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grafice, sunt reproduce selective doar 5 tabele şi 16 figuri. 
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                                                               INTRODUCERE 
 
            Cercetarea de faţă s-a conturat dintr-o necesitate practică privind găsirea unor răspunsuri la 
unele din cauzele care determină slaba pregătire a unor elevi, diminuarea timpurie a  intereselor 
unora la disciplina baschet, ciclul gimnazial, precum şi modalităţi concrete pentru rezolvarea lor. 
             Valorificarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor motrice nu constă în utilizarea lor 
spontană şi mecanică, ci în aplicarea creatoare, cu scopul adaptării şi readaptării în cadrul 
procesului de învăţământ, şi în afara lui, după absolvirea şcolii. 
             Baschetul, având statut de ramură sportivă obligatorie, are o pondere însemnată în 
programele de educaţie fizică şcolară la toate ciclurile de învăţământ. 
             Baschetul cuprinde un număr însemnat de elemente şi procedee tehnice, de la cele mai 
simple la cele mai complexe şi de o mai mare dificultate. Stăpânirea acestora necesită şi în acelaşi 
timp dezvoltă un mare număr de aptitudini psihomotrice necesare vieţii. Fiecare procedeu tehnic are 
parametrii precişi de spaţiu, timp şi efort, iar pregătirea trebuie făcută în aşa fel încât ,,executanţii să 
ajungă treptat la diferenţieri spaţio-temporale şi de efort de mare fineţe” (Dungaciu ,P.,1982, p.61). 
            Datorită eficienţei lor formative, accesibilităţii şi  spectaculozităţii ce le caracterizează, 
considerăm că ele ar trebui să fie primite cu mare interes de elevii claselor gimnaziale, iar aceste 
exerciţii ar trebui să se bucure de o mare răspândire  în şcolile din ţara noastră, chiar şi în acele 
unităţi unde baza materială este modestă. 
           Există o literatură bogată, atât autohtonă, cât şi străina care se ocupă cu metodologia însuşirii 
acţiunilor tehnico-tactice în baschet. Studiind cu atenţie aeastă literatură de specialitate, se constată 
faptul că nu se acordă interes suficient pentru dobândirea şi dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice. 
            Lucrarea de faţă trece în revistă un volum de informaţii teoretico–metodologice utilitare, 
restructurează vechile concepte empirice şi propune implementarea unor noi demersuri raţionale în 
organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ. 
           Adept al unui proces didactic formativ-participativ, noi considerăm că este necesar în primul 
rând promovarea relaţiilor didactice de colaborare, stimularea eforturilor elevilor, a dorinţei 
acestora de a aduce contribuţii proprii la introducerea şi studierea noului, de a fi originali, inventivi, 
creatori. 
            Strategia pe care noi o propunem pune accent, în primă fază, pe dezvoltarea aptitudinilor 
psihomotrice, prin exerciţii diversificate cu prioritate de natură creativă, iar în faza a doua, să se 
treacă la însuşirea propriu-zisă a acţiunilor tehnico-tactice în conformitate cu metodologia 
prezentată de literatura de specialitate şi adaptate nivelului de pregătire a elevilor şi bazei didactico-
materiale existente. 
            Scopul lucrării constă în îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ la disciplina baschet, 
din ciclul gimnazial, prin crearea şi aplicarea creativă a unor exerciţii specifice pentru formarea şi 
dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice, în comformitate cu particularităţile de vârstă a elevilor şi 
condiţiile materiale existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*     *     * 
 
 
 
 



 

FUNDAMENTAREA TEORETICĂ 
 
            Această parte a lucrării conţine patru capitole.  
            Primul capitol trece în revistă anumite aspecte fundamentale ale evoluţiei domeniului 
baschetului. Aici am abordat sincronic  principalele evenimente din istoria baschetului, urmând ca 
apoi să facem referiri la evoluţia principalelor componente ale jocului de baschet: a tacticii  şi a 
tehnicii de joc. 
             Al doilea capitol cuprinde 6 subcapitole în care sunt prezentate caracteristicile jocului de 
baschet, obiectivele acestuia, influenţele pe care le are asupra organismului precum şi importanţa 
jocurilor de mişcare şi pregătitoare în exersarea acţiunilor tehnico-tactice. 
             Această parte a lucrării continuă cu delimitări conceptuale asupra termenilor de aptitudine 
şi creativitate, finalizându-se cu  modalităţi de stimulare şi valorificare a potenţialului creativ în 
cadrul jocului de baschet.        
           Exigenţele vieţii contemporane şi necesitatea tot mai acută de a rezolva problemele de 
complexitate crescândă apărute în toate sectoarele de activitate au transformat educarea creativităţii 
într-o prioritate, respectiv într-o necesitate stringentă pentru societate, pentru toate sectoarele de 
activitate. 
           Aşa cum arată prof.univ.dr. Ionescu,M., ,,În prezent, o preocupare prioritară a ştiinţelor 
educaţiei o constituie valorificarea germenilor creativităţii potenţiale şi educarea creativităţii la 
copiii de toate vârstele, preocupare care îşi propune atingerea următoarelor obiective cu caracter 
general”(2000,p.129): 
 formarea unei atitudini pozitive/adecvate faţă de progres, faţă de elementele de noutate şi 

faţă de introducerea acestora în propriile acţiuni; 
 pregătirea lor pentru a accepta noul ca un indiciu al progresului, al inovaţiilor şi al 

creativităţii umane; 
 încurajarea manifestărilor elevilor caracterizate prin caracter şi rezultate originale; 
 formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi capacităţilor de a crea, de a regândi strategiile de 

lucru şi de a le integra în sisteme dinamice, flexibile şi eficiente; 
 formarea şi dezvoltarea capacităţilor de a realliza ceva nou: conexiuni, idei, teorii, modele 

ideale sau materiale, produse materiele,s.a.m.d. 
           Şcoala reprezintă principalul factor care poate şi trebuie să contribuie decisiv la 
valorificarea creativităţii potenţiale a elevilor, la stimularea înclinaţiilor lor creative şi la 
educarea creativităţii. 
           În acest sens se pronunţă Jurcău,N., arătând că: ,,şcoala nu trebuie să se limiteze doar la 
a transmite cunoştinţe şi a-i face pe elevi să evite eşecul şcolar, ci trebuie să-şi asume rolul de 
a-i ajuta să-şi descopere propriile potenţialităţi”(2001, p.138). 
           Realizarea acestui obiectiv complex presupune restructurarea procesului de învăţământ la 
toate nivelurile sale prin aplicarea viziunii sistemice. ,,Perspectiva sistemică este indispensabilă 
pentru modernizarea şi eficientizarea elementelor constitutive ale procesului de învăţământ în 
perspectiva unei pedagogii a creativităţii”(1972,p.130).  
 
 
 
 

EXPERIMENTUL FORMATIV 
 
CAPITOLUL V                               ETAPA CONSTATATIVĂ 
 
            În această etapă ne-am propus să efectuăm un studiu constatativ privind metodologia 
disciplinei baschet la ciclul gimnazial. Baschetul  având statutul de ramură sportivă obligatorie, are 
o pondere însemnată în programele de educaţie fizică şcolară la toate ciclurile de învăţământ. 



