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THE INCREASE OF PHYSICAL EDUCATION LESSON EFFICIENCY
BY DEVELOPING PUPILS’ IMAGINATION AND CREATIVITY
Reader Virgil Tudor PhD
UNEFS Bucharest

Abstract: This research approaches some modalities able to significantly
increase the physical lesson efficiency, due to the pupils’ voluntary involvement into
the instruction process. Their consented participation is determined by the
autonomy they are invested with, by their responsible roles and by the fact they are
allowed to freely express their imagination and creativity potential. Teacher’s
scientific strategies and methodologies can build up teenagers who want, can and
enjoy performing activities specific to physical and sports education in their daily
life, which contributes to their body harmonious development.
Key-words: autonomy, imagination, creativity, initiative, selforganization, self-directing, self-evaluation.
 Motivation for the research topic selection
By selecting this topic, we meant to open the following research directions:
1. stimulating pupils’ interest, inclination, desire and option to act consciously, responsibly
and creatively in the physical education lesson, as well as studying the psychological impact of
subjects’ active participation upon the activity in its whole;
2. investigating the possibilities to optimize the physical education lesson by identifying the
benefits resulted from the stimulation of subjects’ initiative, imagination and creativity;
3. determining pupils’ stable concerns with the successful approach and fulfillment of certain
leisure activities proposed by the teacher;
4. determining pupils’ stable concerns with the approach of certain simple elements or global
exercises under the play form in pupils’ recreational activities, by keeping to the physical
education lesson rules and orientations;
This paper aims at quantifying the results of some activities involving pupils’ high degree of
active and creative participation in the physical education lesson.
 Hypothesis of the research
To reach this study objectives, we started from the basic hypothesis of our scientific
approach, namely: by using some scientifically substantiated strategies and methodologies to
stimulate creativity in the physical education lesson the specific objectives will be achieved
much easily and at a higher qualitative standard, which implicitly means to build up a
teenager who wants, can and enjoys performing activities specific to physical and sports
education in his daily life.
 Objectives of the research
1. Identifying and valorizing a wide range of stimulation forms able to reveal pupils’
creativity, imagination, originality and authenticity, by developing some activities where the
teacher, relying on a scientific programming, allow the pupils a high well-quantified and
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directed degree of autonomy.
2. Identifying the possibilities to form and develop self-organization, self-directing and selfevaluation capacities specific to the physical education lesson autonomous activity and their
valorization in pupils’ extracurricular and leisure activities.
3. Selecting and using the positive valences provided by the approach of some strategies for
the improvement of pupils’ creativity, imagination and originality, in order to stimulate their
interest and get them accustomed with some permanent routines able to preserve their
harmonious physical development, to make them respect some life programs, to use physical
exercises and different sports in their leisure activities and in their daily life, as recreation
means.
4. Getting some results and formulating some conclusions related to the number of lessons,
the periods of time or the development level of those capacities, competences and attitudes
allowing the pupils to participate in activities with a high degree of creative and original
involvement;
5. Prospecting the formative valences of the exercise competitive character extending, of the
contest with different practical achievement forms and modalities and of the relation between
this extension and the physical education lesson length.
 Research sample
The research sample included pupils in grades 9th and 10th at the “Mihail
Kogalniceanu” Theoretical High School of Snagov, teacher Bogdan Florea. The sample
structure was determined by the following criteria: pupils’ grade, number and gender.

Table no. 1.

Experimental sample

GRADE
SPECIALIZATION
9th
TOURISM
10th
TOURISM
TOTAL NUMBER OF PUPILS

Table no. 2.
GRADE
9th

NUMBER BOYS
12
14
26

NUMBER GIRLS
18
17
35

Control sample

SPECIALIZATION
MATHEMATICS
INFORMATICS
10th
MATHEMATICS
INFORMATICS
TOTAL NUMBER OF PUPILS

NUMBER BOYS
14

NUMBER GIRLS
13

19

13

33

26

 System of tests applied to the sample
To conduct this research, we selected tests able to provide the most useful
information about the experiment samples in each test initial and final phases.

1.

Creativity test for the exercise selective influencing
The test aims at getting results which reflect pupils’ capacity to create, invent,
imagine and put into practice new, original sets of exercises for harmonious physical
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development. This test started from the idea that the body segment liberty of moving and
the possibilities to combine their movements, but also elasticity, posture, muscular tonus,
physical and psychical condition, the health general state, all of them register particular
progresses by using some exercises that complexly influence the harmonious physical
development, these ones being discovered, invented or adapted by the pupils themselves.
 Test description and content
The test is conducted under the usual conditions and aims at selectively
influencing the locomotor apparatus during the lesson, by specifying that the workout lasts
longer and special preparation steps are required.
The tested pupils started with a preparatory period when they understood all the
principles necessary to achieve and apply a set of exercises for the harmonious physical
development. Relying on these fundamental exercises, pupils learned how to use the
movements of their own body segments so that the space trajectory and orientation suggest
them a new exercise. The synchronization of these new exercise elements with an
appropriate execution rhythm, according to the orders and counting, leads to better results.

Test applying methodology
The group organizing sequence in the beginning of the lesson is followed by the drawing of
lots to see the pupils’ testing order. The teacher prepares slips of paper with figures from 1 up
to the number corresponding to the total active group of pupils, bur also a special worksheet
where he puts down pupils’ names and the rubrics, some of them being evaluation criteria:
 testing order number (resulted from the drawing);
 creativity when the work formations are changed;
 creativity in relation to the selection of some exercise initial and final positions;
 degree of originality, creativity and complexity when choosing and combining the
exercise elements;
 degree of awareness related to the importance of creating some original exercises and
to the involvement into this action;
 correctness and fluency when performing the exercise;
 rhythm adaptation by counting, according to the group level and potential;
 posture and general impression about the exercise performing;
 proper use of the relaxation breaks and corrections after the exercise completion;
 level of cooperation and communication with the group;
 teacher’s final mark as a testing result and an observation rubric where he describes
the exercise and makes special remarks;
 average score of the marks given by the pupils in their individual sheets.
2. Test for motricity games
The test places the subjects in the situation of creating and putting into practice a
motricity game with invented new elements, although they mostly use the principles of some
games learned within the physical education lessons or the extracurricular activities. Subjects
have to explain the game rules, to lead and perform it together with their mates.
The test is announced and each pupil is asked to imagine at home his own game, then
his original ideas and those of his group colleagues are valorized as the results generate a really
original and authentic game.
 Test applying methodology
The test starts with the explanation of rules and continues with the drawing of lots for
making up groups of 4 pupils and settling their testing order. All the pupils are present at the
drawing that uses slips of paper with their names written on. Slips are drawn out, arranged 4 in
a row and each composed group is given an order number. Then other slips with the group
order numbers written on them are extracted and the teacher puts down the group testing order.
Subsequently, slips are opened and the first group is made up; as for the other pupils, they
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perform, guided by one of their colleagues, a set of gymnastic exercises for the harmonious
physical development, the attention being focused on the identification of errors made by the
pupil who leads this activity. The leader will be replaced every two performed exercises.
Meanwhile, the group of pupils who will be tested decides the game structure and progress,
explains them to the teacher and when this one is sure that all the security conditions are met
they prepare the means and supplies necessary to start the game.
Each group has 3 minutes to create the game and give it a name and 1 single
minute to prepare it. The group preparatory activity is supported by the teacher and by
other pupils with effort restrictions or who can’t effectively participate in the lesson
activities for different reasons that are not health-related. Then the group will shortly
explain the game created by its members and the game is initiated. Pupils must do this
within 3 minutes. The teacher keeps the time and intervenes only if necessary, for instance
to prevent some possible injuries or if the game activity is blocked.
 Experiment content and progress
The experiment was conceived and conducted in two stages. Initially, we aimed at
getting some information and data as accurate as possible, by exploring pupils’ ideas,
conceptions and options related to the way of organizing and carrying out the physical
education lesson activities and by applying a purposely conceived questionnaire for high
school pupils in grades 9th and 10th, in the beginning of the school year 2008-2009, in October.
The collected data were analyzed and synthesized, the obtained results helping us to shape
some directions needed for us to approach the experiment plan and strategy.
The preparatory stage was included into a cycle of lessons programmed for the next
two months. In this stage, both the experimental and control samples got accustomed with the
activities specific to the special tests they were to pass, but in parallel the experimental sample
started to get accustomed with the activities involving pupils’ highly creative and imaginative
participation.
In the following period, the control sample continued the lessons according to the
planning, with topics addressed to the development of motor qualities, but also focused on a
certain acquisition level of motor skills and abilities, by using practicing methods under the
teacher’s direct leadership.
In this stage, the experimental sample performed the same activities as the control
sample, but we introduced into the thematic sequences planned in the yearly schedule of the
learning units some preparatory activities requiring pupils’ imaginative and creative
participation; depending on their options, we worked with open groups directed by a
representative or leader.
The initial test applying provided us a concrete image about the pupils’ level of
preparation, capacities, competences, attitudes, but also data about their creativity and
inventiveness at the testing moment. The obtained values are presented in the centralizing
tables that emphasize the differences between the samples and grades, by realizing thus a first
identification of the experimental sample.
After the initial test applying to both of the samples, we started the so-called
experimental period, where the lesson was conceived and structured so that it includes
activities with a high degree of imaginative and creative participation, while the control sample
continued the lessons normally designed and structured, as planned.
Experimental stage
For the grades 9th and 10th of the experimental sample, lessons were conceived
starting from the pupils’ option criterion, by taking into account the continuity criterion, but
also that one allowing a progressively increased degree of imaginative and creative
participation during all the experiment period.
 Using self-organization, self-directing and self-evaluation in all the lesson activities
and sequences.
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 Using open mobile groups for a better regulation of communication means, mutual
help, goal orientation and democratic leadership.
 Encouraging the leader election on objective value criteria, in parallel with the
creation of the opportunity for each pupil to become a leader by turns.
 Encouraging any initiative, the activity new and original forms, the composition of
exercises, practicing forms and games, by transforming some lesson topics into pupils’
homework.
 Encouraging the creative thinking, spontaneity, imagination, authenticity, decision
making and motivation at any moment of the lesson.
a. Teacher-pupil alternatively leading the lesson
At each moment of this lesson, the teacher organizes and leads the activity, by
giving examples of work formations, exercises, practicing variants, work methods and explains
the principles according to which they can be approached and diversified. He encourages and
supports pupils to get organized, to lead and evaluate their own actions, by providing them the
opportunity to freely express their ideas, imagination and creativity. As a prerequisite, pupils’
activity derived from the teacher’s must contain the difference or differences that turn(s) it into
a new, an original one. Then the teacher easily transforms the contest between his exercises,
his examples and the pupils’ into their own contest, by intervening only if necessary.
b. Competitive lesson on groups and with presented topics
We resorted to this type of lesson because we had noticed two main orientations in
pupils’ concerns: the former refers to the group forming on the basis of common affinities and
initiatives; the latter is related to contest, to the desire of competing, to creativity when pupils
have to prepare at home some announced topics. To keep the detailed accounts and to control
the activity, we used a teacher’s guide sheet including descriptions, observations, information,
remarks, scores recorded at any moment of the lesson; this guide is useful before, during and
after the lesson.
Sequential description of the competitive lesson structure and content on groups
and with presented topics
I. Group organizing. Pupils line up or make up original report formations, then the
captain reports. Each team performs a short attention exercise with front and formation
changing. The teacher evaluates the groups in his guide sheet according to the following
criteria:
1. Attention and posture,
2. Creativity and originality,
3. Cooperation, fluency and timing, by giving 0, 1, 2 or 3 points for each criterion plus 1
official point.
II. Body preparing for the effort. It progresses under the successive orders of a
representative from each group, democratically nominated and not necessarily the team
captain. The teacher evaluates each group, through its representative, in his guide sheet
according to the following criteria:
1. Conformity to progressivity and fluency,
2. Creativity and originality,
3. Use of orders, space and self-security steps, by giving 0, 1, 2 or 3 points for each criterion
plus 1 official point.
III. The locomotor apparatus selective influencing. For this moment of the lesson, each
group occupies a delimited space and under the leadership of a new representative,
democratically nominated, it performs gymnastic exercises within a set of exercises for the
harmonious physical development, made up of minimum 10 exercises. By keeping to these
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basic principles, creativity or inventiveness is encouraged and when the set of exercises is
completed, each group evaluates itself through a mark from 1 to 10. The teacher evaluates each
group in his guide sheet according to the following criteria:
1. Correctness and originality of the exercise approaching order, its form and efficiency.
2. Correctness and originality of the work formations, orders, breaks, observations,
corrections and cooperation within the group.
3. Self-evaluation objectiveness, by giving 0, 1, 2 or 3 points for each criterion plus 1
official point.
IV. The lesson thematic stage. Each group prepares its space, court, supplies and
settles all the security steps to prevent injuries.
Each group has already prepared at home variants of the sports topic selected in the
previous lesson. The teacher checks, by consulting his guide sheet, whether the groups are still
focused on their favorite sport, as well as each one’s composition and leader. The organizing of
work formations, the way of selectively approaching some technical elements or structures of
elements, all these are imagined, decided, created by the pupils in each group. This thematic
sequence first part lasts 10 minutes. Then the groups organize, lead and evaluate the activity
progress in some thematic bilateral games or in contests, mini-competitions, competitions, by
fully obeying to the rules.
The teacher evaluates each group in his guide sheet, by giving 3 marks, from 1 to
10, for the thematic sequence first and second parts, while the third mark is granted for the
topic originality in its whole.
V. Body recovery after the effort. It progresses by turns under the leadership of each
group representative; meanwhile, the teacher updates the results and reckons the average score
of the marks obtained in each lesson stage.
VI. Remarks, conclusions, observations, the next lesson designing and homework
formulating. The teacher draws the general conclusions issued from the lesson progress and
suggests steps to improve some activities in the lessons to come. Then he comments the results,
by announcing the winning group. Finally, the groups make new options on favorite sports and
the teacher formulates the homework that is addressed to the development of some motor
qualities and particularly that can be performed in the very next lessons within the group.
 Results and their interpretation
The creativity tests imagined, created and applied by us in this experiment mainly aim
at getting some results as accurate as possible and also measurable, which reflect pupils’
inspiration, creativity, originality, initiative, decisional courage, cooperation and
communication levels, through exercises for the harmonious physical development and through
motricity games under the form of attractive stimulating contests. The major direction we had
in view when creating these two tests was the adaptation to the physical education and sports
discipline particularities, that is why we conceived a specific testing system, as close as
possible to the realities of the usual lesson activity.
Creativity test for gymnastic exercises
All the sample pupils took part in this test, their order being determined after the
drawing of lots; by reckoning their marks registered in the teacher’s guide sheet, we obtained
the average scores on grades.
Creativity test for motricity games
All the sample pupils took part in this test, they being distributed on groups made
up after the drawing of lots, this giving us the possibility of composing mixed groups, where
boys and girls cooperated within a team. By studying and correlating the values of all the
points and marks registered in the teacher’s guide sheet and by consulting pupils’ worksheets,
we obtained the final score for each group; then we calculated their arithmetical mean and we
obtained the final scores of each sample.
The results of these creativity tests are presented in the centralizing table no. 3.
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Centralizing table no. 3

TESTED
GRADES

9th
10th

CREATIVITY TEST FOR
GYMNASTIC EXERCISES
EXPERIMENTAL
CONTROL
SAMPLE
SAMPLE
INITIA
FINAL
INITIA
FINAL
L TEST
TEST
L TEST
TEST
(average
(average
(averag
scores)
scores)
(average e scores)
scores)
6.87
7.50

8.90
9.05

6.90
7.75

7.10
7,30

CREATIVITY TEST FOR
MOTRICITY GAMES
EXPERIMENTAL
CONTROL
SAMPLE
SAMPLE
INITIA
FINAL
INITIA FINAL
L TEST
TEST
L TEST
TEST
(average (averag (averag
averag
scores)
e
e
e
scores) scores)
scores)
6.21
8.75
6.70
6.55
7.44
8.80
7.76
7.95

 Conclusions
- This paper theoretical-scientific approach and strategy was “pupil-focused”, but
within the lesson as a basic form of the teaching process organization. Inventiveness and the
permanent creation of new forms able to avoid monotony, stereotypy and to satisfy the lesson
functionality criteria proved to be essential.
- The creation of a particular, interesting and stimulating atmosphere able to
determine the development of pupils’ most important personality traits can be very efficiently
achieved by using games, contests, competitions, mini-competitions. Such an attractive
emulating climate stimulated the development of pupils’ creativity, inventiveness, spontaneity,
responsibility, initiative, perseverance, will, respect and cooperation within groups and teams,
as well as their fair-play, all these totally confirming this research hypotheses.
- In the special creativity tests, pupils got results reflecting an obvious superiority at
the increase ratio level (the registered progress) in both of the grades composing the
experimental samples.
- Pupils’ attention during all the activities carried out within the lesson requiring a
high degree of imaginative and creative participation was increased, they noticing the exercise
details and correctness; at the same time, some established principles and rules were easily and
more accurately respected, this being revealed by the individual sheets.
- Activities performed within the experimental lessons with an increased degree of
imaginative and creative participation started to make the object of pupils’ extracurricular
concerns. The new and constantly improved exercises for the harmonious physical
development, as well as the motricity games based on new rules and supposing different means
and roles were “shifted” to pupils’ leisure activities, together with the already known sports
games, but the exigencies related to the respect of some rules became higher. The percentage
of pupils included into the experimental samples, who obtained good and very good results in
the football, handball, volleyball and athletics school competitions significantly increased.
- The work system applied to some groups and teams within the experimental lessons
had double beneficial effects:
 first of all, it created a particular emulation around some moments such as drawing of
lots, member transferring, leader electing, score registering, nominating the winners;
 its second effect was particularly important to the development of some relationship and
communication capacities. The support given to colleagues in the important moments, the
respect for each group component’s ideas and work, but also for the democratic principles, the
energy and will orientation towards the common success, the adaptation when members were
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replaced, the efficient and civilized communication represented some of the directions aimed
and achieved to a great extent within this type of organizing lessons based on pupils’ increased
degree of autonomy.
- The group leader and the work team nominations were democratically elected by
drawing of lots and by the “rotation” method, namely the leader was nominated by turns. The
initial situation, when a reduced number of pupils (especially in grades 9th) expressed their
desire to become leaders was explained by their lack of experience, their timidity and their
stress induced by the responsibility extended to a whole group or team. But being supported by
the teacher or by a group counselor, pupils realized they could lead groups and teams with very
good results.
 Proposals and practical solutions
 Pupils’ imaginative and creative participation in physical education lessons has to
be not only gradually applied, but also carefully quantified and controlled, starting with very
simple forms of self-organization, self-directing and self-evaluation.
 Teachers must plan some special preparatory periods in the beginning of the school
year, mainly of the curricular cycle; if strategies are focused on pupils’ imaginative and
creative participation in the lessons, its degree will be much increased.
 We think that the high degree of autonomy in pupils’ activities is particularly
efficient and can be better adjusted within the lessons requiring capacities, behaviors and
attitudes already built, but that have to be developed, improved.
 The use of motricity games within the activities based on contest, competitions,
mini-competition creates special conditions that facilitate pupils’ moments of imaginative and
creative participation in the physical education lessons.
 Pupils’ moments of imaginative and creative participation in physical education
lessons can be easily achieved when activities are organized on groups and teams.
 These groups must be mobile and open, in order to provide the opportunity of
creating lots of relationships and a diversity of options.
 The group leader may be elected by voting, by drawing of lots or nominated by
using the “rotation” system. The ways of nominating or electing the leader will be
simultaneously used, depending on the aims.
 The teacher must specially prepare the technical-material facilities, the modalities
of registering data and results, the steps necessary to secure and prevent injuries.
 The guide sheets including numerous data and characteristics of the activity may
correctly orient the teacher when he designs activities including pupils’ moments of
imaginative and creative participation in the lessons to come.
 Teacher’s interventions in the activities involving pupils’ high degree of
imaginative and creative participation must be very short and only if self-regulation doesn’t
occur, the leader can’t manage or the aimed objectives are obviously left away.
 The teacher must act tactfully and skillfully, by encouraging the unsuccessful pupils
and by suggesting the ways to solve some situations, but without imposing and by giving up
the severe criticism.
 For the fluency adjustment and the creation of a competition framework when
performing activities with pupils’ imaginative and creative participation in the physical
education lesson, the teacher may recommend the pupils some homework meant to prepare the
activities for the next lesson.
 The teacher may create and use, in the lessons involving the pupils’ high degree of
imaginative and creative participation, the subjects’ simply structured worksheets, where they
put down options, ideas, proposals, noticed aspects. These sheets help the teacher to “recover”
many details otherwise difficult or even impossible to perceive during the lesson.
 The lesson breaks or organizational moments may be used for short discussions on
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sports topics or the teacher may encourage their organizing as contests directed by him or by
the pupils willing to do this.
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ASPECTE PRIVIND OPTIMIZAREA COMUNICĂRII INTRAGRUP
PRIN ACTIVITĂȚI DE TEAM BUILDING

Aura Bota,
UNEFS, Bucureşti
Adriana Stoicoviciu
Universitatea din Bucureşti

Abstract: According to the new tendencies identified in the physical
education evolution, team building becomes an interesting choice for PE
specialists, from the learning through movement perspective. In the following, we
will analyze several points of vue, from the literature reviewed, useful if one is
interested in conceiving exercises or activities, related to PE ans sports, or to other
domains having similar objectives.
Rezumat: Pe fondul unor tendinţe moderne în evoluţia educaţiei fizice,
problematica team building-ului devine interesantă, din perspectiva învăţării prin
mişcare. În această lucrare vom prezenta câteva puncte de vedere relevante ale
literaturii de specialitate, utile pentru conceperea unor exemple de mijloace și
activități, relaționate educației fizice și sportului ce pot fi extinse și altor domenii
care-și propun același obiectiv.
Cuvinte cheie: team building, comunicare, educaţie fizică.
Key words: team building, communication, physical education.

