii studenţi. Acest fapt, referitor la reprezentativitatea grupurilor eşantionate a fost 

argumentat într-un capitol anterior. 

 Originalitatea cercetării experimentale constă în determinarea unei relaţii reciproce între 

două variabile, care încropesc noţiunea de psihomotricitate: cultura motricităţii şi educarea 

emoţionalităţii. Am fi dorit să găsim un cuvânt mai potrivit pentru a determina, conform 

intenţiilor şi realităţii, congruenţa dintre motricitate şi emoţionalitate. Până la urmă, apreciem 

că psihomotricitatea poate reprezenta un concept capabil să exprime această relaţie. Am 

menţionat, la timpul cuvenit, că virtuţile psihice asimilate prin intermediul jocurilor sportive 

didactice ţin de o educaţie emoţională, iar relaţia dintre emoţionalitatea derivată din 

cultivarea musculaturii şi dintre educarea generală, permanentă şi complexă a personalităţii 

umane este una pozitivă. Cu cât avem în vedere creşterea calităţilor motrice de bază prin 

exerciţii individualizate şi focalizate pe grupe de variabile motrice, cu atât educarea 

emoţională psihică scade în virtute şi este diminuat asimilată. Invers, cu cât se promovează 
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educarea motricităţii prin jocuri sportive de echipă calităţile fizice individuale nu au aceeaşi 

amplitudine valorică dar sunt compensate de achiziţii de educaţie emoţională pozitivă.  

 Din această concluzie derivă propuneri, sugestii, alternative, direcţii metodologice de 

acţiune pedagogică privind îmbunătăţirea activităţilor de educaţie fizică şi sport din şcoli şi 

facultăţi. Demonstraţia noastră de la început referitoare la „aprecierea” pe care elevii şi 

studenţii o au vizavi de „satisfacţia” lor privind educaţia fizică din şcoală şi din facultate 

indica un fapt: cauza refuzului accentuat de a participa (prin scutiri false) la activităţile de 

educaţie fizică se regăseşte în organizarea metodologică şi programatică rigidă şi exigentă a 

activităţii didactice. În acest fel nu există suficiente şanse ca elevii să considere educaţia 

fizică o componentă a dezvoltării personalităţii lor generale. Educaţia fizică şcolară şi 

universitară a devenit o activitate incomodă, nu o necesitate organică. Procentul tot mai mare 

de obezi şi de sedentari din rândul tinerilor este şi o consecinţă a inabilităţii metodice a 

cadrelor didactice de a integra activităţile de educaţie fizică şi sport în sistemul general de 

alcătuire a personalităţii umane. Omul este un proiect permanent, care se alcătuieşte în 

procesul de viaţă, acumulând experienţe permanente şi diverse de învăţare. Lipsa sănătăţii 

corporale, a esteticii acesteia, precum şi indeterminarea culturii emoţionale derivată din 

competiţia sportivă colegială pot crea probleme de viaţă şi regrete tardive. 

 De aceea, propunerea mea este de a reconstrui programele analitice şi programele şcolare 

de educaţie fizică şi sport altfel decât sunt în prezent. Dezvoltarea multilaterală a 

personalităţii adolescenţilor prin exerciţii fizice în conformitate cu nişte indicatori extrem de 

exigenţi, aproape inoperabili fără un efort prea costisitor, nu are susţinere pedagogică şi nici 

motivaţie socială ori psihologică. Activităţile de educaţie fizică şi sport pot constitui 

momente de relaxare, de plăcere şi satisfacţie personală şi colectivă prin realizarea unor 

obiective educaţionale mai apropiate de cerinţele naturale ale elevilor şi adolescenţilor, iar 

jocurile sportive sunt cele mai potrivite pentru împlinirea acestora. Dezvoltarea generală a 

musculaturii şi amplificarea unor calităţi motrice de bază sau specifice poate fi argumentată 

în cadrul cluburilor sportive sau a practicării unor sporturi de performanţă. Activitatea 