 

           Dorim ca prin metodele de cercetare folosite să obţinem informaţii semnificative pentru a 
face o comparaţie între datele literaturii de specialitate şi documentele elaborate de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, pe de o parte şi realitatea concretă de pe teren, pe de altă parte. 
           Precizăm de asemenea faptul că, în această etapă ne-am propus să facem observaţii 
pertinente, găsirea unor răspunsuri la unele din cauzele ce determină slaba pregătire a unor elevi, 
diminuarea timpurie a intereselor altora la disciplina baschet şi modalităţi concrete pentru 
rezolvarea lor, în speranţa că ele vor contribui la îmbunătăţirea metodologiei baschetului în şcoală. 
            Informaţiile obţinute sperăm să constiuie punctul de plecare pentru experimentul pedagogic 
de cercetare în vederea ameliorării procesului instructiv-educativ al baschetului în şcoală. 
 

V.1.  Metode de cercetare folosite în etapa constatativă 
                             V.1.1.  Informarea şi documentarea bibliografică 
                             V.1.2.  Metoda cercetării documentelor curriculare şi a altor documente şcolare 
                             V.1.3.  Date investigative cu privire la populaţia şcolară şi unităţile şcolare, din   
                                        Judeţul Cluj, ciclul gimnazial 
                             V.1.4.  Investigaţii privind  baza materială  existentă  în şcolile din  municipiul 
                                        Cluj-Napoca, pentru baschetul şcolar, ciclul gimnazial 
 
                                 V.1.5. Metoda observaţiei 
 
            În cercetarea noastră am folosit observaţia directă în cadrul lecţiilor de educaţie fizică, ciclul 
gimnazial, în condiţii cât mai variate. 
            Observaţia s-a efectuat pe parcursul lunilor aprilie, mai, iunie, anul şcolar 2008-2009, în trei 
unităţi şcolare din  municipiul Cluj-Napoca şi la o unitate şcolară din mediul  rural, judeţul Cluj. 
           Unităţile şcolare, clasele şi numărul lecţiilor la care s-a efectuat cercetarea (observaţia) pot fi 
urmărite în tabelul nr.V.1. 
                                                                                                   
 
                                                                                                                                 Tabel nr.V.1. 
Unităţile şcolare şi clasele la care s-a efectuat observaţia 

 
Unitatea şcolară 

 
 

 
Clasele şi numărul lecţiilor asistate 

 
Total 
lecţii 

 Cls.V. Cls.VI Cls.VII Cls.VIII 

Liceul ,,Nicolae 
Bălcescu” 

3 
 3 3 3 12 

 

Liceul ,,Avram Iancu” 4 3 
 2 3 12 

Şc. cu clasele I-VIII, Nr.5 3 3 3 2 11 
Şc. cu clasele I-VIII, 

Gilău 3 2 2 3 10 

Total 13 11 10 11 45 
           
            Lecţiile s-au desfăşurat atât în interior cât şi afară.  Au fost alese cele patru unităţi şcolare 
din următoarele considerente: 
 Baza materială; 
 Specializarea profesorului de educaţie fizică; 
 Profilul şcolii; 
 Numărul de ore pe săptămânănă la educaţia fizică (schema orară pe săptămână) 
           Procesul didactic a fost urmărit prin ,,grila de observaţie” privind momentele (verigile) 
lecţiei. Menţionăm că unele rubrici ,,vizau” munca profesorului, în timp ce altele se refereau la 
activitatea elevilor, în diferite momente ale lecţiei. Lecţiile în care s-au efectuat observaţiile au avut 



 

ca şi temă (cel puţin una dintre teme) obiective din baschet, având sarcini de învăţare, consolidare, 
perfecţionare sau de evaluare a stadiului de pregătire la această disciplină sportivă, cuprinsă în 
programa şcolară. 
           Grila de observaţie a fost schiţată pe baza documentării prealabile – efectuându-se observaţia 
pilot la fiecare unitate şcolară, având ca scop atât verificarea (şi ,de ce nu, adăugarea sau/şi 
schimbarea) anumitor obiective dorite la început a fi urmărite pe baza investigaţiei cât şi obişnuirea 
şi acomodarea colectivelor de  elevi cu prezenţa observatorului pentru a nu influenţa manifestările 
naturale ale subiecţilor. 
           Contactul direct şi prelungit ne-a permis posibilitatea realizării unor observaţii numeroase în 
condiţii cât mai variate (în condiţiile ambianţei lor obişnuite), în cadrul lecţiilor de educaţie fizică, 
folosind un sistem de notare, înregistrare, cu ajutorul unor semne convenţionale. 
           În scopul realizării unor modalităţi de lucru operative, s-au alcătuit scale de apreciere 
comparative, marcând nivelul categoriilor observate. 
           Grila de observaţie a cuprins următoarele categorii (obiective urmărite): 
        Maniera personalizată de aplicare a programei şcolare; 
 Încălzirea cuprinde şi exerciţii specifice privind pregătirea aparatului locomotor şi a 
sistemului circulator în vederea realizării în condiţii optime a temelor propuse; 
 Sunt asigurate condiţii şi mijloace adecvate realizării temei; 
 Preocupări pentru dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice prin exerciţii specifice jocului de 
baschet; 
 Ponderea interesului profesional al profesorilor, pe componentele pregătirii, astfel: 

 dezvoltare fizică armonioasă; 
 dezvoltarea calităţilor motrice; 
 lărgirea bagajului de deprinderi motrice de bază şi specifice bascehtului; 
 dezvoltarea unor capacităţi organizatorice: 

 Conduita, atitudinea şi nivelul de implicare al elevilor faţă de disciplina sportivă baschet; 
 Concordanţa dintre nivelul de pregătire a elevilor şi cerinţele programei la disciplina 
baschet; 
 Preocupări privind crearea unor condiţii favorabile antrenării elevilor in drumul căutărilor 
(care să favorizeze învăţarea prin problematizare şi descoperire); 
 Folosirea procedeelor metodice specifice baschetului. 
 

V.1.6. Metoda anchetei prin chestionar 

            Pentru a completa datele obţinute, până în prezent, şi din dorinţa  de a cuprinde un eşantion 
cât mai reprezentativ de elevi şi profesori de educaţie fizică, în acestă investigaţie, am elaborat un 
chestionar pentru elevii din ciclul gimnazial şi un chestionar pentru profesorii care predau la acest 
nivel.            
            Chestionarele au cuprins o succesiune de întrebări (de opinie dar şi de cunoştinţe), având ca 
finalitate obţinerea de răspunsuri ajutătoare în abordarea cercetării constatative. 
           Am utilizat chestionarul cu întrebări deschise, lăsând totală libertate în răspunsul celui 
chestionat (Anexele nr.V.1 şi nr.V.2). 
           Au fost chestionaţi 605 subiecţi, din care 428  elevi şi 177 profesori. 
           Elevii chestionaţi provin din unităţile şcolare ale municipiului  Cluj-Napoca şi din unităţile 
şcolare  din judeţul Cluj. În alegerea acestora, am folosit eşantionarea stratificată ,,care presupune 
gruparea colectivităţii după una sau mai multe caracteristici”(Ionescu, M., 2000, p.270). 
           Fiecare clasă vizată a fost împărţită după criteriul sexului (separat băieţi, fete) în două 
subgrupe. Atât în cazul băieţilor, cât şi a fetelor s-a ţinut cont de două criterii: situaţia la învăţătură 
şi situaţia (evaluarea) la educaţie fizică. Aceste date le-am obţinut de la profesorul de educaţie 
fizică. Din fiecare subgrupa astfel obţinută, s-a selecţionat 1 sau 2 subiecţi ( în mare măsură 
proporţional cu mărimea subgrupei). 