1. Introducere
Coeziunea grupului s-a dovedit a fi în ultimii ani o provocare interesantă pentru
specialiștii mai multor domenii, în care comunicarea și îmbunătățirea metodelor de interacțiune
joacă un rol determinant în obținerea succesului. Fie că vorbim despre echipa educațională sau
despre grupuri ce desfășoară diferite alte activități (economice, militare, artistice sau sportive),
noțiunea de team building revine în atenția tuturor celor care urmăresc construirea unei echipe
ca ,,organism” funcțional și performant.
În demersul nostru de identificare, analiză și optimizare a modalităților de
îmbunătățire a comunicării în cadrul grupului, vom prezenta în cele ce urmează, câteva puncte
de vedere relevante ale literaturii de specialitate, utile pentru conceperea unor exemple de
mijloace și activități, relaționate educației fizice și sportului ce pot fi extinse și altor domenii
care-și propun același obiectiv.
2. Nivelul actual reflectat în literatura de specialitate
Literatura de specialitate a ultimilor 20 ani tratează în mod extensiv problematica
team building-ului, contribuțiile autorilor accentuând elemente cum ar fi: fundamente psihosociale ale activității de grup, obiectivele acestor activități, modele de comportament al
grupului, dezvoltare organizațională, dezvoltare personală, tipuri de activități/exerciții
desfășurate, etc. Premisa tuturor acestor preocupări constă în faptul că în timp ce o echipă
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definește un grup de indivizi, un grup nu este în mod obligatoriu și o echipă, aceasta din urmă
definindu-se ca un grup de subiecți care conlucrează în vederea atingerii unui scop comun. În
acest sens, spectatorii dintr-o sală de cinematograf nu definesc un grup (deși motivația
prezenței lor în acel spațiu este comună) deoarece între ei nu există interacțiuni; la polul opus,
exemplificăm echipele din jocurile sportive, ale căror rețele sociomotrice presupun interacțiuni
solide, asumare de roluri, norme de comportament, toate subordonate unor strategii tactice.
Pe cale de consecință, team building-ul reprezintă un proces care facilitează grupului
atingerea scopului. Acesta este prin urmare o problemă de management, ale cărui principii își
pot demonstra valabilitatea și în domeniul educației fizice și sportului spre exemplu.
I.O. Pânișoară1, citându-i pe Newcomb, Turner și Converse evidențiază: ,,Când
persoanele interacționează, fiecare dintre ele controlează un anumit segment din activitatea
celeilalte,” , astfel încât în definirea grupului se pot identifica elemente care se manifestă la
nivel perceptual, stuctural, motivațional și interpersonal.
Autori precum Driskell, Salas (2006)2, Leonard, Freedman (2000)3, Hirschorn
4
(1991) , Williams, Graham, Baker (2003)5 prezintă delimitările conceptuale, instrumentele de
evaluare ale coeziunii grupului, ca și modalitățile de selectare a activităților adecvate
particularităților grupului și obiectivelor stabilite.
Indiferent de abordare, aceste lucrări subliniază ideea conform căreia, pentru a fi
eficienți, indivizii trebuie să-și cumuleze eforturile pentru a atinge anumite standarde de
performanță, printr-un proces orientat spre îmbunătățirea relațiilor intragrup, în vederea
depășirii barierelor comune. Într-o societate în care tendințele egocentrice se manifestă din ce
în ce mai pregnant, scopul programelor de team-buliding este de a integra talentul, abilitățile și
creativitatea membrilor grupului, prin interacțiunea punctelor forte ale acestora.

3. Problematica abordată
În majoritatea mediilor profesionale se manifestă o serie de fenomene care au condus
la necesitate structurării activităților de coeziune a grupului:
 specificul activității- majoritatea sarcinilor profesionale nu mai implică
manifestarea excelenței individuale deoarece complexitatea activității presupune cu necesitate
generarea de soluții multiple, efort conjugat sau expertiză în domenii conexe;
 calitatea deciziei depinde în mare măsură de spectrul larg al posibilelor soluții,
oferite de toți membrii grupului;
 asumarea riscurilor- grupul se simte mai în siguranță dacă riscul este partajat, în
detrimentul supra-responsabilizării indivizilor;
 nevoia de dezvoltare/învățare își găsește concretizarea pe fondul unei concurențe
benefice în interiorul grupului și a unui transfer de cunoștințe facilitat de comunicarea internă;
 motivarea subiecților crește într-un mediu profesional coeziv și armonios.
Un proces de team building reclamă întotdeauna competențe specifice din partea
celui ce proiectează activitățile, în sensul că după stabilirea obiectivului echipei se procedează
la analiza următorilor factori: (schema 1)

1

Comunicarea eficientă-metode de interacțiune educațională, Editura Polirom , 2004
What makes a good team player? Personality and team effectiveness. Group dynamics:
theory, research and practice.
3
From scientific management through fun and games to high-performing teams
4
Managing in the new team environment: skills tools and methods
2

5

Evaluating outdoor experential training for leadership and team building
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OBIECTIVE

Particularităţile
membrilor

Mediul de
desfăşurare

Norme si reguli
de grup

Structura echipei

Fig.1. Factori implicaţi în procesul de team building

Structura echipei influențează programul în sine, în funcție de mărimea grupului și
de componența acestuia.
Particularitățile membrilor implică conceperea programului în funcție de structura
de personalitate a componenților echipei care conduce la comportamente diferite ale indivizilor
în efectuarea sarcinilor.
Normele şi regulile de grup exprimă aşteptările membrilor grupului cu privire la
comportamentul celorlalţi.
Mediul de desfășurare influențează tipul de activități alese și modul de interacțiune,
diferențele între programele indoor și outdoor fiind semnificative.
Toate aceste elemente contribuie la obţinerea coeziunii, respectiv a cumulului de
forţe ce acţionează într-un ansamblu de interacţiuni.
Sintetic, o activitate de team building presupune următoarea etapizare:
-stabilirea obiectivului;
-identificarea factorilor şi eliminarea factorilor inhibitori ai atingerii scopului;
-”punerea în mişcare” a elementelor ce facilitează atingerea obiectivului;
-evaluarea şi monitorizarea progresului în ceea ce priveşte coeziunea grupului.
Exemplificăm cele menţionate anterior prin schema 2 de mai jos :
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Definirea obiectivelor
de atins
pentru investitia in
team building

Evaluarea impactului
team building asupra
rezultatelor si relatiilor
in cadrul echipei

Evaluarea nivelului actual
de eficienta a echipei

PROCESUL DE
TEAM BUILDING
Proiectarea activitatilor si
actiunilor ce vor intari
aspectele forte si vor
inlatura punctele slabe
ale echipei

Urmarirea evolutiei
planului de imbunatatire si
consilierea in vederea
accelerarii dezvoltarii

Organizarea intalnirilor in
vederea crearii planurilor
de dezvoltare/imbunatatire

Fig. 2 Etapele procesului de team building
Deşi aplicabile în multe alte domenii, etapele ilustrate sunt perfect superpozabile cu
orice cadru conceptual de proiectare curriculară în educaţia fizică modernă, ceea ce întăreşte
încă o dată ideea potrivit căreia, prin team building se pot identifica efecte formative în plan
motor, cognitiv şi afectiv deopotrivă. Acest aspect este întărit şi de lucrările lui H. Gardner
(1993), conform cărora orice copil manifestă o anumită preferinţă pentru modul în care el
dobândeşte informaţia în timpul lecţiei, în funcţie de modul în care diferitele tipuri de
inteligenţă au fost stimulate (nivelul lingvistic, logic-matematic, spaţial, temporal, corporalkinestezic, interpersonal, intrapersonal). Se poate observa că nivelul interpersonal reprezintă o
componentă esenţială în formarea deprinderilor de gândire ale copilului care se dobândesc prin
interacţiune cu ceilalţi. Deşi într-o perspectivă ideală, profesorul de educaţie fizică trebuie să se
adreseze tuturor acestor laturi ale inteligenţei copilului, activităţile de grup sunt de cele mai
multe ori preferate deoarece implică strategii de învăţare activă şi prin cooperare.
Interesant, pentru domeniul nostru de activitate este faptul că multe dintre mijloacele
utilizate în educaţie fizică, în antrenamentul sportiv sau în activităţile de expresie corporală, pot
constitui exemple tipice de resurse educaţionale pentru procesul de team building. De altfel,
educaţia fizică modernă, în perspectiva developmentală accentuează rolul învăţării afective
care înseamnă învăţare prin descoperire şi prin cooperare. Ideal ar fi, ca în lecţiile de educaţie
fizică, copiii să se implice direct într-un proces prin care aceştia învaţă despre ei înşişi şi
despre cum să interacţioneze cu ceilalţi. Profesorii, antrenorii şi părinţii vor contribui la
construirea imaginii de sine şi a socializării pozitive la copii, prin utilizarea încurajării,
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stabilirii unor obiective realiste, facilitării interacţiunilor în cadrul lecţiei, autoevaluare
obiectivă şi crearea unor situaţii cu conotaţii morale.6
Este evident faptul că dezvoltarea personalităţii copilului nu se realizează sub
,,clopotul de sticlă”, ci într-un mediu social dinamic care reclamă interacţiune şi cooperare cu
ceilalţi. Formarea atitudinilor şi valorilor precum şi dezvoltarea morală implică în mod necesar
prezenţa celorlalţi. Acesta este motivul pentru care, pe perioada şcolarităţii, copilului trebuie să
i se formeze baza unui comportament social pe care acesta îl va utiliza pe termen lung. În acest
context, activităţile fizice, în marea lor diversitate- jocuri spontane, activităţi formale, sau sport
competiţional, joacă un rol determinant în socializarea pozitivă a acestuia. De altfel, dorinţa de
afiliere la un grup este în mod frecvent citată ca fiind motivul principal al participării copiilor
la activităţi recreative şi sportive.
Prezentăm în cele ce urmează câteva exemple de exerciţii şi activităţi care oferă
demersului nostru o aplicativitate evidentă.

1. DESENEAZĂ .....
Obiectiv: să utilizeze poziţii şi deprinderi motrice pentru a ,,desena” corporal
litere, cifre, mesaje .
Formaţii de lucru: grupuri de 4-6 elevi
Descriere: profesorul indică un număr, literă, cuvânt, figură goemetrică, etc. pe
care elevii o ,,desenează’’ pe sol. Elevii vor manipula grupurile în diferite forme, rămânând
în contact fizic unii cu alţii.
Variantă de lucru:,,mesajele” se pot exprima şi din alte poziţii fundamentale şi
derivate.

2. ZARURI
Obiectiv: să execute diferite elemente din gimnastica aerobică sau exerciţii pentru
dezvolzarea fitnessului, pe care să le lege în diferite structuri motrice.
Formaţii de lucru: grupuri de 3-5 elevi în diferite zone al sălii.
Materiale necesare: un zar pentru fiecare grup de elevi şi un clipboard pe care
sunt precizate elementele corespunzătoare fiecărui număr ce se găseşte pe laturile zarului.
Descriere: fiecare elev din grup aruncă zarul şi reţine numărul corespunzător.
Acest număr corespunde unei mişcări precizată pe board. De exemplu: 1 step-touch; 2
grapevine; 3 lunge; 4 jumping-jack; 5 knee; 6 heel sau: 1 alergare pe loc, 2 din culcat dorsal
cu picioarele îndoite ridicări de trunchi, 3 flotări, 4 fandări laterale, 5 din culcat facial ridicări
simultane de braţe şi picioare, 6 sărituri drepte. Numărul de repetări pentru fiecare exerciţiu
va fi stabilit în funcţie de particularităţile grupului.
Grupurile vor lega elementele concentrându-se la tranziţia şi cursivitatea execuţiei.
Variantă de lucru: elevii pot schimba la indicaţia profesorului ordinea exerciţiilor,
spre exemplu pot începe în ordine inversă cu exerciţiul 6.
Fiecare grup poate preda celorlalte propria structură.

6

Bota A., Teodorescu S.- Orientări actuale în predarea educaţiei fizice în învăţământul primar,

Editura Discobolul, 2011
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3. PRINTRE ADVERSARI
Obiectiv: să utilizeze deprinderi specifice din jocuri sportive pentru depăşirea
obstacolelor pe parcursul traseului
Formaţii de lucru: două grupuri de 10 elevi, dispuşi în şiruri paralele, la distanţă
de 3 metri între şiruri. Fiecare elev din grup este plasat în interiorul unui cerc cu diametrul de
1,5 metri. Numărul cercurilor dintr-un şir va fi egal cu numărul jucătorilor dintr-o echipă,
mai puţin unul.
Descriere: Jucătorii fiecărei echipe ocupă câte un şir de cercuri. Cei ce rămân fără
cerc primesc câte o minge şi se plasează în imediata apropiere a primului cerc din şirul
adversarilor. Ei vor trece şerpuind printre cercuri, conducând mingea în dribling.
În acest timp adversarii caută să intercepteze mingea, fără a ieşi însă din cercurile
lor. Dacă un adversar a interceptat mingea nu o poate păstra ci este obligat doar să o
respingă. Cel ce conduce mingea trebuie să o culeagă şi să reia traseul din locul de unde a
fost întrerupt. După ce a scăpat de ultimul adversar, jucătorul conduce mingea spre cel de-al
doilea punct de întoarcere, îl ocoleşte, se întoarce la echipa sa şi predă mingea jucătorului
care se află în primul cerc. Acesta porneşte la rândul lui în cursă, iar locul din cerc rămas
liber este ocupat de cel care a terminat alergarea.
Când ultimul jucător dintr-o echipă a parcurs tot traseul şi, întorcându-se la echipa
sa, a predat mingea jucătorului care a alergat primul, echipa termină întrecerea. Câştigă
echipa care termină prima.
Variantă de lucru: Exerciţiul se poate desfăşura cu dribling cu piciorul cu mingea

4. FEREŞTE-TE DE DOUĂ MINGI
Obiectiv: să utilizeze deprinderi specifice jocului de volei şi să colaboreze cu
coechipierii pentru punerea în dificultate a adversarului. Stimulează lucrul în echipă, atenţia
distributivă, îndemânarea şi viteza de reacţie.
Formaţii de lucru: două echipe de 6-8 jucători aşezaţi pe un teren de volei cu plasa
întinsă la înălţimea normală. Câte un jucător din fiecare echipă are o minge de volei.
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5. FEREŞTE-TE DE DOUĂ MINGI
Materiale necesare: două mingi de volei.
Descriere: La semnal, jucătorii care deţin mingea pasează în terenul advers. Cel care
o prinde trebuie să o paseze cât mai repede înapoi, peste plasă. Scopul jocului este ca o echipă
să reuşească prin preluări precise şi pase rapide, să facă astfel încât ambele mingi să se
găsească la un moment dat în terenul advers. În timpul jocului, elevii sunt liberi să se deplaseze
pe toată suprafaţa terenului propriu, în funcţie de situaţiile de joc create.

6. VOLEI LA PERETE
Obiectiv: să utilizeze deprinderi specifice jocului de volei şi să colaboreze cu
coechipierii pentru realizarea sarcinii. Stimulează capacitatea de concentrare, spiritul de
competiţie şi de echipă.
Formaţii de lucru: un grup de 10 -12 jucători.
Materiale necesare: o minge de volei bine umflată.
Descriere: Se trasează pe perete un pătrat cu latura de 0,50-0,75 cm la o înălţime de
2,5-3 m deasupra solului. Prin numărătoare sau tragere la sorţi se stabileşte ordinea în care
elevii intră în joc. Mingea este trimisă de jucători prin pase în figura desenată, atâta timp cât
aceasta nu atinge marginile pătratului. În tot acest timp sunt numărate pasele cu voce tare.
Când jucătorul care pasează greşeşte, este schimbat de jucătorul care urmează. Câştigă
jucătorul sau echipa care a reuşit cele mai multe pase în chenarul trasat.

7. ORATORUL
Obiectiv: să stimuleze capacitatea de a capta atenţia şi de a comunica pe diferite
teme în contexte diferite.
Formaţii de lucru: grup de minimum 12 persoane.
Descriere: două persoane sunt alese să vină în faţa ,,audienţei”, pentru a prezenta
simultan o anumită temă, prin limbaj corporal- mimică, gestică, acţiuni corporale. Auditoriul va
stabili pe cel care a reuşit să capteze atenţia şi să fie cel mai convingător.
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8. GHEMUL
Obiectiv: să stimuleze omogenizarea şi consolidarea grupului.
Formaţii de lucru: un grup de 12-15 persoane, aşezate în cerc.
Materiale necesare: un ghem.
Descriere: fiecare jucător intră în posesia ghemului şi relatează o amintire
amuzantă cu unul dintre membrii grupului. Acesta opreşte capătul de aţă şi
transmite ghemul persoanei despre care a relatat anterior. Jocul continuă, astfel
încât ghemul trece o dată sau de mai multe ori pe la fiecare participant. În final, se
va forma o reţea care este expresia omogenităţii grupului respective.

9. CEL MAI SERIOS CÂŞTIGĂ
Obiectiv: să stimuleze capacitatea de autocontrol şi concentrare pe sarcină,
să creeze o atmosferă destinsă.
Formaţie de lucru: două şiruri paralele a câte 10 elevi aşezaţi la 1,5 m
distanţă.
Descriere: jucătorii aleg un elev care va trebui să se deplaseze între cele
două şiruri, timp în care aceştia vor trebui să îl facă să zâmbească sau să râdă,
utilizând orice fel de mijloace, cu excepţia contactului fizic. Fiecărui elev îi vine
rândul cel puţin o dată să parcurgă acest traseu. Cel care reuşeşte să treacă de cele
mai multe ori printre jucători, păstrându-şi concentrarea, va fi desemnat câştigător.

