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Rezumat 
Oricine începe practicarea artelor marţiale e motivat de un scop anume sau de un set de obiective. Printre cele mai 

frecvente se numără dorinţa de a învăţa autoapărarea, de a-şi dezvolta condiţia fizică sau de a căuta companie. În timp, 
aceste scopuri iniţiale capătă un alt înţeles pe măsură ce începem să simţim efectul transformator pe care artele marţiale îl 
are asupra vieţii noastre.  

Scopul referatului de faţă este, în primul rând, o analiză în ceea ce priveşte practicarea artelor marţiale ca mijloc 
pentru autoapărare, în relaţia cu cotidianul, sau ca disciplină sportivă unde succesul se atinge cu preţul subordonării 
corpului. 
 
Cuvinte cheie: arte marţiale, autoapărare, antrenament, principii, sport. 
 
 
1. Introducere 

  
Artele mar iale reprezint  sisteme perfec ionate de instruire în disciplina r zboiului. Multe dintre acestea au 

înglobate în ele, experien a şi energia creatoare a multor genera ii de maeştri. Artele mar iale datorit  
caracterului de confruntare cu adversarul, dar şi datorit  unei puternice mediatiz ri ce eviden iaz  doar acest 
aspect, sunt asociate tot mai mult cu violen a, chiar dac  acestea s-au dezvoltat în principal ca sisteme de 
autoap rare. 

Gichin Funakoshi  arat  c  „obiectivul artelor mar iale a fost întotdeauna unul de auto-ap rare şi nu de a-i 
ataca pe al ii”... îns  , cel mai bun mod de a realiza aceasta este s  fii tot timpul preg tit a te confrunta cu 
atacatorul, pentru ca într-o situa ie periculoas  s  po i ac iona f r  ezitare, f r  riscul precipit rii şi f r  s  fii 
expus riscului de a suferi r ni severe, care s - i pun  în pericol integritatea sau via a. 

 Hidetaka Nishiyama  completeaz  afirma iile de mai sus ar tând c  „auto-ap rarea nu înseamn  lupt ” 
(...), ci „ presupune recunoaşterea şi evitarea situa iilor periculoase sau poten ial violente” . În situa ia în care 
confruntarea nu poate fi evitat , aceste tehnici de arte mar iale, permit g sirea unor solu ii rapide şi eficiente de 
sc pare. 

 Confruntarea cu o situa ie poten ial periculoas  (în care s  ne fie pus  în pericol integritatea), este de 
dorit s  se realizeze dup  o prealabil  preg tire şi dup  formarea unor abilit i de a rezolva astfel de probleme. 
Exist  un principiu în artele mar iale:  „de a nu presupune c  inamicul nu va veni, ci de a conta, mai degrab , pe 
graba lui în a-i face fa , de a nu sconta c  el nu va ataca, ci mai degrab  s  te faci de neînvins” . 

 Abordarea principal  a instruirii în artele mar iale pare s  fie una pe ramuri de sport, îns  nu exclude 
organizarea unor cursuri de autoap rare, fiecare  am spune noi c  reprezint  propriile avantaje şi dezavantaje. 

 Organizarea unor cursuri de autoap rare este o abordare destul de veche, îns  în ultimul timp pare a fi 
din ce în ce mai popular . Profesorul Ioan Hant u arat  c : „organizarea acestor cursuri de autoap rare 
faciliteaz  accesul mai multor copii la practicarea artelor mar iale şi poate reprezenta un important suport 
financiar pentru cluburile şi asocia iile sportive de profil” . 

 Aceasta se datoreaz  faptului c  num rul cluburilor sau asocia iilor sportive sus inute financiar este tot 
mai redus, iar activitatea acestora putând cuprinde doar un num r relativ sc zut de participan i. În acelaşi timp 
cursurile de autoap rare ar putea reprezenta şi o mai larg  baz  de selec ie pentru sportul de performan . 

 Cursurile de autoap rare pot constitui o prim  etap  de instruire, ce urm reşte ini ierea unui num r cât 
mai mare de copii în practicarea sporturilor de lupt  şi deschide o perspectiv  mai larg  în ce priveşte alegerea 
uneia sau alteia dintre ramurile sau disciplinele artelor mar iale. 

 Azi, poate mai mult ca alt  dat , practican ii de arte mar iale sau amajoritatea acestora, au ales s  se 
instruiasc  în aceste sisteme de lupt  în scop de autoap rare , iar criteriile dup  care au optat pentru una sau alta 
dintre discipline (judo - „calea suple ii”, karate-do - „arta luptei cu mâinile goale”, etc.), sunt destul de diferite. 
Unul dintre cele mai frecvent invocate  motive ar fi eficacitatea acestora în situa ii concrete de lupt , îns  unele 
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cercet ri  arat  c  cei care practic  aceste ramuri sportive au ajuns la una dintre acestea,  fie la recomandarea 
p rin ilor sau a altor cunoştin e, fie prin intermediul grupului de prieteni. 

 Organizate sub form  de joc sau întrecere ofer  condi ii excelente pentru a  controla , canaliza şi 
reorienta agresivitatea – frustrarea, favorizând adoptarea unei atitudini asertive şi solu ionarea constructiv  a 
conflictelor. Acestea ofer  condi ii care fac posibil  experimentarea agresivit ii şi asigurarea acordului, în 
sensul de reglaj fin, a ceea ce este posibil şi permis şi a ceea ce este inadmisibil şi necesit  o rezolvare 
acceptabil  de ambele p r i. 

 Dar preg tirea pentru „lupta total ”, de autoap rare, poate fi extrem de periculoas  şi de aceea, artele 
mar iale au experimentat şi perfec ionat diferite metode de instruire precum şi o serie de întreceri şi forme 
specifice de lupt  care s  reduc  riscul producerii unor accidente. Însu irea unor elemente şi procedee tehnico-
tactice îl înva  pe individ cum s  reac ioneze, îns  nu va produce un r spuns  potrivit într-o situa ie periculoas , 
împotriva unui oponent dezl n uit. 

 Antrenamentul desf şurat în condi ii de lupt  poate fi pentru oricine un stres uriaş, ce poate s  produc  
un efect contrar celui scontat, respectiv blocaj sau incapacitatea de a-şi controla emo iile şi ac iunile. Prin 
îndep rtarea unei p r i din pericolul poten ial şi creşterea treptat  a nivelului de stres, se poate ajunge la un 
r spuns natural, rapid, reflex, aplicat cu maximum de for  şi extrem de eficient. 

 Men inerea controlului şi a capacit ii de reac ie rapid  şi adaptat , într-o situa ie de lupt  împotriva 
unui adversar mai puternic şi impredictibil, este foarte dificil , dar confruntarea cu acest gen de situa ii în 
condi ii de întrecere, concurs (în limitele unor regulamente şi proteja i de o serie de echipamente), te preg teşte 
pentru situa iile reale de lupt . 

 Deoarece determinarea, hot rârea de a lupta cu toate for ele sau ceea ce numim „spiritul de lupt tor” şi 
abilit ile tehnico-tactice nu se pot dezvolta decât prin lupt , competi ia sportiv  îşi propune s  creeze locul ideal 
în care indivizii s - i poat  verifica şi perfec iona calit ile de lupt tor. 

 Competi ia ofer  condi iile cele mai apropiate de lupta real , iar fiecare competitor ac ioneaz  în 
limitele sale fizice şi psihice. Împingând continuu şi constant aceste limite se doreşte l rgirea sau realizarea 
poten ialului maxim de ac iune. 

 Competi ia ne poate oferi o imagine real , f r  riscuri deosebite, asupra capacit ii de autocontrol şi 
nivelului de dezvoltare a abilit ilor tehnico-tactice la un moment dat, precum şi direc iile de ac iune pentru 
creşterea propriilor performan e. 

 Disciplinele sportive datorit  unui sistem competi ional şi a unor reguli de organizare şi desfaşurare 
asigur  o mai mare rat  de progres, dar şi condi ii de afirmare personal  sau de preg tire în unele ramuri 
profesionale. 

 Câteodat ,  a câştiga sau a pierde poate deveni îns  mult prea important şi atunci pot ap rea şi o serie de 
manifest ri nedorite. ”Este boln vicios s  fii obsedat numai de a câştiga, este boln vicios de a fii obsedat de a 
uza de artele mar iale şi este boln vicios de a fii obsedat de a ar ta tot ce ai înv at” , acestea fiind cuvintele 
maestrului de sabie Yagyu Munenori (1571-1646). 

Uneori o serie de înfrângeri repetate poate aduce un sentiment de abandon sau depresie. Dup  cum un şir de 
înfrângeri în fa a unor adversari redutabili poate aduce m iestria mai repede decât o serie de victorii în fa a unor 
adversari care nu pun probleme. De asemenea aceste înfrângeri pot constitui perseveren a şi men ine motiva ia 
crescut  pentru preg tire. 

Unele voci critic  competi ia sportiv  pentru strategii tactice de blocare a luptei, men inerea unui rezultat şi 
altele asemenea ce nu sunt conforme cu spiritul artelor mar iale, ori ar putea tinde s  încurajeze un 
comportament agresiv menit a asigura sau m car a creşte şansele de victorie. 

Competi ia are un caracter limitat, în ceea ce priveşte preg tirea pentru autoap rare şi datorit  sistemului de 
reguli care face ca s  se creeze o ruptur  chiar între sisteme competi ionale ce au în mare aceleaşi elemente şi 
procedee tehnice, de exemplu karateul tradi ional, karateul kyokushin sau ashihara. 

 În evolu ia sporturilor de lupt  apari ia judo-ului constituie un moment de referin . Artele mar iale sunt 
astfel regândite şi transformate în metode de educa ie, urm rindu-se dezvoltarea fizic , psihic  şi moral  a 
individului. Jigoro Kano  pornea de la convingerea c  judoul construia caractere la fel de bine cum dezvolta 
condi ia fizic , p strând totodat  multe din aspectele tradi ionale sub aspect cultural. 

 Antrenamentul construit în jurul acestor principii sau valori tradi ionale şi creerea unui sistem de reguli 
care s  reduc  riscul de accidentare, va asigura un nivel superior de dezvoltare a deprinderilor şi priceperilor 
specifice, fapt demonstrat de Kano prin ob inerea unei victorii nete în conformitate cu celelalte şcoli japoneze de 
ju-jitsu. Cu toate c  competi ia r mâne locul ideal de aplicare şi perfec ionare a procedeelor, iar ob inerea 
victoriei este dovada st pânirii tehnicii şi a controlului de sine, aceasta reprezint , pentru fondatorul judoului, 
doar un aspect al preg tirii în artele mar iale. Jigoro Kano spunea: „eu nu am acordat o importan  excesiv  
laturii de competi ie a exerci iilor, aşa cum a fost cazul înainte, ci cum am tins spre o combina ie de exerci ii de 
lupt  în antrenarea min ii şi corpului” . 
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Rezumat 

 Oricine începe practicarea artelor marţiale e motivat de un scop anume sau de un set de obiective. Printre cele mai 
frecvente se numără dorinţa de a învăţa autoapărarea, de a-şi dezvolta condiţia fizică sau de a căuta companie. În timp, 
aceste scopuri iniţiale capătă un alt înţeles pe măsură ce începem să simţim efectul transformator pe care artele marţiale îl 
are asupra vieţii noastre.  
 Scopul referatului de faţă este, în primul rând, o analiză în ceea ce priveşte practicarea artelor marţiale prin 
aspectul motivării interne şi externe, ca mijloc pentru autoapărare, în relaţia cu cotidianul, sau ca disciplină sportivă unde 
succesul se atinge cu preţul subordonării corpului. 
 

Cuvinte cheie: motivaţia internă, motivaţia externă, arte marţiale, sport 
 
 
1. Introducere 
 
 Motiva ia este un element fundamental al existen ei noastre ca fiin e umane, ea fiind factorul 
determinant în absolut toate deciziile pe care le lu m de-a lungul vie ii, influen ând prin aceasta toate procesele 
social-economice, culturale, religioase, militare, etc…, prezente sau viitoare.  
 Motiva ia este un concept explicat în diferite maniere. Originea cuvântului o constituie latinescul 
„movere”, adic  ceea ce pune în mişcare, ceea ce împinge la ac iune. În literatura de specialitate abordarea 
acestei no iuni se centreaz  fie asupra individului, fie a individului în rela ie cu mediul s u. 
 Abordarea din perspectiva individului sus ine c  for a motiva ional  este interioar  individului 
(intrisec ) şi depinde de caracteristici personale ca nevoile, pulsiunile, instinctele, tr s turile de personalitate. În 
perspectiva situa ional  (individ plus mediul s u), comportamentul depinde şi de factori exteriori (extrinseci) 
individului, respectiv mediul s u de lucru, natura muncii, stilul de conducere al superiorilor, etc. 
 Ac iunile şi comportamentele oamenilor, activit ile lor sunt determinate de anumite motive. Motivele 
sunt structuri psihice care declanşeaz , sus in energetic şi direc ioneaz , din interior, o activitate sau un 
comportament, având rolul declanşator al acestora.  
 Omul nu ac ioneaz  niciodat  determinat de un singur motiv, ci sub influen a unei structuri 
motiva ionale. Ansamblul acestor motive care determin  ac iunile sau comportamentele unei persoane reprezint  
motiva ia sa.  
 Practicarea artelor mar iale este apanajul unor discipoli, care cunoscând cerin ele şi efectele pozitive ale 
performan ei sportive, devin de la început motiva i pentru practicarea acestei discipline sportive. 
 Motiva ia, în artele mar iale, reprezint  ansamblul dinamic, structurat ierarhic, al trebuin elor, 
dorin elor, intereselor, înclina iilor, tendin elor, aspira iilor, aştept rilor, n zuin elor, inten iilor, care toate 
împreun  reprezint  motto-ul primar al conduitei, viitorului sportiv de performan /lupt tor/practicant. 
 Motiva ia de reuşit  const  în educarea la practican ii artelor mar iale a: dorin ei pentru ameliorarea şi 
men inerea propriilor capacit i la un nivel cât mai înalt posibil tehnic, tactic, fizic, moralvolitiv, în aşa fel ca 
performan a sportiv  s  poat  fi condus  spre un succes sau o performan  valoric  superioar . 
 Dezvoltarea motiva iei pentru performan , depinde de m iestria antrenorului/senseiului, de a aprecia 
cât mai aproape de adev r rezultatul sportiv. Procesele de moment ale motiva iei sportive, pentru performan  
sunt, deci, asimilate proceselor cognitive şi emo ionale şi se bazeaz  pe experien a individual  a antrenorului şi a 
sportivilor din alte situa ii, în care au fost realizate alte succese de valoare. 
 În domeniul artelor mar iale motiva ia a fost mai pu in în leg tur  cu func iile direc ionatoare şi mai 
mult cu cele activatoare. 
 Artele mar iale, şi sportul de performan , solicit  eforturi şi renun ri care de cele mai multe ori par de 
neîn eles (activit i duse la limita suportabilit ii biologice şi psihice, situa ii stresante repetate, privarea 
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temporar  de satisfacerea unor trebuin e fireşti, etc). Se naşte astfel întrebarea: ce ofer  sportul de performan  
pentru a putea compensa atâtea inconveniente? 
 
Natura şi componentele motiva iei în artele mar iale 
 Motivul este factorul intern care declanşeaz , sus ine şi orienteaz  o activitate şi îndeplineşte dou  
func ii: de activare - mobilizare energetic  şi de direc ionare a conduitei. 
 Motiva ia (factor intern - intrinsec) este condi ionat  de obiectul ei; factorul extern (extrinsec) are efect 
declanşator doar în raport cu anumite trebuin e, dorin e, aspira ii. 
 Gama motiva iilor conduitei umane poate fi descris  de urm toarele no iuni: trebuin , impuls, dorin , 
inten ie, scop, tendin , valen , expectan , aspira ia, idealul. 
 
Cele mai importante componente ale motiva iei, pentru practican ii artelor mar iale, sunt: 
 Efortul – pe care individul îl depune într-un anumit comportament specific dezechilibrului creat şi care 
vizeaz  ca prin acest consum energetic s  realizeze consonan a intern .  
 Perseveren a – este tendin a de men inere pe o perioad  mai mare sau mai mic  a efortului.  
 Direc ia – se refer  la modul în care îşi dirijeaz  individul efortul pentru reducerea dezechilibrului creat.  
 Obiectivele – reprezint  componenta final , punctul de referin  al celorlalte elemente enumerate.  
 Odat  l murite aceste aspecte, de inventariere a componentelor motiva iei, este necesar s  amintim şi 
aspectul valen ei sau coresponden ei interne sau externe pe care îl poate avea motiva ia. În acest sens marea 
majoritate a autorilor deosebesc între dou  forme ale motiva iei, în ciuda faptului c  exist  un slab consens în a 
le defini şi de a eticheta ca fiind intrinsec sau extrinsec un anumit motivator. 
 
Prezint mai jos cele dou  aspecte în acest sens: 
 Motiva ia intrinsec  – provine din rela ia direct  dintre practicant şi activitatea sportiv   fiind în cele 
mai multe cazuri autoaplicat . Sentimentele de realizare, împlinire, provocare şi competen  sunt exemple de 
motivatori intrinseci. De asemenea interesul pentru activitatea îns şi este un important motivator. 
 Motiva ia intrinsec  are în vedere îns şi bucuria ac iunii în sine şi îşi g seşte punctul de plecare în 
interiorul practicantului, f r  a avea o presiune extern . Cu alte cuvinte, motiva ia intrinsec  implic  
angajamentul activ al practicantului (sportivului) într-o sarcin  pe care o consider  a fi interesant , f r  a avea 
nevoie de o recompens , alta decât desf şurarea ac iunii în sine.  
 Motiva ia extrinsec  provine din mediul de munc  extern sarcinii, în cele mai multe cazuri fiind aplicat  
de al ii decât de persoana în sine. Amintim în acest sens, orientându-ne c tre practican ii artelor mar iale 
(sportivi), organizarea antrenamentelor, metodele de înv are, perfec ionare, autoperfec ionare, sistemul de 
obiective de performan  planificat, preg tirea şi personalitatea antrenorului/senseiului, retribu ia, diferitele 
adaosuri şi suplimente, primele de concurs, familia, etc. 
 Motiva ia extrinsec  se refer  la realizarea unei activit i cu scopul de a atinge un rezultat, activitatea în 
sine constituindu-se îns  doar într-un mijloc de a ob ine o recompens . Aşadar, motiva ia extrinsec  provine de 
la o surs  din afara practicantului. Aceste surse externe sunt aspecte care pot încuraja persoana pentru a efectua o 
activitate şi se împart în dou  categorii: recompense concrete (beneficiile fizice, cum ar fi medalii, trofee, premii 
şi bani) şi recompense intangibile: lauda, aprecierile, aplauzele, recunoaşterea şi realiz rile, dar şi constrângerile 
şi pedepsele sau concuren a. 
 Prin compararea celor dou  motiva ii, eviden iem rolul esen ial al motiva iei intrinseci pentru 
practicarea artelor mar iale cât şi a sportului de performan , dar şi asimilarea unor factori motiva ionali 
extrinseci şi transformarea lor în repere ale motiva iei intrinseci (conştientizarea propriei capacit i de a genera 
ac iuni valoroase). 
 În concluzie, re inând c  motiva iile reprezint  „ceea ce împinge la ac iune”, iar comportamentul 
reflect  ac iunile întreprinse în vederea atingerii unor scopuri, putem spune c  motiva iile determin  
comportamentele individului. 
 De aceea, motiva ia reprezint  o condi ie de baz  a practic rii artelor mar iale şi mai ales, a ob inerii de 
performan e sportive, determinat  atât de factorii motiva ionali interni, cât şi de cei externi. Aceşti factori depind 
de modul în care sunt tr ite trebuin ele de baz  ale fiin ei umane, dar şi de modul cum au ac ionat factorii 
externi, sociali şi pedagogici. 
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Rezumat 
 În Occident, kata este cunoscută în principal prin intermediul artelor marţiale. În artele marțiale, termenul 
desemnează o suită de mişcări şi de lovituri codificate la maximum, pe care adepţii le reproduc urmărind scrupulos o 
succesiune inalterabilă. În aceste concentrate de protocol tehnic, maeştri artelor marţiale Orientali au condensat o 
învăţătură ce le permite practicanţilor să avanseze singuri pe calea (do) vizată într-un mod rapid şi eficient, şi să se 
perfecţioneze. Din exterior, totul poate părea amuzant, ridicol chiar, când, de fapt, trebuie văzut aici un proces de ucenicie 
bazat pe cea mai exigentă simplitate şi lipsit de orce element inutil. Redusă la esenţial, kata este un ritual concis şi auster de 
progresare spre esenţial. Această formă de învăţare este nonverbală, ea se face de la hara la hara, de la centrul vital al 
maestrului care o execută la cel al învăţăcelului care o reproduce riguros şi fără discuţii. În alte contexte, se vorbeşte despre 
kata pentru a clifica stilul unei persoane, felul ei de a fi şi de a acţiona, ceea ce o rezumă fără să o reducă. În Japonia, o 
rutină nu ar putea fi pusă în practică fără implicarea totală a celui care i se consacră. 
 
Cuvinte cheie: arte marțiale, kata, scop, abordare 
 
1. Introducere 
 
 Esența tehnicilor în artele marțiale este kime-ul. Kime presupune un atac exploziv înspre țint  utilizând 
tehnica adecvat  i forța maxim  în cel mai scurt timp posibil. Kime presupune i coordonarea respirației cu 
realizarea tehnicii, precum i implicarea tuturor grupelor de mu chi necesare pentru a realiza o tehnic . 
 Kime presupune existența a dou  noțiuni: perfecționarea formei unei tehnici i forța maxim  necesar  
pentru executarea ei. A doua caracteristica a kime-ului, forța, este specifica pentru budo, deoarece ea d  
eficacitate fiec rei tehnici de lupt . Kime este maxim atunci când o mi care se execut  perfect din punct de 
vedere tehnic i cu forț  maxim . 
 Kiai, strig tul de lupt , este foarte important în artele marțiale. El implic  tensionarea diafragmei, i 
expirarea aerului pe cale bucal , prin crearea unui sunet gutural i scurt. 
Kiai-ul are mai multe funcții: 
 • demonstreaz  spiritul de lupt tor; 
 • intimideaz  un potențial oponent; 
 • tensioneaz  pieptul i musculatura abdominal . 
 Incapacitatea de a face un kiai puternic la momentul adecvat este în general v zut  ca o eroare. 
 În kata, exist  de regul  dou  kiai-uri. Kiai poate fi o tehnic  utilizat  cu succes i în lupt , într-o 
sesiune de kumite sau într-o confruntare real . La un moment dat se practic  chiar o art  marțial  numita kiai-
jutsu, destinat , în primul rând, înv ț rii i realiz rii corecte a kiai-ului. 
 Kiai-ul poate intimida adversarul pe un interval de timp necesar realiz rii atacului propriu. 
 Mai mult decât atât, kiai-ul tesioneaz  musculatura abdominal  i toracic  preg tind corpul în cazul 
primirii unei lovituri (ameliorând absorbția ocului). Kata a fost întotdeauna o parte integrant  a artelor marțiale 
astfel c  poate fi descris doar în relație cu acesta. 
 Analizând lupta ca activitate fizic , r mân puține îndoieli c  cea mai eficient  metod  de a învața era 
copierea mi c rilor unei persoane experimentate. Cei care aveau o experienț  mai vasta, cei în vârst , performau 
mi c ri combative diverse, iar tinerii încercau s  le imite. Aceasta a fost maniera în care au fost transmise i 
primele kata.  
 Exist  o tradiție în kata de a începe cu tehnici defensive, sugerând scopul de ap rare în artele marțiale. 
Un încep tor, atunci când prive te kata s-ar putea gândi c  e vorba de un lung ir de blocaje i tehnici de ap rare. 
În realitate îns , dac  privim dincolo de tehnicile i pozițiile imediate, realiz m faptul c  în kata, strategiile 
utilizate au o semnificație mult mai profund . De exemplu, realizarea kata-urilor se face începând cu un punct 
fix, undeva în mijlocul s lii, ca i cum  practicantul ar fi intrat pe un teren ostil i trebuie s  fac  faț  unui num r 
ridicat de oponenți. El este cel care atac  mulțimea i î i reanalizeaz  strategia pentru a-i distruge. Oponenții sunt 
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în faț  i foarte agresivi. Ce îi face pe ei atât de sup rați? De ce vor ei s  îl distrug  pe practicant? Ce caut  el 
acolo, în centrul du manilor i pe teritoriul lor? 
Aspecte practice ale  kata 
În performarea kata-urilor exist  câteva puncte cheie: 
 1. Ordinea corect  de realizare a tehnicilor. Este important s  realiz m tehnicile corect, în ordinea 
prev zut  de kata, f r  a omite nici o secvenț . 
 2. Respectarea punctului de pornire. Kata trebuie s  înceap  i s  se finalizeze în acela i punct. 
 3. Semnificația fiec rei mi c ri. Fiecare tehnic  ofensiv  sau defensiv  trebuie pe deplin înțeleas  i mai 
mult decât atât, kata trebuie v zut ca un întreg. 
 4. Cunoa terea țintei. Un practicant trebuie s  tie mereu unde este ținta i cum trebuie s  î i calibreze 
tehnica. 
 5. Ritm i timp de realizare. Fiecare kata are un timp de realizare i un ritm propriu. Relaxarea de la 
începutul i sfâr itul kata-ului i alerta de pe parcursul realiz rii este o exemplificare a  spiritului zanshin din 
karate. 
 6. Respirație corect . Coordonarea ritmului respirator cu executarea tehnicilor este esențial  pentru o 
performanț  cât mai înalt .  
Sfaturi pentru practicarea kata 
 Când practicați kata, începeți de fiecare dat  cu un alt kata. Cel mai bun mod de a face acest lucru este 
s  scrieți numele kata-urilor pe care le cunoa teți pe bilețele i de fiecare dat  s  trageți un bilețel cu kata-ul pe 
care trebuie s -l executați. O alta practic  eficient  este s  începeți de fiecare dat  exersarea kata-urilor cu fața 
spre alta direcție.  
Beneficii practice ale kata-urilor: 
 1. Înv țarea tehnicilor de auto-ap rare. Este important când practic m kata s  avem oponenți reali în 
minte i s  execut m tehnicile cu forț  i fermitate. 
 2. Cre terea performanței de execuție a tehnicilor. Exersând kata, exers m de fapt un num r de tehnici 
necesare antrenamentului de arte marțiale. 
 3. Cre terea  condiției fizice. Real kata (rutina creatoare) în artele mar iale duce la o bun  stimulare 
muscular  i cardio-vascular .  
 4. Ameliorarea concentr rii i abilit ților de coordonare motric . Aceste rezultate se v d doar dup  o 
practic  îndelungat  i perseverenț . 
 5. Relaxare i spirit artistic. Frumusețea kata-ului este atunci când treci de realitatea imediat , când te 
adânce ti în realizarea lui, când începi s  îi percepi complexitatea i des vâr irea. Acesta este un progres 
personal, în care mintea i corpul devin una, în care tu devii kata i kata devine tu cel care îl performezi.  
 