 

           Profesorii chestionaţi au fost selecţionaţi din judeţul Cluj, mediul urban şi rural, precum şi 
din judeţele limitrofe. 
           Tabelul nr.V.2. şi nr V.3. prezintă localităţile unde activează subiecţii, vechimea în 
învăţământ şi numărul cadrelor didactice care au răspuns la chestionarul nostru. 
 
                                                                                                                                    Tabel nr.V.2. 
 Centralizator cu localităţile şi numărul elevilor pe clase 

 
Nr. 
crt. 

 
 

 
 

Localitatea 
 

 
Numărul elevilor pe clase 

 
 

Total 
 
 

 
Cls.a V-a 

 

 
Cls.aVI-a 

 
Cls.VII-a Cls.VIII-a 

B F B F B F B F 
1 Cluj-Napoca 22 24 24 26 24 22 20 20 182 
2 Turda  5 5 8 6 4 4 4 4 40 
3 Dej  5 5 5 4 4 4 5 5 37 
4 Câmpia-Turzii 4 4 3 3 3 3 2 2 24 
5 Gherla  3 3 3 3 2 2 2 2 30 
6 Huedin  2 3 2 3 3 2 3 2 20 
7 Mediul rural 12 14 13 14 14 12 12 14 105 
8 TOTAL  53 58 58 59 54 49 48 49 428 

 
 
                                                                                                                                     Tabel nr.V.3. 
  Centralizator cu cadrele didactice pe localităţi şi vechime 

            
 

V.2. CONCLUZIILE ETAPEI CONSTATATIVE 
 
            Cercetarea constatativă pe care am efectuat-o evidenţiază atât aspectele pozitive dar şi o 
parte din cele negative, privind metodologia disciplinei jocului sportiv baschet în şcoală. 
            În continuare, dorim să le subliniem pe acelea care ni se par mai importante. 
            Dintre aspectele pozitive, se pot menţiona: 

Nr. 
Crt. 

 
 

Localitatea 

 
Numărul cadrelor didactice/vechimea  

Total  
1-5 ani 

 
6-10 ani 

 
11-15 ani 

 
16-20 ani 

 
<20 ani 

1 Cluj-Napoca 8 6 14 20 28 75 
2 Dej - 2 1 2 2 7 
3 Turda 1 1 2 2 3 9 
4 Câmpia-Turzii - - 2 2 2 6 
5 Gherla 1 - 1 - 2 4 
6 Huedin 1 - 1 2 1 5 
7 Mediul rural j.Cluj 4 5 3 2 4 18 
8 Bistriţa 2 2 3 3 4 14 
9 Oradea 2 3 3 3 4 15 
10 Zalău 2 2 4 3 3 14 
11 Alba-Iulia 1 2 2 3 2 10 
12 Total 22 23 36 42 55 177 



 

 există o literatură de specialitate bogată atât autohtonă cât şi străină, care abordează 
metodologia disciplinei baschet; 

 programa şcolară este ,,elastică”, dând posibilitate cadrului didactic să-şi realizeze 
obiectivele instructiv educative, obiectivele de referinţă la această disciplină, şi în funcţie de 
condiţiile şi baza didactico-materială existente în şcoală; 

 conform investigaţiilor efectuate sunt şi unităţi şcolare care au o bază didactică buna, chiar 
foarte bună; 

  o parte dintre cadrele didactice (procentaj scăzut) sunt preocupate pentru folosirea 
metodelor de instruire activ participative, realizând lecţii cu conţinut atractiv şi diversificat; 

 atât observaţiile efectuate, cât şi răspunsurile primite la chestionare, confirmă faptul că 
majoritatea elevilor din clasele a V-a şi a VI-a manifestă interes pentru această ramură 
sportivă; 

 nivelul de pregătire a copiilor este eterogen, dar acolo unde sunt asigurate condiţiile minime, 
cerinţele programei sunt respectate. 

            Dintre aspectele negative remarcate, o parte sunt determinate de cauze obiective, dar 
marea majoritate dintre ele au şi un suport subiectiv 
            Aspectele negative determinate de cauze obiective sunt: 
 baza materială neadecvată desfăşurării în condiţii optime a procesului instructiv-educativ la 

disciplina baschet; 
 numărul de ore insuficient alocate pentru însuşirea elementelor cuprinse în programa 

şcolară; 
 discontinuitatea în pregătire datorită structurii anului şcolar şi a cerinţei programei şcolare; 
 discontinuitate de pregătire între ciclurile şcolare; 
 spaţiu mic de lucru, clase nedemixate, mai multe clase în acelaşi timp în sala de educaţie 

fizică. 
          Dintre aspectele negative determinate de cauze subiective, cele care depind de cadrul 
didactic, le menţionăm: 
 nu se lucrează aproape deloc pentru dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice necesare însuşirii 

elementelor şi procedeelor tehnice din baschet; 
 în metodologia baschetului, sunt foarte rar folosite (uneori deloc) procedeele metodice 

specifice; 
 în metodologia aplicării elementelor tehnice şi însuşirii acţiunilor tactice sunt create foarte 

rar anumite ,,situaţii problemă” pe care elevii să le rezolve singuri, fie cu ajutorul unor 
colegi sau a cadrului didactic; 

 nu se apelează aproape deloc la mijloacele de instruire: studiul de caz, munca în grup, 
abordarea problematizată; 

 în multe situaţii, explicaţiile sunt doar pur formale, cadrele didactice neaccentuând 
denumirea corectă a elementului tehnic sau acţiunii tactice, şi nu prezintă momentele 
,,cheie” ale mişcării; 

 nu sunt prezentate elevilor importanţa jocului de baschet, în viaţa de zi cu zi, sau contribuţia 
lui pentru accelerarea însuşirii unor acţiuni motrice aparţinând altor discipline sportive; 

 în cadrul lecţiilor ar trebui acordată o importanţă mai mare jocurilor dinamice, atractive, a 
concursurilor; 

 o mare parte din cadrele didactice nu cunosc şi nu studiază literatura de specialitate recent 
apăruta la disciplina baschet. 

 
            Cercetarea constatativă pe care am efectuat-o evidenţiază aspectele asa cum sunt ele în 
realitate, pe teren, privind metodologia disciplinei baschet.   
            Informaţiile acumulate prin aplicarea metodelor de cercetare ne-au fost de un real folos, 
lărgindu-ne orizontul sectorului cognitiv atât al situaţiei în care şcoala, respectiv relaţia binom 
profesor-elev se află, cât şi asupra modului în care următorul pas al lucrării noastre, cercetarea 
experimentală, trebuie abordat. 