10. TRIUNGHIUL ÎNCREDERII
Obiectiv: să creeze sentimentul de încredere şi posibilităţile de colaborare
în echipă.
Formaţii de lucru: grup de 10 persoane.
Materiale necesare: saltea, ladă de gimnastică.
Descriere: un elev este culcat dorsal pe o saltea aşezată paralel cu lada;
alt elev este în picioare pe lada de gimnastică; ceilalţi jucători sunt aşezaţi faţă în
faţă se prind de mâini şi formează deasupra jucătorului culcat o plasă pe care va
cădea elevul de pe ladă. Acesta ţine mâinile încrucişate şi îşi va controla poziţia
corpului astfel încât să nu accidenteze coechipierii.
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11. FOTBAL EXTREM
Obiectiv: să utilizeze şi să adapteze deprinderile specifice jocului de
fotbal, să-şi sincronizeze acţiunile proprii cu cele ale coechipierului direct, cu cele
ale celorlalţi coechipieri şi cu cele ale adversarilor.
Formaţii de lucru: două echipe a câte 10 jucători legaţi de şireturi pe
perechi.
Descriere: Jucătorii sunt legaţi câte doi de câte un picior astfel încât
aceştia vor forma o singură entitate; jocul se desfăşoară după regulile clasice.

12. OCHIUL, VOCEA , CORPUL
Obiectiv: să stimuleze capacitatea de comunicare verbală şi nonverbală,
cooperarea intragrup şi luarea de decizii.
Formaţii de lucru: grupe de trei jucători.
Materiale necesare: mingi de baschet.
Descriere: fiecare grup de câte trei realizează următorul conţinut: doi
dintre jucători sunt aşezaţi faţă în faţă, iar al treilea jucător se plasează în spatele
unuia dintre ei în proximitatea coşului de baschet cu faţa la acesta având ochii
acoperiţi. Jucătorul ,, nevăzător” este denumit ,,corp” deoarece acesta urmează
instrucţiunile celui ce stă în spatele lui, denumit ,,vocea”. Acesta interpretează
mesajele gestuale emise de al treilea jucător, denumit ,,ochiul” plasat faţă în faţă cu
,,vocea”. ,,Ochiul” identifică poziţia ,,corpului” dând indicaţii adecvate pentru ca
acesta să intre în posesia mingii şi să arunce la coş. Prin urmare ,,corpul” nu poate
vorbi şi nici nu vede, dar poate să se deplaseze; ,,vocea” nu vede ,,corpul” iar
,,ochiul” nu poate vorbi.7
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Concluzii
1. Comunicarea umană, ca problematică generală, reprezintă un fenomen de mare
complexitate al cărei studiu presupune interpretări psihologice, pedagogice, sociologice,
cibernetice, etc., în vederea înţelegerii şi optimizării acestuia în context social.
2. Comunicarea interpersonală implică procese de acomodare şi de ajustare a
comportamentelor, în condiţiile în care indivizii sunt inevitabil diferiţi şi percep realitatea în
mod diferenţiat.
3. Introducerea activităţilor de team building în conţinutul lecţiilor de educaţie fizică,
răspunde tendinţelor noi în dezvoltarea acestei discipline, potrivit cărora învăţarea mişcărilor
trebuie dublată de învăţarea prin mişcare.
4. Activităţile de team building pot constitui mijloace de lucru predilecte pentru
îmbunătăţirea imaginii de sine şi mai ales pentru socializarea pozitivă a copiilor şi tinerilor.
5. Numeroase sisteme de acţionare din aria de conţinut a jocurilor sportive, ramurilor
gimnice, a activităţilor în aer liber, de aventură, etc. pot fi uşor adaptate astfel încât să îmbrace
caracteristicile principale ale team building-ului astfel încât copilul să dobândească abilităţi şi
deprinderi de acţiune în context social.
6. Lecţia de educaţie fizică trebuie să creeze premise favorabile pentru ca elevul să îşi
exercite în egală măsură capacitatea de a acţiona, reacţiona şi interacţiona.
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IMPACT OF TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
COMPUTERISED USE IN SPORTS AND GUIDANCE FOR
SELECTION PROCESS
Prof.univ.dr.Vasilica Grigore7,
Drd. Titel Iordache8
Abstract
The paper aims to highlight the possibility of optimizing the selection
and orientation process by using computer technology and applications
specially adapted sports. The application of software "OS-Sport" which we
present, as a tool of management and information generation, affordable,
efficient and useful to teachers and coaches.
Keywords: sport, optimization, selection, orientation, counseling,
computer, software
Introduction
Information Society represents a new stage of human civilization, a new superior
quality lifestyle that involves intensive use of information in all spheres of human activity and
existence, with a huge social impact. It is characterized by explosive growth of digital
information available through information technology and communications products.
Computerization of education is a complex social process, conditioning the last
decades of the requirements of a society increasingly complex. This process employs the
assimilation and use of information technologies in their activities across all curriculum areas
and educational disciplines.
Ability to access an intuitive way a huge volume of data and information stored on a
portable device (anywhere and anytime), essentiality rapid processing of information and its
possibility, is that area of system development requirements.
The aim of the research: highlighting how the selection process can be optimized
and sport orientation, using computer technology and applications.
Research hypothesis: the selection and orientation can be optimized using sports
technology and computer applications.
Methods used: scientific-methodical literature review, analysis and control record
documents, teaching observation, survey-questionnaire method call free, spontaneous,
statistical and mathematical methods, graphical and tabular method.
Tools used: the application-software "OS-Sport", tool management and generation of
information to optimize the selection and orientation sports.
Experiment content
7
8

UNEFS, Bucharest
drd.UNEFS, Ilfov County School Inspectorate
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a) Conducting pilot experiment (school year 2007/2008): recording data and
information about students, construction of software application (beta version - how to use the
setting process and generation of information management to optimize the selection and
orientation process sports.
b) the experiment itself (sem. I, school. year 2008/2009-sem. I, school year 2010/2011):
the use of software in the experiment for systematic comparison with the ideal profile of individual
sports (biological model of the performer) and ascertain the degree of overlap, advising on the
direction / shift to another sport, the decision on the direction / shift to another sport.
c) Schedule a curing experiment (II fourth quarter, calendar year 2011).
d) statistical and mathematical processing of data obtained.
e) Drawing conclusions and recommendations of practical and methodical.
The survey method, when applied as our research interview, 01-15.09.2008 period
before the beginning of the school was carried out surveys of professionals (sample of 10
teachers / coaches of national value and international sports technicians, makers) on: how it is
perceived implementation of technical means of modern communication and information, the
computer that the selection process and issues; ways to optimize the process, the direction that,
in the sports departments: athletics, soccer, handball, table tennis.
At 100%, showed a positive attitude and agreed to use technical means of modern
communication and information in the experiments. This was one reason for the applicationsoftware "OS-Sport" (Figure 1), tool management and generation of information to optimize
the selection and orientation sports.
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The data obtained during experimental work allowed the comparison and evaluation of
quantitative and qualitative inputs and outputs of the system dynamics, the development group
of subjects on the main criteria considered relevant to the four sections of the Club School
Sports Ilfov.

Comparative statistical results

Fig. no. 2
Comparative results related to the two periods of reseach
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Fig. no. 3
The effectiveness of selection and orientation process sportwear
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As shown, the results of the statistical parameters of selection and orientation/
reorientation sport obtained during the experiment are superior to those obtained before the
experiment, confirming a 86, 37% probability that the selection and progress indicators
sports orientation during the experiment due process were conducted properly as a result of
using modern computer technology, and counseling program designed appropriate sports.
Conclusions
The hypothesis that the selection process and sports orientation can be optimized using
computer technology and applications has been confirmed, analysis, processing and
interpretation of data from the pedagogical experiment showing statistically significant
differences in most indicators.
The experimental design and implementation of computer application software, he has
managed to streamline the process of selection and sports orientation, creating a situation
conducive to staying in the system of vocational education and sports and achieve superior
performance of a number of student athletes nearly double to the period before the experiment.
Using computer technologies and applications can create huge benefits to those who
know how to use the current activity. It is the technological nature of many facilities:
- Access, in an intuitive manner, a huge volume of data and information stored on various
devices portable (laptop, memory stick, etc.) anytime, anywhere;
- Release of teachers and coaches many routine activities;
- Precision in operations carried out;
- Constant and selective interaction with the individual user;
- Clear view of the objectives that the coaches and their schedules for a given sequence of
training;
- Storage and archiving of data, information, sports results, allowing fast access;
- Relevant information provided by the (statistical indicators), on which decisions can be
made on the strategy selection process and orientation / reorientation sports;
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- Establishing an optimal balance between quantitative and qualitative indicators of the
main values of sport training process;
- The expeditious processing of statistical and mathematical
- Recording and analysis of sports training.
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INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR
ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Conf. univ. dr. Luciela Vasile,
Prof. univ. dr. Sabina Macovei

Abstract : Computer Aided Education (CAE) is an integrated hardwaresoftware environment for learning, for active assimilation of specific information,
along with operations and acquiring new skills.
Clearly, physical education and sport is a complex system that cannot “work”
without a solid theoretical, rigorous and scientific, computerized analysis.
Key words: Computer Aided Education System, physical education and sports
Cuvinte cheie: instruire asistată de calculator, educaţie fizică şi sport

Introducere
Ritmul alert de propagare a informaţiilor privitoare la mişcarea umană face ca
noutăţile să fie „invazive”, copleşitoare. Proiectarea metodologiilor şi a tehnicilor specifice
presupune folosirea unor computere personale, dar mai ales existenţa unor sisteme adaptative
complexe, interconectate prin reţele virtuale. De aceea, specialiştii nu contestă eficienţa
utilizării instruirii asistate pe calculator (IAC) şi a Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării
(TIC) în această sferă aplicativă.
Prin IAC, entităţile domeniului comunică şi devin operabile. Acest aspect este valabil
pentru orice domeniu al vieţii; domeniul devine concurent doar în condiţiile în care beneficiază
permanent de noi informaţii.
Avantajele IAC în educaţie fizică şi sport
În e.f.s. instruirea asistată computerizat determină:
 studii specifice, ce aparţin cercetării multidisciplinare;
 agende de cercetare comune, referitoare la metode, mijloace algoritmice sau euristice, etc.;
 parteneriate transnaţionale de studiu;
 instruirea şi transferul cunoştinţelor ce converg spre inovare;
 simplificarea diseminării informaţiilor, posibilă uneori şi în timp real, etc..
Astfel, sunt elaborate analitic:
 documente de specialitate;
 programe de instruire specifice, complexe, adaptate cazurilor particulare;
 instrucţiuni individuale sau colective, prezentate ulterior ca feedback;
 mişcări simulate ale unui corp uman idealizat – modele kinetice;
 evoluţii filmic-computerizate (animaţii), pentru ilustrarea limitelor sau a elementelor cheie în
cadrul unei suite de acte motrice;
 proiecte privind baze sportive, materiale sau echipamente, etc..
Informaţiile se raportează la factori condiţionali, tehnici sau tactici pentru:
 determinarea cauzelor succesului sau insuccesului;
 evaluarea laturilor slabe/forte şi creionarea premiselor unor performanţe ulterioare
(obiective, metode, mijloace);
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 a găsi răspunsuri la întrebări de genul: Ce trebuie antrenat mai intens sau corectat? Ce
concurs trebuie abordat într-o anumită etapă a pregătirii? Care sunt cauzele regresului
performanţial?
 alcătuirea unor baze de date vaste, ce compară echipe, performeri, etc. Aceste bănci
constituie în timp “patrimoniul” tehnicianului;
 dirijarea obiectivelor pe termen scurt sau lung (Este respectat planul tactic pe micro-,
mezo- sau macrociclu? Se observă creşterea randamentului?), etc..
Aplicaţii ale IAC
În hangarele atletice mai ales, tehnologiile moderne au un asemenea impact încât
profesorii-antrenori consideră că performanţele de mare valoare derivă azi chiar din aceste
tehnologii avansate. Putem gândi astfel că, IAC furnizează un suport practic pregătirii:
 antrenamentul sportiv devine strict specializat;
 el se conectează întrecerii, deoarece totul trebuie raportat la tentative record;
 creşte puterea enunţiativă a analizei în sport şi, astfel, exigenţele.
Aplicaţiile asigură:
 analiza mişcărilor specifice;
 documentarea privind pregătirea şi competiţia;
 folosirea tehnicilor video, pentru înţelegerea modelelor, a simulărilor, etc.;
 furnizarea feedback-urilor pentru eficientizarea tehnico-tactică;
 cooperarea interdisciplinară pentru satisfacerea intereselor cognitive, realizabile tehnic,
aplicabile practic;
 sport management-ul;
 sport marketing-ul;
 dimensiunea socio-culturală a sportului, etc.
IAC în sport trebuie concepută pentru a menţine homeostazia (echilibrul organic), în
condiţiile în care performerii sunt supuşi unor solicitări extreme. Astfel, în laboratoare dotate
cu echipamente de ultimă generaţie tehnologică, se înregistrează, se verifică (uneori pe
manechine) şi se simulează:
 solicitări funcţionale maxime la care poate fi supus organismul unui sportiv – capacitate de
efort în diferite regimuri (aerob, anaerob, hipoxic-hipobaric în probe funcţionale respiratorii, de
solicitare preponderent psihică, etc.);
 rezistenţa unor organe (glob ocular), sisteme (osteo-ligamentar) sau aparate (muscular,
respirator, etc.) pentru a stabili “antrenamentul” de prevenire a unor accidente sportive grave
în: haltere, culturism, K 1, box, tenis, baseball, etc.;
 fiabilitatea materialelor sportive: automobilism, navigaţie, etc.;

Fig. 1 Aprecierea rezistenţei echipamentelor de protecţie
 solicitări psihice şi reacţii colaterale – tir, scrimă, şah, etc.;
 se modelează probele şi cursele sportive;
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 se “intră” în situaţii de competiţie directă;
 se verifică reflexele competitorilor. De exemplu, în automobilism, unii performerii au
reuşit diminuarea timpului latent de la 0,75 sec la 0,25, efect ce face diferenţa dintre un
accident banal şi unul letal. Acest lucru a fost posibil prin anumite exerciţii la simulator, care
le-au corectat vederea periferică;
 se citesc fotograme pe punctele de forţă maximă, medie sau minimă, pentru ameliorarea
execuţiilor în ciclicitatea lor;

Fig. 2 Fotograme de apreciere a nivelului de vâslire la înot
 efectele unor echipamente sportive neconvenţionale asupra performanţelor
(pentru înotători, fast skin-ul, costumul „piele de rechin” a determinat coborârea semnificativă
a performanţelor, dar a alterat simţul kinestezic, stereognostic);

Fig. 3 Costumul „piele de rechin” detaliat şi analizat micrometric pe computer
 se stabilesc repere de intensitate, pornind de la profilul optim extras digital;
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 se evidenţiază indicaţii profilactice sau terapeutice specifice disciplinelor şi se alcătuiesc
baze de date privind patologia pe ramură de sport;
 se reconstituie braţe de pârghie, pentru analiza vitezei şi a acceleraţiilor. Prin cunoaşterea
frecvenţei de prezentare a fotogramelor (din filme sau fotografii) se află ce parametrii de
mişcare sunt alteraţi sau deficitari;
 se simulează evoluţii atletice predictive. De exemplu, se digitalizează mobilitatea unei
echipe de mecanici, care realizează în mai puţin de 13 sec 73 de manevre per 7 oameni.
Pregătirea lor psihomotrică slabă, dar şi simulările “neînvăţate” pot face ca un plus de 0,3 sec
la un schimb să modifice poziţia pilotului în clasament de la locul 1 la 23;

Fig. 4 Schimbul pe tură în NASCAR durează aproximativ 10-12 secunde

 se analizează aspecte biomedicale legate de: intrarea în efort a anumitor structuri fiziologice
(scoarţa premotrică, cortex frontal, lob occipital şi cerebel), de reglajele umorale în efort
specific (hormonul somatotrop, STH, creşte semnificativ la copiii înotători de vârstă mică), de
modificările ventilatorii, circulatorii, cardiace, metabolice (de exemplu, se citeşte grafica
fluctuantă a lactatului în raport cu FC);
 se calculează valori ale unghiului dintre 2 segmente în mişcare, pentru a reface secvenţe de
structuri motrice. Referinţele angulare se leagă de sportiv, dar şi de cuplul sportiv-mijloc de
competiţie (sanie, caiac, ciclism). Atunci când aspectele biomecanice şi cele posturale devin
nemodificabile, tehnicianul solicită cercetătorului modelarea mijlocului de concurs şi analize
parametrice. În această situaţie, avantajul folosirii IAC este cel al unor simulări numeroase,
economice ca timp şi cost;
 se prefigurează biotipuri constituţionale pe probe şi procedee, extrapolând de la modelul
campionului;
 se calculează digital suprafeţe frontale. Ele sunt importante în fluido-dinamică, unde se
calculează portanţa şi rezistenţa - factori decisivi în performanţa finală în unele ramuri
sportive. Este importantă toată suprafaţa care opune rezistenţă mişcării (în polo pe apă, schi,
bob, etc.);
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 se alcătuiesc antrenamente modulare (“după reţetă”), în funcţie de dominanta aleasă
(tehnică, tactică, aerobă, anaerobă, refacere, restabilire, antrenament maraton, etc.). Ele sunt
uşor “manevrabile” în planificare;
 se fac corecţii tehnice, etc..