şcolară vizează aşa numitele sporturi de masă, care pot fi întreţinute competitiv prin întâlniri 

de tipul campionatelor şcolare, la nivel de municipii, grupuri de localităţi sau chiar de 

competiţii anuale la o ramură sportivă. Spiritul competitiv sportiv dezvoltă atâtea calităţi, 

încât merită să se producă o schimbare în întreaga mişcare sportivă de tip şcolar în favoarea 
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sănătăţii generale a indivizilor şi a angajării cât mai multora în practicarea amatoare a 

sporturilor, indiferent de vârstă sau stare fizică. O sănătate corporală şi estetică este temei 

pentru o viaţă echilibrată din toate punctele de vedere. 

 O alternativă la delimitarea conceptului de educaţie fizică într-o disciplină didactică ar fi 

integrarea acestui domeniu în ceea ce numim educaţia permanentă. Educaţia fizică şcolară şi 

universitară are menirea de a pregăti condiţiile psihomotrice pentru a da fiecărui cetăţean şi 

individ şansa de a deveni un sportiv permanent, de a avea aptitudini motrice de bază 

dinamice, de a da fiecărui voinţa şi plăcerea de a aprecia cultura fizică drept un temei de 

integrare profesională, socială şi civică fără inhibiţii şi fără handicapuri ce derivă din lipsa 

unei culturi fizice sistematice. Educaţia fizică şi sportul (educaţia fizică este considerată ca 

un apanaj al instituţiilor de învăţământ, iar sportul ţine de continuarea activităţilor motrice la 

vârstele postşcolare) rămâne o componentă generală a educaţiei permanente, precum şi a 

educaţiei formative a personalităţii umane. Între componentele personalităţii, toate celelalte 

forme de educaţii au la bază sănătatea fizică, iar împreună asigură condiţii pentru realizarea 

personală şi pentru o viaţă deplină.  

 Din acest punct de vedere şi aşa cum rezultă din consideraţiile mele teoretice şi 

experimentale, educaţia fizică şi sportul se află într-o acută criză, aşa cum se află, de altfel, 

întreaga educaţie. De ce se află educaţia în criză? Răspundem: Pentru că învăţământul se află 

într-o amplă şi îndelungată dificultate. Instituţiile specializate în organizarea învăţării 

conservă mentalităţi premoderne şi întârzie exagerat de mult într-un centralism birocratic. De 

altă parte, instituţiile de învăţământ, neavând atribuţii punctuale de natură educativă, îşi 

polarizează discursul didactic spre învăţare, prin instruire. Spaţiul şcolar este perceput 

traumatic de către elevi, deşi ar trebui să fie al lor, „casa de învăţătură a elevilor”, unde să 

vină cu plăcere pentru că învaţă… educaţie, adică ceea ce le este util şi le asigură un anumit 

confort existenţial, asimilând comportamente şi competenţe funcţionale pentru exerciţiul 

vieţii, prin modalităţi agreabile, motivate şi internalizate.  

 De regulă, opiniile cuprind soluţii. Când spunem că ceva nu e normal în organizarea şi 

desfăşurarea activităţii fizice şi a sportului, soluţia se găseşte în depăşirea anormalităţii. 

Identificăm o criză în educaţia fizică şi a sportului nu pentru că există un puternic conflict 

între generaţii, ci pentru că generaţiile îşi stăpânesc tot mai greu agresiunea împotriva 



 42 

valorilor umaniste. Se impun câteva schimbări de mentalitate privind rolul prioritar al 

educaţiei fizice în devenirea personalităţii: 

• formarea iniţială înseamnă aglutinarea, la cei şapte ani de acasă, a unor 

comportamente derivate din învăţături pragmatice şi funcţionale; 

• educaţia fizică continuă include între trăsăturile sale învăţarea permanentă, ca 

o atitudine intrinsec motivată; 

• polarizarea interesului întregii societăţi pentru educarea membrilor săi, în 

spiritul valorilor umaniste (frumos, bine, adevăr), a celor lirice (credinţă, speranţă, 

devotament, iubire) şi a celor sociale (libertate, democraţie, cooperare), adică propensiunea 

pentru crearea „cetăţii educative”, precum şi pentru includerea în aceste valori a culturii 

organismului, a calităţilor motrice şi a celor emoţionale; 