Concluzii 
 Artele marțiale - kendo, judo, jiujutsu, karate etc - studiaz  în detaliu complexitatea maai (rela ii spa iu-
timp), a atacurilor unghiulare, a sincroniz rii şi a acoperirii reuşite a distan ei pân  la un oponent. Odat  ce a 
început lupta, nu exist  atacator sau ap r tor şi dac  nimeni nu ine scorul, nu exist  nici câştig tor sau învins... e 
numai o conversa ie, o comunicare fizic . Dac  ambii participan i se plac şi se respect  unul pe altul, ambii vor 
înv a şi se vor maturiza prin aceast  experien . În cele din urm , atitudinea (kokoro) e totul. Atitudinea 
defineşte exprimarea şi interpretarea. Atitudinea este o func ie controlat  de percep ia unui obiectiv sau a unei 
inten ii şi e limitat  de bariere etice. Fiecare din noi ar trebui s  fie capabil s -şi exprime atitudinea şi modul în 
care pozi ia declarat  se leag  cu arta studiat . Ca practicant al artelor marțiale, aspir m la virtutea mar ial  şi la 
bun voin a veritabil ; adev rata întrebare pe care trebuie s  ne-o punem este: avem acea m iestrie mar ial  care 
s  ne permit  acel nivel de moralitate? Dac  nu, ce putem face pentru a o c uta eficient? 
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Rezumat 
 Activitatea experimentală s-a desfăşurat în perioada septembie-noiembrie 2013 şi a avut ca scop evidenţierea 
traumatismelor sportive în timpul realizării procedeelor tehnice ale jocului de volei. În vederea derulării optime a cercetării, 
potrivit cunoştinţelor acumulate în cadrul orelor teoretice şi practice ale cursului de Medicină Sportivă şi ale altor cursuri 
din facultate, am considerat importantă realizarea următoarelor sarcini: documentarea din literatura de specialitate, 
formularea ipotezelor de lucru, stabilirea subiecţilor supuşi experimentelor, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor. A fost 
anchetat un esantion de 100 de sportivi dintre care 30% sunt de înaltă performanţă, cu vîrstele cuprinse între 15 şi 25 de ani. 
Voleiul este un sport, al doilea în lume ca popularitate, ce se caracterizează prin viteză crescută de reacţie şi de execuţie, 
impunînd o antrenare cît mai rapidă în efort a segmentelor solicitate şi a corpului în întregim 
Cuvinte cheie: arte marțiale, kata, scop, abordare 
 
1. Introducere 
 
 Voleiul este un sport, al doilea în lume ca popularitate, ce se caracterizeaz  prin vitez  crescut  de 
reac ie şi de execu ie, impunînd o antrenare cît mai rapid  în efort a segmentelor solicitate şi a corpului în 
întregime. Dup  mul i autori [1, 3, 5], frecven a traumatismelor în volei este relativ rar  în compara ie cu alte 
jocuri de echip , cum ar fi fotbalul, baschetul sau hocheiul. Într-o lucrare de a sa, Augustsson (2006) nota c  la 
 Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, voleiul a fost declarat ca un joc cu cele mai mici prejudicii [1]. 
Totuşi riscul de accidentare exist  în orice activitate sportiv , fiind generat de 
cauze cunoscute, dintre care: metodica greşit  a preg tirii, exager rile în dozarea efortului şi chiar întîmplarea. 
Astfel, este important s  fie identificate leziunile specifice pentru o anumit  activitate sportiv  şi s  fie 
amplificat  func ia lan ului kinetic legat  de p r ile corpului cu risc de a fi traumatizate [2, 4]. 
  Leziunile traumatice survenite în cursul jocului de volei se datoresc în special c derilor, contactului şi 
loviturilor cu mingea. În timpul jocului, este solicitat în permanen  aparatul locomotor atît la nivelul membrului 
superior, cît şi la cel inferior (Figura 1). Cele mai caracteristice traume asociate cu voleiul sunt traumele 
falangelor degetelor, ale um rului, ale genunchiului, ale gleznei şi ale spatelui. 
 În urma investiga iilor efectuate prin anchetare, s-a stabilit c  mai mult de jum tate (61%) din 
responden i execut  cîte dou  antrenamente per s pt mîn  şi declar  c  au suportat traumatisme atît în timpul 
antrenamentelor (53%), cît şi în competi ii (47%). Zonele terenului în care se produc cele mai frecvente traume 
sunt: zona 2 (32%) şi zona 4 (31%), zone în care ştim c  au loc ac iunile de atac şi blocaj şi, fiind foarte aproape 
de plas , este riscul ca sportivii s  se calce pe picior, condi ie prielnic  de accidentare. Din punct de vedere 
topografic, pe primul loc sau situat traumele membrelor inferioare (45%), urmate de traumele membrelor 
superioare (35%), ale trunchiului (12%) şi ale capului (8%) (Figura 2), primele fiind atît de multe ca num r, 
probabil, din cauza terenurilor necorespunz toare, dar posibil şi din cauza unor erori tehnice sau a condi iei 
fizice inadecvate a sportivilor. 
 Leziunile traumatice s-au înregistrat, în mare majoritate, în partea de baz  a jocului (50%) şi în partea 
de încheiere a lui (36%), sportivii fiind de p rerea c  acestea survin din cauza supraoboselei şi a antren rii 
neadecvate. 
 Foarte mul i dintre responden ii ancheta i (73%) remarc  o influen  negativ  a traumelor suportate 
asupra performan ei sportive. De multe ori, acestea recidiveaz  limitînd mobilitatea p r ii afectate. 
Din totalul de subiec i chestiona i, în ultimul an de antrenamente şi competi ii, doar 5% dintre juc tori specific  
lipsa traumatiz rii, majoritatea indicînd un num r variat de traume (70% - 1-3 traume, 23% - 4-8 traume, 2% - 8-
12 traume), pe care le consider  minore sau moderate. 
 Cauzele traumatismelor prezente la juc torii de volei sunt, în opinia lor, înc lzirea insuficient  (52%), 
tehnica incorect  (27%), nerespectarea regulilor de joc (16%) şi echipamentul necorespunz tor (5%) (Figura 3). 



Revista Fair - play  – Revistă ştiinţifică şi pedagogică                         Vol. 6 no. 10, 2019 

11 

 

 Conform studiilor efectuate, cea mai mare rat  a traumtismelor este asociat  cu ac iunea de blocaj, 
urmat  de lovitura de atac, ambele necesitînd din partea sportivului s ritura. Ac iunea de pasare şi servire a fost 
asociat  cu un num r mic de lezuini. În general, fiecare juc tor execut  în timpul jocului toate aceste procedee 
tehnice şi de aceea ei sunt expuşi în mod aproape egal riscului de apari ie a leziunilor. Din punctul de vedere al 
formelor clinice, cel mai frecvent întîlnite sunt urm toarele: 
  entorsa de glezn  (50%),  
  entorse falangiene (23%),  
  contuziile (20%) şi a 
  oaselor propriu-zise (7%).  
Cea mai grav  traum  evocat  de responden i este entorsa de glezn  (30%) şi entorsa falangian  (35%)  
 Durata de recuperare dup  o traum  suportat  este un factor individual, care depinde de gradul de 
traumare, de capacit ile biologice ale organismului, de atitudinea sportivilor fa  de trauma suportat  şi de 
reintrarea în activitatea sportiv . Un timp de recuperare insuficient poate conduce la agravarea patologiei, 
apari ia sechelelor algice sau a afec iunilor cronice cu dublarea /triplarea perioadei normale de recuperare. 
 Aproape jum tate (45%) dintre responden ii chestiona i au specificat un timp de recuperare de 4-6 
s pt mîni şi 27% într-o perioad  cuprins  între 1-3 s pt mîni. Un termen mai îndelungat de 7-9 s pt mîni s-a 
semnalat la 14% din responden i, iar 15% declar  c  au avut nevoie de o recuperare între 10-12 s pt mîni. 
 
Concluzie 
 1. Studiul realizat a demonstrat c  juc torii de volei sunt supuşi traumat z rii în timpul jocului atît în 
timpul antrenamentelor (53%), cît şi în competi ii (47%), cele mai frecvente traume înregistrîndu-se în partea de 
baz  (50%) şi de încheiere (36%) a jocului. 
 2. Leziunile traumatice survenite au fost cauzate în special de s rituri, ateriz rile incorecte şi loviturile 
cu mingea, rata cea mai mare a traumatismelor fiind asociat  cu ac iunea de blocaj şi atac. 
 3. Cele mai frecvente traume suportate au fost entorsele de glezn  (50%) şi entorsele falangiene (23%). 
Cauza primar  evocat  de intervieva i este mai mult lipsa înc lzirii suficiente (52%) şi tehnica incorect  aplicat  
(27%). 
 4. În opinia noastr , o cauz  primar  (factor de risc) a traumatismelor sportive o constituie şi condi ia 
fizic  inadecvat  a sportivilor, ap rut  probabil, din lipsa unui antrenament fizic, precum şi condi iile dificile de 
antrenament (teren neadecvat, temperaturi prea joase sau prea ridicate, echipament de protec ie uzat ş.a.m.d.), 
dar nu excludem şi posibilitatea unor erori tehnice. 
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Rezumat 

Preocuparea pentru dezvoltarea capacităţilor creatoare ale studenţilor este strâns legată de grija de a le respecta 
ideile, de a da curs iniţiativelor lor, de a le sădi în conştiinţă încrederea în propriile posibilităţi şi respectul pentru ceea ce 
cred şi cum se exprimă. În acest scop, comunicarea are o  influenţă benefică asupra stimulării şi dezvoltării creativităţii, dar 
şi asupra întregii personalităţi a elevului/studentului. 

 
Cuvinte cheie: comunicare, creativitate, studenţi, metodă. 
 

Introducere 
 
 Comunicarea este  un proces dinamic în care un emi tor transmite informa ii receptorului prin 
intermediul unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte. Efectele produse de emi tor 
asupra receptorului sunt de cele mai multe ori de natur   persuasiv  deoarece atunci când comunic m informa ia  
va fi în eleas  aşa cum o transmitem noi.   
 Orice informa ie dirijat  în mod inten ionat devine mesaj. Aceasta presupune existen a unui destinatar 
sau acceptor şi nu numai a unui receptor sau captator. De asemenea, este implicat  existen a unui emit or, a 
unui codificator sau a unei instan e de decodare. 
 Comunicarea presupune reversibilitatea mesajelor în cadrul rela iei care uneşte dou  entit i, chiar dac  
mesajele nu sunt de acelaşi ordin. Omul poate comunica astfel, cu animalele, cu natura, dar cea mai elaborat , 
evoluat  şi bineîn eles analizat  este comunicarea în cadrul grupurilor de oameni. Aceasta presupune existen a 
unor structuri naturale sau culturale şi a unor tehnici care s  impun  instruc iuni de organizare şi reglementare. 
 Comunicarea presupune existen a unor obiective individuale corelate cu a altor indivizi sau obiective 
ale grupurilor si subgrupurilor. În cadrul unui grup se pot contura subgrupuri în func ie de obiective, aptitudini, 
disponibilit i şi situa ii care provoac  structurarea.  
 Comunicarea în cadrul unui grup implic  tehnici specifice şi exerci ii în func ie de: organizarea 
grupului; interac iunea membrilor grupului complet; raportarea la real şi creativitatea membrilor s i. 
 Creativitatea este considerat  ca o proprietate a sistemului psihic uman. Ea reprezint  o dimensiune 
particular  a  personalit ii, dimensiune in care interac ioneaz  o multitudine de factori de natur  psihic  ( 
intelectuali, afectivi, motivationali, voli ionali, aptitudinali, atitudinali), de natura social  ( socio-culturali, 
educationali) si de natur  biologic . Aceast  interac iune d  fenomenului o complexitate profund  incât este pe 
deplin justificat faptul c  specialiştii domeniului nu au putut ajunge la o defini ie unanim acceptat . Majoritatea 
defini iilor asupra creativit ii se subsumeaz   unor viziuni caracterizate prin abordarea conceptului de aptitudine 
sau capacitate  de a produce ceva nou, ca proces prin care se produce noul  sau ca rezolvare de probleme. Prin 
urmare, în literatura de specialitate se iau drept cadru de referin  fie variabile de personalitate, fie procesul 
creativ, fie produsul propriu zis al actului de creatie. 
 Cercetarea modern  asupra creativit ii a luat naştere în America, motiva ia apari iei ei fiind una de 
ordin pragmatic si anume lipsa de personalit i "creative".  Explozia studiilor în domeniu a fost declanşat  de 
discursul rostit de Guilford la reuniunea Asocia iei Americane de Psihologie în anul 1950. Acest discurs ap rea  
în acelaşi an  într-un articol în care se atr gea aten ia asupra neglij rii acestei probleme în cercetarea ştiin ific . 
Guilford a expus un model tridimensional al structurii intelectului prin care inaugureaz  începutul emancip rii 
creativit ii  de sub tutela opresiv  a inteligen ei.  În cadrul modelului s u, Guilford face deosebirea dintre 
gândirea convergent  şi gândirea divergent .   
 Gândirea convergent , confruntat  cu o problem , caut  întotdeauna s  deduc  calea just  de rezolvare 
a ei şi totodat  s  ob in  acea unic  solu ie: acesta este tipul de gândire verificat cu ajutorul testelor clasice de 
inteligen .  Gândirea divergent  dimpotriv , caut  mai multe posibilit i de solu ionare şi  prin aceasta 
modalit ti noi, originale de utilizare a stadiului dat al cunoaşterii. Guilford a relevat trei grupe de factori 
implica i în crea ie: mobilitate, flexibilitate şi elaborare. 
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 În anii 1980, creativitatea devine o tem  predilect  a studiilor de psihologie aplicat . O dovad  a 
importan ei acordate acestui domeniu  în contextul social al anilor respectivi este organizarea unor expozi ii 
dedicate creativit ii. Aceste expozi ii marcheaz  momentul revigor rii studiilor experimentale în psihologia 
creativit ii şi apari ia unui nou model şi a unei noi metodologii  şi anume cea de tip cognitivist. 
 În ultimul timp studiile asupra creativit ii şi-au l rgit cadrul de referin . Cercet rile au pus în eviden  
raportul  dintre gândirea creativ  şi gândirea critic  precum şi rolul  unor variabile cum ar fi stilul personal. Mai 
mult decât atât s-a pus problema poten ialului creativ (de care dispune în grade diferite fiecare persoan ) şi a 
importan ei stimul rii şi dezvolt rii acestuia. 
 Creativitatea este un fenomen specific uman. Majoritatea specialiştilor sunt de acord c  poten ialul 
creativ este prezent la nivelul fiec rui individ, c  exist  posibilitatea transform rii acestuia din virtualitate în 
realitate, (sub influen a activ  a unui mediu educogen favorabil), adic  stimularea şi dezvoltarea  poten ialului 
creativ. Referitor la aceast  idee, P. P. Neveanu spunea c   poten ialul uman şi deci şi cel creativ nu reprezint  o 
m rime dat  definitiv.  El poate fi stimulat  printr-un  demers socio-educa ional complex şi organizat,  
cuprinzând simultan fenomene de activizare, antrenare, cultivare şi dezvoltare prin actualizarea virtu ilor 
creative, prin trecerea lor, prin afirmarea efectiv  de la posibil la real.  
 Nu trebuie s  uit m a face distinc ia între poten ialul creativ (ca posibilitate latent ) şi creativitate ( ca 
act real), distinc ie f cut  şi de Aristotel. Altminteri am putea trage pripita concluzie c , atât timp cât 
creativitatea ca premis  a produsului original este doar apanajul adultului, copilul şi chiar şi adolescentul nu 
posed  poten ial creativ. De fapt, el nu realizeaz  înc  acte de originalitate, dar aceasta nu înseamn  c  nu 
dispune de poten ialit i. În plus, s-a constatat existen a unui specific al poten ialului creativ în func ie de vârst , 
de aceea nu trebuie apreciat poten ialul copilului în func ie de realiz rile adultului. 
 Complexitatea creativit ii  necesit  participarea unui num r mare de factori,   diverşi ca natur . Pot fi 
mentiona i îns , dou  categorii de factori: 
 - factori obiectivi ( reprezenta i de condi iile de natur  social economic  şi climat cultural); 
 - factori subiectivi ( reprezenta i de factori intelectuali, aptitudini, atitudini, motiva ie şi voin  ) 
       Factorii considera i indispensabili în procesul creator sunt : flexibilitatea, fluiditatea şi originalitatea.  
 Fluiditatea const  din bog ia, uşurin a şi rapiditatea asocia iilor între imagini sau idei, debitul verbal, 
cursivitatea, boga ia idea iei.  J. Guilford deosebeşte trei tipuri de fluiditate: verbal , idea ional  şi de expresie. 
Se consider  c   nu este important  atât rapiditatea ideilor cât calitatea acestora. 
       Flexibilitatea const  în restructurarea eficient  a mersului gândirii în raport cu noile situa ii, în 
posibilitatea de a opera cu uşurint  transferul( din planul perceptiv în cel figural şi în cel conceptual) şi în 
abilitatea orient rii gândirii în direc ii cât mai diferite. (Carter). Guilford distinge trei tipuri de flexibilitate : 
figural , semantic  şi simbolic . P. P. Neveanu  o considera al turi de originalitate factor central în crea ie, 
întrucât cu cât num rul r spunsurilor este mai mare, creşte şi şansa apari iei unui r spuns original.  
         Originalitatea, definit  prin raritate şi noutate, presupune o interpretare şi exprimare personal  a 
lucrurilor, situa iilor comune. A. Koestler deosebeşte originalitatea de obişnuit prin trei criterii: a) nivelul de 
conştiin  cu care este condus  o activitate, b) tipul de îndrumare în care se încrede subiectul, c ) natura 
obstacolului care trebuie dep şit. F. Barron a determinat urm toarele elemente de originalitate: independen a în 
ra ionament, complexitate de vederi, nonconformism, sisteme perceptive bogate, capacitate înalt  de 
generalizare, siguran  de sine, autoritate. Originalitatea face ca produsul ob inut s  se caracterizeze prin noutate, 
singularitate, prospe ime, unicitate. 
           Un alt factor ce influen eaz  creativitatea este stilul perceptiv, aprehensiunea. Acest factor desemneaz  
modalitatea de reac ie cognitiv  la problemele de rezolvat. 
      Creativitatea atât la nivel individual cât şi de grup poate fi limitat  de o serie de obstacole (blocaje). 
Printre acestea,  dup  opinia lui A.Cosmovici cele mai frecvente sunt: 
 - blocajele sociale precum conformismul, neîncrederea în fantezie, imagina ie sau exagerarea valorii 
ra iunii logice etc.; 
 - blocajele metodologice care rezult  din procedeele de gândire; în aceast  categorie includem: 
rigiditatea algoritmilor anteriori; fixitatea func ional  (utilizarea unor obiecte doar potrivit func iei lor consacrate 
şi mai rar în alt scop) şi critica prematur . 
 - blocajele emotive cum ar fi: teama de a nu greşi, de a nu ne face de râs; graba de a accepta prima idee 
promovat ; descurajarea rapid  şi prematur , etc. 
 Toate aceste bariere aflate în calea manifest rii atitudinilor creative şi inovative pot fi evitate atunci 
când dezbaterea şi analiza problemelor ce urmeaz  a fi solu ionate se realizeaz  printr-o autentic  rela ionare 
interpersonal  şi lucru eficient în grup, printr-o atitudine pozitiv  a fiec rui membru al grupului fa  de sarcina 
comun , cât şi prin comunicarea deschis , necenzurat  a opiniilor proprii. O asemenea atmosfer  de lucru este 
asigurat  mai ales atunci când, pentru stimularea creativit ii grupului, se apeleaz  şi la o serie de metode şi 
procedee care s  creeze în grup o stare de relaxare, mai pu in critic , stare care s  favorizeze asocia ia cât mai 
liber  a ideilor promovate în cadrul dezbaterii.  
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Mijlocul cel mai eficient  pentru învingerea iner iei şi a barierelor psihologice în procesul crea iei este 
reprezentat de îmbin ri ale tehnicilor intuitive de crea ie. Cele mai cunoscute metode intuitive ale crea iei sunt : 
Brainstorming-ul, Sinectica, Discu ia Panel, Philips 66, Metoda 6-3-5, Metoda Delphi şi Metoda Frisco. 
           Brainstorming-ul sau ,,Asaltul creierelor,,  este o metod  eficient  pentru  generarea în  grup a ideilor, 
fiind elaborat  în anul 1948 de c tre A. Osborn. Ea reprezint  o deliberare creativ , având ca scop generarea şi 
alinierea unei serii de idei  care pot servi ca orientare pentru solu ionarea unei probleme în discu ie. 
           Principiile de baz  ale brainstorming-ului sunt: 
 - Amânarea criticii (a evalu rii ). Osborn considera c  ,, imagina ia trebuie l sat  dintâi s  se avânte 
pân  în înaltul cerului, pentru ca apoi s  revin  pe pamânt cu ajutorul gândirii critice,,( Osborn, 1971) ; 
 - necesitatea elabor rii cât mai multor idei, pe principiul transform rii cantit ii în calitate. 
 În afara acestor principii de baz , trebuie respectate şi alte reguli cum ar fi : se încurajeaz  enun area şi 
a ideilor aparent bizare, ieşite din comun, dar care prin analiz , pot deveni foarte eficiente, se stimuleaz  
combinarea şi îmbun t irea  ideilor, formularea unor idei generate atât de gândirea personal  cât şi de cea  a 
celorlal i membri ai grupului.  
           Metoda 6-3-5  presupune 6  persoane care formuleaz  in ial câte 3 idei fiecare. Cifra  5 reprezint  num rul 
de persoane care prelucreaz  primele 3 idei ale vecinului. Schimbul de idei se realizeaz  pân  când cele 3 idei 
in iale trec pe la fiecare membru al grupului. În final se centralizeaz  ideile şi se transmit conducerii. 
           Metoda Philips 66 a fost elaborat  de  J. D. Philips şi reprezint  de fapt un brainstorming la care num rul 
de paticipan i este 6, iar durata discu iilor este limitat  la 6 minute. Exist  mai multe grupuri alc tuite din câte 6 
membri, fiecare  având un lider care realizeaz  raportul ideilor. 
           Metoda Delphi a fost elaborat  de O. Helmer şi const  în consultarea reciproc  între participan i.  Se 
elaboreaz  un chestionar cu privire la tema în discu ie ce se trimite spre completare unor specialişti în domeniu. 
Dup  aceasta se colecteaz  r spunsurile. Ulterior se retrimit chestionarele spre completare de data aceasta fiind 
înso ite de r spunsurile nenominalizate ale celorlal i participan i. Se elimin  treptat ideile care se abat de la 
medie, circuitul încheindu-se o dat  cu stabilizarea r spunsurilor. 
           Metoda Frisco  are ca scop descoperirea, în vederea rezolv rii unor probleme dificile, complexe, a unor 
c i de rezolvare cât mai simple şi mai eficiente. Presupune constituirea a dou  echipe. Echipa de investigare, 
format  din 12-15 persoane examineaz  problema, reimagineaz  metodele şi rezolv rile clasice, le analizeaz  
critic şi eviden iaz  dificult ile  de baz . Echipa de crea ie propriu zis , format  din 5-6 exper i, primind lista de 
control de la prima echip , încearc  s  g seasc  rezolv ri noi sau m car s  le îmbog easc  pe cele existente. 
 În ultima vreme specialiştii s-au axat pe elaborarea unui program de promovare în activitatea de 
înv are a unor noi moduri şi stiluri de gândire menite s  contribuie la fundamentarea unei înv ri eficiente, 
durabile şi constructive. Este vorba despre promovarea metodelor de dezvoltare a gândirii critice a elevilor, 
menite s  îi ajute ca, prin confruntarea de idei, prin colaborare şi cooperare s  g seasc  solu ii adecvate 
problemelor date spre rezolvare. Acest program educa ional a fost ini iat de c tre Jeannie Steele şi Kurtis 
Meredith în anul 1995 iar ast zi, prin intermediul Funda iei pentru o Societate Deschis  cu sediul la New York, 
el este promovat în multe dintre rile lumii. În ara noastr , unul dintre profesorii formatori în domeniul 
strategiilor de înv are eficient  şi de promovare a gândirii creative în activitatea cu elevii şi studen ii, Ion Al. 
Dumitru, a publicat lucrarea „Dezvoltarea gandirii critice si invatarea eficienta” (Editura de Vest, Timisoara, 
2000) în care ne prezint , în sintez , principalele caracteristici ale acestor metode.  În primul rând trebuie 
men ionat faptul c , din perspectiva acestei concep ii, a gândi critic nu înseamn  a avea o pozi ie negativ , 
nerealist , neeficient  ci dimpotriv , gândirea critic  este un mod de a aborda şi rezolva problemele în mod 
constructiv, cu scop de fundamentare şi întemeiere a opiniilor, de argumentare ra ional  a lor, de acceptare a 
acestora în cunoştin  de cauz .  
 Ea presupune: formularea de c tre fiecare elev/student a unor p reri proprii, personale, eventual 
originale, referitoare la o problem , dezbaterea responsabil  a ideilor şi solu iilor avansate de fiecare individ în 
mod individual sau ca rezultat al muncii în grup,  manifestarea unui grad înalt de flexibilitate, toleran  şi respect 
fa  de ideile altora şi deci, acceptarea diversit ii de opinii şi idei şi  adresarea unor întreb ri de tipul: „ce ar fi 
dac ?”, „ce s-ar întâmpla atunci când?” etc. pentru a favoriza explorarea fenomenelor din mai multe perspective 
chiar şi atunci când unele dintre acestea sunt doar posibile sau probabile etc. 
 Aceste particularit i ale gândirii critice, cât şi metodele utilizate pentru dezvoltarea acesteia o apropie 
foarte mult de particularit ile creativit ii de grup şi de procedeele folosite pentru stimularea acesteia. Astfel, 
printre principalele metode de dezvoltare a gândirii critice amintim: 
 a)  „Gândi i / Lucra i în perechi / Comunica i”. Pornind de la o întrebare a profesorului, elevii îşi 
elaboreaz  individual r spunsurile, pentru ca apoi, în perechi, s  îşi comunice unii altora aceste r spunsuri, s  se 
asculte şi s  încerce ca în final s  ajung  la un consens sau la un r spuns nou, îmbun t it ca urmare a discu iilor; 
 b) Metoda cubului. Îi ajut  pe elevi s  studieze o tem , un concept din perspective diferite; ea presupune 
utilizarea unui cub  (real sau imaginar) care are diferite instruc iuni notate pe fiecare fa  a sa, dupa cum 
urmeaz : Descrie; Compar ; Asociaz ; Analizeaz ; Aplic ; Argumenteaz . Profesorul le cere elevilor s  scrie 
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despre un anumit concept sau o anumit  tem  parcurgând toate cele şase fe e ale cubului. Este preferabil s  se 
respecte ordinea prezentat  pentru c  aceasta îi conduce pe elevi în mod treptat spre o gândire complex . 
 c) Tehnica „ciorchinelui”. Este o tehnic  de predare-înv are care îi încurajeaz  pe elevi s  gândeasc   
liber şi deschis, s  eviden ieze diferitele conexiuni dintre idei sau chiar s  construiasc  noi asocia ii dintre 
acestea. Tehnica „ciorchinelui” se poate utiliza şi individual, dar folosit  în grup d  posibilitatea fiecarui elev s  
ia cunoştin  de ideile altora, de leg turile şi asocia iile dintre acestea realizate de colegii s i. 
 d) Investiga ia comun  şi re eaua de discu ii. Este o tehnic  de înv are bazat  pe activitatea în grup, 
activitate ghidat  de una sau mai multe întreb ri formulate de profesor şi care admit r spunsuri diferite, rezultat 
al unor op iuni bazate pe argumente. Aceast  metod  presupune: citirea  de c tre elevi, individual, a unui text 
care con ine idei susceptibile de interpret ri diverse; gruparea elevilor în perechi şi colaborarea lor pentru a 
r spunde la una sau mai multe întreb ri formulate de c tre profesor; constituirea la nivelul întregii clase a unei 
„re ele de discu ii” între adep ii unei pozi ii care s  produc  argumentele necesare sus inerii acesteia şi s  
contracareze contraargumentele.  
 În activitatea de instruire bazat  pe investiga ia în grup şi re eaua de discu ii, trebuie respectate cateva 
cerinte: încurajarea particip rii tuturor membrilor grupului la discu ii pentru a realiza investiga ia în comun şi 
rezumarea argumentelor grupului cu acordul tuturor participan ilor; concentrarea pe „demontarea” argumentelor 
pozi iei adverse şi nu pe „atacul la persoan ”. 
 O astfel de metod  de instruire contribuie la dobândirea de c tre elevi a unor abilit i şi deprinderi 
referitoare la:  receptivitatea la argumentele oferite în sprijinul propriilor convingeri; posibilitatea de a face 
presupuneri în legatur  cu convingerile şi credin ele altora; capacitatea fiec ruia de a-şi exprima deschis şi liber 
dezacordul într-o problem ; capacitatea creativ  pus  în eviden  prin construirea unor demersuri cognitive 
originale, dar şi puternic argumentate etc. 
       