Concluzii
Considerăm că, fără instruire asistată de calculator în educaţie fizică şi sport, în timp,
domeniul surclasează, iar ştiinţa sportului poate avea un ciclu de viaţă scurt, în raport cu alte
ştiinţe. De asemenea, credem că, în orice domeniu ştiinţific, cum este şi cel al e.f.s., afluxul
informaţional ne va depăşi oricum, însă suntem siguri că, în contextul actual, vor fi mereu la
curent cu ceea ce este relevant, esenţial, doar cei ce vor folosi suportul digital tehnologiile
moderne de informare şi comunicare.
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PARTICULARITĂŢI ALE PROFESORULUI CARE
FACILITEAZĂ TRANSMITEREA MESAJULUI/DISCURSULUI
DIDACTIC

Lect.univ.dr. Merima Cermen Petrovici
Consilier- MECTS

Abstract: Pornind de la faptul că omul nu se poate forma, dezvolta în lipsa
culturii şi a societăţii, condiţii de a putea fi permanent supus intervenţiilor
educative, am optat, din multitudinea definiţiilor formulate educaţiei, pentru una
provenită din antropologia culturii, conform căreia educaţia este un „proces
antropologic complex de formare a personalităţii umane prin activităţi de
transmitere culturală” (ANTONESEI 2009, p. 15). Cu istorie de milenii, acest proces
se realizează pe două direcţii: verticală - de transmitere a tezaurului cognitiv şi
experienţial de la o generaţie la alta, când vorbim despre educaţia propriu-zisă a
copiilor şi tinerilor; orizontală – între persoane indiferent de vârstă, situaţie
regăsită în educaţia adulţilor. Am considerat utilă această precizare deoarece în
fenomenul educaţional sunt implicaţi atât elevi/ studenţi cât şi adulţi-cadrele
didactice, ceea ce ne obligă să avem permanent în vedere ambele dimensiuni,
întrucât nu putem avea un învăţământ performant fără cadre didactice pregătite
corespunzător şi astfel, se creează premisele unei reale calităţi a educaţiei.
Cuvinte cheie: discursmesaj didactic, comunicare,

Introducere
Ca instrument de comunicare umană, respectiv în calitate de simbol – purtător de sens
şi semnificaţie, semnul/ cuvântul stă la baza construcţiei mesajului didactic (oricărui tip de
mesaj). Dacă semnele sunt organizate în ansambluri după anumite reguli, adică sunt „înlănţuite
astfel încât să producă un sens” (DRĂGAN 2007, p. 92-93), se poate transmite un mesaj, iar
schimbul de semne devine comunicare.
Prin examinarea modului în care mesajele sunt generate, codificate, transmise,
decodificate, interpretate deci al procesului semnificării, sau de formare a înţelesurilor,
semioticienii au reuşit reconsiderarea comunicării, devenită un proces dinamic, de negociere a
înţelesurilor în relaţia emiţător–receptor, respectiv cititor–text. Mesajul va fi acum o
„construcţie de semne care prin intermediul interacţiunii cu ceilalţi receptori, produce
înţelesuri” (FISKE 2003, p. 16).
Axat pe generarea şi comunicarea înţelesurilor, Traian D. Stănciulescu descrie actul
de semnificare (semioza) pe parcursul a patru etape esenţiale, pe care le-am particularizat
pentru comunicarea didactică: etapa semnificării primare în care individul (profesorul/ elevul)
în calitate de receptor îşi formează, dezvoltă şi exersează competenţa de a prelucra informaţiile
primite şi de a le transforma în limbaj semiotic personal; etapa codificării mesajului când
profesorul joacă rolul emiţătorului şi este pus în situaţia de a construi un mesaj (text/ discurs)
în funcţie de propriul cod pentru a-l transmite apoi receptorului-elev; etapa transmiterii
mesajului care presupune atât transmiterea cât şi decodificarea lui în raport cu propriul sistem
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de semnificare; etapa semnificării secundare unde este vizat efectul mesajului asupra
receptorului-elev (STĂNCIULESCU 2004, p. 103). În urma feed-back-ului transmis emiţătorului,
care devine receptor, ciclul se reia, definind o nouă semioză, subordonată primei. Deci, putem
reafirma că nu există comunicare fără semnificare deoarece „orice proces de comunicare către
sau între fiinţele omeneşti presupune un sistem de semnificare ca proprie condiţie necesară”
(ECO 2008, p. 23).
Pe parcursul cercetării am încercat să răspundem permanent la întrebarea: Ce trebuie
să facă profesorul pentru ca elevii să înţeleagă cunoştinţele transmise? Disciplinele pentru care
am optat sunt chimia şi fizica deoarece au un grad ridicat de abstractizare, cu noţiuni care sunt
considerate mai greu de înţeles de către elevi, în special în primul an al apariţiei lor în
programele de gimnaziu (clasa a VI-a pentru fizică şi a VII-a pentru chimie); când profesorul
mereu constată că nu are suficiente ore pentru explicarea fenomenelor, aprofundarea
cunoştinţelor, rezolvări de exerciţii şi probleme, etc. Din acest punct, înţelegerea va fi
secvenţială şi în timp, poate genera dezinteres justificat prin „Nu învăţ pentru că şi aşa nu
înţeleg!” Consecinţele: creşterea alarmantă a abandonului şcolar, acesta nefiind doar o
consecinţă a situaţiei economico-sociale dificile şi a diferenţei dintre mediul urban şi rural (de
la 0,6% în anul şcolar 2000-2001, la 2,3% în anul şcolar 2007-2008, în învăţământul primar şi
gimnazial); rezultate foarte slabe la testele PISA, în domeniul ştiinţelor (în ierarhia ţărilor
participante PISA 2006, pe scala generală a performanţelor la ştiinţe, România ocupă locul 47
din 57 de ţări, cu o medie de 418 puncte de scor raportată la o medie de 500 a ţărilor OECD9);
scăderea interesului elevilor pentru studiul academic al disciplinelor fizico-chimice, etc.
Având în vedere preocupările privind învăţarea centrată pe competenţe pentru care
este esenţial ca elevul să înţeleagă cunoştinţele transmise, deoarece numai în aceste condiţii va
şti despre ce se vorbeşte, ce trebuie să facă, cum să facă şi mai ales cum să aplice ceea ce a
învăţat, reapare cu prioritate întrebarea Ce trebuie să facă profesorul pentru ca elevii să
înţeleagă ce li se prezintă?, cercetarea noastră devine una de tip constatativ, în a cărei derulare,
pentru stabilirea „diagnosticului”, am folosit metode de investigare calitativă (analiza
documentelor) şi cantitativă (prelucrarea datelor din anchetele efectuate), în vederea
identificării unor soluţii de ameliorare.
Deoarece preocupările noastre au fost legate de modul în care construcţia mesajului
didactic – prin explicaţie şi argumentare – influenţează înţelegerea, interpretarea/integrarea şi
ancorarea cunoştinţelor la cele anterioare în concordanţă cu posibilităţile şi aşteptările fiecărui
actor al acţiunii didactice – elemente analizate detaliat în capitolele anterioare –am dorit să
identificăm şi să analizăm în ce mod putem vorbi despre : Niveluri de înţelegere a comunicării
didactice.
Obiectivul general al cercetării
Obiectivul general al cercetării noastre a constat în identificarea nivelurilor de
înţelegere a comunicării didactice.
Obiective operaţionale:
1. Să aflăm ponderea acordată de profesori înţelegerii de către elevi a conţinuturilor
transmise.
2. Să analizăm relaţia dintre planul de lecţie elaborat pentru fiecare oră şi procesul real
de predare-învăţare (la clasă).
3. Să determinăm relaţia dintre particularităţile profesorului şi comprehensibilitatea
mesajului/ discursului didactic.

9

*** Programul Internaţional OECD pentru evaluarea elevilor PISA 2006. Raportul Centrului

Naţional, Bucureşti, 2008.

36

Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VII nr.1 (23) 2011

Ipoteza de lucru
Există o corelaţie pozitivă între construcţia mesajului didactic de către profesor şi
înţelegerea conţinuturilor de către elevi.
1. Înţelegerea conţinuturilor depinde de importanţa acordată acesteia de către profesor.
2. Există diferenţe între planul de lecţie elaborat şi ceea ce se realizează efectiv la
clasă.
3. Înţelegerea mesajului/ discursului didactic este condiţionată de particularităţi ale
profesorului.
Metodologia cercetării
Grupul ţintă este format din profesori care predau la nivelul învăţământului
preuniversitar. Variabila dependentă este înţelegerea iar variabile independente invocate vor fi:
gradul didactic, nivelul de învăţământ, mediul rural sau urban de provenienţă a şcolii, existenţa
unor universităţi locale furnizoare a perfecţionării didactice şi de specialitate. Finalitatea
reprezentată de soluţiile identificate se constituie într-un model al înţelegerii, iar efectele
aplicării acestuia pot fi măsurate printr-o analiză de impact la nivelul elevilor, ca beneficiari
finali ai oricărui demers educativ.
Lotul de subiecţi, a fost reprezentat de un număr de 145 profesori care predau în
şcoli generale şi licee din judeţele: BH, BN, CS, DJ, HD, IL, IS, MH şi municipiul Bucureşti,
cu vârsta medie 43,7 ani şi vechime medie în învăţământ de 17,7 ani.
La stabilirea criteriilor de selecţie, am avut în vedere variabilele independente
specifice profesiei didactice:
a) zona geografică diferită;
b) mediul rural/ urban;
c) gradele didactice;
d) existenţa/ inexistenţa universităţilor locale furnizoare a perfecţionării didactice şi
de specialitate.
a) Judeţele de provenienţă a profesorilor de la care s-au strâns planurile de lecţie,
respectă criteriul zonei diferite, fiind acoperite toate zonele geografice şi istorice importante ale
ţării.
b) După cum am precizat, planurile de lecţie au fost primite de la profesori care
predau atât în şcoli/ licee din mediul urban, cât şi rural. Numărul mai mare al planurilor de
lecţie provenite din mediul urban, se datorează faptului că la nivel naţional, numărul
profesorilor încadraţi în mediul urban, este mai mare faţă de cel din rural.(din totalul de 142326
profesori încadraţi în gimnaziu şi licee la nivel naţional, în mediul urban activează 96614
profesori, iar în rural 4571210).
c) În prezent în sistemul de învăţământ, numărul debutanţilor încadraţi este din ce în
ce mai mic, motiv pentru care, vârsta medie a personalului încadrat a crescut semnificativ.
Deoarece perfecţionarea şi formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
este susţinută de MECTS, majoritatea profesorilor au grade didactice.

10

*** Raportul 2008 privind Starea sistemului naţional de învăţământ, MECT, Bucureşti,

2008.
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Valid

Missing
Total

grad I
grad II
definitivat
debutant
Total
System

Frequency
69
52
11
4
136
9
145

Percent
47.6
35.9
7.6
2.8
93.8
6.2
100.0

Valid Percent
50.7
38.2
8.1
2.9
100.0
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Cumulative
Percent
50.7
89.0
97.1
100.0

Distribuţia grupului ţintă pe grade didactice, este prezentată în diagrama de structură
de mai jos:
Grad
grad I
grad II
definitivat
debutant

2.94%
8.09%

50.74%

38.24%

Am ales pentru analiza planurilor de lecţie clasele a VII-a şi a IX-a, deoarece studiul
Chimiei – ca disciplină de învăţământ începe la nivel gimnazial în clasa a VII-a şi majoritatea
acestor conţinuturi din primul an de studiu, sunt reluate şi dezvoltate la nivelul învăţământului
liceal în clasa a IX-a. Un alt motiv este reprezentat de faptul că în aceste etape de iniţiere în
studiul chimiei, importanţa modului de predare a conţinuturilor este hotărâtoare pentru elevi. În
aceşti ani se decide „soarta “acestui obiect, în sensul înţelegerii sau nu a conţinuturilor
transmise şi mai mult, a includerii chimiei în categoria obiectelor care plac sau displac elevilor.
Tocmai de aceea, în această etapă, influenţa cadrului didactic este extrem de importantă. Mai
târziu, înţelegerea elevului va purta amprenta mult mai multor acţiuni.
Din numărul total de proiecte didactice/ planuri de lecţie, aproximativ jumătate sunt
realizate pentru clasa a VII-a. În multe situaţii, mai ales în mediul rural, acelaşi profesor predă
la ambele cicluri de învăţământ.
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Valid

Missing

Clasa a VII-a
Clasa a IX-a

Total
System
Total

Frequency
74
63

Percent
51.0
43.5

Valid Percent
54.0
46.0

137
8
145

94.5
5.5
100.0

100.0

Cumulative
Percent
54.0
100.0

d) În ceea ce priveşte prezenţa universităţilor în judeţele, localităţile din care provin subiecţii,
distribuţia este aproximativ egală din punct de vedere al numărului planurilor de lecţie/ judeţ.
Astfel, 4 judeţe (BH, CS, DJ, IS) şi municipiul Bucureşti au mediu universitar şi 4 judeţe sunt
fără universităţi (BN, HD, IL, MH).

Valid

Da
Nu
Total

Frequency
72
73
145

Percent
49.7
50.3
100.0

Valid Percent
49.7
50.3
100.0

Cumulative
Percent
49.7
100.0

Diagrama de structură susţine afirmaţiile anterioare.
Universitati in judet
Da
Nu

50.34%

49.66%

După studiul documentelor şcolare (planuri de învăţământ, programe şcolare,
planificări calendaristice anuale şi semestriale), în prima etapă a cercetării, am solicitat
profesorilor din lotul menţionat, planuri de lecţie elaborate la chimie, pentru tema „Învelişul de
electroni al atomului”, care se predă atât la clasa a VII-a cât şi la clasa a IX-a. Am optat pentru
această lecţie, deoarece gradul ridicat de abstractizare a cunoştinţelor transmise necesită
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măiestrie din partea profesorului, dat fiind faptul că elevilor le este dificil să înţeleagă noţiunile
de strat, substrat, orbital, energie atomică, energie a stratului de electroni, precum şi să aplice
regulile de ocupare şi completare a straturilor cu electroni.
Am procedat apoi la analiza de conţinut a planurilor în scopul identificării
demersurilor „teoretice/ scriptice” realizate de profesor pentru a facilita înţelegerea
cunoştinţelor transmise: dacă respectă sau nu programa şcolară; dacă formulează corect,
obiectivele operaţionale; numărul acestora; strategiile folosite pe parcursul predării. Am
considerat relevantă centralizarea obiectivelor operaţionale şi gruparea acestora în cele trei
categorii consacrate de Bloom: cognitive, afectiv-motivaţionale şi psiho-motorii. Întrucât
chimia aparţine domeniului ştiinţelor exacte, obiectivele centrate pe cognitiv au fost
preponderente (96,23%). În cadrul acestei categorii, am procedat apoi la inventarierea verbelor
folosite, a frecvenţei acestora şi la includerea lor în nivelul corespunzător a al taxonomiei lui
Bloom, deoarece transpunerea explicaţiei ştiinţifice în cea didactică, în discurs explicativ,
presupune activităţi complexe, simultane şi permanente cu implicarea mai multor operaţii ale
gândirii profesorului:analiza, sinteza, generalizarea, abstractizarea, comparaţia. Prin această
activitate am urmărit să vedem ce întreprinde profesorul pentru înţelegere şi ce se întâmplă, ce
rezultat are acţiunea sa.
Etapa a II-a din cadrul cercetării, a constat în elaborarea unui chestionar care vizează
problematica proiectării activităţii cadrului didactic (surprinderea raportului scriptic-practic,
altfel spus, în ce măsură planul/ schiţa de lecţie corespunde cu ceea ce se realizează efectiv la
clasă, stabilirea numărului optim de obiective operaţionale pentru fiecare lecţie) şi a
comunicării didactice (identificarea particularităţilor profesorului ce condiţionează înţelegerea
mesajului didactic şi a acţiunilor întreprinse pentru sporirea înţelegerii mesajului de către
elevi).
În procesul de elaborare a chestionarului, am parcurs etapele consacrate. Astfel, după
stabilirea obiectivelor, în construirea propriu-zisă am inclus 13 întrebări de diverse
tipuri:deschise, închisă cu răspuns dihotomic, închise cu posibilităţi multiple de răspuns,
închise cu alegere multiplă şi de ierarhizare. Am stabilit datele biografice solicitate subiecţilor
şi apoi am aplicat chestionarul pe un număr de 25 subiecţi în scopul pretestării sale. În această
etapă, administrarea chestionarului, am realizat-o faţă în faţă, pentru a avea şi posibilitatea
discuţiilor cu subiecţii, în vederea identificării aspectelor problematice, reformulărilor, etc. În
urma pretestării şi analizei răspunsurilor, am reformulat trei întrebări, iar chestionarul revizuit a
fost aplicat pe un lot de 154 profesori, fiind incluşi în acest număr şi cei 145 de la care am
preluat planurile de lecţie menţionate anterior.
Rezultatele cercetării
Dată fiind complexitatea acestui demers, am dori să supunem atenţiei a doua parte a
cercetării, care, aşa cum arătam în paragraful anterior, a fost realizată prin aplicarea unui
chestionar cuprinzând 13 întrebări centrate pe conţinutul proiectării didactice (surprinderea
raportului dintre proiectul elaborat şi activitatea desfăşurată, altfel spus, în ce măsură planul/
schiţa de lecţie corespunde cu ceea ce se realizează efectiv la clasă) precum şi pe aspecte legate
de construcţia şi transmiterea mesajului didactic.
Dacă în prima parte a cercetării am analizat planurile de lecţie ca scenarii diferite dar
atotcuprinzătoare pentru aceeaşi situaţie de comunicare (lecţia „Învelişul electronic al
atomului”) predată la niveluri diferite, fără a avea posibilitatea de a verifica sau măsura cât din
ceea ce a fost scris, proiectat a fost respectat şi realizat, prin chestionarele aplicate, am încercat
să urmărim în ce măsură se aplică ceea ce îşi propune profesorul prin planul de lecţie elaborat,
precum şi posibilele demersuri necesare în vederea sporirii înţelegerii mesajului de către elevi.
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Vom prezenta în continuare câteva dintre întrebările care vizează identificarea
particularităţilor profesorului care facilitează transmiterea mesajului/discursului didactic întrun mod care sporeşte înţelegerea acestuia de către elevi.
1.
Consideraţi că înţelegerea mesajului didactic / discursului
educaţional este condiţionată de anumite particularităţi ale
profesorului? Dacă da, care sunt acestea?

Diagrama de structură ne furnizează informaţii despre procentul profesorilor care
consideră sau nu, că înţelegerea mesajului didactic/ discursului educaţional este condiţionată de
anumite particularităţi ale profesorului. Astfel dintre respondenţi, un număr de 122 au răspuns
afirmativ şi un număr de 30 negativ.
Începând cu răspunsurile la această întrebare, demarează verificarea ultimei ipoteze
(VI.3) a cercetării noastre, conform căreia înţelegerea mesajului/ discursului didactic este
condiţionată de anumite particularităţi ale profesorului şi demersuri întreprinse de acesta pe
parcursul activităţilor didactice.
În urma inventarierii răspunsurilor afirmative, au rezultat 57 de particularităţi, care,
după opinia respondenţilor ar influenţa pozitiv înţelegerea mesajului didactic. Enumerarea
acestor particularităţi este prezentată în continuare: tact pedagogic; competenţă; flexibilitate;
spontaneitate; creativitate; inteligenţă; răbdare; empatie; dăruire profesională; capacitate de a
glumi/ umor; interes/ apropiere faţă de elevi; a şti să se facă înţeles; calm; echilibrat; bun
psihopedagog; interese şi aspiraţii personale; toleranţă; claritatea discursului; abilitatea de a
direcţiona învăţarea; capacitatea de a comunica; limbaj şi terminologie adecvate; raportarea la
particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor; bine pregătit profesional; tonul şi timbrul
vocii; capacitatea de a se face ascultat; farmec; pasiune; cultură; structura psihologică a
profesorului; aplicarea celor prezentate; relansare; angajare; particularităţi atitudinal
comportamentale ale profesorului; precis; concis; deschidere la nou; feed-back; profesionist;
experienţa; starea sufletească; disponibilitate; ritmul de predare; exprimare concisă; relaxat;
imparţialitate; carismă; antrenarea în activităţi pe grupe; autoritar în oarecare măsură; interes
pentru cooperare; fluenţă; dicţie; coerenţă; bun organizator; prietenos; eficienţă managerială;
sincer; stilul de predare.
Precizăm că nu am intervenit asupra corectitudinii şi modului în care au fost formulate
aceste particularităţi în chestionare.
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Pasul următor a constat în încercarea de a le grupa în funcţie de frecvenţa cu care au
apărut în răspunsurile profesorilor. Astfel, am obţinut ierarhia celor mai frecvente
particularităţi, după cum urmează:claritatea discursului (22 frecvenţe); capacitatea de a
comunica (18);empatie (16); bine pregătit profesional (16); tact pedagogic (14); raportare la
particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor (14); personalitatea profesorului (10);
precis, concis (10); interes faţă de elevi (8); a şti să te faci înţeles (8); timbrul, tonul vocii (6);
particularităţi atitudinal comportamentale (6); limbaj şi terminologie adecvate (5); deschidere
la nou (5); disponibilitate (5); altele cu frecvenţă diferită de la 1 la 4.
În fapt, rămânem preocupaţi de ceea ce Laurenţiu Şoitu numeşte condiţii ale reuşitei
în comunicarea didactică făcând distincţie între cele văzute de elevi, de profesori şi de ambele
părţi (ŞOITU 1997, p. 117). Le reţinem doar pe cele identificate de elevi întrucât, se va observa
că ele – în linii mari – coincid:
Profesorul este bun dacă are relaţii corecte cu elevii, părinţii, foştii elevi, colegii săi,
alte persoane influente (…); îi respectă pe toţi elevii. Are atitudine pozitivă faţă de toţi; acceptă
erorile fără să ridiculizeze; îşi personalizează intervenţiile; este exigent şi drept. Este exigent cu
el; este competent şi interesant; reformulează, felicită şi încurajează; este creativ şi inventiv.
Ştie să facă glume de actualitate; este informat. Are stagii de cercetare şi producţie în ţară şi în
străinătate (practică în alte domenii), are cărţi, expoziţii (...) vede spectacole, citeşte (…); caută
probleme. Spune când ştie, şi când NU, când îi este teamă, când este sau a fost complexat;
degajă energie şi o comunică bucuros altora. Creează un climat foarte bun; nu este străin de
alte discipline şi le respectă; lasă timp pentru formulări, dar impune ritm alert de lucru; este
mândru, demn, dar cultivă şi respectă aceste calităţi şi la alţii.
Vom identifica diverse variante de grupare a particularităţilor/ competenţelor
profesorului prin care se condiţionează înţelegerea mesajului didactic, a discursului
educaţional. Întrucât ne-am propus identificarea nivelurilor de înţelegere a comunicării
didactice este limpede că vom acorda o atenţie deosebită construcţiei mesajului şi implicit
factorilor implicaţi în acest proces. De aceea, ne vom opri cu precădere asupra grupării
particularităţilor profesorului folosind criteriul frecvenţei şi al similitudinii, care generează
după opinia noastră trei mari categorii: capacitatea de comunicare; profesionalismul/
experienţa profesională de specialitate; aptitudinile psihopedagogice şi relaţionale.