• o dinamică incisivă a relaţiei dintre comunitatea şcolară şi mediul socio-

economic, în sensul că educaţia fizică contribuie la conturarea unei personalităţi capabile de 

efort profesional, la voinţa de a îmbunătăţi performanţele profesionale, la respectul faţă de 

competitorii  economici şi sociali; 

• asimilarea codurilor etice de convieţuire decentă, protecţia stabilităţii lor şi 

învăţarea supravieţuirii în situaţie limită poate constitui o consecinţă a unei culturi fizice 

sistematice. 

Educaţia fizică are particularităţile ei, dar acestea manifestă toleranţă până la limita 

afectării altor particularităţi. Într-o societate nouă, postmodernitatea, ca mentalitate schimbată 

a generaţiei actuale, dă individului posibilitatea lui „sunt” în întreaga dimensiune a lui „a fi” 

şi a lui “a avea”. Învăţătura are valoare numai dacă construieşte „educaţia”, iar cultura 

educativă solicită învăţare. În interiorul acestei paradigme, educaţia fizică îşi are un loc 

privilegiat, întrucât dă temeiuri pentru sănătatea corporalităţii şi deopotrivă pentru sănătatea 

psihicului şi gestionarea corespunzătoare a emoţionalităţii. 
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Concluzii generale 

 

  La încheierea procesului de redactare a prezentei teze de doctorat se impun câteva 

concluzii generale, determinate de crearea unei viziuni noi asupra rolului educaţiei fizice şi a 

sportului în conturarea unei personalităţi conforme cu idealul educaţional al vremii actuale. 

Acestea se vor referi atât la contribuţia personală privind clarificarea unor aspecte tematice şi 

teoretice, dar mai ales de sugerarea unor propuneri şi proiecte de îmbunătăţire calitativă a  

exerciţiului procesual de educaţie fizică şi a sportului şcolar.  

• Primul aspect reafirmă credinţa noastră privind acordarea unei importanţe 

sporite pe care educaţia fizică o are în procesul de formare şi perfecţionare a personalităţii 

umane în devenirea sa ca fiinţă deplină. Educaţia fizică, după argumentele noastre teoretice şi 

deopotrivă experimentale, nu înseamnă doar o cultură a corporalităţii. Omul este o realitate 

paradigmatică, o fiinţă care are nevoie de o dezvoltare complexă, fără a absolutiza şi izola 

contribuţia individualizată a unei laturi dintre componentele educative ale individului. Faptul 

că vorbim de psihomotricitate este un argument pentru efectele derivate din educaţia 

emoţională şi sentimentală. Faptul că educaţia fizică asigură sănătatea corporală, ca lăcaş 

pentru sănătatea cognitivă şi afectivă, constituie încă un argument asupra congruenţei dintre 

laturile educaţiei paideutice. Nu putem ignora nici aportul estetic al educaţiei fizice, nu atât 

pentru conturarea unei corporalităţi elegante şi echilibrate, cât a unei estetici a 

comportamentului civic, de ţinută şi eleganţă publică. 

• De altă parte, acest proces de congruenţă paideutică începe în mod sistematic în 

instituţiile publice de învăţământ. Educaţia fizică ocupă un loc important în cadrul Planului 

de învăţământ, şcolar şi preuniversitar, de dezvoltare a personalităţii. Două ore săptămânal pe 

întregul traseu iniţial de formare înseamnă destul de mult, spre a sesiza rolul pe care politicile 

educaţionale îl conferă sportului şcolar şi educaţiei fizice. Acest fapt obligă profesorii, 

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, să-şi alcătuiască o strategie coerentă spre a 

realiza obiectivele-cadru, de a da acestei discipline de învăţământ un nou tip de statut şi de 

apreciere valorică şi de autoritate.  Schimbarea de mentalitate presupune o schimbare în 

procesul de formare iniţială şi de asimilare a competenţelor pedagogice, de reconstruire a 

Programelor şcolare, astfel ca eficienţa activităţilor de educaţie fizică şi sport să fie vizibile 
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în procesul complex de conturare a unei personalităţi, în conformitate cu proiectul de 

personalitate vizat de societate. 