Concluzii 
 
 Educarea creativit ii elevilor/ studen ilor contribuie în mod substan ial la l rgirea experien ei lor 
cognitive, creşterea curiozit ii şi interesului pentru cunoaştere, dezvoltarea competen elor lingvistice, câştigarea 
anumitor abilit i şi nu în ultimul rând la apari ia competitivit ii ca factor catalizator al tuturor activit ilor 
desf şurate şi ca expresie a creşterii şi implic rii lor în colectivitate. 
 Metodele şi tehnicile de dezvoltare a gândirii creative utilizate de c tre profesori în activitatea 
desf şurat  cu grupurile de elevi/studen i constituie un mijloc important  pentru dezvoltarea câmpului de 
cunoaştere, fixarea unor cunoştin e, valorificarea aptitudinilor şi dezvoltarea personalit ii creative şi de 
cooperare. 
 Dezvoltarea poten ialului creativ la elevi este favorabil  începerii unui antrenament prin exerci ii care s  
urm reasc  atingerea factorilor intelectuali ai creativit ii: flexibilitatea, fluiditatea, originalitatea, sensibilitatea 
şi intui ia. 
 Comunicarea este instrumentul prin care profesorul stimuleaz  creativitatea elevilor/studen ilor şi 
totodat  modalitatea prin care aceştia îşi exteriorizeaz  poten ialul creativ. Crea ia în sine este rezultanta 
simbiozei comunic rii dintre profesor şi elev. De aceea în actul de înv are accentul trebuie s  cad  nu pe 
reproducerea informa iilor transmise ci pe crearea unor noi idei care s  reflecte nota personal  a fiec rui elev. 
Înv area este eficient  dac  are rolul de a spori capacitatea creativ  şi inovativ  a elevilor.  
 Prin urmare, supunerea grupurilor şcolare şi în general a oric rui grup unei cercet ri ştiin ifice, realizat  
din perspectiva noilor achizi ii ale psihosociologiei, poate oferi profesorilor dar şi altor specialişti modalit i  
eficiente de optimizare a activit ii lor didactice. 
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Rezumat 

Expresia “drepturile omului” şi evident conţinutul informaţional şi conceptual al acesteia a determinat în decursul 
timpului o serie de poziţii ale teoreticienilor dreptului, şi nu numai al acestora, amintind aici de sociologi, psihologi, analişti 
politici, jurişti, economişti etc.,opinii care s-au situat adesea la poluri opuse, dar care în cele din urmă au condus la ideea 
centrală conform căreia această expresie evoca drepturile fundamentale ale fiinţei umane, fiinţă înzestrată cu raţiune şi 
conştiinţă şi căreia îi sunt recunoscute drepturile sale naturale, ca drepturi inalienabile şi imprescriptibile. 

 
Cuvinte cheie: cetăţeni, drepturi, îndatoriri, libertate 
 

Introducere 
 
 Conceptul  "drepturile omului" a cunoscut un laborios şi îndelungat proces de cristalizare, înf işându-se 
în prezent ca o abordare  deosebit de complex , ce ine atât de ordinea juridic  intern , cât şi de cea 
interna ional . Atât  statele cât şi întreaga comunitate  interna ional   vegheaz  la  respectarea drepturilor şi 
libert ilor fundamentale ale oamenilor, promovarea şi ap rarea lor. 
 Drepturile omului reprezint  norme constitu ionale, dar şi de drept interna ional, configurându-se ca un  
principiu juridic aplicabil în rela iile dintre state. Largul interes de care se bucur  ast zi problematica drepturilor 
omului constituie, de altfel, o recunoaştere de net g duit a complexit ii şi originalit ii ei.  F r  aceste drepturi 
nu se poate înfaptui o societate democratic ,  aceasta este o  condi ie fireasc  a afirm rii demnit ii fiec rui 
individ. 
 Drepturile fundamentale sunt considerate acele drepturi care îndeplinesc urm toarele condi ii: sunt 
drepturi subiective; sunt drepturi esen iale pentru cet eni; datorit  importan ei lor sunt înscrise, în acte deosebite 
cum ar fi declara ii de drepturi şi legi fundamentale (constitu ii).  
Drepturile fundamentale sunt drepturi subiective, ele fiind în ultim  instan  facult i ale subiectului raportului 
juridic de a ac iona într-un anumit fel sau de a cere celuilalt sau celorlalte subiecte, o atitudine corespunz toare şi 
de a beneficia de protec ia şi sprijinul statului în realizarea preten iilor legitime.  
Cuprins 
Drepturile fundamentale sunt drepturi esen iale pentru cet eni. J. J. Rousseau le denumeşte drepturi esen iale ale 
naturii de care nimeni nu se poate atinge în nici un fel. Prof. I. Muraru defineşte drepturile fundamentale ca fiind 
acele drepturi subiective, ale cet enilor, esen iale pentru via , libertatea şi demnitatea acestora, indispensabile 
pentru libera dezvoltare a personalit ii umane, drepturi stabilite prin Constitu ie şi garantate prin Constitu ie şi 
legi. 
  Constitu ia României utilizeaz  termenul drept, atunci când consacr  dreptul la via  (art.22), dreptul la 
ap rare (art. 24), dreptul la informa ie (art. 31), dreptul la vot (art. 34) etc.  În schimb, Constitu ia foloseşte 
termenul de libertate atunci când reglementeaz  libertatea conştiin ei (art. 29),  libertatea de exprimare (art. 30),  
libertatea întrunirilor (art. 36), etc.  
Se pune întrebarea, dac  între libertate şi drept exist  o deosebire?  Prof. I. Muraru, arat  c  terminologia 
constitu ional  referitoare la aceste dou  concepte, drept şi libertate, deşi nuan at , desemneaz  o singur  
categorie juridic  şi anume, dreptul fundamental sus inând c  dreptul este o libertate iar libertatea este un drept.  
Frecvent, drepturile omului şi cet eanului sunt denumite libert i publice. Expresia libert i publice este o 
expresie cuprinz toare, ea evoc  atât libert ile cât şi drepturile omului precum şi faptul c  acestea apar in 
dreptului public şi anume Dreptului Constitu ional. 
 Exist  unele diferen ieri între drepturi şi libert i publice şi drepturi fundamentale. Astfel prin libertate 
potrivit DEX se în elege posibilitatea de a ac iona dup  propria voin  sau dorin ; posibilitatea de ac iune 
conştient  a oamenilor în condi iile cunoaşterii (şi st pânirii) legilor de dezvoltare a societ ii şi naturii. 
Libertatea este exercitarea unei puteri de c tre subiect, ceea ce presupune din partea celorlal i subiec i, numai o 
obliga ie negativ , respectiv s  nu fac  ceva care s  implice exercitarea libert ii. Spre deosebire de libertate, 
dreptul presupune obliga ii atât pozitive cât şi negative, adic  de a face, a da, cât şi de a nu face, a nu da; este 
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adev rat c  libertatea presupune şi obliga ii pozitive, dar numai pentru stat, atunci când este chemat s  o 
garanteze. 
 Expresia drepturile omului evoc  drepturile fiin ei umane, fiin  înzestrat  cu ra iune şi conştiin  şi 
c reia îi sunt recunoscute drepturile sale naturale, ca drepturi inalienabile şi imperscriptibile. Omul îns , într-o 
societate organizat  în stat, se prezint  juridiceşte sub trei ipostaze distincte: cet ean str in sau apatrid. Pe planul 
realit ilor juridice interne omul devine cet ean, astfel spus fiin  uman , se integreaz  într-un anumit sistem 
social-politic, comandat de reguli juridice (desigur în principal, pentru ca exist  şi reguli religioase, morale, 
politice).  
 Sintetizând, vom putea re ine c  drepturile omului pe planul realit ilor universale devin drepturi ale 
cet enilor pe planul realit ilor interne în domeniul reglement rilor juridice, existând reglement ri interna ionale 
şi reglement ri interne. Realizarea unei corela ii cât mai reuşite între aceste dou  categorii de reglement ri 
implic  asigurarea drepturilor cet enilor la nivelul standardelor impuse de reglement rile interna ionale, lucru 
dificil de realizat şi care cere timp, fa  de marea diversitate în dezvoltarea economic , social  şi cultural  a 
statelor lumii. 
 Îndatoririle fundamentale  constituie  garan ia îndeplinirii drepturilor fundamentale. Îndatoririle 
fundamentale sunt acele obliga ii c rora societatea, la un moment dat, le atribuie o valoare mai mare  ce se 
reflect  în regimul juridic special ce li se atribuie.  Astfel spus, din noianul de obliga ii pe care un cet ean le 
poate avea, în multitudinea de raporturi juridice - inclusiv cele constitu ionale - în care intr , numai unele au 
valoare de îndatoriri fundamentale.  
 Indatoririle fundamentale sunt acele obliga ii ale cet enilor considerate esen iale de c tre popor pentru 
realizarea intereselor generale, înscrise în Constitu ie şi asigurate în realizarea lor prin convingere sau la nevoie 
prin for a de constrângere a statului. 
 Pe plan mondial preocup rile pentru promovarea drepturilor omului s-au concretizat în câteva 
documente de real  valoare, între care trebuie men ionate îndeosebi: Declara ia Universal  a Drepturilor Omului 
(10 decembrie 1948); Pactul interna ional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi Pactul 
interna ional cu privire la drepturile civile şi politice; Actul final al Conferin ei pentru securitate şi cooperare în 
Europa (Helsinki 1975), Carta social  european  semnat  la Torino la 18 octombrie 1961, etc. Nu pot fi omise o 
serie de Organiza ii interna ionale care au adus o contribu ie enorm  la promovarea drepturilor şi libert ilor 
fundamentale ale omului: Consiliul Europei, Uniunea European , ONU, etc. 
 Ideile generoase cuprinse în Statutul Consiliului Europei, care au c l uzit aceast  prestigioas  
organiza ie de la constituirea sa, şi-au g sit concretizarea şi materializarea în Conven ia European  pentru 
protec ia drepturilor omului, adoptat  în 1950, care ulterior a fost completat  cu mai multe protocoale anexe. 
Trebuie îns  observat c  în compara ie cu sistemul de protec ie a drepturilor omului existent în  cadrul 
Organiza iei Na iunilor Unite, mecanismul european ofer  imaginea unui sistem mult mai integrat, cu posibilit i 
sporite pentru repararea înc lc rilor drepturilor omului în cazurile în care acestea au fost nesocotite.  
 La nivelul Uniunii Europene, documentul care atest  şi confirm  drepturile fundamentale ale cet enilor 
europeni este Carta Drepturilor Fundamentale. În cadrul Consiliului European de la Nisa (decembrie 2000), 
Consiliul, Parlamentul European şi Comisia European  au semnat “Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene” . 
 Prin acest document sunt reunite într-un cadru unic drepturile civile, politice, economice şi sociale – 
consacrate într-o serie de documente interna ionale, europene şi nationale. Din punct de vedere al sferei 
subiectelor de drept, Carta nu face nici o deosebire între cet enii care se afl  în mod legal pe teritoriul 
comunitar. 
 
Drepturile, libert ile şi îndatoririle fundamentale ale cet eanului român 
 Cet enii beneficiaz  de drepturile şi de libert ile consacrate prin Constitu ie şi prin alte legi şi au 
obliga iile prev zute de acestea. Ei sunt egali în fa a legii şi a autorit ilor publice, f r  privilegii şi f r  
discrimin ri.  Nimeni nu este mai presus de lege.  
 Dreptul la via   şi la integritate fizic  şi psihic  ale persoanei sunt garantate. Nimeni nu poate fi supus 
torturii şi nici unui fel de pedeaps  sau de tratament inuman ori degradant.  Pedeapsa cu moartea este interzis . 
Libertatea individual  şi siguran a persoanei sunt inviolabile. Perchezi ionarea, re inerea sau arestarea unei 
persoane sunt permise numai în cazurile şi cu procedura prev zute de lege. Re inerea nu poate dep şi 24 de ore. 
 Arestarea preventiv  se dispune de judec tor şi numai în cursul procesului penal.  Arestarea preventiv  
se poate dispune pentru cel mult 30 de zile şi se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, f r  ca durata total  s  
dep şeaşc  un termen rezonabil şi  nu mai mult de 180 de zile.  Celui re inut sau arestat i se aduc la cunoştin  în 
limba pe care o în elege motivele re inerii sau ale arest rii. Persoana arestat  preventiv are dreptul s  cear  
punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cau iune.  Nici o pedeaps  nu poate fi stabilit  sau 
aplicat  decât în condi iile şi în temeiul legii. 
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 Dreptul la ap rare este garantat. În tot cursul procesului, p r ile au dreptul s  fie asistate de un avocat, 
ales sau numit din oficiu. 
 Dreptul la liber  circula ie, în ar   şi în str in tate este garantat.  Fiec rui cet ean îi este asigurat 
dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedin a în orice localitate din ar , de a emigra, precum şi de a reveni în 
ar . Autorit ile publice respect  şi ocrotesc via a intim , familial  şi privat . Persoana fizic  are dreptul s  

dispun  de ea îns şi, dac  nu încalc  drepturile şi libert ile altora, ordinea public  sau bunele moravuri. 
 Domiciliul şi reşedin a sunt inviolabile. Nimeni nu poate p trunde sau r mâne în domiciliul ori în 
reşedin a unei persoane f r   învoirea acesteia. Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al 
convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil. 
 Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credin elor religioase nu pot fi îngr dite sub nici o 
form . Nimeni nu poate fi constrâns s  adopte o opinie ori s  adere la o credin  religioas , contrare 
convingerilor sale. Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credin elor şi libertatea crea iilor de 
orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt 
inviolabile. Cenzura de orice fel este interzis . Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, 
via a particular  a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. 
 Dreptul persoanei de a avea acces la orice informa ie de interes public nu poate fi îngr dit. Autorit ile 
publice, potrivit competen elor ce le revin, sunt obligate s  asigure informarea corect  a cet enilor asupra 
treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. 
 Dreptul la înva tur  este asigurat prin înv mântul general obligatoriu, prin înv mântul liceal şi prin 
cel profesional, prin înv mântul superior, precum şi prin alte forme de instruc ie şi de perfec ionare. 
 Înv mântul  de toate gradele se desf şoar  în limba român . De asemenea şi dreptul persoanelor 
apar inând minorit ilor na ionale de a înv a limba lor matern  şi dreptul de a putea fi instruite în  aceast  limb  
sunt garantate. Înv mântul de stat este gratuit, potrivit legii. Înv mântul de toate gradele se desfaşoar  în 
unit i de stat, particulare şi confesionale, în condi iile legii.  
 Autonomia universitar  este garantat .  Statul asigur  libertatea înv mântului religios, potrivit 
cerin elor specifice fiec rui cult. În şcolile de stat, înv mântul  religios este organizat şi garantat prin lege. 
 Accesul la cultur  este garantat, în condi iile legii. Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi 
de a accede la valorile culturii na ionale şi universale nu poate fi îngr dit . 
 Dreptul la ocrotirea s n t ii este garantat. Statul este obligat s  ia m suri pentru asigurarea igienei şi a 
s n t ii publice.Statul recunoaşte dreptul oric rei persoane la un mediu înconjur tor s n tos şi echilibrat 
ecologic.  Cet enii au drept de vot de la varsta de 18 ani, împlini i pân  în ziua alegerilor inclusiv. Nu au drept 
de vot debilii sau aliena ii mintal, cei puşi sub interdic ie şi nici persoanele condamnate prin hot râre 
judec toreasc  definitiv  la pierderea drepturilor electorale. 
 Dreptul de a fi ales în Parlamentul European este garantat. Mitingurile, demonstra iile, procesiunile sau 
orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desf şura numai în mod paşnic, f r  nici un fel de arme. 
 Cet enii se pot asocia liber în partide politice, în  sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.  
 Dreptul la munc  nu poate fi îngr dit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupa iei, precum şi a locului 
de munc  este liber . Munca for at  este interzis .  
 Salaria ii au dreptul la grev  pentru ap rarea intereselor profesionale, economice şi sociale. 
 Dreptul de proprietate precum şi crean ele asupra statului sunt garantate. Proprietatea privat  este 
garantat  şi ocrotit  în mod egal de lege, indiferent de titular. Accesul liber al persoanei la o activitate 
economic , libera ini iativ  şi exercitarea acestora în condi iile legii sunt garantate. 
 Dreptul la moştenire este garantat. 
 Statul este obligat s  ia m suri de dezvoltare economic  şi de protec ie social , de natur  s  asigure 
cet enilor un nivel de trai decent.  Cet enii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate pl tit, la asisten   
medical  în unit ile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigur ri sociale publice sau private, 
prev zute de lege.  Familia se întemeiaz  pe c s toria liber consim it  între so i, pe egalitatea acestora şi pe 
dreptul şi îndatorirea p rin ilor de a asigura creşterea, educa ia şi instruirea copiilor.  
 Copiii din afara c s toriei sunt egali în fa a legii cu cei din c s torie. Copiii şi tinerii se bucur  de un 
regim special de protec ie şi de asisten  în realizarea drepturilor lor.  Statul acord  aloca ii pentru copii şi 
ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap.  
 Persoanele cu handicap se bucur  de protec ie special . Lor li se asigur  realizarea unei politici 
na ionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea particip rii efective a 
persoanelor cu handicap în via a comunit ii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin p rin ilor şi tutorilor. 
 Cet enii au dreptul s  se adreseze autorit ilor publice prin peti ii formulate numai în numele 
semnatarilor. Persoana v t mat  într-un drept al s u ori într-un interes legitim, de o autoritate public , printr-un 
act administrativ sau prin nesolu ionarea în termenul legal a unei cereri, este îndrept it  s  ob in  recunoaşterea 
dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.  
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Îndatoririle fundamentale 
 Fidelitatea fa  de ar  este sacr . Cet enii c rora le sunt încredin ate func ii publice, precum şi 
militarii, r spund de îndeplinirea cu credin  a obliga iilor ce le revin şi în acest scop vor depune jur mântul 
cerut de lege. Ap rarea rii  este obligatorie. Cet enii au dreptul şi obliga ia s  apere România. Condi iile 
privind îndeplinirea îndatoririlor  militare se stabilesc prin lege organic .  
 Contribu iile  financiare sunt obligatorii. Cet enii au obliga ia s  contribuie, prin impozite şi prin taxe, 
la cheltuielile publice.  Sistemul legal de impuneri trebuie s  asigure aşezarea just  a sarcinilor fiscale. Orice alte 
presta ii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situa ii excep ionale. 
 Exercitarea drepturilor şi a libert ilor se garanteaz . Cet enii români, cet enii str ini şi apatrizii 
trebuie s -şi exercite drepturile şi libert ile constitu ionale cu bun  credin , f r  s  încalce drepturile şi 
libert ile celorlal i. Cet eanul român este  beneficiarul cet eniei europene consfin ite în documentele oficiale 
ale Uniunii Europene. 
 Uniunea European , organiza ie european  cu caracter economic, politic, social şi cultural, se 
întemeiaz  pe valorile indivizibile şi universale ale demnit ii umane, libert ii, egalit ii şi solidarit ii.  
 Uniunea situeaz  persoana în centrul ac iunii sale instituind cet enia Uniunii şi creând un spa iu de 
libertate, de securitate şi de justi ie. Tot ea contribuie la p strarea şi dezvoltarea acestor valori comune 
respectând diversitatea culturilor şi tradi iilor popoarelor Europei, precum şi a identit ii na ionale a statelor 
membre şi a organiza iilor puterilor publice la nivel na ional, regional şi local.  
 Uniunea caut  s  promoveze o dezvoltare echilibrat  şi durabil  şi asigur  libera circula ie a 
persoanelor, m rfurilor, serviciilor şi a capitalurilor, precum şi libertatea de stabilire. Uniunea European  a 
elaborat o serie de documente oficiale privind drepturile şi libert ile cet enilor statelor membre printre care cea 
mai important  este Carta Drepturilor Fundamentale care dispune de o serie de institu ii dar şi de tratate care 
stipuleaz  printre articolele lor privilegii şi obliga ii ale cet enilor europeni.  
 Uniunea European  confer  cet enilor europeni 4 drepturi fundamentale: libertatea de circula ie şi de 
stabilire a reşedin ei oriunde în Uniunea European ; dreptul de a vota şi de a  candida în alegerile locale şi pentru 
Parlamentul European, în ara de reşedin ; dreptul de a beneficia, pe teritoriul unui stat ter  (care nu este 
membru al Uniunii Europene), de protec ie consular  şi diplomatic  din partea autorit ilor unui alt stat membru, 
în cazul în care statul din care provine persoana respectiv  nu are reprezentan  diplomatic  sau consular  în acel 
stat ter ; dreptul de peti ie şi recurs la Mediatorul European.  
 
Concluzii 
 Cercetarea drepturilor şi libert ilor omului şi cet eanului este o misiune permanent  îndeosebi a 
juriştilor pentru c , limba în care drepturile omului sunt formulate este mai întâi cea a dreptului şi deci juriştilor 
le revine, în primul rând, misiunea de a aduna elementele disparate şi de a face din ele sinteza. Cercetarea 
drepturilor şi libert ilor cet eneşti trebuie s  realizeze clarific rile necesare ( no iunile, vocabularul folosit), s  
permit  eviden ierea progreselor dar şi a r mânerilor în urm , s  ofere solu ii legislative care s  permit  o real  
promovare a respectului pentru aceste drepturi. 
 Aşadar, dac  oamenii de rând au conştiin a drepturilor fundamentale care trebuie s  le fie garantate de 
stat şi societate, juriştii, oamenii legii,  au instrumentele prin care se poate realiza acest lucru. In fine, dac  statul 
ofer  sistemul, juriştii – instrumentele, oamenii -conştiin a moralit ii bazate pe valorile binelui şi adev rului, 
societ ii în ansamblul ei nu-i revine altceva de f cut decât s  garanteze îndeplinirea obiectivelor vizate în 
folosul tuturor. 
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Rezumat 
 În sistemul de învăţământ superior militar pe baza experienţei organizatorice şi metodologice, generată de noi 
concepte şi orientări didactice internaţionale, se conturează pregnant importanţa socială a educaţiei fizice. Obiectivele 
importante ale procesului instructiv-educativ, din instituţiile de învăţământ superior militar orientate de noua concepţie la 
baza căreia primează obiectivele de integrare Europeană şi Euro-Atlantice, determină rolul şi locul educaţiei fizice în 
învăţământul superior militar.  
 
Cuvinte cheie: învăţământ militar, educaţie fizică, sport. 
 

Introducere 
              
 În sistemul de înv mânt superior militar pe baza experien ei organizatorice şi metodologice, generat  

de noi concepte şi orient ri didactice interna ionale, se contureaz  pregnant importan a social  a educa iei fizice. 
Obiectivele importante ale procesului instructiv-educativ, din institu iile de înv mânt superior militar orientate 
de noua concep ie la baza c reia primeaz  obiectivele de integrare European  şi Euro-Atlantice, determin  rolul 
şi locul educa iei fizice în înv mântul superior militar. Chiar dac  acest punct de vedere vine în contradic ie cu 
tradi ionalismul conceptual al înv mântului românesc rolul specialiştilor din domeniul educa iei fizice şi 
sportului este de a descoperi noi metode şi procedee, pentru atingerea obiectivelor şi implicit a finalit ilor 
educa iei fizice. Aceste inadverten e din lumea specialiştilor au condus la solu ionarea fundament rii ştiin ifice 
pentru practicarea educa iei fizice şi sportului, cu scopul perfec ion rii continue şi conştientizate a preg tirii 
specifice a studen ilor.  