2. În ce măsură credeţi că mesajul dvs. este înţeles de către elevi?
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Răspunsul la această întrebare, reflectă realitatea: 104 profesori (67,53%) consideră că
mesajul didactic transmis elevilor este înţeles în mare măsură, 40 profesori în foarte mare
măsură şi 7 în oarecare măsură; în sensul că aşa cum nu poate exista o înţelegere absolută este
puţin probabil ca într-o lecţie, mesajul didactic transmis să fie la fel de bine înţeles de toţi
elevii clasei. La această întrebare, opţiunea „în mare măsură”, au avut-o 68,42% dintre
profesorii cu definitivat, acelaşi procent a fost şi pentru profesorii cu gradul didactic I, şi
60,87% pentru cei cu gradul II.
3. Cum procedaţi pentru a spori înţelegerea mesajului de către elevi?
Prin răspunsurile la această întrebare deschisă, am încercat să colectăm informaţiile
necesare verificării celei de-a doua jumătăţi a ultimei ipoteze de cercetare (II.3), mai exact am
încercat să identificăm principalele tipuri de activităţi pe care ar fi de dorit să le realizeze
profesorul la clasă, pentru a spori înţelegerea mesajului de către elevi. Dacă prin întrebarea 8
am reuşit să obţinem particularităţile care condiţionează şi facilitează înţelegerea mesajului
prin răspunsuri la întrebarea Ce?, acum am trecut la nivelul superior, al sporirii înţelegerii, prin
răspunsurile date la întrebarea Cum?
Răspunsurile arată următoarele categorii de metode şi activităţi dominante:
- utilizarea metodelor tradiţionale şi acţionale de instruire unde regăsim activităţi
concrete de explicaţii; aplicaţii;interpretări; exemplificări; rezolvări de exerciţii; ancorare a
cunoştinţelor în experienţa anterioară a elevilor; legare a teoriei cu practica; aplicaţii practice;
joc didactic (29,22% din totalul răspunsurilor);
Iată câteva dintre răspunsurile care susţin această categorie: „mesajul prezentat îl
însoţesc de exemple concrete, îl întăresc prin imagine, îl leg de informaţii pe care acesta le
deţine etc.”; „Multiple interpretări”; „Exemple din realitatea cotidiană (generală sau mai des, a
lor). Jocul didactic”; „Explic acelaşi lucru în mai multe moduri, fac analogii, aduc exemple
concrete,etc.”.
- utilizarea metodelor şi tehnologiei moderne, în care vom avea incluse metodele
centrate pe elev, interactive, precum şi integrarea calculatorului, platformei AeL, prezentărilor
Power-Point în procesul de predare-învăţare (18,83% dintre răspunsuri);
Dintre argumentele care susţin această dominantă, enumerăm: „explicând din nou,
punându-i pe elevi să înveţe acţionând, înlocuind atitudinea didactică tradiţională cu una
modernă, adică stabilind în mod clar faptul că elevul este centrul actului educaţional”;
„Elaborez materiale didactice utile elevilor. Utilizez TIC şi Power Point, cu prezentări bine
documentate şi atractive, cu finalităţi aplicative necesare în viitoarea carieră”; „Apelez la
diferite metode pentru a evita rutina şi inerţia. Încerc să ţin ore prin metode interactive, să îi
solicit şi să îi implic cât mai mult pe elevi în desfăşurarea lecţiei”;„Folosesc metode didactice
moderne - lecţii AeL şi tradiţionale: experiment de laborator, joc didactic”.
- adaptarea mesajului la particularităţile de vârstă şi individuale, la nivelul de
înţelegere al elevilor (12,99% ) se bazează pe răspunsuri precum: „prin reluarea lui într-o
manieră accesibilă elevilor”; „Pornesc de la elevi, către ceea ce sunt eu, nu invers. Mă raportez
la ceea ce sunt şi ei, cum percep ei situaţia de învăţare, comunicare”; „Pentru a mă face
înţeleasă schimb permanent metodele de lucru, îmi adaptez mesajul la particularităţile
individuale şi de vârstă ale elevilor”; „Cobor la nivelul de înţelegere al elevilor, îi las pe ei să
descopere ceea ce e nou şi să aibă satisfacţia descoperirii”; „Ascultând problemele elevului,
discutându-le şi după aceea se trece la înţelegerea mesajelor de către elevi”; „Pornesc de la
particular spre general. Mesajul îl ilustrez prin exemple/ situaţii în care elevii se pot regăsi şi,
prin urmare, acest fapt facilitează înţelegerea”.
- captarea atenţiei elevilor prin : structurarea mesajului; claritate; sinteză; activităţi
pe grupe de elevi; pregătirea profesorului pentru oră; eliminarea factorilor perturbatori;
prezentare atractivă a conţinuturilor; adaptare la context; empatie (12,99%);
Dintre răspunsurile subsumate acestei categorii, putem cita: „prezentarea simplă şi
clară însoţită de exemplificări”; „Printr-o prezentare atractivă a materialului de
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învăţământ”;„elimin factorii perturbatori atunci când este nevoie (ex.:zgomot alte preocupări
ale elevilor implic majoritatea elevilor clasei pentru participarea la predare)”; „Sunt bine
pregătit pentru fiecare oră, am răbdare cu fiecare elev, răspund la întrebările elevilor, îi solicit
în timpul lecţiei la predare şi nu numai la verificările scrise”.
- autoevaluare şi evaluare prin teste, proiecte; feed-back (2,59%), argumentate prin
următoarele exemple:„verific procentul în care au înţeles prin teste”; „Încerc să mă autoevaluez
şi, în plus, le cer să facă o evaluare a activităţii mele la clasă”; „este foarte important feedback-ul pe care îl obţin din partea elevilor cu privire la mesajul transmis”.
Din interpretarea prezentată rezultă că profesorii au la dispoziţie o gamă variată de
activităţi, metode de instruire, materiale şi mijloace didactice prin utilizarea cărora să sporească
înţelegerea mesajului de către elevi. Evident, că nu vor putea folosi concomitent toate
dominantele identificate, ci le vor combina în funcţie de măiestria didactică , disciplina
predată, tipul lecţiei şi context.
În urma prelucrării statistice şi interpretării răspunsurilor la ultimele trei întrebări, am
demonstrat că înţelegerea mesajului /discursului didactic este condiţionată de anumite
particularităţi ale profesorului şi demersuri întreprinse de acesta pe parcursul activităţilor
didactice şi am confirmat astfel şi această ipoteză.
4. Ce consideraţi definitoriu pentru un cadru didactic de succes?(întrebare cu
răspuns multiplu)

Considerăm că răspunsurile la această întrebare pot fi corelate cu evoluţia în cariera
didactică. Astfel, profesorii cu definitivat au considerat definitoriu pentru un cadru didactic de
succes, faptul că întotdeauna îşi proiectează lecţia, deoarece în această etapă, există
obligativitatea elaborării planurilor de lecţie şi în concluzie, 42,11% au ales acest răspuns, faţă
de21,74% profesori cu gradul II, respectiv 26,09% cu gradul I. Un profesor de succes este
foarte bine pregătit în specialitate, consideră 34,78% dintre profesorii cu gradul II. Opţiunea lor
este determinată de faptul că din momentul angajării în sistemul de învăţământ şi-au tot
îmbunătăţit cunoştinţele în domeniul specialităţii, didacticii şi psihopedagogiei, prin prisma
examenelor pe care le-au susţinut. Opinia lor nu este împărtăşită decât de 21,05% dintre
profesorii cu definitivat şi 14, 13% dintre cei cu gradul didactic I. După cum am menţionat şi în
interpretările anterioare, un profesor cu gradul I îşi focalizează activitatea pe obţinerea
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performanţelor elevilor, motiv pentru care prima lor alegere a fost legată de rezultatele bune
obţinute de elevi la examene şi concursuri şcolare.35,87% dintre respondenţii cu acest grad
didactic, au avut această alegere, faţă de 21,05% dintre profesorii cu definitivat şi 30,43%
dintre cei cu gradul II. În ceea ce priveşte facilitarea înţelegerii conţinuturilor învăţării,
prelucrările statistice nu evidenţiază diferenţe semnificative legate de gradele didactice sau
nivelul de predare, procentul mediu fiind de 14% pe categorie. Importantă este însă opţiunea în
sine, pe a doua poziţie în topul elementelor definitorii pentru un cadru didactic de succes, ceea
ce evidenţiază preocuparea profesorilor pentru facilitarea înţelegerii conţinuturilor învăţării.
5. Cât de des realizaţi următoarele activităţi?

Prin intermediul răspunsurilor la această întrebare, am încercat să identificăm din
registrul activităţilor didactice, pe cele care, realizate în clasă şi cu clasa, contribuie la
aprofundarea înţelegerii mesajului didactic transmis de către profesor. Procentul peste jumătate
(55,19%) al profesorilor care folosesc şi alte resurse de învăţare în afară de manual, ilustrează
preocuparea pentru construcţia unui mesaj didactic documentat, diversificat. În situaţia în care
pe lângă manual profesorul foloseşte auxiliare didactice, materiale didactice de diverse tipuri,
mijloace tehnice informatizate, şansa mesajului de a fi înţeles şi stocat în memoria elevului
sporeşte. Activităţile de grup ale elevilor, finalizate cu prezentarea rezultatelor în faţa clasei, pe
lângă stimularea cooperării şi spiritului de echipă între elevi, dezvoltă interesul pentru
cunoaştere, capacitatea de exprimare şi comunicare. Folosirea cu precădere a metodelor
interactive : dezbateri, concursuri între elevi, activităţile de grup, discutarea temelor propuse de
elevi, realizarea de proiecte, în detrimentul metodelor tradiţionale(dictarea lecţiei, predarea
lecţiei de tip monolog sau prelegere), se constituie de asemenea în instrumente utile înţelegerii
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mesajului didactic. Abordarea temelor propuse de elevi şi realizarea de proiecte, au fost alese
doar de profesorii cu gradul II şi I, ceea ce confirmă diversificarea strategiilor în sensul
rafinării, pe măsura creşterii experienţei didactice.
6.. Cât de importantă este pentru dvs. comunicarea cu ...

Cu mai multă sau mai puţină experienţă didactică, debutant sau cu gradul didactic I,
după cum era de aşteptat din partea unui profesor, comunicarea cu elevii este cea mai
importantă, pentru că elevul este sau ar trebui să fie în centrul preocupărilor sale. Rezultatele
prelucrării statistice, pentru această întrebare, au fost previzibile atât procentual cât şi ca
ierarhizare firească pentru activităţile desfăşurate într-o şcoală. Pentru a putea afla diverse
informaţii utile în specialitate, a schimba experienţe şi bune practici, este necesară comunicarea
şi colaborarea cu colegii de aceeaşi specialitate, ceea ce explică a doua opţiune în „top”. Nu
considerăm necesar să insistăm asupra comentariilor referitoare la datele rezultate din
prelucrarea statistică, date care „vorbesc”prin ele însele. Considerăm mai relevantă
interpretarea dominantelor desprinse din argumentările aduse opţiunilor exprimate, conform
cărora, comunicarea este:
- foarte importantă în toate domeniile şi le orice nivel consideră 31,57% dintre
respondenţi;
Această categorie de afirmaţii are ca suport următoarele răspunsuri: „comunicarea este foarte
importantă în toate domeniile de activitate şi nu trebuie să ţină seama de persoană”; „Consider
că orice profesor trebuie să aibă o bună colaborare cu elevii, colegii sau managerii, deoarece o
bună relaţionare a acestor factori ai învăţării/ procesului instructiv - educativ eficientizează
înţelegerea”; „Cu fiecare este bine să comunici atât cât trebuie şi când trebuie”; „Comunicarea
permite transmiterea şi receptarea unui mesaj. Dacă avem o comunicare bună, mesajul este
receptat, înţeles corect şi elevul poate să răspundă corect şi în timp util. Acelaşi lucru îl pot
afirma în relaţia cu cei din jur. În comunicare sunt doar parteneri, nu şefi/ profesori/ director/
primar, etc.”.
- utilă cu profesorii de aceeaşi specialitate pentru: informare;a învăţa din experienţa
altora; schimbul de idei; pentru diseminarea informaţiilor, apreciază 23,68% dintre profesori;
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Argumentăm această dominantă prin următoarele citate: „este utilă comunicarea atât cu
profesori de aceeaşi specialitate, cât şi cu ceilalţi pentru a te informa, pentru a învăţa din
experienţa altora”; „Este foarte important să nu acţionăm singuri. Experienţele pozitive şi chiar
negative trebuie împărtăşite. Elevii nu sunt obiecte ci partenerii noştri în procesul educaţional”;
„Ca orice pe lumea aceasta, nu există premise ale dezvoltării în lipsa unui schimb, în cazul
acesta al ideilor, tentaţia autarhică in spaţiul didactic conduce inevitabil la un soi de autism
epistemic”.
- un instrument important al activităţii profesorului deoarece furnizează feed-back pentru
îmbunătăţirea activităţii; facilitează cunoaşterea interpersonală; asigură calitatea procesului
instructiv-educativ, permite orientarea în propria activitate; asigură rezolvarea unor probleme,
consideră 17,01% din totalul respondenţilor care au furnizat argumente de tipul: „Comunicarea
interumană este esenţială în activitatea de formare, şi chiar în activitatea de autoperfecţionare”;
„Comunicarea permanentă cu toţi factorii implicaţi în procesul educaţional îmi oferă
permanent soluţii noi, feed-back în vederea îmbunătăţirii activităţii profesionale”;
„Comunicarea este foarte importantă deoarece în permanenţă apare ceva nou legat de
curriculum, de examene, concursuri, cursuri de formare”; „Comunicarea asigură un feed-back
necesar în asigurarea calităţii predării şi îmbunătăţirea metodelor de predare şi învăţare”;
„Comunicarea este primul pas în rezolvarea tuturor problemelor existente”.
- foarte importantă cu elevii, pentru un procent de 15,78%;
Dintre răspunsurile date pentru această alegere, cităm: „În procesul instructiv - educativ cu
adevărat cea mai importantă mi se pare a fi comunicarea cu elevii”;„Comunicarea cu elevii este
foarte importantă. Ei sunt obiectul muncii profesorului”.
- cheia oricărei reuşite pentru 6,57% dintre respondenţi, care aduc în favoarea opţiunii lor
câteva argumente, dintre care cităm: „comunicarea eficientă este cheia oricărei reuşite”;
„Comunicarea este cheia oricărei activităţi de succes”; „Comunicarea este cheia fiecărei
persoane spre societate şi integrarea în aceasta. Comunicarea este un proces sistematic de
învăţare”; „Comunicarea e elementul cheie în domeniul învăţământului”.
- foarte importantă pentru înţelegere, din nefericire, în cazul unui număr redus de
răspunsuri 5,26%.
Prezentăm în continuare, câteva răspunsuri pe care se bazează dominanta:
„Comunicarea este foarte importantă pentru înţelegere fie la acelaşi nivel de cunoaştere fie la
nivele diferite”; „Îmi place să comunic în general şi să am o relaţie deschisă cu toată lumea, dar
consider că elevii şi colegii de specialitate impun o chiar mai mare atenţie. Este important să îi
înţelegi pe elevi pentru a putea lucra cu ei eficient”; „Interesul şi frumuseţea vieţii mele constă
în căutarea de a-i înţelege pe ceilalţi”; „Comunicarea este principala trăsătură de caracter a
unui profesor. Comunicarea este importantă dacă vrei să te faci înţeles şi dacă vrei să înţelegi”.
În concluzie, comunicarea nu este importantă doar pentru procesul instructiveducativ, ci pentru tot ceea ce înseamnă viaţă, existenţă. Întărim astfel axioma Şcolii de la Palo
Alto conform căreia nu putem să nu comunicăm, şi am completa, cu atât mai mult în activitatea
didactică, unde reprezintă un element cheie. Nu putem vorbi despre construcţia mesajului
didactic, sau despre înţelegere, fără comunicare, procesul care la face posibilă existenţa şi le
uneşte indisolubil.
Considerăm că am încheia această parte a cercetării noastre într-o manieră pozitivă,
relevantă şi concludentă prin reluarea unui răspuns primit, în urma aplicării chestionarului, de o
deosebită profunzime şi importanţă pentru profesia de cadru didactic:
„Interesul şi frumuseţea vieţii mele constă în căutarea de a-i înţelege pe ceilalţi”…
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CONSIDERAŢII PRIVIND TRATAMENTUL ŞI RECUPERAREA
FUNCŢIONALĂ ÎN DISJUNCŢIILE ACROMIOCLAVICULARE
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¹ UNEFS Bucureşti,
2
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Abstract: The acromioclavicular articulation is an arthrodial joint.
Acromioclavicular disjunctions are frequently encountered in athletes but also in
everyday life. Acromioclavicular disjunctions occur through a direct mechanism,
by falling on the shoulders, accompanied by violent muscle contraction of the
sternocleidomastoid and trapezius. There are several types of acromioclavicular
disjunctions: type I, II, and III (Almann ) and type I, II, III, IV, V and VI
(Rockwood and colab). For the type I and II, the treatment is non operative, and
for III to VI, thr treatment is operative. After the orthopedic or surgical
treatment, begins the functional recovery. Treatment of functional recovery is
required, because many times without adequate physical therapy,
acromioclavicular articulation remains painful and permanent, partial functional
impotence. Physical therapy protocol is divided into four phases, with specific
objectives and means of each phase. Selection and determination means is
performed according to pain intensity.
Key words: acromioclavicular articulation, acromioclavicular
disjunctions, acromioclavicular classifications, acromioclavicular ligaments,
treatment of acromioclavicular injuries

Introducere
Disjuncţia acromioclaviculară este frecvent întâlnită, atât la sportivi cât şi în viaţa
obişnuită. Ea se produce printr-un mecanism direct, prin căderea pe umăr, însoţită de contracţia
violentă a muşchilor sternocleidomastoidian şi trapez.
Acţiunea agentului tramatic asupra articulaţiei acromioclaviculare poate duce la
următoarele tipuri de leziuni (clasificarea lui Almann): disjuncţia acromio-claviculară de
gradul I, gradul II şi gradul III.
Disjuncţia acromioclaviculară de gradul I este de fapt, o entorsă de gradul I, în care
sunt elongate capsula articulară şi ligamentele acestei articulaţii, fără însă ca ele să fie lezate. În
acest caz, marginea superioară a acromionului este la acelaşi nivel cu marginea superioară a
extremităţii externe a claviculei.
În disjuncţia de gradul II, în urma acţiunii agentului traumatic, este ruptă capsula
articulară şi ligamentul acromioclavicular, ligamentele coracoclaviculare, trapezoid şi conoid,
rămânând indemne. Datorită ruperii capsulei articulare, extremitatea acromială a claviculei se
subluxează, de cele mai multe ori, superior faţă de acromion.
Disjuncţia acromio-claviculară de gradul III este forma cea mai gravă, reprezentând o