 

CAPITOLUL VI        CERCETAREA EXPERIMENTALĂ 
 

VI.1. Ipoteza cercetării experimentale 
 
            Ipoteza testată de noi  în cadrul cercetării-acţiune realizată pe grupul experimental, este 
următoarea: exerciţiile creative specifice jocului de baschet, concepute de cadrul didactic împreună 
cu elevii contribuie la formarea şi dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice. 
 
VI.2. Locul de desfăşurare şi resursele materiale 

            Experimental s-a desfăşurat la Şcoala Generală ,,Nicolae Titulescu” din municipiul Cluj-
Napoca. Dotarea materialelor didactice a şcolii este adecvată realizării cerinţelor programei şcolare, 
la disciplina baschet. 
 
VI.3. Eşantionul de subiecţi 
 
           Subiecţii experimentului i-au constituit elevii claselor a-V-a şi a VI-a de la unitatea şcolară 
amintită (,,Nicolae Titulescu”). 
           În cercetare au fost cuprinşi 106 elevi, 52 fete şi 54 de băieţi, împărţiţi în mod egal în grupe 
de experiment şi grupe martor. 
           Efectivele eşantioanelor pot fi urmărite in tabelul nr.VI.1. 
 
                                                                                                                                   Table nr.VI.1. 
Efectivele eşantioanelor pe clase 

 
          Lotul experimental este format din clasele a V-a A şi a VI-a B, iar lotul martor din elevii 
claselor a V-a B ş a VI-a A. 
            
VI.4. Organizarea, etapele şi desfăşurarea experimentului 
 
           Experimental s-a desfăşurat în condiţii naturale în cadrul lecţiilor de educaţie fizică, cu 
tematică (unităţi de învăţare) din baschet, respectând structura anului şcolar, împărţit în semestre şi 
urmărind ipoteza de lucru propusă. 
           Cercetarea a avut loc în perioada octombrie - mai, a anului şcolar 2009-2010.  
            Experimentul a cuprins 4 etape: 
 
           Etapa nr.1.-preexperimentală - a cuprins perioada 10-28.X, 2009. În această etapă s-a 
urmărit: 

 stabilirea eşantionului (10-14.X); 
 testarea iniţială(T1) (pretestul)  privind nivelul de dezvoltare a capacităţii unor 

aptitudini psihomotrice, prin bateria de teste aplicate atât lotului experimental cât şi 
celui martor (15-28X., 2009). 

 
           Etapa nr.2 , experimentală (propriu-zis): 

 a cuprins perioada , 1-15 XI. 2010, 14II.-10.V.2010. 

Clasa Băieţi Fete Total 
Experiment Martor Experiment Martor 

a V-a 14 14 14 14 56 
a VI-a 13 13 12 12 50 

Total 27 27 26 26 106 



 

 în această perioadă au fost create şi aplicate grupelor experimentale exerciţii specifice 
dezvoltării aptitudinilor psihomotrice prin activitate şi exerciţii de natură creativă în 
cadrul disciplinei baschet. 

 Pe parcursul experimentului s-au efectuat, în această etapă şi testări intermediare, 
corective de tip feed-back, pentru optimizarea şi corigarea  factorului experimental. 

 
           Etapa nr.3 – postexperimentală a cuprins perioada 10V-28V.2010 şi a avut următoarele 
obiective: 

 testarea finală (T2) prin aplicarea bateriei de teste (aceleaşi teste ca la T1) atât 
grupelor experimentale, cât şi grupelor martor, 10V-18V.2010. 

 întabelarea, ordonarea şi analiza datelor obţinute: 18V-20V.2010; 
 înregistrarea statistico-matematică a rezulatelor obţinute şi interpretarea acestora: 

21V-26V.2010; 
 
           Etapa nr.4 – retestarea, cu următoarele obiective: 

 retestare, prin aplicarea bateriei de teste ( aceleaşi teste ca la T1 şi T2) atât grupelor 
experimentale cât şi celor martor în vederea stabilirii gradului de asimilare pe termen 
lung a achiziţiilor, 5 X-16X.2010; 

 întabelarea, ordonarea şi analiza datelor obţinute: 17X-20X.2010; 
 prelucrarea statistico-matematică a rezultatelor obţinute şi interpretarea acestora: 

21X-26X.2010; 
 formularea concluziilor şi propunerilor, 27X-29X.2010. 

 
    
  VI.5.  Sistemul metodelor matematico-statistice utilizate 
 
            Metodele statistice folosite au fost următoarele: 

 media aritmetică, 
 abaterea standard , 
 coeficientul de variabilitate,  
 testul ,,t” şi pragul de semnificaţie între medii,  
 coeficientul de corelaţie şi determinaţie dintre anumite teste. 

 
 
  VI.6. Dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice prin exerciţii special create 
 
           Noutatea acestui demers constă în abordarea cu prioritate a aptitudinilor psihomotrice şi 
dezvoltarea lor prin exerciţii special create şi aplicate la grupele experimentale. Menţionăm faptul 
că s-a urmărit cu prioritate caracterul creativ al exerciţiilor. 
           Această nouă abordare nu este tratată în literatura de specialitate şi nu este nici prezentă 
(deocamdată) în activitatea practică şcolară. 
           Pentru dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice, la elevii claselor a V-a A şi a  VI-a B în cadrul 
cercetării am decurs la următorul demers strategic (situaţii problematice): 
 prezentarea de către profesor a aptitudinilor psihomotrice necesare procedeului tehnic sau 

acţiunii tactice aflate in studiu şi alcătuirea de exerciţii specifice pentru dezvoltarea acestora 
(tot de către profesor); 

 prezentarea de către profesor a elementului tehnic sau acţiunii tactice şi a aptitudinilor 
psihomotrice necesare însuşirii lui şi crearea împreună cu elevii a exerciţiilor specifice pentru 
dezvoltarea acestor aptitudini; 

 prezentarea de către cadrul didactic a elementului tehnic şi a aptitudinilor psihomotrice 
necesare efectuării lui şi găsirea de către elevi a unor exerciţii cât mai eficiente pentru 
dezvoltarea acestor aptitudini; 



 

 prezentarea elementului tehnic sau acţiunii tactice, unde profesorul împreună cu elevii 
stabilesc cele mai importante aptitudini psihomotrice necesaer însuşirii lui, urmând ca elevii 
singuri să creeze exerciţii adecvate dezvoltării lor; 

 se prezintă elementul tehnic şi elevii singuri ,,descoperă” aptitudinile psihomotrice  necesare, 
urmată de crearea de exerciţii specifice dezvoltării lor, împreună cu profesorul; 

 se prezintă procedeul sau procedeele tehnice şi elevii singuri descoperă şi rezolvă problema, 
adică, descoperă aptitudinile necesare şi crează exerciţii specifice pentru dezvoltarea 
acestora. 