 În contextul integr rii europene, educa ia fizic  şi sportul devine o disciplin  nu numai interdisciplinar , 
dar mai ales obligatorie. Mai mult decât atât, în contextul actual interna ional educa ia fizic  universitar , 
respectiv subsistemul educa iei fizice militare reprezint  pentru sportul de performan  principala pârghie de 
lansare în procesul selec iei. În acest sens, educa ia fizic  militar  din institutele de înv mânt superior va 
determina din punct de vedere teoretic, dar mai ales practic procesul înv are-perfec ionare-antrenament pentru 
activitatea sportiv  din acest subsistem. Dac  din punct de vedere istoric, idealul de frumos şi armonie „Kalos 
kai agathos” din Grecia Antic  a dobândit caracterul militarist al Romei Antice, atunci istoria modern  sus ine 
ideea potrivit c reia educa ia fizic  trebuie s  r spund  unei noi comenzi sociale. Astfel, institu iile de 
înv mânt superior cu caracter militar vor transforma elul – educa iei prin mişcare – într-o prioritate de 
integrare a posibilit ilor fizice în circuitul performan ial uman. În acest context, educa ia fizic  a subsistemului 
educa iei fizice militare este determinat  şi concomitent se impune disciplinei educa iei fizice interna ionale. Mai 
mult decât atât, având în vedere poten ialul prezent românesc în lumea sportului interna ional european, 
obiectivele educa iei fizice militare româneşti din institutele de înv mânt superior corespund promov rii 
studen ilor domeniului sportului militar.  

 Evolu ia programei disciplinei Educa ie fizic  şi abordarea liniilor metodologice în activitatea practic  
determin  preocup ri în ceea ce priveşte:  

 - preocuparea diferen iat  pentru dezvoltarea fizic  armonioas ;                                                                        
 - tratarea diferen iat  în raport cu nivelul de preg tire, motiva iile şi op iunile studen ilor;  
 - concordan a dintre con inutul lec iilor şi mijloacele specifice de realizare; 
 - l rgirea con inutului educa iei fizice în func ie de  specificul probei, respectiv înotul aplicativ din 

pentatlonul militar. 
 Aspectele men ionate anterior vor determina aprecierea obiectiv  a tuturor studen ilor facult ilor 

militare, care reuşesc s  ob in  performan e maximale la nivelul cerin elor programelor actuale, raliate la nivelul 
obiectivelor europene de integrare, dar mai ales la nivelul exigen elor de integrare Euro-Atlantic .  

 În func ie de caracteristicile tradi ionale ale sistemului de înv mânt superior militar românesc, în 
proiectarea con inutului didactic al disciplinei universitare “Educa ie fizic ”, este necesar   ralierea func iilor 
aplicative ale exerci iului fizic, la particularit ile actelor motrice specifice  probei de înot aplicativ din 
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pentatlonul militar (L.P. Matveev, 1983; S.S. Korovin, 1997, P. Burloiu, 1997; P. Golea, 2002). Este eviden iat 
rolul educa iei fizice de profil specializat, respectiv educa ia fizic  militar  şi influen a acesteia asupra form rii 
personalit ii şi a integr rii sociale individuale (A. Dragnea, 2002; A. Dragnea, S.M. Teodorescu, 2002).  

 În viziunea autorilor I. Şiclovan, (1972); S.S. Korovin (1997); T.I. Grimalschi, (1997), sistemul 
educa iei fizice universitare, prin tipologia specific  lec iilor, trebuie s  cuprind  un complex al activit ilor de 
educa ie fizic , prin care se vor realiza atât obiectivele şi sarcinile prev zute în programa analitic  a disciplinei, 
cât şi obiectivele pentru antrenamentul sportiv contemporan caracteristic competi iilor militare la nivel na ional 
şi interna ional, respectiv: 

 - socializarea individului prin stabilirea unui sistem de valori, în sensul form rii personalit ii acestuia 
prin mijloace generale şi specifice, caracteristice practic rii sportului de performan ; 

 - influen a factorilor genetici, biologici, fizici, psihomotrici, în actul selec iei; 
 - încadrarea personalit ii studentului în contextul social-integrativ, în consonan  cu aspectele 

performan iale interna ionale, prin sistemul lec iilor disciplinei “Educa ia fizic ” universitar ;  
 - abordarea func iilor educa iei fizice universitare la nivelul dep şirii calit ilor şi posibilit ilor 

individuale, în concordan  cu metodica de înv are a tehnicii de trecere a obstacolelor în proba de înot 50m cu 
obstacole din  pentatlonul militar. Educa ia fizic  militar  este activitatea destinat  pentru îmbun t irea şi 
men inerea la un nivel înalt, superior a calit ilor motrice de baz , în special for , rezisten  şi îndemânare, a 
priceperilor şi deprinderilor motrice şi utilitar aplicative pentru tot personalul armatei.  

 Analizând ac iunile militare din punct de vedere al efortului pe care acestea îl solicit , rezult  
dimensiunile educa iei fizice. Valorificarea maxim  a posibilit ilor fiziologice şi psihomotrice ale lupt torilor 
pentru rezolvarea misiunilor, este obiectivul prioritar al acestora. Dinamismul ac iunilor, întrep trunderea 
formelor şi procedeelor de lupt , complementarea şi suple ea lor pe toat  durata unui conflict, sunt caracteristici 
ale luptei armate care determin  întregul con inut al acestei activit i. „(Educa ia fizic  asigur  suportul cantitativ 
şi calitativ biopsihomotric, la care se adaug  un sistem variat de priceperi şi deprinderi motrice şi utilitar 
aplicative (I. Leonte, 1998). 

 Toate acestea valorificate extensiv, realizeaz  temelia pe care trebuie s  se constituie piramida 
cunoştin elor de specialitate ale fiec rei arme din armata român . Educa ia fizic  militar  porneşte de la valorile 
psihomotrice ale tinerilor şi cadrelor militare, pe anumite perioade încadrate în limite ale grupelor de vârst , 
raportându-se la obiectivele şi con inuturile programului preg tirii specifice.  

 Educa ia fizic  militar  nu înseamn  doar preg tirea organismului pentru efort, ea fiind determinat  şi 
de amploarea procesului instructiv educativ care include multiple activit i didactice de înv are, consolidare şi 
perfec ionare a priceperilor şi deprinderilor motrice, ac iuni de educare a posturii corporale şi de corectare a unor 
deficien e fizice. În condi iile în care educa ia fizic  militar  poate determina succesul sportiv, transferul pozitiv 
al deprinderilor motrice conduse prin exersare la stereotipia dinamic , se poate realiza în contextul transform rii 
lec iilor de educa ie fizic  bisport în lec ii de antrenament sportiv cu tematic  specific  din înotul aplicativ cu 
obstacole. Astfel, în prezenta lucrare abordarea selectiv  a sistemelor algoritmice propuse, urm reşte obiectivele 
unei noi programe analitice – arii curriculare care s  conchid  cu ob inerea succesului performan ial. 
„(...)Succesele, care se ob in în diferite domenii ale activit ii umane, presupun dezvoltarea, într-un anumit grad, 
a unor însuşiri specifice care, dac  ajung la un nivel superior, fac posibil  atingerea performan elor şi a 
succesului. Aceste însuşiri pot fi numeroase şi diferite, în func ie de domeniu, precum şi în func ie de criteriile 
aplicate pentru identificare”(C. Voiculescu, 2002). 

 Deprinderile motrice primare, (alergarea, s ritura, aruncarea, prinderea, c rarea), sunt transformate în 
deprinderi utilitar aplicative: de alergare în teren variat, peste obstacole, de traversare a versan ilor muntoşi, de 
ridicare şi transport greut i; alunecare pe ap  sau pe z pad . Scopul final al acestora este asigurarea prin 
multitudinea de exerci ii stabilizate, a celor cu structuri asem n toare cu activit ile motrice, la care se adaug   o 
gam  variat  de calit i psihice: curajul, rapiditatea execu iei, hot rârea, rezisten a organismului timp îndelungat, 
uneori în situa ii nespecifice. 

 Preg tirea specific  militarilor se realizeaz  prin ac iuni bazate pe rezultatele educa iei fizice militare. 
Astfel, se produce o asimilare a educa iei fizice militare în procesul de instruire general, specific fiec rei unit i, 
aceasta devenind „(...) indispensabil  în angrenajul motric al preg tirii pentru lupt , al c rui nivel valoric este 
reliefat prin desf şurarea aplica iilor militare de la toate nivelurile, dar şi cu prilejul competi iilor sportive interne 
şi a finalelor care se desf şoar   la nivelul armatei pe diferite categorii de militari” (I. Leonte, 1998). Într-un 
sistem deosebit de complex, educa ia fizic  militar  şi sportul particip  în mod direct la preg tirea sportivilor şi 
desf şurarea în bune condi ii a activit ilor competi ionale cu specific militar. 

 Este unanim  p rerea specialiştilor c  la baza performan elor aplicativ militare, întâlnim tot mai des 
secretele ştiin ei care îşi amplific  ac iunea, transformând procesele instructiv educative în activit i bazate pe 
tehnologii didactice de vârf, crescând astfel rolul educa iei fizice în preg tirea nu numai a studen ilor ci şi chiar a 
ofi erilor. Anul 2004, mai exact 2 aprilie 2004, pentru România şi în mod special pentru armata ei, reprezint  un 
an de o importan  deosebit  odat  cu aderarea la Structurile Nord Atlantice (N.A.T.O.). Aceast  aderare la 



Revista Fair - play  – Revistă ştiinţifică şi pedagogică                         Vol. 6 no. 10, 2019 

22 

 

N.A.T.O. presupune recunoaşterea nu numai a unei preg tiri teoretice şi tehnico-tactice a cadrelor militare, ci în 
primul rând a unei foarte bune preg tiri fizice a acestora. Exigen ele şi dificultatea misiunilor la care N.A.T.O. 
particip  oblig  membrii fiec rei ri aderate la o creştere în continuare a preg tirii militarului din toate punctele 
de vedere, accentuând pe preg tirea fizic , care se realizeaz  în cadrul orelor de educa ie fizic  militar . 

 În ceea ce priveşte pentatlonul militar, anul 1950 reprezint  dezvoltarea probelor şi a programului de 
antrenament din cadrul acestuia. Pentatlonul militar face parte din categoria sporturilor militare a Consiliului 
Interna ional Militar al Sportului (C.I.S.M.). 

 Fondat în 18 februarie 1948, Consiliului Interna ional Militar al Sportului este una dintre cele mai 
ample organiza ii multidisciplinare din lume. Constituit din 112 ri membre, foloseşte terenul de joc pentru a 
uni for ele militare ale rilor care s-au confruntat probabil înainte datorit  diferen elor de natur  politic  şi 
ideologic . Procedând astfel, aşa cum este subliniat prin principiile sale afirmate în declara ia de misiune 
semnat  de toate rile membre în 1998, Consiliului Interna ional Militar al Sportului a contribuit la pacea 
mondial . Sportul şi solidaritatea constituie cei doi stâlpi de sus inere ai organiza iei pe care se bazeaz  
numeroasele activit i mondiale şi regionale care se desf şoar  pe parcursul a 300 de zile în fiecare an. 

 Consiliului Interna ional Militar al Sportului a devenit un depozitar care nu mai poate fii ignorat în 
lumea interna ional  a sportului. Este un instrument esen ial în dezvoltarea educa iei fizice în rândul tineretului 
lumii şi în dezvoltarea sportului în general. De asemenea are un rol important în preg tirea atle ilor interna ionali 
de elit . A dezvoltat o strâns  rela ie de colaborare  cu Comitetul Olimpic Interna ional, cu federa iile na ionale 
şi interna ionale şi cu toate autorit ile sportive interna ionale. Pionieratul în solidaritatea interna ional  a 
sportului a pus în aplicare proiecte organizate în colaborare cu U.N.E.S.C.O., Comunitatea European , W.H.O. şi 
I.P.C. La începutul secolului XXI extinderea Consiliului Interna ional Militar al Sportului este un exemplu 
elocvent al în elegerii universale şi a dezvolt rii s n toase şi controlate a activit ilor fizice şi sportive în lume. 

 Apari ia şi dezvoltarea probelor pentatlonului militar sunt specificate în literatura de specialitate 
interna ional  (P.T.C. Mil.P., Appendix, 1950, 1954, 1955, 1963, 1972, 1980; Th. Hugi, 1980; H. Seitz, 2000; 
M. Pucher, 2002; V. Ene, 2003).  „(...) Specialiştii domeniului eviden iaz  în lucr rile lor atât apari ia şi evolu ia 
pentatlonului militar interna ional, cât şi evolu ia performan elor ob inute de sportivii militari selec iona i pentru 
reprezentativele rilor europene, asiatice şi sudamericane. În acest context, pentatlonul militar românesc a 
devenit o necesitate impus  de modernizarea şi racordarea sistemului militar la cerin ele politice şi sociale 
interna ionale. Determina i de aceste împrejur ri, în alc tuirea unei reprezentative na ionale de pentatlon militar, 
ne confrunt m cu o multitudine de caren e, în ceea ce priveşte ra ionalizarea ca structur  şi con inut a unui sistem 
de antrenament specific” (V. Ene, 2003).  

 Astfel, se poate confirma c  este necesar  elaborarea unei noi orient ri şi implicit a unui sistem nou de 
antrenament sportiv în planul componentelor preg tirii tehnice şi psihomotrice la nivelul studen ilor institu iilor 
de înv mânt superior, militare.  

 În antrenamentul sportiv contemporan specialiştii domeniului certific  principiile acestuia, concomitent 
cu sarcinile şi obiectivele propuse pentru fiecare eşalon al selec iei, în conformitate cu eşalonarea tematicilor 
programei analitice la nivelul acestui subsistem al educa ie fizice „(...) dac  pentru fiecare participare la 
Campionatele Europene şi la Campionatele Mondiale în alc tuirea lotului reprezentativ al României, selec ia 
sportivilor militari a fost realizat  pe baza unor criterii şi indici selec iona i aleator din normele de control 
propuse de federa iile de specialitate (Federa ia Român  de Atletism, Federa ia Român  de Tir şi Federa ia 
Român  de Nata ie) - ale c ror probe îşi g sesc similitudinea în probele pentatlonului militar” (V. Ene, 2003), 
este necesar  realizarea unei noi selec ii la nivelului lotului na ional.  

 
Concluzii 

 Consider m c  în cadrul procesului de antrenament sportiv este oportun  participarea unor sportivi, 
studen i în institu iile de înv mânt superior militar, indiferent de arma pe care o deservesc (terestr , avia ie, 
marin ). Indiferent de arma pe care o deserveşte, studentul institu iei militare, în func ie de profilul psihomotric, 
de nivelul dezvolt rii principalelor calit i motrice şi psihomotrice generale şi specifice, poate deveni un 
principal „candidat” la cerin ele şi normele impuse de strategia şi performan ele componen ei na ionale ale 
lotului de pentatlon militar.  
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Rezumat 

 Pentatlonul era constituit din: săritură cu paraşuta, alergare, pista cu obstacole şi în final operaţiuni cu arme mici 
şi cu grenade. Primul trial al acestei competiţii a fost realizat chiar de el la „Centrul militar de pregătire fizică” de la 
Freiburg, cu participarea echipelor din Belgia, Franţa şi Germania. Cu unele mici modificări ale regulamentului această 
disciplină a fost aprobată de autorităţile armatei franceze şi introdusă sub denumirea de Military Pentathlon 
 
Cuvinte cheie: învăţământ militar, educaţie fizică, înot cu obstacole. 
 
Introducere  
 
 Proba se desf şoar  pe distan a de 50m, cu 4 obstacole. Se poate desf şura în bazine acoperite sau 
descoperite de 50m sau 25m. Stilul de înot este liber. 

 
Figura 1. Schema dispunerii obstacolelor pentru bazin de 50m (dup  V. Ene, 2003) 

 
Obstacolele 
 Obstacolul 1: este format dintr-o poart  de 3m, compus  din dou  tuburi(Dmin=0,15 m; Dmax=0,20m) 
aşezate transversal. Primul tub trebuie s  fie fix, în pozi ie de plutire (se trece peste primul tub şi apoi pe sub al 
doilea); 
 Obstacolul 2: este o plut  cu lungimea de 3m, având la capete o margine de 50-100mm. Trecerea se 
face pe sub plut ; 
 Obstacolul 3: este o platform  fix  situat  la 0,5m deasupra apei şi cu o l ime de 1,20m. Spa iul dintre 
platform  şi ap  trebuie s  fie liber. Trecerea se face peste platform  prin urcare urmat  de s ritur ; 
 Obstacolul 4 (bârna transversal  sau mobil ): este constituit dintr-un tub (Dmin=0,15m; Dmax=0,20m) 
aşezat transversal. Trecerea se face pe sub acesta. 
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Figura 2. Obstacolul 1 (stânga) şi 2 (dreapta) (dup  V. Ene, 2003) 

   

   
Figura 3. Obstacolul 3 (stânga) şi 4 (dreapta) (dup  V. Ene, 2003) 

 
c. Evaluarea 
 Punctajele pentru aceast  prob  sunt diferen iate pe dou  categorii: la b rba i se consider  punctajul 
etalon: 31,5sec. = 1000 puncte. Creşterea şi descreşterea punctajului se face prin echivalarea: 1 sec = 24 puncte. 
 Exemplu: - 31,7sec. = 995,2 puncte; 
                     - 31,3 sec. = 1004,8 puncte 
 La femei se consider  punctajul etalon: 35 sec. = 1000 puncte. Creşterea şi descreşterea punctajului se 
face prin echivalarea: 1sec. = 24 puncte. 
 Exemplu: - 35,2 sec. = 995,2 p 
         - 34,8 sec. = 1004,8 puncte. 
 Pornind de la istoria pentatlonului militar, anul 1946 reprezint  momentul în care ideea de a se organiza 
o competi ie pentru militari a devenit realitate. Ofi erul francez, c pitanul Henri Debrus (mai târziu promovat 
colonel şi preşedinte al Consiliului Interna ional al Sportului Militar) şi-a îndreptat aten ia c tre antrenamentul 
fizic şi tehnic al unei unit i militare olandeze („The Netherlands Airborne Units”).  
 Pentatlonul era constituit din: s ritur  cu paraşuta, alergare, pista cu obstacole şi în final opera iuni cu 
arme mici şi cu grenade. Primul trial al acestei competi ii a fost realizat chiar de el la „Centrul militar de 
preg tire fizic ” de la Freiburg, cu participarea echipelor din Belgia, Fran a şi Germania. Cu unele mici 
modific ri ale regulamentului aceast  disciplin  a fost aprobat  de autorit ile armatei franceze şi introdus  sub 
denumirea de Military Pentathlon (V. Ene, 2003).  
 Comitetul Interna ional al Sportului Militar (C.I.S.M.) a fost interesat de aceast  disciplin  şi a aprobat 
includerea şi desf şurarea unui campionat interna ional anual, în care probele au devenit: tir, pista cu obstacole, 
înot cu obstacole, aruncarea grenadei şi alergare în teren variat.  
 „Aria pentatlonului militar s-a dezvoltat în mod spectaculos de la o edi ie la alta. Ast zi, în circuitul 
competi iilor interna ionale de pentatlon sunt prezente peste 30 de na iuni. De cele mai multe ori pentatlonul 
militar este inclus în Jocurile Mondiale Militare: Roma – 1995; Zagreb – 1999, Roma –2003”, (V., Ene, 2003). 
 Cunoaşterea principalelor caracteristici ale probei deosebit de complexe şi dificile, respectiv 50m înot 
cu obstacole a pentatlonului militar, necesit  introducerea ei în programul de înv mânt, mai exact în noua 
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program  analitic , ceea ce va contribui substan ial nu numai în scopul realiz rii obiectivelor preg tirii fizice 
specifice, dar mai ales în preg tirea tehnic  şi psihomotric  a studen ilor militari privind viitoarea lor carier  de 
ofi er a armatei Române. 
 Prin specificul ei proba de 50 m înot cu obstacole nu necesit  sportivilor doar preg tire fizic  general , 
ci şi o foarte bun  preg tire psihomotric . Astfel, abordarea acestei probe se poate realiza şi printr-o eficacitate 
tehnic  care s  cuprind : 
 - evitarea mişc rilor grosiere şi inutile  
 - antrenament mental asupra relax rii în gest – autosugestie 
 - garantarea armoniei respira iei cu a mişc rii – psihorelaxare 
     - producerea de for e propulsive pozitive 
     - reducerea ac iunii for elor de rezisten  
     - dezvoltarea transferului unei p r i a corpului cu cealalt  parte a corpului, printr-o bun  sincronizare. 
 Concomitent, abordarea acestei probe se poate realiza prin folosirea metodelor de interven ie psiho-
tehnic  determinat  de: 
 - imagine vizual  
 - imagine acustic  
 - imagine cinetic  
 - imagine verbal  
 Din punct de vedere psihologic, dup  unii autori (J. Tihanyi, 1982,1987; B. Young, 1988; K. Wilke, 
1991) realizarea obiectivelor anterior men ionate se poate ob ine respectând urm toarea piramid  (figura 4): 

 
 În ceea ce priveşte problematica selec iei în antrenamentul sportiv caracteristic pentatlonului militar 
putem spune c  ea trebuie v zut  în leg tur  organic  cu orientarea, cu care adesea se confund . În realitate, 
acestea se deosebesc şi se completeaz , în sensul c  orientarea precede selec ia şi, ca urmare, o serveşte pe acesta 
din urm . Indiferent de domeniu de discu ie, putem afirma c , ”(...) vorbim de orientare, atunci când alegem o 
carier  pentru un individ şi vorbim de selec ie, atunci când alegem un individ pentru o carier .”(E. Claparede, 
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1973, I. Dr gan, 1973, C. R du , 1976, D. Salade, M. Ionescu, I. Radu, A. Dancsuly, 1979, T. Bocu, 1996, C. 
Cre u, 1997).  
 Pe baza sistemului conceptual al triadei: înv are-perfec ionare-antrenament, no iunea de selec ie în 
antrenamentul sportiv contemporan a fost definit  şi formulat  în timp de numeroşi specialişti (M.S. Brili, 1980, 
V.M. Volkov, V. M. Filin, 1983, T. Bocu, 1984, C. R du , 1989, N. Alexe, 1993, A. Dragnea, 1996, V. Volkov, 
1997, T. Bocu, S. Tache, 1997), atât în domeniul sportiv, cât şi din domenii complementare, caracterizate printr-
un înalt grad de interdisciplinaritate.  
 În opinia noastr , “selec ia în sport este un sistem complex de identificare şi triere a indivizilor superior 
dota i în domeniul sportiv, având la baz  anumite principii, criterii şi metode ştiin ifice cu caracter motric, 
biomedical şi psihologic, cu ajutorul c rora pot fi scoase în eviden , cu un coeficient crescut de probabilitate 
având caracter de prognoz , aptitudini reale, necesare ob inerii unor performan e superioare”. În cadrul 
Sistemului Na ional de Selec ie (S.N.S.), ac ioneaz  5 tipuri de criterii, enumerate de M. Ifrim, (1989), dup  cum 
urmeaz : medico-sportive, somatofiziologice, psihologice de selec ie care, dup  acelaşi autor, se desprind în linii 
mari din anamneza medico-sportiv . În situa ia actual , apreciem ca fiind suficient , pentru o ac iune de selec ie 
reuşit , aplicarea în practic  a urm toarelor criterii: medico-sportive, somatofiziologice, biochimice, psihologice, 
motrice. (V. Belous, T. D. St nciulescu, H. Teodorescu, 1996). 
 În condi iile transform rii lec iilor de educa ie fizic  cu tematic  bisport din înv mântul superior 
militar în secven e ale lec iilor de antrenament sportiv cu obiective specifice înotului aplicativ cu obstacole, 
asigurarea practic rii sportului de performan  se poate realiza pe dou  c i principale: 
 Fie prin intermediul sistemului institu ionalizat, în cadrul unor unit i militare profilate pe anumite 
tipuri de arme şi ramuri sportive. 
 Fie în institu iile militare de înv mânt superior, prin aşa-numitele activit i sportive în vederea 
particip rii la concursurile sportive şi aplicativ militare de var  şi de iarn . 
 Pe de alt  parte, se cunoaşte c  selec ia pentru sportul militar poate interveni în dou  momente mai 
importante pe parcursul ontogenezei: 
 - selec ia foarte timpurie, la vârsta de 14-18 ani – în Colegiile militare. 
 - selec ia timpurie sau relativ timpurie (ini ial ), la vârsta de 18-22 ani, în institu iile militare de 
înv mânt superior, precum şi în şcolile militare de maiştrii militari; 
 În majoritatea lucr rilor de cercetare privind teoria, didactica şi metodica educa iei fizice şi sportului, 
precum şi în selec ia sportiv  din antrenamentul contemporan se foloseşte o tehnologie special  de apreciere a 
aptitudinilor sportive şi a voca iei sportive. (V.M. Za iorski, 1965, A.A. Gujalovski, 1986, A.G. Martirosov, 
1989).  
 Pentru studierea sistemului selec iei sportive este necesar s  fie precizate no iunea de “voca ie sportiv ”, 
care în opinia unor autori, este “(…) o îmbinare de aptitudini şi capacit i înn scute” (M.A. Godik, 1983,  N.J. 
Bulgacova, 1986, V.S. Keller, 1993  şi V.N. Platonov, 1993, iar dup  p rerea altora – “(…) existen a unor 
particularit i morfofunc ionale, motorii şi psihofiziologice, condi ionate genetic” (A.V. Radionov, 1983, E.G. 
Martirosov, 1989.  
 În lucrarea “Bazele teoretico-metodice ale preg tirii sportivilor”, V.N. Platonov şi V.S. Keller, (1993), 
eviden iaz  faptul c  “(…) în condi ii de competi ie se pot cerceta poten ialul motric şi psihic al omului”. În 
consecin , autorii men ioneaz  faptul c  pentru o selec ie adecvat  antrenorii vor stabili indicatorii determinan i 
în con inutul aptitudinilor, care reprezint  în esen  “nucleul voca iei sportive”. Pornind de la acest aspect 
men ion m faptul c  studen ii facult ilor militare traverseaz  o prim  etap  a selec iei sportive în cadrul 
organizat - examenul de admitere – în cadrul Centrelor de Testare Fizic  şi Psihic  Militare. Procentajul alocat 
disciplinei educa ie fizic  şi sport la admiterea în institu iile de profil militar superior este 100%, respectiv 
aspectele normative ale acestei discipline sunt eliminatorii. Este ceea ce am numi „nucleul voca iei sportive” în 
cazul educa iei fizice militare cu orientare în selec ia pentru sportul de performan  militar. Este evident faptul c  
vorbind despre sportul de performan  şi de înalt  performan , componenta tehnic  şi psihomotric  devine 
primordial  în ob inerea performan ei sportive. În condi iile în care cerin ele programei analitice actuale sunt 
respectate, studen ii care dep şesc condi iile sineqvanon ale normelor şi baremelor propuse vor fi selec iona i 
ini ial în eşalonul reprezentativ al institu iei militare pentru concursurile sportive şi aplicativ militare desf şurate 
de Ministerul Ap r rii Na ionale. 
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Rezumat 
 În sistemul de învăţământ superior militar pe baza experienţei organizatorice şi metodologice, generată de noi 
concepte şi orientări didactice internaţionale se conturează pregnant importanţa socială a educaţiei fizice. Obiectivele 
importante ale procesului instructiv-educativ, din instituţiile de învăţământ superior militar orientate de noua concepţie la 
baza căreia primează obiectivele de integrare Europeană şi Euro-Atlantice, determină rolul şi locul educaţiei fizice în 
învăţământul superior militar. Formarea deprinderii de a înota poate fi abordată într-o nouă orientare, impusă nu de 
simpatiile pentru vreunul din cele 4 procedee, ci după caracteristica biomecanică care intervine obligatoriu în formarea 
deprinderii. 
 