48

Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VII nr.1 (23) 2011

entorsă de gradul III, în care agentul traumatic, acţionând cu o forţă mare, produce ruptura
capsulei articulare, ligamentului acromioclavicular şi a ligamentelor trapezoid şi conoid.
Datorită acestor leziuni, extremitatea acromială a claviculei se luxează, deplasându-se superior
faţă de acromion (de cele mai multe ori), pierzându-şi complet contactul cu acesta.
O altă clasificare, anatomo-patologică, a fost propusă în 1990, de Rockwood şi colab.
Conform acesteia, leziunile articulaţiei acromioclaviculare se împart in următoarele tipuri:
 tipul I - întindere capsulă articulară şi ligamente (entorsă banală).
 tipul II - leziune a capsulei articulare fără deplasare a extremităţii externe a claviculei.
 tipul III - leziune a capsulei articulare şi a ligamentelor coracoclaviculare. Creşte spaţiul
coracoclavicular. Apare o subluxaţie a claviculei faţă de acromion.
 tipul IV - leziune a capsulei articulare leziune a ligamentelor coracoclaviculare şi a
ligamentului coracoacromial. Spaţiul coracoclavicular poate apărea normal.Clavicula este
luxată posterior.
 tipul V - leziune a ligamentelor coracoclaviculare şi a ligamentului
acromioclavicular.
Spaţiul acromioclavicular este mult mărit.. Muşchii deltoid şi trapez
sunt
detaşaţi
de
extremitatea externă a claviculei.
 tipul VI - clavicula este luxată inferior faţă de apofiza coracoidă sau de acromion.
Tabloul clinic al disjuncţiei acromio-claviculare cuprinde:

- durerea. Este localizată la nivelul articulaţiei şi are o intensitate redusă.
Mişcarea şi palparea produc exacerbarea ei.
- impotenţa funcţională. Este parţială.
- deformarea caracteristică a zonei umarului, în cazul disjuncţiilor de grad II
şi III.
- semnul „clapei de pian”. Este patognomonic pentru disjuncţiile acromio-claviculare de
gradul II şi III. Este dat de ascensionarea capătului acromial al claviculei. Se numeşte aşa
pentru că deplasarea se reduce uşor prin apăsare dar se reface spontan, după ce aceasta
încetează.
Revenirea claviculei în poziţia iniţială, după ce apăsarea ei încetează, deosebeşte
disjuncţia acromioclaviculară de gradul II-III, de fractura cu deplasare a 1/3 externe a
claviculei, în care reducerea ortopedică a fracturii nu mai este urmată de reascensionarea
claviculei.
Diagnosticul diferenţial între cele trei tipuri de disjuncţii se face cu ajutorul
radiografiei de umăr şi a examenului clinic. Trebuie subliniat că radiografia de umăr se face
întotdeauna, atunci când bănuim că avem de a face cu o disjuncţie acromio-claviculară, punând
pacientul să ţină o greutate în mână, în felul acesta, din cauza greutăţii, distanţa dintre claviculă
şi acromion creşte.
O altă regulă de bază a investigaţiei radiografice a disjuncţiei acromio-claviculare este
aceea că radiografia se face în mod obligatoriu, din poziţia strând în picioare.
În cazul disjuncţiei acromio-claviculare de gradul I, suprafeţele articulare se află în
poziţie fiziologică una faţa de alta, în cea de gradul II suprafeţele articulare se află în contact
parţial, iar în cazul luxaţiei, ele nu se mai află în contact.
Tratamentul de specialitate este diferit în funcţie de gradul disjuncţiei.
Disjuncţia de gradul I, fiind o entorsă nu presupune o imobilizare a umărului. Se
prescrie un tratament medicamentos antiinflamator, decontracturant muscular şi antalgic.
Disjuncţia de gradul II, necesită o imobilizare scurtă a articulaţiei umărului, de 7-10 zile. Ea se
realizează cu un bandaj Desault. La tratamentul ortopedic se asociază un tratament
medicamentos cu AINS, antalgice şi decontracturante musculare. În cazul disjuncţiei de gradul
III, fiind vorba de o luxaţie cu leziuni importante capsulo-ligamentare, tratamentul este diferit.
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El poate fi ortopedic sau chirurgical. În cazul sportivilor sau pacienţilor tineri, intervenţia
chirurgicală este obligatorie, ea fiind singura care garantează posibilitatea refacerii complete a
funcţionalităţii articulare. După trecerea perioadei necesare cicatrizării părţilor moi lezate în
urma traumatismului, care poate fi de 1-3 săptămâni, în funcţie de gradul disjuncţiei, urmează
tratamentul kinetic, care se face după un protocol bine pus la punct.
Protocol de recuperare în disjuncţia acromioclaviculară
Recuperarea funcţională în dijuncţia acromioclaviculară urmăreşte în primul rând
asuplizarea, recâştigarea mobilităţii articulare, iar creşterea de forţei musculare fiind o
problemă de ordinul al doilea. Din primul moment după traumatism se va urmării limitarea
redorii ce se va instala.
Faza I – În această fază se urmăreste în principal controlul inflamaţie. Are o durată de 12 zile, pentru disjuncţia de gradul I şi 2-3 zile pentru disjuncţia de gradul II.
Obiectivele fazei I:
Controlul inflamaţiei şi a durerii.
Mijloace:
- Medicaţie (AINS – Ibuprofen/Advil );
- Crioterapie, aplicaţii cu gheaţă 20 de minute;
- Electroterapie - curenţi interferenţiali (pot fi folosiţi, în acelaşi timp, cu aplicaţii cu gheaţă).
Faza II – În această fază se urmăreşte refacerea amplitudinii de mişcare. Cu o
durată de 2 – 4 zile pentru disjuncţia de gradul I şi 3 – 7 zile pentru disjuncţia de gradul II.
Obiectivele fazei II:
Asigurarea mobilităţii articulare normale în articulaţiile afectate.
Obţinerea unei rezistenţe cardiovasculare, la nivelul celei anterioare producerii
leziunii.
Mijloace:
Termoterapie – împachetări calde 20 de minute;
Electroterapie – ultrasunete 5 minute;
Kinetoterapie - mobilizări pasive şi active libere, executate în 80% din amplitudinea
de mişcare realizată de braţul indemn; tehnici de alunecare (posterioară); exerciţii de târâre a
mâinii pe perete (stând cu faţa la un perete, se execută, cu memebrul superior extins afectat,
„păşirea” cu degetele în sus pe perete. Pe măsură ce se urcă mai sus pe perete, pacientul de
apropie de perete). Toate acestea vor fi dirijate de apariţia durerii; exerciţii de tip Codman,
(stând cu trunchiul flectat la 90, cu braţul sănătos se sprijină pe o masă, braţul lezat atârnă
liber şi execută mişcări de pendulare), executate fără greutăţi şi la limita durerii; exerciţii la
roata pentru umăr (se execută circumducţii ale braţului din poziţii variate: stând cu faţa la
roată, din lateral, etc); mobilizări autopasive - exerciţii la scripeţi; sckating; exerciţii cu obiecte
- baston, pentru mişcarea de flexie-extensie, abducţie-adducţie, rotaţie internă-externă în umăr
(stând depărtat, cu un baston în mâini de capete apucat, se execută flexia memebrelor
superioare extinse, până ce bastonul ajunge deasupra capului, revenire); bicicleta 20 de minute
(anduranţa crdiovasculară).
Crioterapie – aplicaţii cu gheaţă 20 de minute.
Faza III – Această fază are scop principal restabilirea forţei musculare. Are o durată de 5-7
zile, pentru disjuncţia de gradul I şi 7-14 zile, pentru disjuncţia de gradul II.
Obiectivele fazei III:
Obţinerea unei amplitudini de mişcare egală între braţul afectat şi cel indemn.
Asigurarea unei forţe musculare egală între cele două memebre superioare.
Menţinerea anduranţei cardiovascule la nivelul anterior producerii leziunii.
Mijloace:
- Termoterapie – căldură;
- Electroterapie – ultrasunete;
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Kinetoterapie - exerciţii de tip Codman – libere şi cu greutate, greutatea creşte progresiv în
funcţie de toleranţa la durere; exerciţii cu obiecte – banda elastică pentru mişcările de flexieextensie, rotaţie internă-externă, abducţie-adducţie (şi orizontală) - şezând, de capete se prinde
banda elastică, se execută flexia membrului superior extins, învingând rezistenţa opusă de
banda elastică; exerciţii de întindere articulară şi musculară. Se începe dintro poziţie fără
încărcare. În funcţie de progresul forţei pacientului se pot parcurge urmăroarele etape:
 exerciţii statice apoi dinamice;
 exerciţii executate cu ambele braţe apoi cu un braţ;
 exerciţii executate pe suprafaţă stabilă, apoi executate pe o suprafaţă instabilă.
În cazul acestor exerciţii poziţiile finale se menţin 15 – 20 secunde; exerciţii în lanţ
cinetic deschis pentru mişcările de flexie-extensie, abducţie-adducţie (şi în plan orizontal),
rotaţie internă-externă; exerciţii în lanţ cinetic închis pentru mişcările de flexie-extensie (stând
cu faţa la un perete, membre superioare flectate la 90, coatele extinse, sprijin cu mâinile pe
perete, se împinge în perete. Stând cu faţa la scara fixă, membrele superioare extinse, mâinile
sprijinite pe şipca de la nivelul umerilor, se execută mişcarea de extensie a membrelor
superioare.); bicleta sau steper 30 de minute;
- Crioterapie, aplicaţii cu gheaţă 20 de minute.
Faza IV – Este ultima fază a programului de recuperare şi este axată pe asigurarea reintegrării
pacientului în activităţile anterioare. Cu o durată de aproximativ 14 zile.
Obiective:
Funcţionalitate normală a braţului lezat.
Coordonare şi echilibru în limite normale.
Asigurarea unui nivel al anduranţei cardiovasculare, necesar desfăşurării activităţilor zilnice.
Mijloace:
- Termoterapie – căldură;
- Electroterpie – ultrasunete;
- Kinetotarapie - mobilizări active libere şi cu rezistenţă executate cu minimum, sau fără
durere;
- Terapie ocupaţională: baschet – aruncări la coş, fotbal american – aruncarea mingii, volei –
serviciul;
- Utilizarea de orteze în scopul protecţiei articulaţiei lezate;
- Crioterapie – aplicare de gheaţă 20 de minute.

Concluzii
Disjuncţia acromio-claviculară de gradul I este o entorsă banală, cea de gradul II este
o subluxaţie, iar cea de gradul III este o luxaţie. Tratamentul de specialitate este diferit în
funcţie de gradul disjuncţiei. În disjuncţia de gradul I şi II, tratamentul de specialitate este
ortopedic, în timp ce în disjuncţia de gradul III, mai ales la sportivi şi la tineri, tratamentul este
chirurgical.
Tratamentul de recuperare funcţională este obligatoriu, deoarece de multe ori, fără un
tratament fiziokinetic adecvat, articulaţia acromioclaviculară rămâne dureroasă, iar impotenţa
funcţională parţială se cronicizează. Recuperarea funcţională în dijuncţia acromioclaviculară
urmăreşte în primul rând recâştigarea mobilităţii articulare, iar creşterea de forţei musculare
fiind o problemă de ordinul al doilea
Protocolul de recuperare cuprinde patru faze distincte, delimitate între ele şi cu
obiective bine stabilite. Selectarea şi dozarea mijloacelor se se realizează în funcţie de
intensitatea durerii.
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Conf. univ. dr. Moanţă Alina, Conf. Univ. Dr. Ghiţescu Iulian Gabriel,
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Abstract: The operational part of research aimed at designing and
programming processes orientation, selection, training and participation in
competitions of basketball players, through all stages of education and sports
training.
The project is strategically drawn out tune of the processes under
discussion, but the harmony between the strategic aims of the particular
terminal of age, favorable for practicing basketball skills performance,
development trends of the game world and the demands of basketball
competitions in large part to our athletes.
Each stage has a formative part of the syllabus stating: separate
instructional objectives - content - Operational strategies - evaluation tests;
high-speed normative requirement, allowing only elements talented and highly
trained to promote a lower level in a top.
Key words: strategy, tactics, targeting, selection, formative stages.
Rezumat: Partea operaţională a cercetării vizează proiectarea şi
programarea proceselor de orientare, selecţie, instruire şi participare în
competiţii a jucătorilor de baschet, pe parcursul tuturor stadiilor de pregătire
şi formare sportivă.
În cadrul proiectului strategic elaborat se realizează sintonia dintre
procesele puse în discuţie, dar şi armonia dintre finalităţile strategice terminale
cu particularităţile de vârstă, cu aptitudinile favorizante pentru practicarea
baschetului de performanţă, cu tendinţele de dezvoltare a jocului pe plan
mondial şi cu exigenţele competiţiilor baschetbalistice de mare anvergură la
care urmează să participe sportivii noştri.
Fiecare stadiu formativ în parte dispune de o programă analitică în
cadrul căreia sunt precizate:obiective instrucţionale distincte – conţinuturi –
strategiile operaţionale – testele de evaluare;trepte normative de exigenţă
crescută, care permit doar elementelor talentate şi foarte bine pregătite să
promoveze dintr-o treaptă inferioară în una superioară.
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TEMA PROGRAMULUI DE CERCETARE (Ce vom face? )
Elaborarea şi aplicarea în practică a unui proiect strategic pe termen lung (12 ani) de
organizare şi conducere controlată ale proceselor de orientare, selecţie, formare, instruire şi
participare în competiţie, ale jucătorilor şi echipelor de baschet, pe stadii formative.
Proiectul este susceptibil a fi aplicat în practică începând cu anul calendaristic 2010,
de către structurile sportive care aderă la acest concept.
Premisele cercetării
Activităţile de orientare, selecţie, instruire şi participare în competiţie a jucătorilor
(echipelor) de baschet au fost tratate în oarecare măsură ca procese analitice, separate şi nu ca
nişte subsisteme ale aceluiaşi sitem integrativ de promovare a elementelor talentate şi formare
a sportivilor de înaltă performanţă;
strategia organizării şi conducere proceselor puse în discuţie, pe termen lung (12
ani), presupune stabilirea şi distribuirea raţională a unor finalităţi (obiective) bine determinate,
pe stadii formative, în decursul cărora se desfăşoară procesele de orientare, selecţie şi
antrenament pe perioade ciclice (sezoane, macrocicluri, mezocicluri şi microcicluri);
 acest proiect strategic realizează în premieră:
- armonia dintre rezultatele instruirii pe termen lung şi dezvoltarea ontogenetică a
organismului uman;
- sintonia dintre procese diferite, dintre sisteme diferite, dintre perioadele de lungă durată
şi stadiile formative etc., astfel încât principiile antrenamentului sportiv să fie pe deplin
respectate;
Fiecare stadiu formativ este jalonat de obiective distincte, de norme de exigenţă
crescută, de realizarea unor modele de jucători, de joc, de comportament performanţial aşteptat
etc.;
tactica organizării şi conducerii proceselor amintite - are drept scop modul concret de
aplicare în practică pe termen scurt a demersurilor prevăzute în strategia acestor activităţi;
 activităţile de pregătire şi participare în concurs, acestea vor fi materializate:
- prin stabilirea obiectivelor instrucţionale şi în funcţie de acestea procurarea resurselor,
alegerea strategiei de instruire şi a testelor de evaluare a calităţii şi eficienţei procesului de
instruire. Acest demers trebuie să asigure programarea raţională a dinamicii efortului în
vederea creşterii continue a capacităţii de performanţă şi obţinerea formei sportive optime;
- prin inteligenţa de a stabili, de a pregăti şi de a aplica în practică strategia de joc sau
planurile tactice de joc pentru fiecare adversar (meci) în parte.
orientarea şi selecţia iniţială sunt două procese distincte care se deosebesc unul de
celălalt. Singurul element comun care leagă aceste operaţiuni este modelul de orientare şi
selecţie, constituit din principalele predispoziţii vocaţionale (antropometrice, somatice,
funcţionale, motrice psihice, sociale) şi anumite norme sau indicatori de exigenţă;
orientarea elementelor talentate este procesul care pleacă de la individ (persoană) şi are
drept scop identificarea însuşirilor preponderente cu care este înzestrat acesta, informarea lui
despre existenţa acestora şi îndrumarea lui spre practicarea unei ramuri sportive pentru care are
predispoziţii favorizante;
selecţia iniţială pleacă de la exigenţele jocului de baschet care pretinde anumite
caracterisitici şi însuşiri care i-ar putea facilita unui individ obţinerea unor performanţe
ridicate. Ea are drept scop identificarea timpurie a aptitudinilor naturale, înnăscute sau
favorizante pentru practicarea baschetului, înainte ca individul vizat să fie supus procesuluide
instruire specializat;
 selecţia pe stadii formative presupune exigenţe din ce în ce mai crescute, pentru
aceleaşi predispoziţii favorizante identificate la selecţia inţială, la care se adugă un anumit
nivel de pregătire care trebuie atins în fiecare stadiu formativ în parte. Normele de exigenţă
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pentru fiecare stadiu formativ au rolul de filtru, care permit doar promovarea elementelor
talentate şi bine pregătite spre baschetul de performanţă;
selecţia pentru formarea unei echipe presupune alegerea celor mai buni jucători,
plasarea lor în teren în funcţie de aptitudinile cu care sunt înzestraţi şi de sarcinile pe care
trebuie să le îndeplineacă pe posturi. Acţiunile colective sunt reglementate de concepţia de joc
în atac şi apărare, care presupune aplicarea unor forme şi sisteme de joc, precum şi respectarea
unor principii de acţionare bine stabilite pe care le respectă toţi jucătorii. Orice echipă trebuie
să devină un grup social performant cu o santilitate distinctă;
selecţie pentru o anumită concepţie de joc variantă în care o anumită strategie şi tactică
de concurs determină alegerea jucătorilor pe posturi şi formarea echipei;
Justificarea proiectului
Acest proiect are o mare valoare strategică (în perspectiva a 12 ani), având în vedere că
realizează sintonii (acorduri) dintre diferite sisteme: de selecţie şi pregătire pe stadii formative,
dintre instruirea pe termen lung şi dezvoltarea ontogenetică a organismului, dintre procesul de
antrenament şi sistemul competiţional, ş.a..
Proiectul preconizeză o valorificare mai raţională a disponibilităţilor biomotrice latente
specifice perioadelor de vârstă (cuprinsă între 3 şi 20 ani) în care au loc furtunoasele procese
de creştere şi dezvoltare fizică pe care le putem influenţa favorabil şi de care ar trebui să ţinem
seama în organizarea şi desfăşurarea activităţilor puse în discuţie.
Acest concept permite regândirea şi restructurarea tuturor activităţilor legate de
orientarea, selecţia, pregătirea şi participarea în competiţie a jucătorilor şi echipelor de baschet.
Astfel, vechea concepţie de realizare a procesului de selecţie (iniţială, intermediară, finală) este
înlocuită cu rigoarea şi precizia orientării şi selecţiei pe stadii formative, care preconizează
îmbunătăţirea substanţială a materialului uman cu care se lucreză în baschetul de performanţă.
Totodată, el va produce efecte benefice asupra calităţii produselor curriculare cu care
operează antrenorii în pregătirea jucătorilor şi echipelor de baschet. Ne referim aici la
demersurile praxiologice care promovează gândirea prin obiective şi asigură calitatea şi
eficienţa procesului de antrenament şi participare în competiţii a jucătorilor (echipelor) de
baschet.
Aserţiuni interogative şi ipotezele cercetării:
În contextul în care valoarea jucătorilor şi echipelor noastre de baschet este precară ne punem în
mod logic următoarele întrebări:
 de ce, în ultimul timp în baschetul românesc nu mai apar valori distincte, aşa cum apar în
Slovenia, Lituania, Spania, Argerntina, Grecia, Turcia, ş.a.?
 cum ar trebui să procedăm pentru ca activităţile de selecţie şi instruire să identifice şi să
producă un material uman calitativ superior şi competitiv pe plan internaţional?
În virtutea acestor aserţiuni interogative ne propunem sa verificam următoarele
ipoteze:
1. Valoare jucătorilor şi echipelor romaneşti de baschet poate fi în mod evident
îmbunătăţită, dacă procesele de orientare, selecţie, instruire şi participare în competiţie vor fi
regândite şi restructurate după un proiect strategic prospectiv de lungă durată, care să acopere
toate perioadele în care se produc cele mai spectaculoase fenomene bio-psiho- sociale:
preşcolară (3-7 ani), şcolară mică (6- 11 ani), şcolară mijlocie - pubertară (10/11 - 14/15 ani),
şcolară mare – adolescenţă (14/15 - 18), maturitate (18- 20 ani).
2. Perioada pentru care s-a elaborat proiectul strategic prospectiv poate fi împărţită pe
trepte şi stadii formative, fiecare cu finalităţi (obiective) distincte şi delimitate prin norme de
exigenţă crescută şi controlabile prin anumiţi indicatori. În cadrul acestei strategii se realizează
armonia dintre rezultatele instruirii pe termen lung şi dezvoltarea ontogenetică a organismului
uman şi sintonia dintre diferite siteme şi procese, astfel încât să se poată în mod efectiv implica
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factorii de maximizare a capacităţii de performanţă, precum şi respectarea principiilor
antrenamentului sportiv (accesibilităţii, continuităţii, motivaţiei, ciclicităţii, ş.a).
3. Dacă concepţia de pregătire tradiţională va fi restructurată şi regândită după
modelul circuitului praxiologic care pune în discuţie şi conexează componentele fundamentale
ale procesului de instruire:
OBIECTIVE - CONŢINUTURI – STRATEGII –EVALUARE (O – C – S - E),
atunci vom putea asigura un control riguros asupra activităţilor desfăşurate în fiecare stadiu
formativ şi mai ales posibilitatea de a lua decizii corecte prin feed-back, în ceea ce priveşte
orientarea şi conducerea procesului de instruire.