           Această strategie folosită ne-a permis crearea unui număr optim de exerciţii specifice pentru 
dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice. 
            Au fost create şi aplicate pentru clasele a V-a şi a VI-a următoarele grupe de exerciţii: 
 exerciţii pentru stimularea capacităţii de coordonare 
 exerciţii pentru  dezvoltarea  preciziei  şi orientării poziţiilor şi mişcărilor corpului în spaţiu 
 exerciţii pentru dezvoltarea capacităţii de apreciere şi de orientare în timp 
 exerciţii pentru îmbunătăţirea funcţiei aparatului vestibular 
 exerciţii în vederea dezvoltării vitezei de reacţie - la stimuli diferiţi 
 exerciţii pentru dezvoltarea simţului echilibrului static şi dinamic; 
 exerciţii tehnico-tactice  specifice  jocului de baschet 

 
 
CAPITOLUL VII            REZULTATELE CERCETĂRII 
 
Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor 

            Acest subcapitol al lucrării analizează rezultatele ce se desprind din testările efectuate celor 
două colective. Datele obţinute , au fost prelucrare cu ajutorul computerului prin programul ,,Excel 
2007”. 
           Am urmărit să prezentăm în cele ce urmează modul cum evoluează media aritmetică, 
abaterea standard , coeficientul de variabilitate, testul ,,t” şi pragul de semnificaţie între medii, 
precum şi coeficientul de corelaţie şi determinaţie dintre anumite teste. 
           Bateria de probe şi teste aplicate: 

- Proba de mobilitate; 
- Testul de echilibru stabil; 
- Testul de îndemânare „Denisiuk” 
- Testul de stabilitate vestibulară; 
- Testul „Bastonul căzător”; 
- Testul ,,În pătrat”; 
- Testul ,,Hexagon”; 
- Testul ,,Paselor”. 

            În scopul unei prezentări cât mai sugestive, în acest rezumat analizăm şi interpretăm 
rezultatele a patru teste la primele două etape a activităţii de analiză şi interpretare. 
 
            Etapa I - analiza privind media aritmetică, abaterea standard si coeficientul de 
variabilitate, pe clase si teste, separate pentru băieţi si fete. 
 

Proba de mobilitate 
           La băieţi, mediile se înscriu într-un grafic evolutiv de la T1 la T2 la fiecare clasă (Fig VII.1). 
Diferenţele sunt favorabile grupelor experimentale. La retestare, la grupele experimentale se 
observă o involuţie la clasa a V-a şi o evoluţie la clasa a VI-a. Situaţia  este asemănătoare grupelor 
martor. 



 

           Coeficientul de variabilitate este mic, ilustrând o dispersie mică şi o omogenitate mare în 
jurul valorii centrale. 
           După cum se poate bine observa, progresul realizat în urma aplicării variabilei independente 
este mai mare la clasa a VI-a băieţi faţă de clasa a V-a, grupele experimentale. 
           La clasele de fete, mediile sunt superioare faţă de ale băieţilor (fig.nr.VII.3). Progresul 
înregistrat este mai mare la clasele experimentale, evoluţia mediei aritmetice fiind asemănătoare 
celor două clase, a V-a şi a VI-a. La retestare, situaţia este asemănătoare grupelor de băieţi, clasele a 
V-a  cunoscând un regres, iar cele de a VI-a un progres mic. 
           Coeficientul  de variabilitate prezintă la toate clasele, atât la T1 cât şi la T2 o omogenitate 
mare în jurul valorii centrale. 
           Dintre cele 4 clase experimentale, progresul cel mai mare de la testarea iniţială la cea finală, 
se înregistrează la clasa a VI-a fete. 
            
           Testul de echilibru stabil 
           Rezultatele obţinute la proba de echilibru static sunt superioare la T2 faţă de T1 la întreg 
lotul luat în cercetare. Medile indică progrese evidente de la T1 la T2, la clasele experimentale. Şi 
clasele martor prezintă o evoluţie între cele două testări, dar cu o amploare mult mai mică. 
           Coeficientul de variabilitate prezintă o omogenitate medie la clasele a V-a şi a VI-a 
experimentală şi o omogenitate mică la cele martor. 
           La grupele de fete se observă un progres mai puţin evident, între cele două testări, la ambele 
loturi aflate in cercetare, mai semnificativ la grupele experimentale. 
           Exceptând clasa a v-a martor care prezintă o omogenitate medie, restul claselor se 
caracterizează printr-o dispersie mare. 
           La retestare, toate clasele cunosc un regres, în special clasa a V-a băieţi, grupă experimentală 
şi clasele a VI-a fete, grupă experimentală. 
          Dintre cele 4 clase experimentale, progresul cel mai mare de la testarea iniţială la cea finală, 
se înregistrează la clasa a V-a băieţi. 
 
           Testul de îndemânare ,,Denisiuk” 
           Rezultatele obţinute la Testul Denisiuk la T2 grupele experimentale sunt superioare celor de 
la grupele martor la toate clasele de băieţi. 
           Coeficientul de variabilitate indică o omogenitate mare la întreg lotul aflat în cercetare. 
           La grupele de fete mediile indică progrese  de la T1 la T2 la grupele experimentale  dar şi la 
cele martor, fiind superioara primei categorii, dar intr-o măsura destul de redusă. 
            La retestare, toate clasele (cu excepţia clasei a V-a băieţi, care rămâne la acelaşi nivel) 
indică o scădere a performanţei, în special clasele a VI-a. 
           Coeficientul de variabilitate indică  o omogenitate mare a valorilor individuale, în jurul 
valorii centrale, la toate grupele aflate in cercetare. 
           Progresul de la T1 la T2, este cel mai puternic la clasele a V-a şi a VI-a băieţi. 
 
           Testul de stabilitate vestibulară 
           La grupele de băieţi se observă un progres semnificativ al mediilor aritmetice între cele două 
testări, la grupele experimentale la ambele clase. 
           Coeficientul de variabilitate prezintă o lipsă de omogenitate a valorilor individuale în jurul 
valorii centrale atât la grupele experimentale cât şi la grupele martor. 
           La grupele de fete valoarea mediei aritmetice prezintă un progres mult mai semnificativ la 
grupele experimentale faţă de cele martor. 
           C.V. prezintă la ambele testări la toate grupele, o lipsă totală de omogenitate. 
           La retestare, toate clasele cunosc un regres , mai accentuat claselor a VI-a atât fete cât şi 
băieţi. 
           Totodată, cel mai mare progres de la T1 la T2 se înregistrează la clasele a VI-a experimentale 
fete şi băieţi. 



 

 
 

       



 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

     
                                                                                                                                                      Fig.VII.14 Reprezentarea grafică a diferenţei dintre medii aritmetice (X) (T2-T1) si (Retest-T2) 
                                                                                                                                                      obţinute  la Testul de Stabilitate vestibulară – băieţi (progresul/regresul realizat) 
                                                                                                                    

      
                                                                                                                   Fig. VII.16 Reprezentarea grafică a diferenţei dintre mediile aritmetice (X) (T2-T1) si  
                                                                                                                                                      (Retest-T2) obţinute  la Testul  de Stabilitate vestibulară - fete (progresul/regresul 
                                                                                                                                                      realizat                                                                                                                    



 

 
   Etapa II –semnificaţia diferenţei dintre medii 
 
            În etapa anterioară, prin analiza efectuată ,am constatat o evolutie a rezultatelor testelor, net 
superioare grupelor experimentale faţă de cele martor, la toate clasele. Astfel, acum ne propunem să 
stabilim dacă diferenţele dintre medii, la grupele experimentale, sunt statistic semnificative, 
respectiv, dacă  introducerea variabilei independente conduce  la ameliorarea procesului instructiv-
educativ. 
           Rezultatele obţinute se pot observa în tabelele VII.9. 
          