Cuvinte cheie: învăţământ militar, educaţie fizică, înot. 
 
Introducere  
 
 Formarea deprinderii de a înota poate fi abordat  într-o nou  orientare, impus  nu de simpatiile pentru 
vreunul din cele 4 procedee, ci dup  caracteristica biomecanic  care intervine obligatoriu în formarea 
deprinderii. Succesiunea înv rii elementelor de înot este: 
 - Acomodarea cu mediul acvatic, înv area respira iei; 
 - Înv area plutirii masive în ambele pozi ii, 
 - Realizarea înaint rii cu mişc ri de picioare, 
 - Asocierea mişc rilor de bra e la cele de picioare f r  a implica respira ia; 
 - Contopirea tuturor componentelor: pozi ii, mişc ri de picioare, bra e, înso ite de mişc rile respiratorii 
în scopul creşterii vitezei şi rezisten ei de înot; 
 
 Elemente gimnice cu aplicabilitate în procesul înv rii procedeelor din nata ie: 
 Elementele gimnice cu aplicabilitate în nata ie se vor efectua în partea introductiv , respectiv în 
momentul acomod rii cu apa şi alunecarea. Sistemul osteo-articular şi muscular va fi dezvoltat în conformitate 
cu cerin ele disciplinei.  For a specific  a musculaturii spatelui, a trenului superior şi inferior vor fi dezvoltate 
în conformitate cu valen ele şi caracteristicile modelelor optimale performan iale la nivelul studen ilor militari, 
în conformitate cu cerin ele noii orient ri. Repet rile algoritmilor se vor desf şura în condi iile unei doz ri 
corespunz toare. Pauzele vor fi active, cu mişc ri specifice activ rii respira iei specifice nata iei. 
 
Acomodarea subacvatic  
 Prima etap  a form rii deprinderii de a înota are importan  deosebit  deoarece aici se confrunt  
individualizarea subiectului cu condi iile mediului - cu apa care constituie un stimul puternic capabil s  
declanşeze reflexe puternice de ap rare. Intrarea în ap  are efecte favorabile asupra organismului influen ând 
termoreglarea, circula ia sanguin , echilibrul în spa iu, sim ul tactil, natura proceselor psihice, de gândire, etc. 
Evidenta form  de adaptare se manifest  la nivelul actului respirator. Controlul respira iei impus de sentimentul 
anxiet ii în condi iile specifice, determin  o dereglare evident  a respira iei: inspira ia devine profund , iar 
expira ia superficial  – fapt care induce o form  de oboseal  mecanic , deosebit  de cea cauzat  de efort. Toate 
exerci iile din aceast  etap  au drept scop acomodarea cu apa, diminuarea stresului. 
 Sistemul algoritmic al mijloacelor specifice în procesul înv rii procedeelor din nata ie  
 
Exerci iul nr. 1 (pozi ia de lucru) 
 Prima intrare în bazin este şi cea mai dificil . Studentul manifest  anxietate şi este dominat de acest 
sentiment. Contractarea muscular , blocarea articula iilor, mişc rile inutile, grosiere reprezint  piedici în 
înv area înotului.  
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 Obiectiv: realizarea unei pozi ii ergonomice şi mai relaxate în ap , prin eliminarea stresului. Aceast  
pozi ie permite trecerea de la faza de acomodare, la deprinderea de a sta lejer sub ap , în condi iile exers rii 
globale. 
 
 
Exerci iul nr. 2 (acomodarea subacvatic ) 
 Din ,,pozi ia fundamental " subiectul se va scufunda în pozi ia atârnat, apucat de marginea bazinului. 
Scufundarea va fi precedat  de o inspira ie suficient de adânc , profund . Durata scufund rii trebuie m rit  cu 
fiecare repetare, urm rind totodat  înl turarea mişc rilor necontrolate. 
 Revenirea la suprafa  se execut  lent, cu ochii închişi, astfel încât apa s  determine relaxarea prin 
ac iunea de tampon asupra musculaturii faciale.  
 
Exerci iul nr. 3 (plutirea vertical ) 
 Se execut  o scufundare vertical  din atârnat la marginea bazinului prin sprijin în „sparge-val”, cu 
trunchiul şi membrele inferioare bine întinse (în postur  decontractat ). Dup  câteva secunde de la scufundare se 
ridic  în sprijin palmar 1—2 cm deasupra marginii de care au fost sprijinite. Plutirea este asigurat  de: 
capacitatea vital , apnee, presiunea intracapilar , for a hidrostatic  asupra corpului, etc. Acestea contribuie la 
stimularea aduc iei la suprafa a apei a trunchiului f r  ac iuni suplimentare coordonate. 
 Exerci iul se repet  pân  când studentul încep tor, indiferent de nivelul hiperbarismului, în condi iile 
unei capacit i vitale maximale manifest  capacitatea de plutire. Acest moment reprezint  principalul mijloc în 
evolu ia sistemului psiho-mental din înv area înotului. Calitatea psihic , reliefat  prin  curaj şi st pânire de sine 
în condi iile sistemului sportiv-ap  necesit  şi determin , în circumstan ele unui temperament sagvinic-coleric, 
aspecte pozitive care permit, continuitatea efortului specific, concomitent cu manifestarea conştient  a voin ei. 
Pentru a m ri adâncimea scufund rii se poate folosi metoda dezvolt rii for ei prin lucru în condi ii îngreunate, cu 
obiecte ca: b , frânghie. 
 
Exerci iul nr. 4 (c lcarea apei) 
 Pe baza explica iei se va relua exerci iul precedent. Explica ia reprezint  urm toarea metod , care va 
coincide cu revenirea la suprafa  (atunci când capul a ajuns aproape de suprafa a apei). Se vor efectua primele 
mişc ri: ele se execut  cu picioarele şi cu bra ele, urm rind cel pu in men inerea capului la suprafa a apei, pentru 
a asigura mişc rile respiratorii. Mişcarea picioarelor este asem n toare pedalatului pe biciclet  sau va consta în 
lovirea apei simultan cu ambele membre efectuând o împingere a apei în jos. Concomitent, bra ele se vor mişca 
pe o traiectorie circular  (din fa a pieptului spre înainte şi apoi lateral). Pentru a men ine leg tura cu aerul, 
încep torul tinde s  ridice mult capul. Astfel se ajunge din pozi ie vertical  în cea oblic , pe spate, iar mişc rile 
sale nu vor mai ataca corect apa, ceea ce va determina nereuşita execu iei. Pozi ia cea mai eficace este cea 
vertical  sau uşor înclinat  înainte. La început capul nu va fi scos din ap  decât în condi iile în care ciclul de 
bra e va fi urmat de ciclul respirator. Dup  ce mişc rile de ,,c lcare" vor deveni eficace (dup  mai multe repet ri) 
capul va putea fi inut lejer şi continuu la suprafa a apei. În timpul exers rilor dac  plutirea se realizeaz  
anevoios se recomand  realizarea acesteia printr-un sistem ajut tor. 
 
Exerci iul nr. 5 (verificare) 
 Controlul   deprinderilor  motrice specifice se poate realiza în contextul combin rii exerci iului nr. 4 cu 
o s ritur  în picioare de pe marginea bazinului. Metoda exers rii va fi aplicat  în contextul în care ne dorim 
men inerea la suprafa a apei. Astfel, trecerea de la exersarea global  la exersarea par ial  determin  realizarea 
primei faze a însuşirilor deprinderilor motrice. Pentru a forma convingerea c  oricât de scufundat este corpul el 
tinde s  se ridice c tre suprafa  (liber, f r  nici o mişcare) am introdus aceast  s ritur  în adâncime. Mijloacele 
ajut toare care pot interveni în procesul form rii primei faze a deprinderii motrice specifice sunt: cap tul unei 
sfori, un b . Subiectul va executa s ritura la început în sprijin pe obiectul ajut tor. În func ie de reac ia acestuia, 
din punct de vedere tehnico-metodic se va apela la accelerarea sau întârzierea momentelor primelor secven e ale 
repet rii s riturii. Sim ul alunec rii este eviden iat în condi iile în care subiectul are ocazia s  ,,simt " apa sub 
efectul mişc rilor sale. 
 Corectitudinea mişc rilor — calc  apa şi înainteaz  la margine - determin  renun area la exersarea în 
condi ii îngreunate. La intrarea în ap  dac  expira ia se realizeaz  în doi timpi, aceasta determin  autoreglarea 
sistemului aer-ap -ciclu de bra e.  
 
Exerci iul nr. 6 (pluta pe piept şi pe spate) 
 Pozi ia ini ial  este simulat  pe uscat: corpul perfect întins, capul încadrat bine de bra ele întinse (din 
articula ii), palmele deschise, aşezate pe sol, picioarele în extensie din articula ia triplei flexii, cu c lcâiele uşor 
dep rtate, vârfurile apropiate. 
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 Deprinderile motrice specifice din preg tirea pe uscat, prin transfer pozitiv vor fi transferate în 
preg tirea tehnic  şi psihomotric  din antrenamentul în ap . Din pozi ia fundamental  are loc dep rtarea 
picioarelor de zid introducând capul în ap  pân  la realizarea fazei de plutire. Pozi ia orizontal  a încep torului, 
reliefeaz  fazele şi biomecanica mişc rii specifice. Exerci iul poate fi efectuat integral, introducând un ultim 
element — împingerea de la zid. 
 Din pozi ia de lucru, sprijinit cu o singur  mân  (în func ie de lateralitatea preferen ial ), întoarcerea cu 
spatele la zid, cealalt  mân  fiind întins  la suprafa , în direc ia de înaintare. Se execut  o avântare în plan 
vertical anterior. În felul acesta corpul va ,,plonja", se va scufunda în pozi ie ghemuit, cu t lpile pe zid şi fa a în 
jos. Efectuarea împingerii de la zid şi înaintarea pe sub ap  determin  intrarea în pozi ia final , denumit  ,,pluta".  
 Înv area plutei pe spate cunoaşte aceeaşi succesiune: avântare în sus, ghemuire pe spate sub ap , 
întinderea bra elor, împingere de la zid. Pluta se execut  pe durata unei inspira ii plus o apnee. Când studentul 
trebuie s  respire din nou va ridica capul la suprafa  şi se va apropia de marginea bazinului prin ,,c lcarea apei". 
 
Exerci iul nr. 7 (picioare craul şi spate) 
 Mişc rile de picioare craul sau spate seam n  cu nişte forfec ri în plan vertical. Urm toarea faz  de 
exersare se desf şoar  în ap ; întâi se execut  mişcarea de picioare în pozi ia de plutire cu sprijin la marginea 
bazinului; când se constat  c  şi în ap  amplitudinea şi ritmul mişc rilor este constant şi egal, iar pozi ia întins  a 
picioarelor se men ine, exist  condi iile de a trece la execu ia final  — împingere de la zid, alunecare în plut  şi 
înaintare folosind mişc rile de picioare. 
 Dac  studentul realizeaz  o bun  pozi ie de înaintare, iar mişc rile sunt efectuate corect, la mic  
adâncime, se va observa o înspumare dens  a apei. 
 Forma sportiv  a acestui exerci iu const  din parcurgerea repetat  a unor distan e sau lungimi de bazin 
înotând numai cu picioarele, ajuta i pentru o mai bun  plutire de o scândur  inut  cu ambele mâini. Înv area 
mişc rilor de picioare spate se desf şoar  asem n tor cu cea de craul. Pentru realizarea unei bune pozi ii de 
plutire, şoldurile trebuie men inute cât mai sus f r  ca genunchii s  ias  la suprafa a apei.  
 Pe m sur  ce deprinderea de a mişca picioarele se consolideaz , atât la craul cât şi la spate, genunchiul 
se va putea îndoi uşor cu scopul de a lovi mai spornic apa, printr-o mişcare asem n toare şutului la fotbal. 
  
Concluzii 
 
 Tehnica procedeului craul, proiectarea didactic  cu tehnologia de ac ionare în procedeul craul, startul şi 
corectarea greşelilor acestui procedeu sunt descrise de specialiştii domeniului: S.M., Vai ehovschi, (1968), H., 
Wiffenberger, (1972), T., Munteanu, (1972), M., Olaru, B., Stehi., F.R. Nata ie, (1984), T. Botnarenco, B. 
Rîşneac, ş.a. (1991), C., Ciobanu, M., Cherchez, G., Cre ulescu, (1992), E. W., Maglischo, (1993), V.N., 
Platonov, M., Bulatova, (1993), V.A., Viatkin, (1993), în literatura de specialitate.  
 Cercet ri legate de preg tirea psihomotric  în înv area stilului craul au realizat autori ca: N.J. 
Bulgakova, (1978, 1986), E.P. Ilin, (1981), O., Bar-Or, (1983), G.D. Babuşkin, (1985), E., Hahn, (1987), G., 
Régnier, (1989), Swimming/Natation Canada, (1993), G.D. Babuşkin, I.F. Nazarenco, (1995), G.D. Babuşkin, 
B.N. Smolen eva, (1996). 
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Rezumat 

 În sistemul de învăţământ superior militar pe baza experienţei organizatorice şi metodologice, generată de noi 
concepte şi orientări didactice internaţionale se conturează pregnant importanţa socială a educaţiei fizice. Obiectivele 
importante ale procesului instructiv-educativ, din instituţiile de învăţământ superior militar orientate de noua concepţie la 
baza căreia primează obiectivele de integrare Europeană şi Euro-Atlantice, determină rolul şi locul educaţiei fizice în 
învăţământul superior militar. Formarea deprinderii de a înota poate fi abordată într-o nouă orientare, impusă nu de 
simpatiile pentru vreunul din cele 4 procedee, ci după caracteristica biomecanică care intervine obligatoriu în formarea 
deprinderii. 
 

Cuvinte cheie: învăţământ militar, educaţie fizică, înot. 
 
Introducere  
 
Teste psihomotrice executate pe uscat (C. Voiculescu, 2002) 
Test pentru percep ia senza iilor kinestezice 
 Acest test a fost adaptat şi aplicat cu scopul de a eviden ia nivelul percep iilor kinestezice în condi iile 
specifice preg tirii pe uscat pentru studen ii militari care au beneficiat de programa analitic  special  
experimental  cu tematic  din proba de înot 50m cu obstacole.  
Descrierea testului 
 Subiectul se afl  în pozi ia stând dep rtat cu fa a la perete şi ac ioneaz  mânerul unui cântar. Acesta este 
fixat în perete şi echilibrat la grada ia 0 kilograme, grada ia 30 kilograme reprezentând greutatea maximal . La 
semnal subiectul ac ioneaz  mânerul prin tragere pân  la maximum. Men ine timp de 3 secunde şi la semnal va 
degaja mânerul, continuând men inerea acestuia cu jum tate din for  timp de 3 secunde. Se va înregistra: prima 
grada ie unde for a a fost maximal  şi a doua grada ie unde for a trebuie s  se diminueze pân  la jum tate. 
Scala de apreciere 
 Interpretare: 
 - dac  diferen a dintre grada ia ini ial  şi cea final  este 0 kg atunci calificativul este foarte bine  (F.B.) 
 - dac  diferen a dintre grada ia ini ial  şi cea final  este cuprins  între 0 kg - 0,500 kg, atunci 
calificativul este bine (B). 
 - dac  diferen a dintre grada ia ini ial  şi cea final  este cuprins  între  0,500 kg – 1 kg, atunci 
calificativul este slab (S). 
 
B.Teste psihomotrice executate în ap  
Testarea capacit ii de autocontrol în condi iile probei de înot în coordonare (50m) pentru mişcarea bra elor (V. 
Ene, 2003). 
 În cercetarea noastr  am considerat oportun  aplicarea acestui test pentru evaluarea capacit ii de 
autocontrol în condi iile efortului specific de coordonare din înot. Rezultatele prelucrate statistic vor eviden ia 
m sura în care transferul pozitiv al deprinderilor din antrenamentul specific pe uscat (percep ia senza iilor 
kinestezice) se pot transfera în antrenamentul specific din ap . 
 Subiec ii vor pleca în prob  la semnal sonor (fluier) de pe blocstart: împingere-zbor-intrare în ap , 
alunecare-ieşire pe primul obstacol. La finalul alunec rii, bra ul va atinge primul obstacol (poarta) în func ie de 
lateralitatea preferen ial . Urmeaz  urcarea în sprijin ghemuit pe obstacol ; desprindere – s ritur  – alunecare pe 
sub bârna mobil . Are loc ieşirea de sub obstacol.  
 Prin dou  cicluri de bra e subiectul va ajunge la cel de-al doilea obstacol (pluta) şi va atinge buza 
anterioar  a acestuia cu prima mişcare de bra  din cel de al treilea ciclu de bra e. Dup  intrarea sub plut  urmeaz  
succesiunea : trac iune – împingere – alunecare – ag are de buza anterioar  a plutei – trac iune (bra ) – 
împingere (picior) – alunecare.  
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 La cel de-al treilea obstacol (masa situat  la 50 cm deasupra nivelului apei), subiectul va ajunge prin 
dou  cicluri de bra e. Acest obstacol constituie un nou blockstart fix.  
 Din pozi ia specific  startului, subiectul va pleca prin trei cicluri de bra e spre ultimul obstacol (bârna 
mobil ), num rul ciclurilor de bra e (3), fiind considerat  optimal . Algoritmul mişc rilor dup  atingerea 
ultimului obstacol este: ag are – trac iune (bra ) – împingere (picior) – alunecare. Alunecarea este urmat  de un 
ciclu de bra e, prin care subiectul va atinge marginea bazinului. Proba se desf şoar  contracronometru, iar 
performan ele realizate se înregistreaz  în secunde şi zecimi de secund .  
 Având în vedere faptul c  acest test complex implic  4 obstacole, în cercetarea noastr , am aplicat 
metoda sugestiei şi autosugestiei prin mijloace specifice pentru stabilirea capacit ii de autocontrol a subiec ilor 
în condi iile impuse specifice înotului aplicativ. Astfel am stabilit 5 momente repetate de dou  ori, respectiv 
2x50m, pauz  activ  2min: 
 Subiectul parcurge distan a de 9 m pân  la primul obstacol prin alunecare. S-a înregistrat performan a 
ob inut , exprimat  în secunde şi zecimi de secund . 
 Între primul şi al doilea obstacol, respectiv pe o distan  de 8 m, subiectului i s-a sugerat s  execute 2 
cicluri de bra e şi jum tate, iar la jum tatea celui de-al treilea ciclu de bra e s  ating  al doilea obstacol. 
 Pentru distan a de 8 m dintre cel de-al doilea şi al treilea obstacol, subiectului i s-a sugerat s  men in  
acelaşi num r de cicluri de bra e (dou  şi jum tate). 
 Între obstacolul 3 şi obstacolul 4, subiectului i s-a sugerat parcurgerea distan ei de 11,8m o m rire a 
num rului de cicluri de bra e fa  de distan ele parcurse anterior, respectiv 3 cicluri de bra e şi jum tate. 
 Subiectului i s-a sugerat o micşorare a num rului de cicluri de bra e în parcurgerea distan ei de la 
ultimul obstacol la finish-ul probei (6m).  
 
SCALA DE APRECIERE 
Interpretare: 
 - performan ele ob inute la momentul 1 se înregistreaz  în secunde şi zecimi de secund ; 
 - pentru momentele 2, 3, 4, 5: 
 - num rul ciclurilor de bra e se men ine constant, identic la ambele repet ri  calificativul este  foarte 
bine (FB); 
 - num rul ciclurilor de bra e este +/- 0,5, calificativul este bine (B); 
 - num rul ciclurilor de bra e este +/-1, calificativul este slab (S). 
Testarea preg tirii tehnice prin intermediul unor parametrii specifici: tehnica startului, tehnica trecerii 
obstacolelor (1,2,3,4), tehnica parcurgerii distan ei dintre obstacole în procedeul craul, tehnica respira iei, tehnica 
finişului. 
 Pentru obiectivitatea aprecierii parametrilor enun a i anterior am stabilit în cercetarea noastr  o comisie 
format  din 3 exper i (profesori cu specializarea nata ie, cu un stagiu în domeniu de activitate de 4 ani), care au 
acordat în func ie de scala de apreciere stabilit  aprioric note în sistemul  de la 1 la 10. Sistemul de notare este 
elaborat în func ie de coeficientizarea nivelului greşelilor de execu ie, respectiv: greşeli mari, greşeli medii, 
greşeli mici (tabelul 1). Greşelile mari sunt considerate de exper i ca fiind cele care produc denatur ri ale 
mecanismului fundamental al tehnicii de execu ie. Greşelile medii sunt cele care nu denatureaz  mecanismul 
fundamental şi pot fi corectate prin exersare. Greşelile mici sunt cele care nu denatureaz  mecanismul 
fundamental şi sunt greşeli secundare.  
 Media aritmetic  a notelor înregistrate de cei trei exper i pentru fiecare parametru verificat din punct de 
vedere tehnic a reprezentat rezultatul final individual pentru fiecare subiect. 
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Rezumat 

 Soluţionarea fundamentării ştiinţifice pentru practicarea educaţiei fizice şi sportului militar va determina 
perfecţionarea continuă şi conştientizată atât a studenţilor militari, cât şi a cadrelor din domeniul militar.  
 Conceptul educaţiei fizice militare, concretizat printr-un model al unui sistem complex şi dinamic are caracteristici 
şi particularităţi proprii. Astfel, prin gama variată a mijloacelor specifice această disciplină îşi demonstrează viabilitatea în 
planurile de învăţământ din instituţiile de învăţământ superior militar. Caracterul flexibil şi permanent deschis al disciplinei 
educaţie fizică este dat de finalităţile urmărite ale educaţiei fizice şi sportului, respectiv reglarea şi autoreglarea în planul 
psihomotricităţii; recepţionarea, transformarea şi emiterea răspunsurilor neuropsihomotorii. 
 
Cuvinte cheie: învăţământ militar, educaţie fizică, înot. 
 
Introducere 
  

 În sistemul de înv mânt superior militar, pe baza unor vaste acumul ri metodologice şi organizatorice, 
specialiştii domeniului au conturat importan a social  a disciplinei – educa ie fizic  şi sport, a c rei sarcini se 
reg sesc în obiectivele generale ale procesului formativ din sistemul de înv mânt superior militar.  

 Guvernat de legit i şi principii sistemul educa iei fizice militare satisface urm toarele obiective: 
 - Înt rirea şi men inerea sanogenezei; 
 - Dezvoltarea fizic  armonioas ; 
 - Dezvoltarea calit ilor motrice de baz  a studentului indiferent de categoria de for e din care face 

parte; 
 - Formarea unui sistem complex de deprinderi şi priceperi motrice, aplicative specifice sistemului 

militar; 
 - Formarea obişnuin ei de practicare a exerci iilor fizice pentru men inerea s n t ii, loisir şi men inerea 

capacit ii de lupt ; 
 - Dezvoltarea capacit ilor intelectuale, moral volitive şi afective în func ie de tipul temperamental 

specifice în formarea studentului militar. 
 - Conştientizarea în plan mental a necesit ii practic rii sistematice a exerci iilor fizice, în scopul 

consacr rii profesionale. 
 Educa ia fizic  militar  demareaz  cu valorile psihomotrice ale studen ilor şi cadrelor militare încadrate 

în limite ale grupelor de vârst , raportându-se permanent la obiectivele şi con inuturile programelor analitice. 
 Obiectivele de baz  se realizeaz  prin discipline specifice care au un pronun at caracter aplicativ-militar 

prev zute în programa analitic  specific  educa iei fizice şi sportului militar. Aceste discipline sunt: auto-
ap rarea, înot aplicativ, parcursuri aplicativ militare, alpinism, schi aplicativ, paraşutism. 

 În structura piramidei cunoştin elor de specialitate, un rol deosebit este atribuit metodologiei proiect rii 
didactice. Con inutul acestei metodologii va fi permanent reorientat în func ie de specificul probelor aplicativ 
militare. 

 În contextul integr rii Euro-Atlantice activitatea sportiv  aplicativ militar  necesit  o reorganizare a 
metodologiei de proiectare didactic . Strategia de aplicare a metodelor de predare – înv are – consolidare – 
perfec ionare a deprinderilor motrice, fixarea obiectivelor, realizarea sarcinilor şi implicit a temelor fiec rei lec ii 
de educa ie fizic  şi antrenament sportiv vor fi selec ionate în func ie de caracteristicile aplicativ-militare. Din 
dorin a de a reconsidera con inutul educa iei fizice militare, în sensul creşterii ponderii disciplinelor aplicative, 
prezenta lucrare îşi propune o reorientare a tematicii programei analitice. În acest sens lec iile de educa iei fizic  
şi sport vor beneficia de o vast  tematic  din disciplina pentatlon militar. Este cunoscut faptul c  pentatlonul 
militar românesc a devenit o necesitate impus  de modernizarea  şi racordarea sistemului militar la cerin ele 
politice şi sociale interna ionale. Aria pentatlonului militar s-a dezvoltat în mod spectaculos la nivel interna ional 
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de la o edi ie la alta a Campionatelor Europene şi Campionate Mondiale. De cele mai multe ori pentatlonul 
militar este inclus în Jocurile Mondiale Militare (Roma, 1995; Zagreb, 1999; Catagnia, 2003). Probele acestei 
discipline (tir, pista cu obstacole, înot 50m cu obstacole, aruncarea grenadei, alergare în teren variat 8 km) au 
evoluat atât sub aport tehnic, dar mai ales performan ial.   

 Pe baza acestor afirma ii consider m oportun  modificarea con inuturilor planific rii la nivelul 
studen ilor din institu iile de înv mânt superior militar, în sensul implement rii în tematica lec iilor a celei mai 
spectaculoase probe: înot 50m cu obstacole. Dac  în ceea ce priveşte modificarea strategiilor didactice şi a 
proiect rilor didactice decizia apar ine fiec rui specialist în parte în func ie de baza material  şi calit ile 
individuale ale studen ilor, modificarea con inuturilor planific rii se poate realiza numai în baza studiilor 
experimentale veridice.  