O

C

S

E

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII
Scopul lucrarii:
 Regândirea şi restructurarea proceselor de orientare, selecţie, formare şi participare în
competiţii a baschetbaliştilor de performanţă pe stadii formative, pe baza unui proiect
strategic de lungă durată, în care sunt promovate şi aplicate în practică anumite concepte
susţinute de ştiinţele organizării şi conducerii activităţii umane (praxiologia, managementul,
cibernetica, teoria sistemelor, ş.a.).
Obiectivele cercetarii:
1. Stabilirea stadiului actual de cunoaştere şi de cercetare a temei cu evidenţierea unor aspecte
mai puţin edificatoare pentru baschetul românesc.
2. Studiu comparativ asupra proiectelor şi programelor de dezvoltare a jocului utilizate cu
succes în ţările cu baschet dezvoltat.
3. Studiu preliminar asupra tuturor factorilor care se implică în elaborarea proiectului strategic
de optimizare a proceselor de orientare, selecţie, formare şi participare în competiţie a
jucătorilor şi echipelor noastre de baschet.
3. Elaborarea proiectului strategic de dezvoltare a baschetului pe termen lung (12 ani).
4. Elaborarea programelor analitice pe stadii formative cu finalităţi, orientări, obiective
instrucţionale, conţinuturi, strategii operaţionale (metodologice), teste de evaluare, norme de
exigenţă, prescripţii metodologice, ş.a..
5. Stabilirea încărcăturii de pregătire şi concurs pentru toate stadiile formative.
6. Elaborarea unui îndrumar de desfăşurare a proceselor de orientare, selecţie, formare
şi participare în competiţie a jucătorilor şi echipelor romăneşti de baschet.
ECHIPA DE PROIECT
- coordonator : Prof. Univ. dr. Dumitru Colibaba
- ingineria proeictului : Conf. univ. dr Alina Moanţă , Conf. univ. dr Ghiţescu G. (U.N.E.F.S –
Bucureşti); Sef. Lucr. Dr. Cojanu ( FEFS – Univ. Piteşti), As. Univ.drd. Ildiko Manasses
(FEFS- Univ. Cluj), prof. drd. Popovici Gh. (Şc. cu cl. I- VIII - Radu Cel Mare - Gaieşti
- colaboratori : antrenori ai echipelor de copii și juniori ai clubului U-Mobitelco Cluj: Dorin
Pintea, Marcel Tenter, Iurian Mioara, Razvan Cenean, Delia Dragoste, Emil Huiculescu
- manager : director tehnic Mircea Cristescu
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GRUPUL ŢINTĂ
Se vor supune deocamdată experimentului toate echipele clubului CS. Mobitelco –
Cluj, care se încadrează în primele trepte şi stadii formative (copii 3-12 ani) şi juniori
III (12- 14 ani).
METODOLOGIA DE INTERVENTIE
În decursul cercetării ne-am propus să aplicăm următoarea metodologie de intervenţie:
- Să precizăm riguros stadiile formative şi finalităţile acestora;
- Să elaborăm strategia transpunerii în practică a proiectului pe termen lung şi a tacticii de
intervenţie pe stadia formative;
- stabilirea programelor analitice de instruire pentru fiecare stadiu formativ în parte,
cu consemnarea clară a următoarelor elemente: obiectivele instrucţionale, conţinuturile
tematice, strategii de antrenament – probe şi teste de evaluare a calităţii şi eficienţei
procesului de selecţie şi instruire
- stabilirea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor propuse ( resurse materiale,
financiare, informaţionale, umane si timp didactic aferent )
- stabilirea strategiilor operaţionale de instruire pe stadia formative, adică stabilirea
metodelor, materialelor didactice, mijloacelor (exerciţiilor), principiilor, regulilor, formelor de
organizare, instruire si stilului permisiv de predare – învăţare a jocului de baschet.
- Stabilirea cerinţelor şi normelor de exigenţă pentru fiecare stadiu formativ.
IMPORTANŢA PROIECTULUI
 valoare strategică - este un instrument care oferă clarviziunea unui orizont strategic pe
termen lung (12 ani) cu orientări, finalităţi şi obiective clare pentru fiecare proces abordat şi
stadiu pus în discuţie.
 determinare multiplă – având în vedere ţintele strategice ale optimizării proceselor de
orientare, selecţie, formare şi participare în competiţie, de condiţiile concrete ale desfăşurării
ale acestor activităţi, nivelul de dezvoltare a ramurii sportive pe plan internaţional, de resursele
disponibile sau susceptibile de a fi procurate etc.
 are caracter situaţional – adică, este elaborat pornind de la analiza comparativă ale acestor
procese desfăşurate pe plan naţional şi internaţional;
 are o structură care vizează trei componente distincte:
- strategică - care precizează finalităţile, misiunea, ţintele sau obiectivele fiecărui proces şi
stadiu formativ;
- tactică – programarea pe termen scurt a microciclurilor, a ciclurilor diurne, a tipurilor de
lecţii, a mijloacelor şi metodelor de refacere etc.;
- operaţională, alcătuită din proiecte operaţionale, unităţi de învăţare, programe de
antrenament, structuri operaţionale.
 Beneficiar principal: toate structurile sportive interesate în redresarea performanţelor în
baschet: F.R Baschet, cluburile şi asociaţiile sportive, sportivii, echipele, grupurile de interese,
etc.
 poate face parte din politica ANS şi FRB, privind redresarea activităţii de performanţă în
jocurile sportive în general şi a baschetului în special. Aceasta înseamnă că politica şi strategia
Agenţiei Naţionale pentru Sport se repercutează în mod evident asupra misiunii şi obiectivelor
strategice de dezvoltare a federaţiei de baschet, care la rândul ei prin organismele funcţionale
federale (colegii, comisii, comitete. Etc.) transpun în practică acest proiect strategic
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STADIUL ACTUAL AL DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI
În stadiul actual de desfăşurare a cercetării am ajuns să finalizăm următoarele
activităţi:
1. Am stabilit stadiile formative, treptele, categoriile de vârstă şi finalităţile de
ordin general (Tab. 1)
Tabel nr. 1 – Structura stadiilor formative
ŞCOALA
PREGĂTITOARE
STADIUL
I
3- 7 ani

STADIUL
II8-12 ani

STADIUL
III
12- 16 ani

STADIUL
IV
17 -20
ANI
STADIUL
V

CATEGORIA

FINALITĂŢI

gradiniţă ( 3- 5
ani)
Microminibaschet - înalt suport de pregătire multilateră în
stare să asigure dezvoltarea pe termen
prima treapta
lung a capacităţii de performanţă
a doua treapta (6Biddy- baschet .....................................................................
7 ani)
- idem, treapta precedentă
ŞCOALA
- atragerea a cît mai multor copii şi
ELEMENTARĂ
formarea unui număr cât mai mare de
a treia treaptă( 8echipe
Minibaschet II
10 ani)
- deschise proceselor de orientare şi
a patra treaptă (
selecţie iniţială
Minibaschet I
11-12 ani)
ŞCOALA
SECUNDARĂ
a cincea treaptă (
- fundamnetarea capacităţii de
Jun. III - U14
12 -14 ani)
performanţă specifică baschetului
a şasea treaptă (
Jun II - U16
15 -16 ani)
ŞCOALA
LICEALĂ/
UNIVERSITARĂ
- cizelarea construcţiei prin
a şaptea treaptă (
Jun. I
- U18
antrenamnt riguros - de mare
17 -18 ani)
performanţă
a opta treaptă (
Tineret - U20
19- 20 ani)
a noua treaptă

Seniori

- profesionist

2. Am stabilit încărcătura de antrenament şi de concurs pe stadii formative în urma
studiului preliminar efectuat – având ca jaloane de referinţă experienţa practică din ţările
cu baschetul dezvoltat (Tab. nr. 2)
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Tabel nr. 2 Încărcătura de antrenament şi concurs pe stadii formative

ÎNCĂRCĂTURĂ
Nr. antrenamente/ an

COPII

U13-14

U- 16

U- 18

U 2O

sub 11ani

sub 14

sub 16

sub 18

sub 20

300

320

180

200

360

Nr. antrenamente/ săptămână

4

5

6

zilnic

zilnic

Nr. ore săptămână
Nr. antr. ind./ săptămână

4-5
1-2

7-8
2-3

9-10
3-4

11-12
3-4

13-14
3-4

Durata antren. Colectiv/ min

40-90

90-120

120

120

120

Durata antren.individual
Nr. meciuri oficiale
P.
DURATA
pregătitoare
PERIOADELO
P.
R
competiţională
DE
P. tranziţie
ANTRENAME
Odihnă –
NT
exmene
P. Fizică
PONDER
P. Tehnică
E
P. Tactică
%
P. prin joc

30-40
10-12

30-60
25-30

40-60
30-35

60-90
35-40

60-90
40-60

4,5 luni

5 luni

5 luni

4 luni

3,5 luni

4 luni

5 luni

6 luni

2 luni

1,5 luni

1 lună

1 lună

1 lună

1 lună

25
30
25
20

20
25
30
25

2 luni
50
30
10
10

30
40
20
10

1,5
luni
30
40
20
10

3. Am realizat un studiu preliminar asupra particularităţilor de vârstă şi implicaţiile
acestora asupra activităţilor de orientare, selecţie, pregătire şi participare în competiţie
4. am stabilit obiectivele instrucţionale ( generale şi operaţionale) şi a
programelor analitice de instruire pe categorii de vârstă ( vezi tab. 3 - exemple
microminibaschet)
Tab. 3 -PROGRAMA - MICROMINIBASCHET 3-6 ani (preşcolari)
PRIMA TREAPTA





FINALITATE
angrenarea unui număr cât mai mare de copii (grupe, clase) în activităţi educaţionalsportive organizate, care oferă condiţiile de exersare şi manifestare deplină a
întregului potenţial corporal (bio- psiho social) (ereditar, dobândit, latent), în vederea
consolidării unei platforme solide care să fundamenteze construcţia capacităţii de
performanţă pe termen lung;
valori morale puse în discuţie: starea de sănătate, creşterea şi dezvoltarea fizică,
capacitatea de efort, capacitatea motrică, deprinderi şi priceperi motrice, capacităţi
coordinative
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PARTICULARITĂŢI
IMPLICAŢII
- înălţime (90-116 cm) greutatea (14- - identificarea celor mai înalţi ca media,
22kg);
supraponderalii, subponderalii;
- legea creşterii şi dezvoltării inegale ale - explică instabilitatea deprinderilor, precizia,
unor părţi corporale, organe şi ţesuturi; coordonarea, echilibrul static şi dinamic;
- oasele: maleabile şi elastice se pot - atenţie la tipurile de solicitări şi încărcături
deforma uşor; conturarea curburilor utilizate;
coloanei vertebrale; puncte de osificare
numai la oasele carpiene;
- musculatura lungă se dezvoltă mai - preferinţa copiilor pentru mişcările ample
mult decât musculatura scurtă a decât pentru cele scurte de precizie;
mâinilor;
- exuberanţă motorie şi senzorială:
spontaneitate şi armonie; mişcări
delicate diferenţiate, expresive cu mare
încărcătură afectivă;
SNC
aria
nematurizată;
dezvoltarea
complexe

- preponderenţă activităţii motrice defăşurată
prin joc şi activităţi atractive; jocul, exerciţiile
sub formă de joc şi activităţile atractive capătă o
valoare motivaţională excepţională

corticală - perioadă optimă pentru formarea corectă a
deprinderilor şi priceperilor motrice; facilitează
proceselor
psihice adaptările
- performanţe motrice limitate
motrică

- motivaţia devine unul dintre factorii - apar primele trăsături caracteriale
importanţi de susţinere a voinţei şi a
actelor volitive;
- se constituie bazele personalităţii
- socializarea conduitei determinată de - se realizează saltul de la conduita solitară la
contextul relaţional şi contextul social
cea socială datorită normelor, convenţiile şi
regulile care disciplinează comportamentul;
- tulburări ale sociabilităţii: instabilitate - conflictele generate de obiectele personale, de
comportamentală, timiditate, izolare, concurenţa partenerului şi de perceperea
agresivitatea
acestuia ca rival;
- cooperarea slab prefigurată şi confuză
- criza negativismului infantil

OBIECTIVE GENERALE
O.G.
Întreţinerea
–
1
–
îmbunătăţirea
stării de sănătate
conform particularităţilor de vârstă şi de
sex a copiilor
O.G.

2

- instalarea unor trăsături de caracter pozitive
(încrederea în forţele proprii, conduită civilizată
ş.a.), dar şi negative (aroganţa, neglijenţa,
infatuarea).

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O.P. 1.1. cunoaşterea şi respectarea regulilor de
bază privind protejarea stării de sănătate, de
igienă personală, regim alimentar şi de
întreţinere a echipamentului;
O.P. 1.2. evitarea situaţiilor de periclitare a stării
- Asigurarea condiţiilor de sănătate (accidentelor).
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optime de manifestare deplină a
potenţialului biomotric – psihomotric şi O.P. 2.1
facilitarea proceselor de creştere şi
sociomotric (manifest, potenţial, latent, dezvoltare
fizică armonioasă: constituţie
dinamic), specific vârstei
corporală, dimensiuni antropometrice, ţinută
corporală corectă, tonusul de postură,
corectarea atitudinilor deficitare etc.;
O.P. 2.2 formarea şi perfecţionarea deprinderile
motrice de bază (mers, alergare, săritură
aruncare) şi utilitaraplicative (căţărarea,
escaladarea, transport, tracţiunea, împingeri);
O.P. 2.3 formarea priceperilor de legare ale
deprinderilor motrice însuşite şi de utilizare a
lor
în situaţii variabile, competitive şi
neprevăzute;
O.P. 2.4 educarea componentelor fundamentale
ale activităţii motrice şi psihomotrice:
rapiditatea, precizia şi agilitatea mişcărilor –
capacităţile coordinative - forţă + viteză –
rezistenţă - schema corporală bazate pe
discriminări vizuale, auditive, chinestezice
spaţiale, temporale şi percepţii spaţio–temporale,
timpul de reacţie, anticipaţie şi coincidenţă,
echilibrul static şi dinamic, coordonarea
segmentară şi generală);
O.P. 2.5 indici funcţionali optimi ai sistemelor:
respirator, cardio vascular şi metabolic;
O.P. 2.6 capacitatea psihică: implicaţii în sistemele
psihice cognitive (intelectuale: atenţia, percepţia,
memoria, imaginaţia, inteligenţa motrică),
afectivă (dispoziţii, sentimente, pasiuni), şi
volitive (orientarea spre scopuri, perseverenţa,
curajul, iniţiativa folosind cu preponderenţă
motivaţia ca instrument de dezvoltare a acestor
însuşiri);
O.P. 2.7. capacitatea psihosocială: socializarea
O.G. 3 - Însuşirea unor procedee conduitei prin provocarea ocaziilor şi contextului
tehnice specifice practicării unor ramuri relaţional– social; trecerea de la conduita
sportive şi practicarea lor cu reguli solitară la conduita socială controlată de reguli şi
simple
norme sociale; instalarea unor trasături pozitive
de caracter: încrederea în forţele proprii,
disciplinarea
comportamentului,
conduită
civilizată,
fair-play-ul,
cooperarea,
întrajutorarea, capacitatea de comunicare ş.a;
O.G. 4 - Iniţierea în practicarea - eliminarea conflictelor dintre copii sau a
jocului de baschet
instalării unor tulburări de sociabilitate
(instabilitate
comportamentală,
timiditate,
izolare, agresivitate;
O.P. 3.1. deprinderi
motrice specifice unor
discipline sportive (rostogoliri, sărituri, alergări,
pase, dribling, aruncări, prinderi, mânuire de
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obiecte, etc);
O.P. 3.2. jocuri dinamice sau exerciţii sub formă
de joc: individuale, cu un partener, cu doi
parteneri, cu alegerea partenerului, de echipă, de
explorare, de agilitate, de imitaţie, de competiţie,
agonistice (întrecere şi luptă);
O.P. 3.3. iniţierea şi practicarea unor ramuri
sportive: probe atletice, înot, gimnastică, judo,
fotbal, volei ş.a..
O.P. 4.1 formarea unor deprinderi şi priceperi
care să faciliteze controlul şi mânuirea
obiectului de joc (mingii);
O.P. 4.2. Învăţarea procedeelor tehnice strict
necesare pentru a practica un joc cu reguli
simplificate;
O.P. 4.3 joc pe ½ şi 1/1 teren , cu dimensiui şi
instalaţii reduse.
NOTA: Pentru primele patru obiective instrucţionale se vor elabora programe
speciale de pregătire sau unităţi de învăţare focalizate pe obiective operaţionale bine
precizate
CONŢINUTURI SPECIFICE MICROMINIBASCHETULUI
P. FIZICĂ
P. TEHNICĂ
P. TACTICĂ
REGULAM
ENT