                                                                                                         Tabel nr.VII.9.   

 
 

 

 

 

 

 

Analiza rezultatelor: 

Testul de mobilitate: 

            Valoarea calculată lui ,,t”, este mai mare la toate clasele experimentale decât valoarea lui 
,,t’’ la pragul de semnificaţie P=0,05, şi cu excepţia clasei a VI-a baieti, e mai mare chiar şi decat 
valoarea lui ,,t” la pragul de 0,02. Cea mai mare valoare este înregistrată la clasele a V-a băieţi şi a 
VI-a fete. În consecinţă, ipoteza nulă se infirmă, diferenţele dintre mediile  rezultatelor fiind statistic 
semnificative.  
 
Testul de echilibru stabil   
 
         În urma calculării indicelui de semnificaţie,,t” Student,, diferenţele dintre media iniţială şi cea 
finală prezintă diferenţe puternic semnificative la toate clasele experimentale aflate în cercetare la o 
probabilitate de 0,05%. Clasa a V-a băieţi prezintă evoluţii semnificative şi la o probabilitate de 
0,02%. Astfel, putem deduce faptul că prin introducerea exerciţiilor creative, se ameliorează 
procesul instructive-educativ.      

Testul  Denisiuk 

          Între cele două testări se pot observa evoluţii mari a rezultatelor, astfel că toate clasele 
experimentale suferă îmbunătăţiri semnificative. Cea mai mare valoare a lui ,,t” este realizată de 
către clasele de băieţi. Cu excepţia clasei a VI-a fete, care  prezintă un indice relativ semnificativ la 
o probabilitate de 0,05%, celelalte clase cunosc o evoluţie puternică chiar si la o probabilitate de 
0,02%. 

 

 

Testul Mobilitate Ech.Stabil T.Denisiuk Stab.Vestib. 
Clasa ‘’t” Student ‘’t” Student ‘’t” Student ‘’t” Student 

Cls a V-a 
băieţi 

3,63 2,9 2,9 2 

Cls a VI-a 
băieţi 

3,2 2,1 2,7 3,4 

Cls a V-a 
fete 

3,1 2,2 2,4 2,1 

Cls a VI-a 
fete 

3,6 2,3 2,1 4 



 

Testul de stabilitate vestibulară 

        Între media iniţială a grupului, în etapa pre-experimentală şi media finală din etapa post 
experimentală, în urma calculării indicelui de semnificaţie ,,t” Student, rezultă diferenţe puternic 
semnificative la o probabilitate de 0,05%, cu excepţia clasei a V-a băieţi, care prezintă valori slab 
semnificative. Valoarea cea mai puternică este obţinută la clasa a VI-a fete, asta şi datorită faptului 
ca la testarea iniţială au cunoscut valori  destul de mici. 

 
VII.2. CONCLUZII 

            Analiza, prelucrarea statistico-matematică şi interpretarea datelor obţinute, oferă un 
material valoros pentru a prezenta următoarele concluzii: 

1. Aptitudinile psihomotrice se formează şi se dezvoltă prin crearea şi aplicarea unui număr optim 
şi eficient de exerciţii specifice; 

2. Pentru ca elevii ciclului gimnazial să creeze exerciţii specifice dezvoltării aptitudinilor 
psihomotrice, am luat o serie de măsuri în vederea dezvoltării potenţialului creativ, dintre care 
menţionăm cele mai importante (considerate de noi) cum sunt: 
 Dezvoltarea curajului şi încrederii în posibilităţile proprii; 
 Dezvoltarea fluenţei şi flexibilităţii gândirii; 
 Realizarea interesului şi atitudinii pozitive faţă de disciplina baschet şi faţă de tot ceea ce 

este nou; 
 Toleranţă faţă de ideile altora; 
 Punerea subiecţilor în faţa unor probleme noi şi rezolvarea acestora; 
 Asigurarea unui climat psiho-social favorabil unei bune conlucrări şi promovarea unor 

relaţii de colaborare. 
3. Sprijiniţi de datele obţinute putem afirma cu certitudine că, exerciţiile create şi aplicate cu 

clasele experimentale sunt eficiente şi contribuie la dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice; 
4. Prin comparaţia rezultatelor la clasele experimentale, s-a observat faptul că progresele în 

dezvoltarea aptitudinilor sunt cu atât mai mari cu cât este mai pozitivă atitudinea subiecţilor faţă 
de activitate şi cu cât aceasta are o semnificaţie personală mai mare pentru ei; 

5. În urma prelucrării datelor obţinute la testările finale, rezultă că valorile obţinute de grupele 
experimentale sunt superioare grupelor martor, la toate probele; 

6. Rezultatele reieşite la retestare, subliniază necesitatea practicării continue a exerciţiilor, în sens 
contrar, nivelul de dezvoltare al aptitudinilor psihomotrice cunoscînd un declin.  

7. Cu unele excepţii, unde valoarea lui ,,t” prezintă valori nesemnificative, în majoritatea cazurilor 
diferenţa dintre medii evidenţiază un indice de semnificaţie puternic semnificativ la o 
probabilitate de 0,05% şi în unele cazuri chiar şi la 0,02%, ceea ce întăreşte faptul că rezultatele 
net superioare grupei experimentale nu sunt întâmplătoare; 

8. Dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice contribuie de asemenea, la accelerarea însuşirii 
elementelor tehnice şi acţiunilor tactice de baschet cuprinse în programa şcolară şi contribuie 
totodată şi la dezvoltarea capacităţii de a crea complexe tehnico-tactice, prin înlnăţuiri de 
procedee şi elemente tehnice; 

9. Datele obţinute confirmă posibilitatea de rezolvare a unor aspecte negative determinate de cauze 
subiective ce depind de cadrul didactic, prin utilizarea liniei metodologice propuse de noi 
privind optimizarea procesului instructiv-educativ al disciplinei baschet din ciclul gimnazial; 



 

10. Cu toate că semnificaţia corelaţiei dintre teste a cunoscut valori foarte mici, introducerea 
variabilelor independente a condus la o o uşoară întărire a relaţiilor de influenţă, această 
corelaţie find un pic mai mare la grupele experimentale faţă de cele martor. 

11. Atitudinea elevilor la oră este foarte bine oglindită în rezultatele pe care aceştia le-au avut. De 
aceea, clasele, pe care eu ca observator le-am considerat mai implicate, au cunoscut performanţe 
superioare. 

12. Rezultatele experimentului pedagogic ne-au demonstrat că exerciţiile folosite pentru dezvoltarea 
aptitudinilor psihomotrice sunt eficiente şi recomandăm utilizarea lor în metodologia  
baschetului şcolar cu precizarea ca, aecste exerciţii să fie adaptate, eventual completate, în 
conformitate cu vârsta copiilor, baza materială existentă şi nivelul lor de pregătire. 