• Alt aspect se referă la a da educaţiei fizice nu atât statutul unei discipline de 

învăţământ, ci de a deveni o activitate efectivă de formare permanentă, de-a lungul întregii 

vieţi. Aşa cum, de pildă, limba română nu poate fi doar o disciplină didactică, ci un mijloc de 

comunicare interumană, aşa şi disciplina de învăţământ, numită educaţia fizică, poate deveni 

un mijloc de dezvoltare armonioasă a personalităţii şi de asigurare a sănătăţii fizice, mentale 

şi sentimentale. 

• Cercetarea experimentală oferă soluţii pentru a aşeza cele trei argumente într-o 

ecuaţie care să ducă la rezultate pozitive. Este vorba de a depăşi o mentalitate, aceea ca 

această disciplină din Planul de învăţământ să devină atractivă şi plăcută prin utilizarea 

preponderentă a jocurilor sportive. Prin asemenea jocuri de echipă, se cultivă 

psihomotricitatea, se obţin satisfacţii afective, se alimentează spiritul de competitivitate şi de 

cooperare, se formează prietenii de grup, se învaţă reguli de joc, dar mai ales respectarea 

acestora. Nu în ultimul rând, astfel se inoculează plăcerea de continuare a jocului, întreţinând 

propensiunile ludice native ale omului, de-a lungul întregii vieţi, ca forme de loisir şi de 

petrecere a timpului liber prin sport şi jocuri de echipă. Educaţia permanentă va include 

educaţia fizică, fiind un temei de depăşire a insatisfacţiilor sociale, a depresiilor personale şi 

a conflictelor interpersonale şi intrapersonale. Educaţia fizică merită un alt tip de statut, iar 

acesta poate fi reactualizat şi reconstruit de înşişi profesorii de educaţie fizică şi sport. 

Tinerii, elevi şi studenţi, „nu vor mai chiuli legal” (cu false adeverinţe medicale) de teama 

efortului şi a insatisfacţiilor oferite de activităţile sportive şcolare. Ei îşi vor asigura un temei 

pentru a face din mişcare, ca aspect al psihomotricităţii, un aliat în menţinerea sănătăţii şi în 

echilibrarea emoţională de-a lungul întregii lor vieţi.  

• Structural, după cum rezultă din cuprinsul tezei de doctorat, ne-am organizat 

prezentarea problematicii în două componente: partea teoretică şi cercetarea experimentală. 

În partea teoretică, am conceptualizat principalele aspecte privind includerea 

psihomotricităţii în paradigma formării-dezvoltării complexe a personalităţii umane şi a 

permanentizării acesteia pe tot parcursul vieţii. Totodată, în prima parte a lucrării am 

clarificat relaţiile dintre elementele fizice ale „educaţiei sportive” şi elementele „psihice” ale 

acesteia. Iată de ce nu scriem doar de motricitate, cum fac principalii teoreticieni ai educaţiei 
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fizice şi sportului, ci de psihomotricitate, aşa cum, de altfel, împărtăşim opinia regretatului 

porfesor Mihai Epuran, cel care scrie despre „psihologia educaţiei fizice”.  

• Cercetarea noastră experimentală este aplicativă, cu intenţia de a constata o 

realitate pedagogică şi educaţională, în vederea ameliorării acesteia. Am vizat explicarea unei 

situaţii care nu asigurau satisfacţii pentru elevii şi studenţii din sistemul românesc de 

învăţământ, cu intenţia de a găsi soluţii, a propune un model teoretic şi explicativ pentru 

stimularea interesului şi preocupării pentru permanenţa educaţiei fizică în viaţa oamenilor. 

Este vorba de necesitatea inovării practicii şcolare şi universitare, pe baza unor constatări la 

nivelul unor eşantioane reprezentative.  