 Obiectivele generale ale sportului aplicativ militar ne-au permis stabilirea unei ipoteze de cercetare. În 
stabilirea acesteia am apelat la o serie de metode sociologice (observa ie, interviu, dialog). Prin particip ri active 
la fiecare edi ie a Campionatelor Na ionale de pentatlon militar pentru institu iile militare de înv mânt 
superior, unde sunt selec iona i cei mai buni sportivi militari, am aplicat metodele sociologice enumerate 
anterior. Pe baza interviurilor, discu iilor, dialogurilor purtate cu: profesorii de educa ie fizic  militar ; cu 
sportivii de performan  din pentatlonul militar; cu antrenorii de probe; cu participan ii la aceste concursuri 
na ionale şi interna ionale am concluzionat faptul c  implementarea probei de înot 50m cu obstacole în programa 
analitic  este o necesitate. Num rul mare (peste 100) de specialişti intervieva i ne-au creat certitudinea c  
introducerea acestei probe în con inuturile programei analitice ar putea oferi pe de o parte, posibilitatea 
eviden ierii celor mai buni sportivi militari şi a promov rii acestora în eşalonul competi ional superior.  

 Pe de alt  parte absolven ii institu iilor militare de înv mânt superior care au promovat disciplina 
educa ie fizic  şi sport (anul I şi II de studii) şi au fost implica i afectiv şi efectiv în aceast  prob  vor beneficia 
de un bagaj psihomotric şi tehnic deosebit. În acelaşi timp specialiştii domeniului educa iei fizice militare vor 
reuşi în func ie de ob inerea m iestrie sportive s  devin  consacra i în universul acestei probe a pentatlonului 
militar. Corolar al în elegerii fenomenelor expuse anterior, propunem urm toarea secven  de coresponden  care 
s  exprime, precum kinograma unei mişc ri, tot ceea ce proba de înot 50m cu obstacole ar însemna prin 
introducerea în reorientarea con inutului unei programe analitice noi. 

 
 
   
 
     
 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Diagrama de coresponden  
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Rezumat 

 Înotul craul pe piept este cel mai rapid procedeu şi s-a dezvoltat din varianta de înot ,,câinesc", în care braţele şi 
picioarele bat apa alternativ fără a ieşi din apă. Procedeul derivă şi din ,,voinicească", la care picioarele execută un gen de 
forfecare. Braţele execută o mişcare de tracţiune mărită faţă de înotul ,,câinesc".  
 Poziţia corpului în apă la craul modern este culcat pe piept cu picioarele întinse. Capul cu privirea înainte este 
scufundat în apă până aproape de nivelul sprâncenelor, iar bazinul este ridicat aproape de suprafaţă 

Cuvinte cheie: învăţământ militar, educaţie fizică, înot. 
 
Introducere 
 
Tehnica procedeului craul 
 
 Mişcarea picioarelor este alternativ  şi se realizeaz  în plan vertical. Din punct de vedere al 
biomecanicii mişc rii, articula ia coxo-femural  reprezint  centrul de control. Pentru m rirea suprafe ei de 
sprijin la mişcarea picioarelor în jos, planta piciorului se roteaz  spre interior (vârfurile apropiate). Fiecare picior 
are de executat dou  faze: una descendent  (de sus în jos) şi una ascendent  (de jos în sus). 
 a). Faza descendent  (în jos). Coapsa se flexeaz  în  jos, iar gamba o urmeaz  întârziat din cauza 
presiunii apei, provocând flexia din articula ia genunchiului. În punctul final al mişc rii, în timp ce coapsa începe 
deplasarea în sus, gamba continu  mişcarea în jos, pân  la întinderea complet  a genunchiului. 
 b). Faza ascendent  (în sus). Coapsa flexeaz  în plan vertical, urmat  de gamb . Presiunea apei asupra 
acesteia din urm  determin  extensia genunchiului. În punctul final al mişc rii, în timp ce coapsa se deplaseaz  
în jos, gamba continu  mişcarea în plan vertical, genunchii se îndoaie din nou. Gamba şi talpa piciorului 
finalizeaz  presiunea asupra apei f r  a ieşi din ap . 
 c). Mişcarea ambelor picioare se execut  alternativ-uniform, f r  a le dep rta de axa median  a 
corpului. Mişcarea ascendent  şi cea descendent  se efectueaz  în acelaşi ritm. ,,Pasul" (distan a între punctul 
superior şi cel inferior al mişc rii picioarelor)  este de 25—30 cm şi variaz  dup  m rimea şi for a înot torului, 
precum şi dup  ritmul de  înot. 
 Mişcarea bra elor este ciclic-alternativ . Segmentele membrului superior   care   ac ioneaz  asupra apei 
sunt: fa a anterioar  a mâinii şi antebra ului, degetele fiind întinse şi apropiate în timpul   vâslirii,   palma uşor  
flexat ,   orientat  perpendicular pe direc ia de înaintare. La înaintare, mişcarea bra elor realizeaz  aproximativ 
un raport de 2 la 1 fa  de mişcarea picioarelor. În ciclul unei mişc ri de bra e distingem dou  faze: una activ , 
subacvatic , şi una pasiv , preg titoare, aerian . 
 a). Faza   subacvatic  este  compus   condi ional dintr-o faz  de trac iune şi una de împingere. Ea   
începe din pozi ia de plut , cu  bra ul întins în fa , pe  linia um rului, trecând apoi sub corp, aproape de axa 
median  a corpului. Bra ul apas  în jos, continuând mişcarea cu îndoirea cotului (T1-T2), dup  care trece la 
momentul de împingere, care se realizeaz  de extensia bra ului (T3-T4). În momentul termin rii împingerii 
palma este orientat  în sus, în dreptul coapsei. Trecerea se realizeaz  rapid, f r  pauz , în faza aerian  (T5). 
  b). Faza aerian . Printr-o flexie din articula ia cotului (T1) bra ul se scoate din ap  (T2); cotul r mâne 
tot timpul drumului deasupra apei constituind punctul cel mai înalt, în timp ce antebra ul şi mâna relaxat  
execut  o uşoar  rota ie extern  din articula ia cotului (T3). Mâna intr  în ap  pe linia um rului, apoi se întinde 
(T4). 
 c). Mişcarea ambelor bra e este alternativ . Mişcarea deasupra apei se execut  într-un timp mai redus 
fa  de cea sub ap . Faza de trac iune a unui bra  corespunde cu ducerea celuilalt în fa , iar faza de împingere cu 
cea de întindere în fa . Respira ia este legat  de mişcarea bra elor. În timp ce unul se scoate din ap  pentru a fi 
dus înainte, capul se întoarce în aceeaşi parte pentru inspira ie. Dup  inspira ie capul îşi reia vechea pozi ie, cu 
fa a în jos, urmat  de expira ie puternic . În acest timp, bra ul respectiv termin  drumul aerian şi începe faza 
subacvatic . Odat  cu faza subacvatic  se termin  şi expira ia  
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 La început se expir  numai pe aceeaşi parte (la dou , bra e), putându-se trece apoi şi la respira ia 
alternativ  (la trei bra e), la care expira ia este prelungit  timp de un ciclu complet de bra e, inspira ia alternând 
pe o parte şi pe cealalt . 
 Coordonarea. La un ciclu de bra e se execut  şase mişc ri de picioare, adic , trei b t i în sus şi trei în 
jos. 
 Mişcarea de picioare se efectueaz  f r  întreruperi. 
 
Metodica învăţării procedeului craul 
 
 Linia metodic  optimal  în înv area unei tehnici corecte este munca sistematic , bazat  pe respectarea 
principiilor înv rii. Deprinderile noi propuse pentru a fi înv ate vor îndeplinii condi iile stereotipiei dinamice 
numai dac  transferul acestora este pozitiv. Acest transfer  se poate realiza  în condi iile în care deprinderile 
anterioare s-au însuşit corect. Din aceast  cauz , recomand m o aten ie sporit  pe parcursul înv rii. Din punct 
de vedere metodic se vor elimina greşelile fundamentale – cele care modific  substan ial mecanismul tehnic al 
execu iei.  
I. Înv area mişc rii de picioare şi a respira iei 
 Exerci ii pe uscat: 
 1). Şezând cu bra ele întinse mâinile sprijinite înapoi, se execut  mişc ri de picioare craul, cu genunchii 
întinşi, labele orientate spre interior, relaxate. 
 2). Din culcat înainte aceeaşi mişcare. 
 Exerci iile pe uscat nu au alt scop, decât acela de a-i obişnui pe studen i cu mişcarea în ansamblul ei. Nu 
este recomandabil ca ele s  se execute un timp mai îndelungat, deoarece mişcarea cap t  un alt caracter decât cel 
sub influen a apei. 
 Exerci ii în ap : 
 1). Exerci iu de picioare din sprijin culcat în ap  mic   
 2). Exerci iu de picioare cu partener în ap  mic . 
 3). Exerci iu de picioare la perete. 
 Pentru exerci iile la perete, o mân  va prinde marginea bazinului, bara sau sparge-val, iar cealalt  se 
sprijin  de peretele bazinului cu palma, degetele orientate în jos. În acest fel, corpul se poate men ine cel mai 
bine la suprafa a apei, într-o pozi ie întins   
 4). Exerci iu de picioare din plut , cu expira ie sub ap . Deoarece executarea corect  a plutei este o 
premis  pentru efectuarea acestui exerci iu, se va repeta pluta. 
 5). Exerci iu de respira ie cu partener sau la perete f r  mişc ri de picioare. 
Inspira ia se va face repede, pe gur , ridicând capul din ap , iar expira ia într-un timp mai lung, for at, pe gur  şi 
nas, în ap . Raportul între inspira ie şi expira ie trebuie s  fie aproximativ 1 la 2. Se va urm ri ca expira ia s  se 
fac  în întregime sub ap . 
 6). Exerci iu de respira ie cu partener sau la perete cu inspira ia lateral . La acest exerci iu nu um rul, ci 
capul se întoarce într-o parte. Exerci iul se va executa spre ambele par i. 
 7). Exerci iu de respira ie cu partener sau la perete, cu mişcarea picioarelor. La şase mişc ri descendente 
(în jos) se inspir  o dat  scurt, lateral, aproximativ timp de dou  b t i şi se expir  o dat  for at în ap , 
aproximativ timp de patru b t i. Studen ii vor fi obişnui i de la început s  numere b t ile picioarelor, ceea ce nu 
este de loc uşor. Acest exerci iu trebuie repetat mai mult timp şi f r  pauze (1—3 min.). 
 8). Exerci iu de picioare cu pluta. Pluta sau scândura de antrenament se numeşte scândura confec ionat  
special pentru antrenamentul mişc rilor de picioare. Ea poate fi înlocuit  cu o pern  de plastic, minge sau colac, 
în general cu orice corp care pluteşte bine şi nu prezint  pericol de r nire pentru studen i. 
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Rezumat 

 
Activităţile motrice sunt considerate cadrul perfect în formarea tinerelor generaţii, fiind apreciate ca un factor de 

socializare cu o importanţă din ce în ce mai crescută în societatea modernă. Atât dezvoltarea biologică, cât şi trăsăturile 
psihice, modelate de procesul socializării contribuie la formarea continuă pe măsura însumării şi exercitării a noi roluri 
sociale şi asimilării de noi experienţe. 
 

Cuvinte cheie: activităţi motrice, educaţie fizică, sport, socializare. 
 
1. Introducere 

 
 Activit ile motrice sunt considerate cadrul perfect în formarea tinerelor genera ii, fiind apreciate ca un 

factor de socializare cu o importan  din ce în ce mai crescut  în societatea modern . Atât dezvoltarea biologic , 
cât şi tr s turile psihice, modelate de procesul socializ rii contribuie la formarea continu  pe m sura însum rii şi 
exercit rii a noi roluri sociale şi asimil rii de noi experien e.  

Aceast  perioad  a form rii şi socializ rii primare este una fundamental  pentru dezvoltarea ulterioar  a 
copilului. Trecerea de la nivelul preşcolar la cel şcolar poate constitui un şoc sau o barier  în integrarea copiilor 
în grupurile şcolare şi în societate, o problem  privind comunicarea dezvoltând un anumit nivel de anxietate. 
Activit ile motrice, fie ele organizate, lec ia de educa ie fizic  şi sport sau antrenamentul sportiv, fie de timp 
liber sau competi ional, au la acest nivel de vârst  un puternic caracter ludic, urm rindu-se atât dezvoltarea 
deprinderilor motrice şi aptitudinilor fizice cât mai ales celor psiho-sociale. 

Dorin a de apartenen  şi de recunoaştere este cea care îl determin  pe copil s -şi modeleze mereu 
sistemul de comunicare şi modul de rela ionare. Iat  ce constat  Cârstea G. (1981) despre caracterul socializator 
al sportului „rela iile create în cercurile participan ilor la diverse întreceri sînt neobişnuit de durabile şi exercit  
un rol însemnat în formarea microstructurii sociale” sau „sportul este un bun prilej de relevare a propriei 
personalit i în contactul liber cu ceilal i, el îi apropie pe participan i la aceste jocuri, genereaz  leg turi 
colegiale, atitudini şi moduri de comportament” . Prin intermediul jocului şi al competi iei sportive, copilul poate 
c p ta încredere în sine şi poate s  încerce noi formule de rela ionare în aşa fel încât s -şi pun  în valoare 
poten ialul şi calit ile.  

Specialiştii din domeniul sportului afirm  c  activit ile motrice reprezint  o important  resurs , prea 
pu in utilizat , în vederea construirii personalit ii umane şi a diminu rii influen elor negative a stilului de via  
sedentar din zilele noastre. Aşadar, dac  la începutul secolului XIX, activit ile motrice, deserveau unor scopuri 
limitate, fiind utilizate mai mult ca activit i de timp liber sau ca o metod  de recreere dup  activit ile 
intelectuale intense, cu scopul de a men ine starea de s n tate, ast zi aceste activit i, prin diferitele sale forme 
de practicare, reprezint  unul din principalele mijloace de realizare a idealului educa iei. 

Teoria înv ț rii sociale a demonstrat ca socializarea se face cel mai bine in mediul sportului. În opinia 
speciali tilor, practicarea activit ților fizice sau a sportului influențeaz  personalitatea tinerilor i creeaz  efecte 
pozitive asupra corpului i asupra minții.  

Specialiştilor din domeniile activit ilor motrice le revine misiunea de a selecta cele mai oportune 
con inuturi şi metode de instruire, care s  fie capabile s  r spund , atât nevoilor individuale, cât şi obiectivelor 
pe care le formuleaz  pentru activit ile pe care le desf şoar . Afirma iile acestora privind efectele practic rii de 
activit i motrice garanteaz  dep sirea grani elor sferei fizicului şi a motricului atingând chiar laturii psiho-
sociale ale personalit ii celor care sunt angrena i în astfel de activit i.  

Aşa cum afirma autorii Gavrilu  C. şi Gavrilu  N. (2005) „sportul cultiv  spiritul de echip  şi sporeşte 
încrederea în sine. F r  îndoial , cel mai mare câştig al socializ rii în sport este acela c  dezvolt  în noi ideea de 
apartenen  social  şi spiritul de echip ” . 

Problema socializ rii şi integr rii sociale prin sport a fost dezb tut  de mul i cercet tori, adord rile fiind 
de cele mai multe ori generaliste, privind segmente largi ale popula iei sau privind omul în general, sub titluri ca 
„aspecte ale socializ rii prin sport” sau  „socializarea în şi prin sport”. Noutatea lucr rii rezid  dintr-o abordare a 
socializ rii prin activit i motrice particularizate la nivelul înv mântului primar, studiile sociologice în 
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domeniul sportului privind socializarea şi integrarea social  se refer  la alte segmente social-sportive cum ar fi 
sportul de performan  sau sportul de mas , sau abord ri generale cum ar fi comunicarea ca factor de socializare 
a individului uman, socializarea prin sport etc.  

     Etapa trecerii de la sistemul preşcolar la cel şcolar reprezint  o încercare pentru şcolarul mic, întreg 
mediu social, normele şi rigorile se schimb , putând perturba comportamentul acestuia, astfel ap rând probleme 
de adaptare şi integrare la grupul social. Activit ile motrice la acest nivel de vârst  au un preponderent caracter 
ludic care confer  şcolarului mic cadrul perfect de socializare, relaxându-l şi dezinhibându-l de prejudec i. 
Magineanu G.N.  afirm  „deşi face parte din acelaşi colectiv al clasei, la lec iile de educa ie fizic  şi sport elevul 
nu-şi mai p streaz  locul obişnuit din sala de clas , nu mai rela ioneaz  preponderent cu colegul de banc , ci se 
situeaz  în forma ie în ordinea în l imii, învecinându-se cu al i colegi, exerseaz  pe perechi şi pe grupe, devine 
membru al unor echipe care se întrec şi a c ror componen  se modific  de la o lec ie la alta, este încurajat de 
colegii din echip , îşi încurajeaz  coechipierii, se bucur  în colectiv de victorie, resimte împreun  cu colegii 
triste ea înfrângerii, etc. Toate aceste ipostaze, extind sistemul de rela ie al copilului, îl obişnuiesc cu încadrarea 
şi activarea în diferite grupuri, atenueaz  spiritul individualist.  Exercitarea prin rota ie a unor roluri 
(responsabil de grup , c pitan de echip , supraveghetor al respect rii regulilor stabilite), îl obişnuiesc pe elev cu 
rela iile de conducere şi subordonare, cu caracterul obligatoriu al respect rii regulilor stabilite, cu manifestarea 
corect  în orice împrejurare.”   

 Pornind de la afirma ia conform c reia „educa ia reprezint  o component  fundamental  a societ ii care 
nu trebuie dat  la o parte” , tragem concluzia c  foarte important în formarea tinerelor genera ii este educa ia, în 
domeniul nostru, activit ile motrice reprezentând o form  prin care elevii se pot dezvolta din punct de vedere 
psihic, fizic, estetic, moral şi totodat  pot ieşi din stresul şi suprasolicit rile intelectuale.    

Una din principalele amenin ri ale modernit ii este pericolul sedentarismului, care devine din ce în ce 
mai evident înc  de la vârsta şcolarit ii, atunci când noile tehnologii informatice reuşesc s  capteze aten ia şi 
interesul tinerilor de la vârste fragede. 

 
Concluzii 

 
Activit ile motrice promoveaz  şi sus in starea de s n tate, o stare de bine atât fizic cât şi menal şi 

psihic, pe care oricare practicant o resimte în urma particip rii la astfel de activit i, conform opiniei lui I. 
Neacşu „dreptul la s n tate ca şi dreptul la o bun  educa ie reprezint  valori fundamentale ale fiin ei umane”. 

 Efectele practic rii activit ilor motrice au un rol important în dezvoltarea unui stil de via  activ cu 
repercusiuni asupra men inerii unui nivel optim de s n tate. În func ie de starea de s n tate sunt afectate pozitiv 
sau negativ atât dezvoltarea fizic  armonioas , deprinderea adopt rii unei inute corporale corecte, o coordonare 
eficient  a func iilor fizice, organice şi psihice, stimularea marilor sisteme ale organismului etc.  
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Rezumat 

 
Domeniul sociologiei sportului nu s-a dezvoltat încă la nivelul la care a ajuns fenomenul sportului, lucrarea de faţă 

analizează un mic segment, cel al socializării şi integrării sociale a şcolarului mic prin activităţi motrice. Activităţile motrice 
sunt considerate cadrul perfect în formarea tinerelor generaţii, fiind apreciate ca un factor de socializare cu o importanţă 
din ce în ce mai crescută în societatea modernă. Atât dezvoltarea biologică, cât şi trăsăturile psihice, modelate de procesul 
socializării contribuie la formarea continuă pe măsura însumării şi exercitării a noi roluri sociale şi asimilării de noi 
experienţe. 
 
Cuvinte cheie: socializare, activităţi motrice, educaţie fizică şi sport. 
 
1. Introducere 
 
       Autoarea Rusu, O.,  în lucrarea - „Sportul – obiect al socilogiei sportului” citându-l pe R. Thomas, 
constat  c  domeniul sociologiei sportului şi al socializ rii nu suscit  înc  interesul specialiştilor şi nu şi-a 
epuizat înc  subiectele: „în contradic ie cu importan a şi amplificarea fenomenului, cercet rile sociologice în 
domeniu sunt relativ într-un num r limitat R. Thomas defineşte urm toarele cauze ale acestui interes minim al 
sociologilor pentru sport:  
 - faptul c  sociologia este o ştiin  relativ nou  şi nu a reuşit s  afilieze toate profesile; 
 - aten ia sportivilor este orientat  pe ob inerea performan elor; 
 - conduc torii şi antrenorii nu au sesizat deocamdat  c  sociologia ar putea r spunde problemelor pe 
care şi le pun; 
 - lipsa specialiştilor forma i din interiorul domeniului (este mult mai uşor de a studia aspecte privind 
structura domeniului, dinamica şi raporturile care se stabilesc în interiorul echipelor dac  sociologul a practicat şi 
el cândva, aceste activit i).” 
       De asemenea Rusu, O.,  în aceeaşi lucrare, anticipeaz  câteva direc ii pe care ar putea s  se dezvolte 
aceast  ramur  a sociologiei sportului: „sportul poate constitui obiectul unei sociologii de ramur  (sociologia 
sportului), dar prin problemele ridicate poate s  se constituie şi în obiect al sociologiei generale: 
 - ordinea social  instituit  în cadrul grupurilor de sportivi, dar şi în societate prin modelele oferite de 
practica sportului; 
 - constituirea activit ilor fizice şi sportive ca fenomen social; 
 - ac iunea social  – logic  şi nonlogic  a sportivilor, spectatorilor, etc; 
 - realizarea controlului social prin sport şi în sport; 
 - rolurile şi status-urile oferite indivizilor prin practicarea activit ilor fizice şi sportive; 
 - socializarea şi integrarea indivizilor cu ajutorul sportului, a activit ii fizice şi de loisir; 
 - institu ionalizarea sportului şi construirea unor modele de comportamente acceptate de societate, prin 
sport, etc.” 
      Privind dezvoltarea acestui fenomen direc iile de cercetare pot fi numeroase, astfel Rusu, O.,  defineşte 
cadrul sociologiei şi distinge subsistemele acesuia: „în cadrul sociologiei sportului se disting subsisteme (arii de 
preocupare): sportul şi societatea, func iile socio-politice ale sportului, sportul – fenomen cultural, grupurile de 
sportivi, sportul şi politica, sportul şi violen a, mass media şi sportul, sportul şi procesul integr rii în societate, 
rol-seturile şi status-seturile în sport, comunicarea în cadrul grupurilor mici (echipe), sportul şi rela iile 
interna ionale, sociologia timpului liber, debutul şi retragerea din sportul de performan , spectacolul sportiv şi 
implica iile sociale ale vedetelor din sport, amatorismul şi profesionalismul în sport, sportul şi coeziunea social , 
rezolvarea st rilor conflictuale prin sport, implicarea autorit ilor locale în dezvoltarea sportului pentru to i, 
campania electoral  şi sportul, etc.” 
 Legat de coeziunea grupurilor majoritatea cercet torilor o definesc ca fiind „puterea leg turilor dintre 
membrii grupului, unitatea grupului, sentimentul de apartenen  al membrilor la grup sau gradul de implicare al 
componen ilor grupului în îndeplinirea unui obiectiv.”  
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       Obiectul general de studiu al sociologiei sportului este sportul ca fenomen social „Domeniul s u de 
activitate şi competen  este studiul modalit ilor de influen are favorabil  a activit ii sportive şi a practican ilor 
acesteia din punctul de vedere psihosocial al interrela iilor umane din acest mediu şi a câmpului social în 
general”  . Nuan ând aceast  afirma ie, autorii Gavrilu , C., Gavrilu , N.,  - Sociologia sportului afirm  „putem 
distinge câteva obiecte concrete, specifice, de cercetare precis  a fenomenului sportiv:ac iunile sociale din sport 
(activitatea sportiv , educa ia sportiv , mişc rile sportive de mas  etc.); institu iile sportive (club sportiv, şcolile 
şi liceele cu profil sportiv, organiza iile sportive, asocia iile sportive etc.); grupurile sociale din lumea sportului 
(echipe, sus in tori, galerii etc.); fenomenele sociale din sport (mobilitatea social , socializarea); mentalit i şi 
simboluri sociale în lumea sportului (solidaritatea, d ruirea, capacitatea de a face fa  eşecurilor şi marilor 
succese în sport, etc.)” 
       Prezenta lucrare îşi poate g si valorific ri în toate ariile sportului pornind de la educa ia fizic , sportul 
de performan , activit ile de recuperare, activit ile competi ionale dar şi activit ile de timp liber, deoarece 
integrarea social  se poate realiza prin toate ramurile sportive.  
Un studiu longitudinal de referin  a fost realizat de J.S. Eccles., C. Freedman – Doan, P. Frome, J. Jacobs, K.S. 
Yoon  în lucrarea „Gender role socialization in the developmental social psychology of gender”. Perioada 
form rii şi socializ rii primare este una fundamental  pentru dezvoltarea ulterioar  a copilului. Din acest motiv, 
exist  studii sociologice care încearc  s  urm reasc  şi rolul p rin ilor în dezvoltarea copilului pe planul psiho-
social şi al integr rii acestuia în grupul şcolar.   
      Bogdan Mi a, Leti ia Miclescu, Camelia Dumitru  „Sport, socializare şi practic  în societatea 
româneasc  contemporan ” cerceteaz  rolul şi importan a sportului, a cadrelor didactice şi a p rin ilor în 
integrarea social  a copiilor prin activitate motric  a fost desf şurat  în anul 2002 în Bucureşti pe un eşantion de 
550 de elevi, 416 p rin i şi 158 de profesori şi a atras aten ia asupra importan ei orelor de sport dar mai ales 
asupra influen ei pe care o au p rin ii şi cadrele didactice în educarea gustului pentru sport. 
      Într-o alt  cercetare „Sociologia sportului”, autorii Cristina Gavrilu  şi Nicu Gavrilu   eviden iaz  
rolul p rin ilor şi importan a socializ rii copiilor prin activit i sportive afirmând c  „sedentarismul şi 
consecin ele sale, gradul de ocupare al p rin ilor, moda şi uzan ele culturale îi determin  pe mul i p rin i s  
g seasc  solu ii de petrecere a timpului liber şi de socializare prin sport. Paleta ofertelor este foarte vast , de la 
orele op ionale de sport din gr dini e şi şcoli pân  la centrele speciale destinate copiilor. Şi în cazul sporturilor de 
performan  vorbim tot de o socializare secundar , de tip institu ional. Normele, regulile şi valorile 
organiza ionale pun amprenta asupra manierei de socializare şi asupra identit ii fiec ruia.” 
Aşadar procesul socializ rii „ajut  la modelarea tr s turilor psihice i de personalitate; aceste tr s turi sunt 
formate ca un proces continuu însumând i exercitând noi roluri sociale i dobândind noi experiențe. Aceast  
perioad  de formare i de socializare primar  este fundamental  pentru dezvoltarea viitoare a copilului.”  
       St nescu M.,  - „Educa ia fizic  şi sportul – factori ai procesului de socializare”. Studiul realizat de 
St nescu M. îşi propune s  realizeze o sintez  a celor mai importante opinii ale specialiştilor preocupa i de 
aspectele socializ rii şi integr rii sociale a individului: 
       „Activit i motrice de o deosebit  complexitate, prin structur  şi func ionalitate, educa iei fizice şi 
sportului li se relev  permanent noi valen e cu implica ii asupra dezvolt rii fiin ei umane şi societ ii, în general. 
Printre preocup rile constante ale specialiştilor din domeniu se num r  şi cele referitoare la contribu ia educa iei 
fizice şi sportului la procesul de socializare şi integrare social  a individului. 
Pornind de la defini ia socializ rii, conform c reia aceasta reprezint  „procesul social fundamental prin care 
orice societate îşi proiecteaz , reproduce şi realizeaz  prin conduite adecvate ale membrilor s i, modelul 
normativ şi cultural” , educa ia fizic  şi sportul pot fi considerate factori de socializare şi integrare social , ca 
urmare a caracteristicilor lor: 
1. Se desf şoar  preponderent în grup, facilitând astfel, interac iunea dintre indivizi (condi ie de baz  a 
socializ rii). Modelul în care se organizeaz  interac iunea dintre indivizi, în cadrul educa iei fizice şi sportului, 
determin  diferite niveluri de manifestare a acesteia. În anumite situa ii, jocuri sportive, nevoia de cooperare este 
foarte mare (baschet, volei, fotbal, rugbi, handbal), în altele nevoia de cooperare se reduce (sporturi indivituale). 
2. Prin con inutul şi formele de organizare se creaz  un mediu psiho-social care permite apari ia şi 
manifestarea tuturor tipurilor de interac iune, de la cele cooperative la cele de adversitate. Prin specificul 
organiz rii practic rii exerci iilor fizice, a ramurilor de sport, indivizii îndeplinesc simultan roluri de cooperare – 
cu membrii propriei echipe, dar şi de adversitate. 
3. Educa ia fizic  şi sportul pun individul în situa ia de a evalua pe al ii şi a se evalua pe sine, fapt ce 
contribuie la formarea imaginii de sine. Socializarea este favorizat  ca urmare a faptului c  educa ia fizic , dar 
mai ales sportul presupun competi ie între indivizi şi grupuri de indivizi. Prin competi ie se realizeaz  
compararea cu sine şi cu al ii, se ierarhizeaz  valorile.  
4. Comportamentul motric din educa ie fizic  şi sport este socializant pentru ca favorizeaz  apari ia 
fenomenelor de facilitare social , de comunicare, cooperare implicate de interac iunea social . Din punctul de 
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vedere al socializ rii, schemele şi formele de interac iune personal  sunt mai importante decât ramurile de sport 
practicate.  
      Scopul socializ rii este acela de a forma o persoan  competent  din punct de vedere social, în sensul 
recunoaşterii valorilor societ ii, normelor şi modelelor de comportare. Procesul de socializare presupune astfel 
dobândirea competen ei sociale şi formarea deprinderilor de comunicare interpersonal .  
Aşadar putem afirma c  „socializarea prin activit i motrice vizeaz  o gam  larg  de consecin e ale practic rii 
exerci iilor fizice: de la formarea deprinderilor motrice şi a competen ei sociale, pân  la însuşirea de valori şi 
norme sociale.”  