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

            Scopul lucrării a fost acela de a descoperi noi modalităţi, noi dimensiuni operaţionale, care 
să conducă în final, la optimizarea şi ameliorarea semnificativă a intervenţiei psihopedagogice în 
cadrul lecţiei de educaţie fizică, cu tematică din baschet. 

             Raportându-ne la problematica investigativă de interes, accentul în cercetarea-acţiune a fost 
focalizat pe intervenţiile formative şi modelatoare realizate în contexte curriculare, la nivel 
instituţionalizat. 

             Am încercat să personalizăm investigaţia, care a fost în esenţă una psihopedagogică şi 
didactică, ţinând cont într-o măsură cât mai mare de specificul temei noastre, dar în acelaşi timp am 
încercat să îi conferim un fundament solid, nu doar din punct de vedere teoretic, ci şi aplicativ. 

            Concluziile generale reprezintă o sinteză a celorlalte, reieşite şi prezentate în urma efectuării 
cercetării constatative şi a celei experimentale. 

           Cele mai semnificative sunt: 

- Există o literatură bogată, atât autohtonă cât şi străină, care abordează problematica jocului: 
baschet ca ramură sportivă de studiu în sistemul de educaţie fizică şcolară; 

- Ca ramură sportivă, baschetul cuprinde un număr mare de procedee tehnice de la cele mai 
simple la cele mai complexe şi de mare dificultate. Stăpânirea acestora necesită şi în acelaşi 
timp dezvoltă un număr însemnat de  aptitudini psihomotrice necesare vieţii; 

- Din fericire jocul de baschet necesită condiţii materiale minime, de aceea el poate fi însuşit la un 
nivel optim şi în şcolile unde baza materială este modestă; 

- Cercetarea constatativă efectuată confirmă faptul că sunt prea puţin precizate şi evidenţiate, iar 
uneori neglijate în totalitate aptitudinile psihomotrice în lecţia de educaţie fizică; 

- În metodologia disciplinei baschet, orientările şi tendinţele metodologice moderne precum şi 
procedeele metodice specifice sunt folosite foarte rar în lecţie, şi de către un număr redus de 
cadre didactice (răspunsuri la întrebarea nr.6, chestionar profesori); 

- Cercetarea constatativă confirmă faptul că, majoritatea unităţilor şcolare nu au o bază didactico-
materială adecvată desfăşurării orelor de educaţie fizică în condiţii optime privind realizarea 
densităţii lecţiei, dinamicii efortului, tratarea diferenţiată a elevilor, folosirea metodelor activ-
participative; 



 

- Baza materială săracă şideficitară determină de asemenea şi un conţinut destul de sărac al 
programei şcolare, precum şi la o evaluare mai lejeră din partea evaluatorului. Lipsa acestora 
împiedică crearea şi aplicarea unui număr însemnat de exerciţii specifice dezvoltării 
aptitudinilor psihomotrice la elevi, aptitudini necesare însuşirii  elementelor  tehnice din 
baschet; 

- Răspunsurile primite la chestionarul pentru elevi scot în evidenţă o slabă pregătire teoretică a 
acestora. Considerăm că nu se acordă atenţie suficientă explicării importanţei cunoaşterii şi 
practicării exerciţiului fizic în viaţa cotidiană, ceea ce duce implicit la diminuarea interesului 
faţă de această ramură sportivă; 

           Concluziile generale prezentate mai sus, reieşite în urma cercetării constatative subliniază şi 
o serie de aspecte negative având cauze atât oboective cât şi subiective. 
             
             În cercetarea noastră experimentală am reuşit să diminuăm o parte din aspectele negative 
determinate de cauze subiective, cauze ce depind în primul rând de cadrul didactic. 
             În timpul desfăşurării experimentului am avut în vedere, tot timpul, ca obiectiv principal, 
dezvoltarea aptitudinilor psihmotrice, cu prioritate prin exerciţii de natură creativă. 
             Prin măsurile luate în vederea dezvoltării şi valorificării potenţialului crestiv, subiecţii 
lotului experimental au dat dovadă de o imaginaţie bogată şi pragmatică privind crearea şi aplicarea 
exerciţiilor specifice pentru dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice şi pentru alcătuirea unor 
complexe tehnico-tactice. 
             Strategia aplicată de noi a pus accent, ca primă fază, pe dezvoltarea aptitudinilor 
psihomotrice prin exerciţii diversificate şi cu prioritate de natură creativă, după care  procedeele 
tehnice specifice jocului de baschet au constituit exerciţii speciale pentru dezvoltarea acestor 
aptitudini. 
           Considerăm că indicatorii statistici care au fost aplicaţi (media, abaterea standard, 
coeficientul de variabilitate, semnificaţia diferenţei dintre medii, coeficientul de corelaţie si 
determinaţie) ne-au permis să obţinem rezultate valide şi semnificative, care au stat la baza 
interpretării rezultatelor acestei cercetări. 
           În urma prelucrării datelor obţinute la testările finale se poate observa că valorile obţinute de 
lotul experimental sunt superioare lotului martor, la toate probele. Acest fapt demonstrează 
eficacitatea variabilei independente (strategia şi exerciţiile aplicate) şi influenţa acestei asupra 
variabilei dependente reprezentată de rezultatele obţinute şi de progresele evidenţiate. 
         Rezultatele obţinute de către lotul experimental şi interpretarea lor confirmă valabilitatea 
ipotezei enunţate şi ne îndreptăţesc să emitem câteva propuneri şi recomandări: 
- Propunem în metodologia disciplinei baschet, linia abordată de noi constând în accentuarea 

dezvoltării aptitudinilor psihomotrice la elevi cu prioritate prin exerciţii creative ca o condiţie 
necesară însuşirii eficiente a procedeelor tehnice; 

- Recomandăm ca în partea fundamentală a lecţiei, în veriga a 5-a, să se pună accent, aproximativ 
6 -7 minute pe optimizarea aptitudinilor psihomotrice şi doar după acest demers să se treacă 
efectiv la însuşirea procedeului sau elementului tehnic; 

- Propunem organizarea de lecţii metodice deschise, la clasele gimnaziale, cu tematică din 
baschet, şi prezentarea unor exerciţii eficiente dezvoltării aptitudinilor psihomotrice, pe de o 
parte, iar pe de altă parte, prezentarea unor situaţii problematice în care elevii singuri să poată 
crea şi aplica exerciţiile specifice; 

- În vederea stimulării şi valorificării potenţialului creativ, la elevii ciclului gimnazial,  propunem 
strategia folosită de noi şi prezetată la subcapitolul 5.8; 

- Pentru captarea atenţiei elevilor şi înlăturarea monotoniei  recomandăm activizarea acestora 
creând situaţii problematice constând din rezolvarea  şi găsirea unor probleme cum sunt: legări 
de procedee tehnice cunoscute, introducerea procedeelor tehnice în jocuri şi trasee aplicative; 

- Recomandăm, de asemenea, ca în evaluarea lor, elevii să fie apreciaţi şi notaţi pe lângă nivelul 
de execuţie a unor procedee tehnice sau acţiuni tactice individuale şi după interesul manifestat 



 

în crearea şi aplicarea (exersarea) exerciţiior, precum şi după rezolvarea unor situaţii 
problematice cum sunt: legări de procedee tehnice, alcătuirea unui complex tehnico-tactic cât 
mai original. Prin această modalitate de  evaluare acordăm posibilitatea de-a obţine note optime 
şi acelor elevi, care sunt mai puţin înzestraţi fizic şi / sau motric pentru disciplina baschet. 