• Organizarea şi prelucrarea datelor experimentale, încropite într-un portofoliu 

destul de amplu, au dus la emiterea unor sugestii privind îmbunătăţirea funcţionării 

procesului instructiv-educativ la dimensiunea educaţiei fizice şi a sportului. Capacităţile 

motrice asimilate prin formele de educaţie formală, de tip instituţionalizat, sunt achiziţii ale 

personalităţii care vor sprijini permanent evoluţia stării de sănătate corporală, sentimentală şi 

socială a cetăţenilor. Este vorba, după opinia noastră, chiar de necesitatea privind dezvoltarea 

socială şi profesională, de o altă mentalitate referitoare la psihologia socială, la conduita 

civică şi la tonusul de viaţă a populaţiei, indiferent de vârstă sau condiţie culturală.  

• În ansamblu, Proiectul de cercetare aplicat la grupul experimental confirmă 

presupunerea noastră (ipotetică) şi anume că realizarea activităţii didactice de educaţie 

fizică şi sport prin intermediul metodologiei care include prioritar jocuri sportive, dar mai 

ales competitive conduce la dezvoltarea psihomotricităţii, o capacitate complexă şi 

valorizabilă pozitiv în formarea-dezvoltarea personalităţii elevilor şi studenţilor.  

• Totodată, în acest fel, educaţia fizică oferă acestora mult mai multă satisfacţie, 

constatând că această disciplină de învăţământ contribuie la educarea globală în procesul de 

îmbunătăţire a performanţelor de viaţă şi a celor de sănătate psihică, fizică şi mentală. În 

aceeaşi ordine de idei, menţionăm că retestul, administrat celor două (foste) grupuri 

experimentale a oferit o concluzie surprinzătoare: un procent de 56 de elevi şi studenţi au 

dobândit gustul pentru activitatea fizică prin intermediul jocurilor sportive, desfăşurând 

sistematic în timpul liber activităţi sportive de tip competitiv, întâlnindu-se periodic, în 

organizare proprie (tenis, fotbal, baschet), iar alţii au optat pentru sporturi de performanţă în 

cadrul unor cluburi sportive.  
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• O altă concluzie se referă la faptul că educaţia fizică a devenit o formă de 

educaţie permanentă şi un temei că cei care beneficiază de efectele sportului sunt mai vioi, 

mai puternici, mai încrezători, mai tonifianţi, dar mai ales mult mai sănătoşi din punct de 

vedere fizic şi psihic. Rezultatele cercetării noastre vor fi popularizate în cadrul cercurilor 

pedagogice, a consfătuirilor cadrelor didactice, a unor activităţi model de educaţie fizică 

şcolară.  

• Cercetarea experimentală a generat o concluzie care poate constitui, prin 

inferenţă, o idee esenţială de îmbunătăţire a contribuţiei educaţiei fizice şi sportului la 

perfecţionarea personalităţii umane. Educaţia fizică este o componentă de bază a educaţiei 

generale, fiind recunoscută ca atare, cel puţin teoretic, de către profesorii de pedagogie. A 

ţinut de exerciţiul didactic efectiv empatic, de un alt tip de relaţii interactive între profesori şi 

elevi, precum şi de capacitatea instituţiilor de învăţământ de a asigura condiţii ergonomice, 

estetice şi igienice pentru activităţile sportive.  

• Concluziile unei lucrări de acest tip nu numai că nu închid o preocupare plină de 

sugestii, ci deschid un set de perspective pentru ameliorarea formării unor personalităţi 

dezirabile la nivelul tinerilor. Ei au o altă mentalitate decât generaţiile anterioare, aşa cum 

generaţiile viitoare vor avea o altă mentalitate decât generaţia lor. O atitudine mereu 

receptivă faţă de schimbările din societate va putea anticipa strategii dinamice de 

îmbunătăţire a procesului de învăţământ, de creştere a autorităţii educaţiei fizice şi a sportului 

în cadrul şcolilor, a atitudinii colectivelor didactice, dar mai ales a tinerilor, elevi şi studenţi. 
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