 
Figura Nr. 1  Educa ia fizic  şi sportul – Factori ai procesului de socializare (dup  St nescu, 2000) 

 
 Educa ia fizic  şi sportul pot fi considerate factori de socializare şi integrare social , ca urmare a 
caracteristicilor lor  :  
       - se desf şoar  preponderent în grup, facilitând astfel, interac iunea dintre indivizi (condi ie de baz  a 
socializ rii). Modelul în care se organizeaz  interac iunea dintre indivizi, în cadrul educa iei fizice şi sportului, 
determin  diferite niveluri de manifestare a acesteia. 
        - prin con inutul şi formele de organizare se creaz  un mediu psiho-social care permite apari ia şi 
manifestarea tuturor tipurilor de interac iune, de la cele cooperative la cele de adversitate. Prin specificul 
organiz rii practic rii exerci iilor fizice, a ramurilor de sport, indivizii îndeplinesc simultan roluri de cooperare – 
cu membrii propriei echipe, dar şi de adversitate – cu membrii celeilalte echipe. 
        - educa ia fizic  şi sportul pun individul în situa ia de a evalua pe al ii şi a se evalua pe sine, fapt ce 
contribuie la formarea imaginii de sine. Socializarea este favorizat  ca urmare a faptului c  educa ia fizic , dar 
mai ales sportul presupun competi ie între indivizi şi grupuri de indivizi. Prin competi ie se realizeaz  
compararea cu sine şi cu al ii, se ierarhizeaz  valorile.  
        - comportamentul motric din educa ie fizic  şi sport este socializant pentru ca favorizeaz  apari ia 
fenomenelor de facilitare social , de comunicare, cooperare implicate de interac iunea social . Din punctul de 
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vedere al socializ rii, schemele şi formele de interac iune personal  sunt mai importante decât ramurile de sport 
practicate. Unii factori sunt determinan i: grad de cooperare între indivizi, calitatea conducerii, spiritul de 
competi ie, importan a acordat  victoriei, ponderea activit ii individuale şi libert ii de luare a deciziei. 
 

 
 

Figura Nr. 2 Socializarea în cadrul educa iei fizice şi sportului (dup  Singer, 1974) 
 
Concluzii 
 
 Între procesul de socializare şi cele dou  tipuri de activit i motrice pot fi stabilite o serie de similitudini 
care s  sus in  interrela ionarea lor. Astfel: 
 1. Procesul de socializare este caracterizat de permanenta trecere de la un statut social la altul, de-a 
lungul ontogenezei. Prin marea lor accesibilitate şi adaptabilitate la diferite categorii de vârst , popula ie, 
educa ia fizic  şi sportul pot consitui permanen e ale unei vie i ra ionale şi echilibrate. 
 2. Atât procesul de socializare, cât şi educa ia fizic  şi sportul, sunt supuse ac iunii factorilor economici, 
politici, culturali, fapt ce conbribuie la facilitarea transferului efecteor socializatoare din domeniul educa iei 
fizice şi sportului, în via a de zi cu zi. Interac iunea dintre educa ie fizic  şi sport şi societate se poate pune în 
eviden  prin „dependen a normelor şi valorilor create şi recreate de societate în diverse câmpuri sociale” 
(inclusiv în activit ile motrice, ad ug m noi) de condi iile din afara câmpului şi dezvoltarea societ ii”. 
 
Bibliografie 
 
 1. Gavrilu , C., Gavrilu , N., (2005) – „Sociologia sportului”, Editura Polirom, Iaşi, pag, 39; 
 2. Mita, B., Miclescu, L., Dumitru, C., (2002) – „Sport, socializare şi practic  în societatea româneasc  
contemporan ”, în Ştiin a sportului, nr. 31, pag 31; 
 3. Rusu, O., (2000) – „Sportul – obiect al socilogiei sportului”, A.N.E.F.S., Bucureşti, pag. 79; 
 4. St nescu, M., (2000) – „Educa ia fizic  şi sportul – factori ai procesului de socializare”, ANEFS, 
Sesiunea anual  de referate şi comunic ri ştiin ifice 9-10 martie; pag. 298; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORI MORALE 
(sportivitate, onestitate, 

respectarea celuilalt, fair-play) 

STABILITATE EMO IONAL  
(control, st pânire şi cunoaştere de sine, 

maturitate) 

RELA II INTERPERSONALE 
(cooperare, intrajutorare, fivalitate, 

competi ie) 

AUTO-ÎMPLINIRE 
(încredere în for ele proprii, 

imaginea de sine) 

R. Singer (1974) consider  c  
socializarea în cadrul educa iei 
fizice şi sportului este legat  de 

ajust rile personale şi sociale care 
se produc pe urm toarele direc ii: 

 



Revista Fair - play  – Revistă ştiinţifică şi pedagogică                         Vol. 6 no. 10, 2019 

42 

 

Caracteristici ale perioadei şcolare mici 
 

Ioan Sabin SOPA (a)* 
*Corresponding author 

 
(a) University “Lucian Blaga”, Faculty of Science, Department of Environment Science, Physics, Physical Education and 

Sport, Address: Str. Ion Ra iu, No. 5-7, Sibiu, sopa_sabin@yahoo.com 
 

 
Rezumat 

 
Perioada şcolară mică se desfăşoară între 6-10 ani, şi constituie cea de-a 3-a perioadă de dezvoltare a copilului. În 

această perioadă de vârstă personalitatea copilului este aproximativ constituită astfel putem afirma că procesul de 
individualizare este constituit, aşadar copilul acceptă despărţirea parţială de familie cunoscând faptul că aceasta este 
temporară.   
 

Cuvinte cheie: activităţi motrice, educaţie fizică şi sport, învăţământ primar. 
 

Introducere 
  
 Trecerea de la sistemul preşcolar la cel şcolar îi ofer  copilului o anumit  autonomie fa  de familie pe o 
perioad  mai îndelungat , având un nou obiectiv: integrarea în grupul social şcolar. În perioada precedent  
şcolarit ii mici, copilul avea rela ii diadice doar în cadrul familiei, stabilind eşalonat rela ii interpersonale 
depinzând de tipologia familiei din punct de vedere al deschiderii şi accept rii sociale.  
 Aşadar momentul intr rii în şcolaritate îi impune copilului o trecere de la modul dominant specific 
rela iilor familiale cu o interac iune în diad , preg tindu-l spre un alt mod de a comunica specific mediului şcolar 
cu rela ii sociale conven ionale, trecând de la modul de comunicare nonverbal specific perioadei anterioare, la 
unul verbal mult mai riguros în exprimare.    
 La debutul în sistemul şcolar observ m o anumit  distan  a acestuia, preferând activit i în paralel cu 
ceilal i copii, treptat trecând peste bariera comunic rii şi devenind capabil s  activeze şi socializeze în grupul 
şcolar.  
 Astfel în sistemul şcolar primar se dezvolt  şi activeaz  cooperarea şi munca în echip , mai ales în 
activit ile fizice şi sportive, întreceri şi jocuri, datorit  dezvolt rii structurilor gândirii concret operatorii. 
Coordonarea cognitiv  este reglat  din punct de vedere social având o importan  deosebit  la acest nivel de 
vârst . Din punct de vedere al socializ rii, în cadrul acestei perioade de vârst , aceasta îşi schimb  direc ia şi 
orientarea de la una pe orizontal  copil-copil la una de opozi ie cu cea vertical  adult-copil desf şurat  în trecut. 
 Rela iile dintre copii sunt dezvoltate şi intensificate în cadrul proceselor de şcolarizare, demonstrat fiind 
c  şcoala este unul din puternicii agen i socializan i, complementar rela iilor cu familia.  
 Proximitatea are o importan  deosebit  în dezvoltarea rela iilor sociale în grupul şcolar, deseori 
activit ile care solicit  colaborarea pentru îndeplinirea unui scop ca activit ile sportive jucând un rol esen ial în 
îmbun t irea rela iilor intergrup. Activit ile motrice pot oferi acest nivel de proximitate necesar satisfacerii 
nevoii de a dezvolta rela ii noi, astfel dup  unii autori „marea varietate a mijloacelor de lucru din activit ile 
motrice, poate asigura „trasee personalizate”, conduse atent de specialişti astfel încât satisfac iei de moment s -i 
corespund  beneficii pe termen lung în ceea ce priveşte starea de s n tate, eficien a în plan social, reuşita social  
etc”.    
 Apartenen a la gen poate influen a de asemenea procesul de selectare a rela iilor în grupul social, 
alegerile devenind progresiv mai selective iar criteriile fiind mai particulare, tendin a regrup rii pe sexe în cadrul 
acestor categorii de vârste fiind o caracteristic  universal , devenind, dup  unii autori preambulul rolurilor 
sociale adoptate în viitorul vie ii de adult.   
 În ceea ce priveşte dezvoltarea psihic  la acest nivel de vârst  se desf şoar  stadial, fiecare din aceste 
stadii având o configura ie proprie privind procesele psihice. Progresul de la o etap  la alta reprezint  un salt nu 
doar privind diversele componente ale sistemului psihic, ci şi din punct de vedere al rela iilor acestora şi al 
personalit ii copiilor per ansamblu.   
 Aşa cum afirma şi Luria, A. R., (1980) „trecând spre stadiile superioare componentele psihice complexe 
ale acestora încep s  aib  o influen a reglatorie asupra componentelor psihice de baz ” . Mergând pe aceeaşi idee 
g sim în literatura de specialitate opinia lui Vîgotski, L. S., care sus ine c  „în perioada timpurie a copil riei 
dezvoltarea se produce jos în sus, în sensul c  procesele psihice mai complexe se formeaz  pe baza proceselor 
elementare, pentru ca în perioadele mai avansate dezvoltarea s  se produc  “de sus în jos”, procesele psihice 
complexe influen ându-le pe cele elementare”  . 
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 Tot în aceast  perioad , copilul, se dezvolt  şi din punct de vedere al intelectului, astfel asist m la vârsta 
şcolarit ii mici la un progres al no iunilor şi al gândirii logice. Astfel conform specialistului în domeniul 
psihologic Jean Piaget ne întâlnim cu aşa-zisa „perioad  a opera iilor concrete”, acestea înlocuind intui ia, sunt 
momentan concrete, operând pe plan mental, dar continuând s  fie ajutate de obiecte şi date oferite prin procesul 
de percep ie. 
 Universul copilului se l rgeşte, aşadar datele şi rela iile pe care le utiliza pân  acum intuitiv sunt grupate 
într-un complex ansamblu şi apoi transformate în opera ii concrete, devenind capabil s  asimileze cunoştin e care 
trec de grani a manipul rii propiu-zise sau a contactului nemijlocit cu obiectele şi anumite fenomene ale 
realit ii. Intelectul copilului cunoaşte o expanisune foarte mare.  
 Copilul memoreaz  în aceast  perioad  tot ceea ce este bazat pe percep ie, imagina ia are nevoie de 
repere materiale dintr-un complex de domenii (matematic , istorie, geografie, sport, muzic  etc) care s  se 
manifeste în activitatea elevului, deseori volumul acestor activit i copleşindu-l, unii cercet tori afirmând c  „în 
zilele noastre, volumul activit ilor desf şurate în condi ii variate şi neaşteptate a crescut sim itor, datorit  
acestui fapt individul trebuie s  manifeste acuitate, iste ime, ingeniozitate, vitez  de reac ie, putere de 
concentrare şi abilitatea de a transfera aten ia, precizia deplas rii (spa iale, temporale, dinamice) şi propria 
ra ionalizare a biomecanicii”  . Copilul resim ind nevoia de relaxarea pe care disciplina educa ie fizic  o poate 
oferi, fiind cadrul perfect pentru acest lucru. 
 În noul mediu şcolar complet diferit de cel familial copilul resimte caldura şi în locul unui grup restrâns 
copilul se conecteaz  la o colectivitate. În acelaşi timp cu intrarea în colectivitate copilul trebuie s  se adapteze la 
cerin ele vie ii sociale. Activit ile sportive reprezint  un cadru ideal pentru integrarea social , dezvoltarea fizic  
armonioas  şi deprinderea abilit ilor necesare vie ii sociale.  
 În activit ile motrice, exerci iul fizic ocup  un loc privilegiat pentru faptul c  determin  în mod 
hot râtor orice progres pe linia perfec ion rii generale şi a proceselor de dezvoltare fizic . Exerci iile fizice sunt 
structuri psihomotrice create şi folosite sistematic, ce presupun deplas ri ale corpului omenesc şi ale segmentelor 
lui în aceleaşi sau diferite planuri şi axe, din şi în pozi ii diferite, efectuate cu amplitudini, pe direc ii şi traiectorii 
bine precizate, cu doz ri ale efortului prestabilite, în scopul: înv rii, reînv rii şi perfec ion rii priceperilor şi 
deprinderilor motrice; dezvolt rii capacit ilor condi ionale şi coordinative; redobândirii şi perfec ion rii 
func iilor aparatului neuro-mio-artrokinetic şi a celorlalte aparate şi sisteme, amelior rii calit ii vie ii; supuse 
continuu procesului de feed-back”.   
 În cadrul dimensiunii socio-afective facem distinc ie între dou  tendin e majore: prima este de 
expansiune şi prezint  ataşamentul fa  de persoanele din jur, iar cea de a doua prezint  preocuparea personal 
fa  de sine. În ceea ce priveşte ultima tendin  are rolul de a forma conştin a de sine a eului fiind acea tendin  
de interiorizare, de concetrare asupra sinelui.  
 Conform specialiştilor „aşa cum îşi construieşte conştiin a moral  interiorizând regulile obiective ale 
grupului şi ale familiei, el înva  s  nu exteriorizeze tot ce gândeşte şi tot ce simte”.   
 Procesul de adaptare la cerin ele stricte ale sistemului şcolar impun modific ri în componentele 
personalit ii copilului. Crearea de noi conexiuni sociale, respectarea unor reguli stricte, acceptarea obliga ilor şi 
drepturilor şcolarului, creşterea capacit ii de efort, m resc câmpul afectiv al copilului.  
 În ceea ce priveşte dezvoltarea biologic  la acest nivel de vârst  se realizeaz  neuniform, având 
intervale cu o dezvoltarea foarte rapid  şi oscilând cu perioade mai lente. La fel ca şi dezvoltarea fizic  pe 
ansamblu, creşterea în în l ime variaz  având evolu ii ascendente dar neuniforme. Cele mai importante creşteri 
se realizeaz  spre apropierea de vârsta de 10-11 ani în cazul b ie ilor, iar în cazul fetelor acest salt se produce 
ceva mai repede în jurul vârstei de 8-9 ani, realizându-se mai ales la nivelul membrelor inferioare.  
 Tot o evolu ie ascendent  întâlnim şi la parametrul greut ii, la fel neuniform , înregistrând cele mai 
mari evolu ii tot în jurul vârstei de 10-11 ani atât la fete cât şi la b ie i, fiind un indicator direct propor ional cu 
în l imea.  
 Legat de dezvoltarea structurii osoase aceasta se realizeaz  mai rapid decât cea a sistemului muscular, la 
acest nivel de vârst  având o structur  preponderent din esut cartilaginos, fapt ce determina o rezisten  slab  la 
schimb ri mari. Datorit  faptului c  sistemul osos nu este înc  bine definit la acest nivel de vârst , iar caren ele 
de asimilare a calciului în oase sunt mari, de asemenea pozi iile incorecte în timpul şederii în banc  sau purtarea 
d un toare de greut i (ex ghiozdan prea greu) pot duce la cifoze, lordoze, spate rotund etc, determinate şi de 
slaba dezvoltare a sistemului muscular, musculatura extensoare slab dezvoltat  în compara ie cu cea flexoare. 
 Activit ile motrice pot preveni astfel de deficien e fizice atât prin exerci iile utilizate în educa ia fizic  
cât şi prin activit i compensatorii de kinetoterapie în cazurile mai severe. 
 În cadrul sistemului articular se produce un proces de înt rire în jurul vârstei de 8-9 ani, îns  nu 
suficient de intens prezentând deseori instabilitate. Sistemul muscular, reprezentând la aceast  vârst  
aproximativ un sfert din greutatea corporal , se dezvolt  mai ales în partea superioar  a trunchiului, mai pu in în 
partea segmentar  a membrelor.  
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 Constat m c  marile func iuni ale organismului se dezvolt  în acelaşi timp cu cele de tip somatic, 
organismul dezvoltându-şi şi capacitatea de adaptare la cele mai variate forme de efort, atât fizic cât şi 
intelectual. Nivelul circula iei sangvine este mult mai crescut la copii decât la adul i, arterele şi capilarele fiind 
mai mari. Frecven a cardiac  este crescut  la 90 de pulsa ii pe minut, datorit  unei insuficiente adapt ri fizice la 
efort şi a ritmului crescut de circula ie sangvinic . Sistemul cardiovascular prezint  o instabilitate crescut  
datorat  de un nivel sc zut al centrilor nervoşi care regleaz  activitatea inimii.  
În ceea ce priveşte func ia cardiorespiratorie este subdezvoltat  pl mânii se afl  într-o cutie toracic  îngust  
înghesui i, ducând la creşterea timpului efortului şi amplitudinea mişc rilor respiratorii prin deplasarea 
diafragmei. Astfel frecven a respiratorie variaz  între 25-30 de respira ii pe minut, descrescând în func ie de 
vârst .  
 Dezvoltarea fizic  se realizeaz  gradual de la an la an aducând îmbun t iri calitative şi cantitative, spre 
exemplu produce modific ri şi ale perimetrului toracic care creşte treptat de la an la an, atât la fete cât şi la b ie i, 
prezentând un nivel mai crescut de elasticitate la partea feminin . Procesul de dezvoltare fizic  se desf şoar  
gradual, neuniform, neregulat cu un ritm de creştere lent şi altul mult mai rapid. Legat de dezvoltarea psihic  a 
copilului la aceast  vârst  putem afirma c  se realizeaz  sub influen a mediului complex al şcolarit ii, trecerea 
de la înv area prin joac  la înv area sistematic  a cunoştin elor, deprinderea de a studia unele ştiin e, au o 
contribu ie decisiv  în m rirea ariei de cunoaştere şi a dezvolt rii mintale a copilului, dezvoltarea gândirii şi 
progresul proceselor psihice. Creşte de asemenea şi nivelul de concentrare, capactitatea de prelucrare, fixare, 
stocare şi reproducere a informa iilor datorit  repet rilor sistemice, fiind în strâns  conexiune cu memoria 
vizual .  
 La începutul activit ii şcolare primare, copilul are o slab  capacitate de autocontrol în procesul de 
înv are, are o imagina ie bogat  şi activ  orientat  spre obiecte simple, devenind mai apoi reproductiv  şi 
creatoare. Tot în aceast  perioad  se înregistreaz  o creştere a capacit ii senzoriale prin dezvoltarea 
sensibilit ii, capacit ii de orientare în spa iu şi timp, capacit ii vizuale, un rol deosebit îl au activit ile practice 
ca educa ia fizic , sportul, desenul etc.  
 La nivelul înv mântului primar, mai ales în primii ani, rolul jocului are un caracter predominant, 
jucând un rol important în procesul de înv are, astfel c  conducatorul procesului didactic trebuie sa-l utilizeze în 
continuare cu încredere în activitatea de înv are – predare. Trebuie îns  o aten ie sporit  în ceea ce priveşte 
con inutul şi dirijarea acestuia spre favorizarea l rgirii rela iilor sociale din cadrul grupului şcolar, educarea unor 
calit i necesare convie uirii, formarea unor deprinderi şi obişnuin e privind comportamentul în societate, 
încurajate ini iativa, emula ia, renun area la individualism şi scoaterea în eviden  a intereselor colectivului, 
modestia, respectul fa  de regulile grupului etc. Jocurile dinamice din sfera activit ilor motrice vor fi selectate 
pentru a îndeplini cerin ele sociale şi de dezvoltare fizic  si psihic  necesare. Dac  aceste jocuri dinamice sau 
trasee aplicative, stafete cu elemente de întrecere vor fi concepute şi aplicate corect atunci acestea pot contribui 
pe lâng  dezvoltarea fizic  la dezvoltarea memoriei motrice, imagina iei, suple ea gândirii, dezvoltarea 
reprezent rilor şi no iunilor, ini iativ  şi independen , st pânire de sine, disciplin , voin . De asemenea foarte 
important ca aceste activit i s  fie practicate si în timpul liber deoarece „utilizarea timpului liber pune probleme 
delicate, în special pentru tân ra genera ie, care trebuie orientat  spre acele activit i profitabile pe termen lung, 
în detrimentul distrac iilor facile sau deseori periculoase”.   
 
Concluzii  
 
 Chiar dac  la aceast  vârst  capacitatea de efort este slab dezvoltat  utilizând mijloacele activit ilor 
motrice cu reguli şi exigen e stricte, cu execi ii de front şi forma ii, diferite forme de alergare, gimnastic  etc. 
putem favoriza dezvoltarea multidimensional  a copiilor. Vom ine cont în organizarea lec iilor de educa ie 
fizic  de o serie de factori atât obiectivi cât şi subiectivi care vor fi direct influen a i de procesele de creştere şi 
fenomenele morfo-func ionale şi psihice ale copiilor. De asemenea trebuie avut în vedere raportul dintre 
creşterea corporal  şi volumul muscular, echilibrul func ional, structurile psihice înc  instabile şi mai ales 
preocup rilor şi intereselor acestei vârste, mobilit ii intelectuale, puterii de concentrare şi puterii fizice a 
elevilor. 
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Rezumat 

 

 Creşterea şi dezvoltarea bio-fiziologică a şcolarului mic este asociată cu faza a treia a copilăriei sau sfârşitul 
copilăriei şi începutul primar al perioadei pubertăţii. Problemele semnalate de specialişti ai acestei perioade sunt legate în 
special de adaptarea şcolară, dezvoltarea fizică şi psihică, integrarea socială şi de procesul de învăţare. Luăm în 
considerare procesul de învăţare ca o problemă a acestei perioade deoarece este un proces nou pentru copil, învăţarea 
devenind o activitate fundamentală, solicitând intens intelectul acestuia şi dezvoltând unele capacităţi şi strategii de 
învăţăre. Una din cele mai importante achiziţii ale acestei perioade este deprinderea de scris şi citit care vor deveni 
instrumentul însuşirii altor achiziţii. 
 