 
          Această cercetare, prin strategia folosită şi prin rezultatele obţinute confirmă ipoteza de la 
care s-a plecat, contribuind la eficientizarea procesului instructiv-educativa a elevilor ciclului 
gimnazial (clasele a V-a şi a VI-a), la disciplina baschet. 
 

             
                                   *  *  * 
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Anexe 
                                                                                                                                   ANEXA  nr .V.1 

Chestionar 
(pentru profesori) 

 
 
           Urmărind să optimizăm pregătirea elevilor din clasele V-VIII, la jocul sportiv baschet din 
programa şcolară, exprimarea dumneavoastră în legătură cu acest considerent ne va fi de mare 
ajutor. 
           Răspunsurile concise şi sincere vor avea o valoare însemnată în ameliorarea procesului 
instructiv-educativ  la jocul sportiv baschet, ciclul gimnazial. 
           Vă mulţumim cu anticipaţie. 
 
Facultatea absolvita_________________ 
 
Vechimea în învăţământ _____________ 
 
Gradul didactic ____________________ 
 
Specializarea ______________________ 
 
Unitatea şcolara____________________ 
 
Sexul _______ 
 
Data ________ 
 
Localitatea ________________________ 
 
1. Care este părerea dumneavoastră cu privire la cerinţele programei şcolare la jocul sportiv baschet 
pentru clasele V-VIII? 
 
________________________________________________________________________________
_ 
 
 
2. Precizaţi baza materială de care dispuneţi pentru disciplina baschet (panouri, mingi, jaloane,etc). 
 
________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
3. Care sunt, după părerea dumneavoastră, aptitudinile psihomotrice cele mai importante şi necesare 
însuşirii procedeelor tehnico-tactice în jocul de baschet? 
 
______________ 
____________________________________________________________________ 
 
4. Care este părerea dumneavoastră vizavi de atitudinea elevilor din clasele V-VIII faţă de jocul 
sportiv baschet? 
 



 

______________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
5.Care sunt metodele de instruire propriu-zise pe care le folosiţi pentru însuşirea procedeelor 
tehnice şi acţiunilor tactice specifice baschetului pentru clasele V-VIII? 
 
_____________ _______________________________________________________________ 
______ 
 
 
6.Enumeraţi unele din cauzele determinante în însuşirea insuficientă a unor procedee tehnico tactice 
din baschet , la acest nivel. 
 
______________________ ________________________________ 
____________________________ 
 
 
7. Utilizaţi jocurile de mişcare ca mijloc de insuşire a procedeelor tehnice din baschet  la aceste 
clase?  
 NU 
 DA. Menţionaţi câteva jocuri. 
__________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________  
 
8. Cum rezolvaţi pregătirea teoretică privind noţiunile principale la disciplina baschet? 
 
___________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
9. Menţionaţi titlurile ultimelor cărţilor care v-au orientat şi ajutat în munca dumneavoastră cu 
elevii în desfăşurarea orelor cu tematică din baschet. 
 
__________ 
________________________________________________________________________ 
 
10. Aveţi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii didactice la jocul sportiv baschet? În caz 
afirmativ, vă rugăm să le menţionaţi. 
NU 
DA 
 
 
       Totodată , vă rugăm să ne răspundeţi la unele întrebări legate de baza didactico-materială 
existentă în şcoala dumneavoastră, pentru a ne forma o părere asupra condiţiilor de desfăşurare a 
disciplinei baschet, la nivelul Municipiului Cluj-Napoca. 
 
1. Precizaţi numărul(aproximativ) de elevi din unitatea şcolară unde activaţi ca şi cadru didactic. 
  
2. Deţine unitatea dumneavoastră şcolară o sală de sport? 
 
 



 

 
3. Precizaţi numărul de panouri de baschet din dotarea şcolii (atât cele din interiorul cât şi cele din 
exteriorul şcolii). 
 
4. Aveţi suficiente mingi de baschet pentru o buna desfăşurare a orei cu tematică din acest joc 
sportiv? 
 
5.Baza materială didactică a şcolii conţine de asemenea şi alte instrumente, mijloace necesare 
disciplinei baschet, cum ar fi: jaloane, banci de gimnastică, echipament etc.? 
 
 
 
 

*     *     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    



 

      ANEXA nr.V.2 
 
 

Chestionar 
(pentru elevi) 

 
 
Vârsta______________ 
 
Şcoala______________ 
 
Clasa_______________ 
 
Sexul_______________ 
 
Data________________ 
 
           Citiţi cu atenţie întrebările de mai jos şi încercaţi să răspundeţi cât mai sincer la fiecare dintre ele, fără 
a omite nici una. 
           Ne interesează părerile voastre referitoare la problemele propuse. 
           Vă mulţumesc. 
 
1. Câte ore de educaţie fizică sau colectiv sportiv aţi dori să aveţi pe săptămână? 
 
_________ ore de educaţie fizică. 
 
_________ ore de colectiv sportiv. 
 
2. Ce vă place şi ce nu vă place la ora de educaţie fizică? 
 
Îmi place ________________________________ _______________________________________ 
 
 
Nu îmi place ________________ _____________________________________________________ 
 
 
3. Ce ramură de sport aţi dori să practicaţi cu precădere în ora de educaţie fizică? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Care este părerea voastră despre ramura sportivă baschet? 
 
__________  _______________________________________________________________________ 
 
5. Ce procedee tehnice sau acţiuni tactice aţi învăţat la baschet în acest an şcolar? 
 
_____________ _____________________________________________________________________ 
 
__________________________ ________________________________________________________ 
 
6. Ce calităţi consideraţi că sunt necesare pentru însuşirea elementelor tehnice şi acţiunilor tactice specifice 

jocului de baschet? Enumeraţi-le. 
 
____________ __________________________________ ____________________________________ 
 
 



 

7. Consideraţi importantă activitatea pe care o desfăşuraţi în cadrul orelor de educaţie fizică cu tematică din 
baschet? Motivaţi vă rog. 

 
_________________ _________________________________________________________________ 
 
 
8. Consideraţi că anumite procedee tehnice însuşite în jocul de baschet din cadrul lecţiilor de educaţie fizică 

vă ajută în viaţa de zi cu zi? 
 
NU 
DA. Exemplificaţi 
 
_________________ _________________________________________________________________ 
 
 
9. Credeţi că prin însuşirea  unor procedee tehnico-tactice în jocul de baschet se favorizează învăţarea unor 
exerciţii sau execuţii tehnice la alte discipline sportive? 
 
NU. 
DA.Exemplificaţi.____________________________________________________________________ 
 
 
10. În afara orelor de educaţie fizică, practicaţi în mod sistematic jocul sportiv baschet? Daca da, unde 
anume? 
 
NU. 
DA. _______________________________________________________________________________ 

 