Cuvinte cheie: activităţi motrice, educaţie fizică şi sport, dezvoltarea bio-fiziologică 
 

Introducere 
 
 Organismul uman este „un sistem hipercomplex, integrativ, care reuneşte aparate şi sisteme, cu func ii 
distincte, ce exprima ca rezultat unitatea dintre sfera somatic  şi cea psihic  şi, implicit adaptarea la condi iile 
externe”.  
 Conform unor specialişti din domeniul medical în jurul vârstei de şapte ani au loc câteva procese 
implicate în creşterea şi dezvoltarea copilului. Ȋn ceea ce priveşte denti ia, copilul începe s  înlocuiasc  pe cea 
provizorie cu cea permanent  (apari ia primilor molari), acest proces provocând disconfort, cu probleme 
temporare şi schimb ri ale vorbirii, ajungându-se chiar la anumite dificult i în alimenta ie. 
 Tot în jurul vârstei de şapte ani procesul de osificare este foarte intens la nivelul bazinului la fete, în 
acelaşi timp cu calcificarea la nivelul sistemului osos al membrelor superioare, la nivelul toracelui, claviculei şi 
coloanei vertebrale. De asemenea se înt resc articula iile şi creşte volumul musculaturii scheletice şi a 
membrelor superioare. Ȋn aceast  perioad  se dezvolt  şi for a muscular  în paralel cu dezvoltarea coordon rii, 
musculatura fin  a degetelor mâinii.  
 „Coloana vertebral  devine mai puternic , dar în acelaşi timp este expus  deform rilor, prin pozi ii 
incorecte. Perioada este una de tranzi ie şi deci una în care pot ap rea disfunc ii şi crize de creştere şi 
dezvoltare”.  Creşterea în greutate este lent  la începutul stadiului şi se accentueaz  ulterior în perioada pubert ii 
când se vor înregistra salturi de creştere. Dup  unii specialişti creşterea în greutate „se va face în medie cu 
3,5kg/an, iar în în l ime cu aproximativ 6 cm/an, ap rând unele diferen e între creşterea ponderal  şi în în l ime 
la fete şi b ie i (de exemplu 115-130 cm la b ie i, iar la fete, între 110-130 cm). Creşterea perimetrului cranian 
este foarte lent  în cursul acestei perioade. Între 6-12 ani, perimetrul cranian creşte de la 51 la 53-54 cm. La 
sfârşitul acestei perioade, creierul atinge dimensiunile de adult”.   
 Procesul de creştere în greutate este treptat, lent la început în perioada antepubertar  dar prinzând contur 
ulterior în perioada pubert ii când se înregistreaz  o creştere semnificativ . Astfel copilul va creşte în greutate în 
medie cu 3,5 kg / an şi în în l ime cu aproximativ 6 cm / an. Propor ionalitatea are de suferit deoarece apar unele 
diferen e între creşterea în greutate şi creşterea în în l ime atât la fete cât şi la b ie i (ex: la b ie i între 115-130 
cm, iar la fete între 110-130 cm).  
 Un aspect important este faptul c  înc  de la 6 luni intrauterin, produc ia de neuroni este complet , 
dezvoltânduse şi specializându-se celula nervoas  se sub control genetic, iar prin ac iunea de stimulare facem ca 
func iile s  fie activate. „Celulele gliale, care joac  un rol major în procesul de mielinizare a sistemului nervos, 
continu  s  se multiplice mult dup  ce procesul de producere a neuronilor a luat sfârşit, astfel c  celulele gliale 
sunt responsabile pentru creşterea în greutate şi perimetru a creierului”.    
 Ȋn aceast  etap  se dezvolt  şi perfec ioneaz  motricitatea general , cu un incipit al autocontrolului, 
capacitatea motric  se dezvolt  ca urmare a activit ilor motrice şi a exerci iilor fizice utilizate la ora de educa ie 
fizic  şi sport. Copilul poate înv a orice sport în aceast  perioad  cu condi ia s -i fie captat  aten ia şi 
men inerea atractivit ii.  
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 Tot în aceast  perioad  de vârst  se pot observa importante achizi ii fizice, îns  şcolarul mic oboseşte 
uşor, are un nivel sc zut de coordonare privind sarcinile şcolare, dezvoltându-şi pe parcurs rezisten a şi 
coordonarea. 
 Conform specialiştilor „aceast  perioad  se caracterizeaz  printr-un adev rat salt în dezvoltarea fizic  şi 
psihic  a şcolarului mic”.    
 Psihologul Ursula Şchiopu consider  c  „la 9-10 ani, copilul devine mai meditativ, îi place s  insiste 
asupra unor activit i mai dificile, încearc  s -şi îmbog easc  cunoştin ele şcolare, nu trece cu pl cere de la o 
activitate la alta, devine mai ordonat”. 
 Procesele de creştere şi maturizare sunt într-o continu  dezvoltare la fel ca şi sistemul nervos central. 
 Maturizarea şi completa dezvoltare a regiunilor cortexului, care au ca principal  func ie de a recep iona 
impulsurile motorii şi senzoriale transmise de organele de sim , precum şi realizarea feedbackului necesar cât şi 
ca func ie secundar , responsabil  de procesele gândirii, se realizeaz  etapizat şi neuniform.  
 Dupa unii autori „regiunile senzoriale ce se dezvolt  şi se maturizeaz  sunt: cea care controleaz  
sensibilitatea tactil , urmat  de vedere şi, apoi, zona senzorial  primar  auditiv ”  .  
 Alte cercet ri au ar tat faptul c  „lateralizarea are loc pe întreg parcursul copil riei, cât şi c , într-
adev r, copilul se naşte cu o capacitate de rela ie a creierului şi c  în fapt exist  unele eviden e de cercetare 
conform c rora emisferele cerebrale ale copilului par s  fie programate de la început pentru func ii specializate”. 
 Sistemul şcolar solici a intensit i crescute ale efortului fizic şi intelectual, care conduc la uzur  şi 
apari ia st rii de oboseal , depinzând îns  de capacit ile şi rezisten a fizic  şi psihic  a fiec rui copil.  
 Autoarea, Bota C., afirm  în una din lucr rile sale de specialitate c  „din punct de vedere energetic, 
efortul este o transformare a energiei chimice în energie mecanic . În aceeaşi perspectiv  fiziologic , efortul 
provoac  o serie de perturb ri în organism ce afecteaz  marile func ii, adaptarea aparatelor şi sistemelor fiind 
dependent  de natura acestuia” . De asemenea aceasta mai afirm  c  creşterea şi dezvoltarea copiilor „nu se 
desf şoar  într-un ritm uniform, ci cu perioade de încetinire a creşterii cu durate variabile în raport de vârst , 
condi ii de via  şi particularit i individuale, ereditare”. 
 Dup  Golu, P. şi colab. perioada şcolarit ii mici contribuie la procesul de maturizare, la care se adaug  
multe premise psihice interne cum ar fi: „dezvoltarea motivelor şi intereselor de cunoaştere, posibilitatea de 
ac iuni diversificate nu numai în plan material, ci şi mental, creşte ponderea momentelor verbale în analiza 
reprezent rilor sub impactul descrierilor şi povestirilor celor din jur, care devine o premis  a dezvolt rii 
memoriei logice şi a gândirii abstracte, creşte indicele independen ei proceselor intelectuale care iau forma 
ra ionamentelor şi care mediaz  demersurile cognitive solicitate de înv are”. 
 Cea mai cunoscut  abordare pentru aceast  tem  este cea a lui Piaget, J., conform c reia s-a ajuns la 
formularea unei teorii a modului în care copiii îşi formeaz  conceptele implicate în gândire. Conceptul cheie în 
teoria lui Piaget este „adaptarea” realizat  prin intermediul proceselor de asimilare şi acomodare definit  ca „o 
stare de echilibru, spre care tind toate adapt rile succesive de ordin senzorio-motric şi cognitiv ca şi toate 
schimb rile de asimilare şi acomodare din organism”. 
 Dezvoltarea cognitiv  implic  şi dezvoltarea limbajului care amplific  capacitatea de comunicare. 
Şchipu şi Verza, consider  c  nivelul limbajului este o condi ie a progresului pe toate planurile: „datorit  
limbajului activitatea psihic  a adolescentului poate fi orientat , sistematizat  şi ierarhizat  în raport cu nevoile 
sale şi poate declanşa şi frâna anumite activit i”. 
 Influen ele organiz rii corecte a procesului instructiv-educativ au o amprent  deosebit  c tre inceputul 
vârstei şcolare, percep iile copiilor se dezvolt  şi cap t  caracterul unei activit i cu un scop precis.  
 Astfel o trecere de la o percep ie mai pu in organizat  structurat  pe înv area prin joc la cea organizat , 
selectiv , diferen iat  şi orientat  spre un el se poate realiza numai printr-o rigurozitate şi instruc ie organizat , 
prin planificarea activit ilor şi care s  necesite o analiz  am nun it , în cazul nostru trecerea de la activit ile 
sportive preşcolare având ca şi cadru didactic educatoarea în înv mântul preşcolar se va transforma acum, la 
nivelul înv mântului primar, în disciplina educa ie fizic , iar cadrul didactic conduc tor va fi profesorul de 
educa ie fizic . Astfel, copilul reuşeşte s  desprind  treptat diferitele p r i componente ale obiectelor şi leg tura 
între aceste p r i.  
 Prin procesul de înv mânt, copiii, tr s turile de percep ie, la început însuşindu-şi scrierea şi citirea 
cifirelor, deseori confundând unele dintre acestea, conduc torul actului didactic având menirea s  îndrume şi 
dirijeze aceste informa ii esen iale, percep ia devenind astfel analitic . În faza incipient  analiza se bazeaz  
intens pe intui ie, mai apoi, etapizat, se realizeaz  şi pe plan mental.  
În ceea ce priveşte procesele gândirii, mai mul i autori afirm  c  gândirea „este un proces psihic de reflectare 
generalizat  şi mijlocit  a realit ii obiective, a însuşirilor şi rela iilor esen iale ale obiectelor şi fenomenelor”  . 
Dup  psihologul Jean Piaget, în perioada şcolarit ii mici, care coincide cu stadiul opera iilor concrete, procesele 
gândirii copilului au o caracteristic  esen ial  concret-intuitiv  „copilul gândeşte mai mult operând cu mul imile 
concrete, în ciuda faptului c  principiile logice cer o detaşare progresiv  de baz  concret  (se neag  intui ia) iar 
opera iile cer o interiorizare, adic  o func ionare în plan mental”  . 
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 În perioada şcolarit ii mici gândirea este preponderent axat  pe concret, specific acestei vârste 6-11 
ani. Percep ia continu  s  fie înc  global , grosier , copilul observ  întregul f r  s  analizeze în am nunt, fiind 
absent  mişcarea rapid  de disociere şi recompunere:    
 - procesul de comparare este reuşit doar utilizând contraste mari, copiii nu fac diferen ele între st rile 
intermediare; 
 - perioada şcolarit ii mici este dominat  de opera iile concrete în ceea ce priveşte ac iunile cu obiecte, 
ac iunile sunt realizate pe material concret; 
 - perioada este dominat  de ideea de invariant, de conservare (volum, mas , cantitate etc.); 
 - no iunea de reversibilitate sub aspectul inversiunii şi compens rii; 
 - capacitatea de deduc ie imediat  contribuie la construirea unor ra ionamente de tipul ipotez  pe 
structura dac ..atunci, condi ionat  de obiecte sau exemple concrete; 
  - capacitatea de concretizare nu este bine definit , copilul merge din aproape în aproape, extinderile 
sunt limitate, asocierile sunt locale; 
 - în ceea ce priveşte intelectul, func ioneaz  pe o singur  direc ie, f r  s  ofere alte alternative sau 
direc ii posibile, posibilit ile oferite se suprapun datelor concrete; 
 - se concretizeaz  un ra ionament progresiv, bazat pe cauz  şi efect, pornind de la condi iile date spre 
consecin ele faptelor.   
 Conform autorului Neacşu, I., (1990) „spre clasa a IV-a (vârsta de 10-11 ani) putem întâlni, evident 
diferen iat şi individualizat, manifest ri ale stadiului preformal, simultan cu men inerea unor manifest ri 
intelectuale situate la nivelul opera iilor concrete”  . 
 Conform specialiştilor din domeniul sociologiei „adev rata educa ie este cea care ob ine adeziunea şi 
colaborarea subiectului, care provoac  o activitate creatoare şi fecund  în care elevul este punctul de plecare”  . 
 Procesele de gândire ale elevilor se dezvolt  progresiv în concordan  cu opera iunile mentale, aceste 
opera ii sunt strâns legate şi se subordoneaz  reciproc în func ie de sarcina pe care o primesc.  
Reprezent rile şcolarului mic deşi numeroase înc  nu sunt concrete fiind slab sistematizate sau uneori chiar 
confuze. Modific ri privind reprezent rile sunt accentuate de procesul înv rii prin care se scot în eviden  sfera 
şi con inutul acestor activit i şi se creşte fondul de reprezent ri prin diferite activit i practice şi teoretice, jocuri 
dinamice şi sportive, poveşti şi desene, descompunând reprezentarea în p r i componente şi elemente 
caracteristice prezente în contexte diferite. Astfel fiind realizate „noi combina ii şi noi imagini, astfel 
structurându-se procesele imagina iei şi gândirii, de la reprezent ri separate, şcolarul mic trece la grupuri de 
reprezent ri, creşte gradul de generalitate al reprezent rilor”  . 
 Conform altor cercet tori „urmare a decentr rii progresive şi a coordon rii din ce în ce mai accentuate a 
diferitelor puncte de vedere, intui ia preoperatorie se va transforma în cursul acestei perioade într-o gândire 
operatorie mobil  şi reversibil ”  . Aşadar conform teoriei psihologului J. Piaget unul din criteriile trecerii de la 
stadiul intui iei la cel al opera iei îl reprezint  reversibilitatea.  
 Aproximativ în jurul vârstei de 9-10 ani copiii reuşesc s -şi dezvolte o vedere de ansamblu asupra unei 
multitudini de perspective. Aşadar, pe parcursul acestei perioade, îşi face apari ia un sistem de baz  vertical şi 
orizontal „mai târziu, se va constitui no iunea de vitez , care corespunde raportului dintre spa iul parcurs şi 
timpul în care a fost parcurs, când copilul trebuie s  ia în considera ie nu numai punctul de plecare şi sosire a 
celor 2 mobile, ci şi creşterea intervalelor; aceast  no iune va fi dobândit  târziu spre 11/12 ani”  
 Privit  dintr-o perspectiv  behaviorist , dezvoltarea copiilor pe plan social, prevede o asimilare a unui 
set de conduite care s  acopere dou  dimensiuni: dimensiunea actelor sociale care pot fi observate şi 
dimensiunea experien elor personale. Acestor dou  dimensiuni li se al tur  stimulii interni şi externi la reac ii, 
semne şi simboluri cu o semnifica ie din ce în ce mai însemnat . Astfel la baza procesului comunic rii vor sta 
semnifica iile, care sunt preponderente în mediul social, actul social fiind un succes al procesului de comunicare, 
pe care individul îl formeaz  prin interiorizarea ansamblului structurat pe roluri însuşite în realizarea sarcinilor 
sociale. 
 Tot dintr-o perspectiv  behaviorist  pornit  din psihologia social , integrarea social  se construieşte de-
a lungul a dou  stadii. În primul stadiu g sim interiorizarea atitudinilor componen ilor grupului la adresa sa şi 
interac iunii acestora, iar în al doilea stadiu se reg seşte integrarea atitudinilor sociale ale grupului de 
apartenen . Aşadar dup  mai multi psihologi behaviorişti „sinele devine o reflexie individual  a 
comportamentului social al grupului, adic  a procesului de generalizare a reprezent rii celuilalt (faz  ulterioar  
momentului discrimin rii între sine şi ceilal i)”  .  
 Sociologul francez Jean Stoetzel afirma c  conduita expresiei sinelui în compara ie cu ceilal i are un rol 
atunci când copilul ac ioneaz , jucând roluri, ac ioneaz  în felul în care simte c  cei din jur se aşteapt  ca el s  o 
fac , sau în felul în care crede el c  se aşteapt  de la el s  o fac . Teoriile psihologice de tip social-behavioriste, 
sus in c  înc  din primii ani dup  naştere copilul ia contact cu simulii socio-culturali ai mediului care îl 
înconjoar , astfel încât acesta se dezvolt  într-o re ea de ac iuni care caracterizeaz  grupul apar in tor. Aceste 
interac iuni pe care copilul le desf şoar  în cadrul grupurilor cu care intra în contact se vor intensifica pe m sur  
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ce creşte în vârst , de asemenea se vor diversifica şi amplifica în complexitate. Putem astfel concluziona c  la 
acest nivel de vârst , înv area social  are un caracter dominant, fiind un tip de înv are prin care copiii, folosind 
experien a şi interac iuniile cu cei din jur, dobândeşte o multitudine de semnifica ii sociale cum ar fi: valorile 
sociale, semnifica iile sociale, stiluri şi comportamente, roluri interpersonale etc. Conform multor cercet ri 
psihologice la acest nivel de vârst , copilului, îi este stimulat  „dobândirea acestor achizi ii de o serie de nevoi şi 
trebuin e psihosociale noi (nevoia de apreciere, de reciprocitate rela ional , de statut, de integrare în grup), dar 
dac , de exemplu, comportamentul observat este şi înt rit el va fi asimilat cu o şi mai mare uşurin ”  .  
 În ceea ce priveşte înv area didactic  reprezint  un proces specific mediului şcolar şi începe o dat  cu 
intrarea copiilor în şcoal . Acest tip de înv are transform  caractererul spontan al procesului de înv are social  
înlocuindu-l cu cel dirijat, organizat, sistematic şi riguros conferit de mediul şcolar, fiind un nou tip de înv are. 
 Aşadar pentru a sprijini aptitudinile copiilor unii autori afirm  c  profesorul are obliga ia s  întreprind  
urm toarele:   
     - s  aleag  acele activit i care corespund nivelului de dezvoltare a copilului;  
     - s  aib  o mare flexibilitate în alegerea metodelor de interac- iune cu copilul, urm rind de fapt 
independen a acestuia şi nu tutela modelului;  
     - s  laude şi s  încurajeze pozitiv eforturile copilului şi când el nu reuşeşte;  
     - s  creeze o leg tur  afectiv  de comunicare cu copilul, prin aten ie şi concentrare asupra activit ii 
comune;  
     - s  încurajeze jocuri diferite pentru copil;  
     - s  asigure un mediu preg tit şi comod pentru copil;  
     - s  exprime prin gesturi şi mimic  pl cerea ac iunii comune cu copilul;  
     - s  nu cear  copilului petrecerea unui interval de timp prea lung, ci atât cât este posibil, cu creşteri ale 
timpului de concentrare. 
 
Concluzii 
 
Putem concluziona c  principalele achizi ii ale şcolarit ii mici, în etapa opera iilor concrete, sunt:  
 • Structura operatorie concret  – nu se extinde asupra enun urilor verbale ci numai asupra obiectelor pe 
care copilul le clasific , seriaz , ac iunile fiind legate de ac iunea efectiv ;  
 • Achizi ia fundamental  – reversibilitatea;  
 • Îmbog irea limbajului şi asimilarea structurilor gramaticale conduce la dezvoltarea capacit ilor 
intelectuale;  
 • Opera iile  .  
 Pân  la vârsta de 7 ani copiii nu reuşesc s  dezvolte aceste procese de reversibilitate, coform unor 
ceret ri privind conservarea cantit ii, astfel trasformarea operatorie este realizat  doar prin compararea cu un alt 
invariant. 
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Rezumat 

 

 Creşterea şi dezvoltarea bio-fiziologică a şcolarului mic este asociată cu faza a treia a copilăriei sau sfârşitul 
copilăriei şi începutul primar al perioadei pubertăţii. Problemele semnalate de specialişti ai acestei perioade sunt legate în 
special de adaptarea şcolară, dezvoltarea fizică şi psihică, integrarea socială şi de procesul de învăţare. Luăm în 
considerare procesul de învăţare ca o problemă a acestei perioade deoarece este un proces nou pentru copil, învăţarea 
devenind o activitate fundamentală, solicitând intens intelectul acestuia şi dezvoltând unele capacităţi şi strategii de 
învăţăre.  
 
Cuvinte cheie: activităţi motrice, educaţie fizică şi sport, integrare socială. 
 
Introducere 

Procesul de integrare este definit în majoritatea studiilor literaturii de specialitate ca fiind efectul 
„ansamblului de măsuri care se aplică diverselor categorii de populaţie în vederea înlăturării segregării sub 
toate formele”.1  
 Datorit  faptului c  integrarea apare în multe domenii, defini iile sunt multiple, în cazul nostru vorbim 
de o integrare social  care este analizat  de majoritatea studiilor de specialitate ca fiind un „proces social 
fundamental care presupune acomodarea, adică soluţionarea conflictelor existente între diferite aspiraţii şi 
atitudini comportamentale, între indivizi, grupuri, clase, adesea este definită ca o stare obiectivă dată de 
asamblarea şi ajustarea reciprocă într-un sistem organizat”.2 
 Procesul de integrare este întâlnit în diverse domenii având mai multe dimensiuni, inclusiv în domeniul 
personalit ii şi al integr rii socio-culturale. Dimenisiunile integr rii contribuie la dezvoltarea sistemului social, 
mecanismele acestui proce au ca şi scop primordial dezvoltarea coeziunii, adaptarea şi men inerea limitelor, 
eficien a procedurilor func ionale privind adaptarea modific rilor situa iilor de mediu, dup  cum urmeaz : 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Figura Nr. 1 – Dimensiunile integr rii sociale (dup  Antoniale, 2000) 3 

                                                 
1 UNESCO, Biroul Internaţional al Educaţiei. 
2 Idem. 
3 Antoniale A., (2000) – „Educaţia fizică ca medii de socializare”, Referat doctorat.  
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Sociologul P. A. Sorokin afirm  c  formul rile simbolice sunt integrate în fenomenele culturale atunci 
când: „două sau mai multe fenomene culturale care interacţionează, adică sunt conectate cauzal, se alfă într-o 
conformitate reciprocă, specifică sau, pentru fenomenele artei, estetică”. 4 

 
O sintez  a diferitelor aspecte ale socializ rii în sport ne este prezentat  de c tre specialistul Epuran M.: 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura Nr. 2 – Socializarea aspecte ale procesului de socializare în activit ile motrice (dup  Epuran, 1998) 6 
 

Aşadar constat m c  exerci iile fizice adiacent beneficiilor fizice au puternice influen e şi asupra sferei 
psihologice şi sociale asupra practican ilor dintre care remarc m: îmbun t irea stabilit ii emo ionale, 
dezvoltarea valorilor morale, dezvoltarea rela iilor interpersonale, însuşirea unei corecte imagini de sine. 
Concluzionând putem afirma c  practicarea activit ilor motrice duce la favorizarea integr rii sociale a 
practican ilor conform autorului Dragnea A. Pe urm toarele niveluri:  
 - integrarea fizică a participanţilor prin participare conştientă şi activă la activităţile motrice, 
condiţionată de o anumită stare de sănătate; 
 - integrarea funcţională care presupune angrenarea în activitate, pentru a se reuşi acest deziderat 
individul trebuie să aibe un nivel bun de dezvoltare fizică, astfel încât să facă faţă solicităţilor specifice; 
 - integrare socială care presupune ca individul să fie capabil să-şi asume un anumit statut şi rol. 7  
 Datorit  faptului c  integrarea social  este interpretat  ca un rezultat al absolvirii precendetelor stagii de 
formare, consider m c  este necesar s  subliniem faptul c  activit ile motrice desf şurate pe echipe au un 
important rol în dezvoltarea social  a indivizilor conform concluziilor unor studii recente. 8   

                                                 
4 Sorokin, P. A., (1985) – „Social and cultural dynamics: a study of change in major systems of art, truth, ethics, 
law, and social relationships (social science classics)”, Publisher Transaction Publishers. 
5 Epuran, M. (1998) – „Aspecte ale socializării în sport”, În volumul Conferinţei Știintifice Naţionale a CSSR. 
Activităţile fizice şi sportive – socializare şi performanţă. Bucureşti. 
6 Ibidem pag. 34. 
7 Dragnea, A. (2000) – „Teoria educaţiei fizice şi sportului”, Editura Cartea Școlii, Bucureşti. 
8 Sopa, I. S., Pomohaci, M., (2015) – „Socialization through sport, effects of team sport on students at primary 
school level”, Medimond Publishing Company by Editografica, Bologna, Italy.  
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Categoriile de factori care influenţează procesul de socializare şi specificul lor în activităţile motrice  

 Procesul de socializare este influen at de existen a a trei mari categorii de factori care duc la înv area 
rolului social 9: 
 - agenţii socializanţi: membrii familiei, colegii, profesorii, antrenorii; 
 - situaţii sociale: activităţile motrice, lecţii, jocuri sportive; 
 - atribute personale: atitudini, abilităţi; 
 Implicarea conştient  şi activ  a practican ilor activit ilor motrice duce la socializarea prin sport, 
aceasta fiind condi ionat  de trei mari factori:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura Nr. 3 – Factorii procesului de socializare (dup  Haywood, 2001) 
 

 Conform statisticii din literatura de specialitate, socializarea prin sport începe de la vârste fragede, mai 
mult de trei sferturi din sportivi îşi încep activitatea fizic  organizat  la vârsta de 6-10 ani. Tot în cadrul studiilor 
a fost descoperit c  majoritatea adul ilor care practic  sportul la vârste înainte au deprins acest obicei înc  din 
copil rie.  
 Studiile de specialitate au ar tat c  grupul social are o influen  mare asupra practic rii sporturilor de 
echip  la vârste fragede, dup  terminarea junioratului sau a studiilor mul i dintre indivizii care p r sesc domeniul 
sportului r mânând în contact cu grupul sportiv din care a f cut parte.  
 Sociologul Morgan şi colaboratorii au concluzionat c  exerci iile fizice întreprinse în cadrul activit ilor 
motrice au un real aport adiacent dezvolt rii fizice, în dezvoltarea afectiv  şi emo ional  a practican ilor, iar 
Sonstroem asociaz  practicarea sportului cu perfec ionarea capacit ii de autoapreciere şi facilitare a contactelor 
sociale.  
 Pornind de la defini ia sportului conform c reia „competiţia lucidă determină cu certitudine plăcere, 
dar mai presus de toate formare morală prin formare corporală, contribuind la modelarea unui stil de viaţă 
sănătos”10, continuând mai apoi cu alt  defini ie prin care „jocul care constrânge individul la o triplă luptă: 
contra lui însuşi, împotriva altor indivizi şi lupta contra naturii, în cadrul unor reguli precise şi obligaţii 
convenţionale”, activit ilor sportive li s-au pus în eviden  diferite aspecte care contribuie la descrierea 
fenomenului. Aşadar, majoritatea specialiştilor consider  c  sportul reprezint  „activitatea de loisir a cărui 
dominantă este efortul fizic, practicat în manieră competiţională, comportând reguli şi instituţii specifice şi 
susceptibilă în a se transforma în activitate profesională”11. 
  

                                                 
9 Haywood, K., Getchell, N., (2001) – „Life span motor development (3rd edition)”, Champaign, IL, Human 
Kinetics; 
10 Arnold, P. (1979) – „Meaning in movement, sport and physical education.” London: Heinemann.  
11 Magnane, G. (1964) – „Sociologie du sport”, Gallimard, Paris; ed. it., Sociologia dello sport, Brescia. 
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Concluzii 
 
 Datorit  complexit ii activit ilor motrice şi mai ales a sportului, cu efecte în plan biologic, psihologic, 
social, organiza ional şi structural se impune definirea acestuia din mai multe puncte de vedere. Astfel din 
defini iile pe care specialistul Dragnea A. (2000) le propune, putem concluziona c  activit ile motrice şi sportul 
în general, au urm toarele caracteristici12: 
 - „sportul este o activitate de întrecere constituită dintr-un ansamblu de acte şi acţiuni motrice”; 
 - „sportul reuneşte toate formele de activitate fizică menite să amelioreze condiţia fizică şi confortul 
spiritual, să stabilească relaţii sociale sau să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel”; 
 - „sportul este o structură de activităţi motrice codificate şi regii instituţionalizate”; 
 - „sportul desemnează o activitate motrică de losir sau de întrecere, desfăşurată într-un cadru 
instituţionalizat sau independent”; 
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