Ţinută corporală  Poziţia fundamentală  Priceperea de legare ATAC
şi tonus de postură
şi utilizare a elementelor  Nu alerga
tehnice însuşite
cu mingea în
 Dezvoltare
 Deplasări în teren
mâini
armonioasă
 Oprire ( 1-2 timpi)
ATAC
 Prinde şi
 Corectarea
 Schimbări de direcţie
 Aplicarea
pasează cât
deficienţelor fizice
principiului
pasează
şi
mai rapid
 Deprinderi motrice
 Prinderea, ţinerea şi
pătrunde pe locul liber mingea
de bază şi utilitare
mânuirea mingii
 Prinde cu
 pivot
APARARE
oprire într Aptitudini V,Î,R,F
 Driblingul: pe loc, din

Preluarea,
un timp sau
mers,
din
alergare
 Agilitate
plasamentul
şi
marcajul
doi timpi

Plecarea
în
dribling
 Precizie, coordonare,
adversarului
în
poziţie
fără a comite
echilibru, supleţe
fundamentală
paşi
 Capacitate aerobă
 Aruncarea la coş de pe
loc cu două mâini, cu
APARARE
săritură
 Plasament
din dribling
între coş şi
adversar
 Preia
atacantului
repartizat
 Nu faulta
sau
obstrucţiona
atacantul
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MICROMINIBASCHET (3-6 ani )
Recomandari metodice
numai cu instalaţii şi materiale adecvate cu dimensiuni reduse: panou pliant, inel la 160 – 170
cm de sol, teren 18/9 m; minge de cauciuc de 38-40 gr., circumferinţa 70 cm
utilizarea a numeroase jocuri dinamice cu elemente tehnice şi reguli specifice baschetului:
ţinerea, prinderea şi mânuirea mingii, pasa cu o mână şi două mâini, driblingul, aruncările la
ţinte verticale şi orizontale;
exerciţii sub formă de concurs (individual şi mai ales pe echipe): de mânuire a mingii, de
transmitere şi prindere, de aruncare la coş, de dribling, de pasare a mingii;
elemente şi procedee tehnice strict necesare: ţinerea-prinderea, pasarea, aruncarea la coş,
driblingul, poziţia fundamntală şi deplasări în teren;
joc în relaţia 3x3, 4x4, 5x5, cu durata de 3 minute şi cu respectarea principiului „pasează şi
pătrunde pe un loc liber;
regulament de joc: paşi, dublu dribling, greşeala personală;
se recomnda alcătuirea-constituirea grupelor de vârstă 3-4 ani, 4-5 ani; 5- 6 ani;
numărul şi durata lecţiei: 1-2 ori 30 minute/ zi;
jocul: 5x5 pe durata a 6 reprize a 3 minute şi cu schimbarea formaţiilor de joc, joc 5x5 pe
durata a 4 reprize a 4 minute (4-5 ani);
joc 5x5 pe durata a 4 reprize a 5 minute (5-6 ani).
SISTEMUL DE EVALUARE
TESTE
3- 4 ani
4 – 5 ani
5- 6 ani
6 -7
ani
I. Lorentz
2. I.Q
3.Telema
4. Demaraj 5 m
5 V. 10 m
6 V ex sarit
7. Agilitate -cutia
8. Lung. loc
9. 4 timpi
10. Arunc. mg tenis
11 Mobilitate
12. T. Matorin
13. T. Romberg
14. Comportament
psihomotric
15. Comportament
psihosocial
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ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA VITEZEI LA
STUDENŢII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR PRIN
MIJLOACELE SPECIFICE JOCULUI DE BASCHET
Adriana Stoicoviciu
Universitatea din Bucureşti

Abstract: Speed is an important motor capacity very in all sports,
determining the success in most of the competitions. Most of the specialists
include this feature within genetic motor qualities, as it depends very much of
the natural abilities of the subjects; still, it has been proven that it can be
improved by special exercise, or by increasing other qualities that can help
giving a maximum speed.
Maximum speed that can be performed by an athlete during the motor
acts and actions does not depend only on the proper speed, but it depends also
on the strength, joint mobility, as well as on the level of technical abilities. For
increasing speed there are specific exercises for every sport or sport branch,
from technical component and technical-tactical actions, performed under
competition conditions, game sequences, fast-breaks, two or three technical
moves, relays, dynamic games, etc.
Rezumat : Viteza este o calitate motrică deosebit de importantă în în
toate ramurile de sport, ea determinând în multe cazuri nivelul performanţei.
Aceasta face parte din categoria calităţilor motrice determinate genetic, deşi s-a
demonstrat că aceasta se poate dezvolta prin antrenament special, dar și prin
dezvoltarea altor calităţi care favorizează manifestarea vitezei maxime.
Viteza maximă pe care o poate realiza un sportiv în efectuarea actelor
și acţiunilor motrice nu depinde numai de viteza propriu-zisă, ci și de forţă,
supleţe, mobilitate articulară, precum și de gradul de stăpânire a procedeelor
tehnice. Pentru dezvoltarea vitezei se vor prefera exerciţii specifice fiecărei
ramuri sau probe sportive, din cadrul procedeelor tehnice și acţiunilor tehnicotactice, executate în condiţii de întrecere, secvenţe de joc, atacuri rapide,
contraatacuri, combinaţii de 2-3 procedee tehnice, ștafete, jocuri dinamice.
Cuvinte cheie: viteză, antrenament specific, dezvoltare .
Key words: speed, specific training, development.
Introducere
În jocul de baschet efortul este apropiat de nivelul intensităţii maximale, iar
capacităţile motrice de bază solicitate sunt: capacităţile coordinative, viteza şi rezistenţa-viteza.
Astăzi, datorită ritmului de joc rapid şi variabil, pe primul plan se află îndemânarea în regim de
viteză, viteza în regim de forţă şi îndemânarea în regim de rezistenţă. Baschetul modern se
caracterizează prin creşterea vitezei de deplasare şi de execuţie, pătrunderi şi pase rapide,
contraatacuri.
Datorită lungimii mici a terenului de baschet, alergarea durează doar câteva secunde,
jucătorii fiind nevoţi să se deplaseze în teren cu viteză iar reacţiile trebuie să fie rapide şi
explozive în timp ce controlează mingea sau adversarul. Prin urmare, jucătorul trebuie să poată
executa acte şi acţiuni motrice într-un interval mic de timp. Deşi viteza este o calitate motrică
moştenită, ce depinde de natura fibrelor musculare, aceasta nu înseamnă că nu se poate
îmbunătăţi prin antrenament.
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O importanţă specială în jocul de baschet o au următoarele calităţi care au legătură cu
viteza: viteza de reacţie, viteza de execuţie şi viteza de accelerare.
Scopul şi motivaţia abordării lucrării
Scopul cercetării constă în evidenţierea eficienţei practicării jocului de baschet,
asupra evoluţiei vitezei în lecţiile de educaţie fizică cu studenţii Universităţii din Bucureşti.
Prin acest demers s-a urmărit identificarea efectelor obţinute în urma aplicării programelor de
instruire şi a structurilor operaţionale propuse din jocul de baschet, destinate în mod special
dezvoltării acestei calităţi motrice, efectele fiind raportate la cantitatea şi calitatea
modificărilor de ordin motric.
Ipoteze experimentale
 În cadrul educaţiei fizice din învăţământul superior, prin conţinutul variat al disciplinelor
sportive propuse, studenţii trebuie să fie supuşi sistematic unor influenţe ce vor conduce la
realizarea unor obiective de referinţă: menţinerea stării de sănătate, dezvoltarea fizică
armonioasă, dar şi dezvoltarea calităţilor motrice generale şi asigurarea premiselor unei
capacităţi motrice specifice profesiei, chiar în condiţiile în care aceasta presupune un efort
predominant de tip intelectual.
 Elaborarea unor structuri operaţionale, însoţită de precizarea elementelor ce vizează
dozarea efortului, numărul de repetări, modalităţile concrete de exersare, vor asigura
îmbunătăţirea indicilor principalelor forme de manifestare ale vitezei, pe fondul valorificării
rezervelor funcţionale existente la acest eşalon de subiecţi.

Subiecţii studiului; etapele cercetării
Eşantionul supus investigaţiei a cuprins un număr de 80 subiecţi, studenţi ai
Universităţii din Bucureşti, din anii I şi II. Pentru fiecare facultate disciplina educaţie fizică
este cuprinsă în planul de învăţământ cu o lecţie pe săptămână (100 minute).
Grupele experimentale (două grupe de 20 studenţi) au fost alcătuite din studenţii
practicanţi ai disciplinei baschet iar grupa de control (două grupe de 20 ) din studenţii ce au
optat pentru lecţiile clasice de educaţie fizică (lecţii de pregătire fizică generală). Fiecare grup a
cuprins un număr de 20 subiecţi de sex masculin, toate grupele fiind supuse unor testări iniţiale
şi finale realizate la interval de un an.
Testarea vitezei de deplasare a constat în alergare pe distanţa de 30 metri efectuată
individual cu start din picioare la semnal optic.
De asemenea, grupele experimentale au avut posibilitatea să participe la competiţiile
organizate de departamentul nostru, totalizând la sfârşitul anului universitar un număr de cel
puţin 8 jocuri de verificare, desfăşurate într-un cadru organizat.
Etapele cercetării
Cercetarea s-a desfăşurat în trei etape:
Într-o primă etapă, după alcătuirea grupelor formate din 20 subiecţi, aceştia au fost
supuşi unor testări iniţiale după care a urmat experimentul propriu-zis, constând în stabilirea
obiectivelor şi aplicarea programelor de instruire pentru fiecare grupă cuprinsă în cercetare,
având ca scop dezvoltarea vitezei cu ajutorul mijloacelor specifice .
O ultimă etapă a constituit-o testarea finală, având ca obiectiv evidenţierea efectelor
produse de exerciţiile fizice din conţinutul jocului de baschet asupra grupelor experimentale.
Pentru interpretarea statistica a datelor obţinute la probele motrice s-au folosit
următoarele teste:
Testul t, pentru a determina modificările apărute la nivelul grupelor experimentale, ce
au fost testate de două ori asupra aceleiaşi variabile.
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Testul ANOVA, pentru a studia dacă există sau nu diferenţe semnificative statistic
între mediile rezultatelor obţinute de studenţii din grupele experimentale şi de control la
testarea finală.
Gradul de semnificaţie al diferenţelor dintre mediile aritmetice ale grupelor
experimentale şi de control s-a interpretat astfel:
 nesemnificativ, când P are valoarea mai mare decât 0,05
semnificativ, când P are valoarea mai mică decât 0,05
 înalt semnificativ, când P are valoarea mai mică decât 0,01
Structuri operaţionale utilizate pentru dezvoltarea vitezei
Structuri operaţionale utilizate la grupa de control
-joc de gleznă în ritm rapid
2x20 m
-alergare cu genunchii sus în ritm rapid 2x 20m
-alergare cu spatele 2x20 m
-pe loc alergare cu genunchii sus, la semnal sonor alergare cu accelerare 15-20 m 4 repetări
-idem exerciţiul precedent - poziţia iniţială cu spatele la direcţia de deplasare
-din sprijin ghemuit un picior întins în spate, prin săritură schimbarea picioarelor , la semnal
sonor alergare cu accelerare 15-20 m 4 repetări
-idem exerciţiul precedent cu plecare cu spatele la direcţia de deplasare
-alergare cu ruperi de ritm 3x 30 metri
- sprijin la perete in poziţie înclinată la unghi de 45-60 grade, ridicarea unui genunchi,
coborârea acestuia şi reluarea exerciţiului.
-acelaşi exerciţiu şi cu celălalt picior (pentru viteza de acceleraţie) 3-5x 15 repetări
-din aceeeaşi poziţie, alergare pe loc 3-5x 15 secunde
-alergare cu accelerare pe distanţa de 20-30 m 3-5 repetări
-întreceri pe perechi pe distanţa de 20-30 m 3-5 repetări
-lansări cu start din picioare, de jos, cu accelerare până la tempoul maxim 20-30m
5-6 repetări
Structuri operaţionale utilizate la grupa experimentală
-deplasare laterală în poziţie fundamentală cu pași adăugaţi 3x 20 metri
-deplasare cu spatele în poziţie fundamentală (doi pași stânga, doi pași dreapta) 3x 20m
-deplasări combinate (cu faţa, cu spatele, lateral) în figuri diferite: plic, brăduţ, pe liniile de
marcaj ale terenului de baschet
-pase în doi cu două mingi 3-5x 30 repetări
-pase în trei cu trei mingi 3-5x 30 repetări
-trei jucători cu trei mingi pasează celui de-al patrulea care trimite înapoi 3-5x 30 repetări
dribling
-pase la perete cu joc de picioare la distanţă de 1,50-2m 3x 30 repetări
-idem exerciţiul precedent pe perechi 3x30 repetări
-dribling înalt, mediu, jos cu frecvenţă maximă 3-5x 60 secunde
-dribling cu frecvenţă maximă, la semnal sonor schimbarea mingii în cealaltă mână 2-3x 60
secunde
-dribling cu două mingi (înalt, mediu) simultan, alternativ 4x 30 secunde
-dribling pe loc, la semnal sonor , dribling din deplasare 10-15 metri 3-5 repetări
-trei jucători cu două mingi, doi pasează celui de-al treilea care aruncă la coş la distanţă de 3-4
metri faţă de coş 3-5x 10-15 repetări
-idem exerciţiul precedent dar cu deplasarea celui ce aruncă lateral dreapta, stânga 3-5x 10-15
repetări
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-5-6 mingi aşezate pe sol, jucătorul ia mingea, aruncă la coş de la semidistanţă
contracronometru 5-7 repetări
-aruncări la coş din săritură cu recuperare proprie 2-3x 20 repetări

Rezultate şi interpretarea lor
Grupa experimentală baschet
ALERGARE DE VITEZĂ (30 m)
Indicatori statistici
Valori
T.I.

testul t student
Indicatori statistici
Valori

Mediana

4,44

Modulul

4,41

T.
T.I. - T.F.
F.
Corelatia Pearson
0,85
4,28
Diferenta mediilor (Ipoteza 0,00
0,06
nula)
Grade de libertate
19
4,32
t Statistic (calculat)
6,55
4,32

Abaterea Standard

0,22

0,26

0,05

0,07

0,96

1,21

3,92

3,79

Maxim

4,88

5,00

Suma rezultatelor

89,61

85,65

20

20

0,10

0,12

Medie
Eroarea Standard

Dispersia
Amplitudinea
Minim

Numar subiecti
Nivelul de incredere (95%)

4,48
0,05

P(T<=t) (test unilateral)

0,00

t Critic test unilateral (val. din
tabel)
P(T<=t) (test bilateral)

1,73

t Critic test bilateral (val. din
tabel)

2,09

0,00

Media aritmetică are la testarea iniţială valoarea de 4,48 secunde, iar la testarea finală
valoarea de 4,28 secunde.
Aplicând testul t dependent, pentru verificarea ipotezei de nul se obţine o valoare a lui
p=0,00. Comparând valoarea obţinută cu cea din tabel observăm că p calculat este mai mic
decât 0,05, ceea ce arată o diferenţă de progres înalt semnificativă, ipoteza de nul fiind astfel
infirmată. Evidenţiem o îmbunătăţire a vitezei la nivelul grupei de baschet la sfârşitul perioadei
experimentale, comparativ cu începutul acestei perioade.
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Grupa de control
ALERGARE DE VITEZĂ (30 m)
Valori
Indicatori statistici
T.I.
T.F.
Media aritmetica
4,59
4,52
Eroarea Standard
0,05
0,05
Mediana
4,61
4,51
Modulul
4,41
5,00
Abaterea Standard
0,30
0,30
Dispersia
0,09
0,09
Amplitudinea
1,14
1,00
Minim
3,92
4,00
Maxim
5,06
5,00
Suma rezultatelor
183,65
180,98
Număr subiecti
40
40
Nivelul de incredere(95.0%)
0,10
0,10

testul t student
Valori
T.I. - T.F.
Corelatia Pearson
0,94
Diferenta mediilor (Ipoteza nula)
0,00
Grade de libertate
39
t Statistic (calculat)
3,95
P(T<=t) (test unilateral)
0,00
t Critic test unilateral (val. din tabel) 1,68
P(T<=t) (test bilateral)
0,00
t Critic test bilateral (val. din tabel) 2,02
Indicatori statistici

Media aritmetică are la testarea iniţială valoarea de 4,59 secunde, iar la testarea finală
valoarea de 4,52 secunde .
Aplicând testul t dependent, pentru verificarea ipotezei de nul se obţine o valoare a lui
p=0,00. Comparând valoarea obţinută cu cea din tabel observăm că p calculat este mai mic
decât 0,05, ceea ce arată o diferenţă de progres înalt semnificativă, ipoteza de nul fiind astfel
infirmată. Evidenţiem o îmbunătăţire a vitezei la nivelul grupei de control la sfârşitul perioadei
experimentale, comparativ cu începutul acestei perioade.
COMPARAREA REZULTATELOR LA TESTAREA FINALĂ
(GRUPELE EXPERIMENTALE-GRUPA DE CONTROL)
ALERGARE DE VITEZĂ (30 m)

Indicatori statistici

Medie
Eroare standard
Mediană
Modul
Abaterea standard
Dispersie
Amplitudine
Minim
Maxim
Suma rezultatelor
Număr de subiecţi
Nivel de încredere (95%)

Valori
Control Experiment
4,52
4,28
0,05
0,06
4,51
4,32
5,00
4,32
0,30
0,26
0,09
0,07
1,00
1,21
4,00
3,79
5,00
5,00
180,98
85,65
40
20
0,10
0,12
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ANOVA
Grupa de control
Grupa experimentală

Subiecţi
40
20

Suma
180,98
85,65

Media
4,52
4,28

Dispersia
0,09
0,07

Sursa variaţiei
Între grupe
În grupe
Total

SS
0,78
4,91
5,69

df
1
58
59

MS
0,78
0,08

F
9,23

P
0,00

69

F crit
4,01

Media aritmetică este mai mică la grupa experimentală (4,28 secunde) faţă de cea a
grupei de control (4,52 secunde), diferenţa mediilor fiind de 0,24 secunde, grupa experimentală
având o viteză mai bună.
Mediana are valoarea de 4,51 secunde la grupa de control şi 4,32 secunde la grupa
experimentală.
În privinţa omogenităţii, grupa experimentală are o mai bună omogenitate, aceasta
reieşind din valoarea dispersiei care este mai mică la nivelul grupei de baschet.
Din analiza dispersională ANOVA, reiese faptul că există o diferenţă statistic
semnificativă între cele două grupe, valoarea lui F (constanta Fischer), rezultată din calcul
(9,23) fiind mai mare decât Fcritic (4,01) iar valoarea lui P=0,00 mai mică decât probabilitatea
de risc fixată (0,05).
Concluzii
În baza prelucrării şi interpretării intrinseci şi comparative a rezultatelor obţinute, se
constată progrese semnificative la testarea finală comparativ cu cea iniţială, atât la grupele
experimentale cât şi la grupele de control.
Viteza de deplasare, testată prin alergare pe distanţa de 30 m şi, s-a caracterizat printro creştere semnificativă a valorilor la grupele experimentale, diferenţa mediilor între cele două
testări fiind cea mai importantă la grupa experimentală de baschet..
Compararea rezultatelor la testarea finală între grupele experimentale şi grupa de
control a evidenţiat diferenţe de progres semnificative la această probă, explicabile prin
succesiunea rapidă a acţiunilor tehnico-tactice, prezenţa adversarului ce reclamă reacţii rapide,
crearea emulaţiei în condiţii de adversitate, specifice jocurilor sportive.
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ANALIZA COMPORTAMENTULUI PERFORMANŢIAL TEHNIC
AL HALTEROFILILOR, CATEGORIA 69KG ÎN CAMPIONATELE
EUROPENE DE HALTERE, BUCUREŞTI 2009

Asist.univ.drd.:Constantin Daniel Murăreţu
U.N.E.F.S. Bucureşti

Résumé: Cette étude apporte à l’attention des spécialistes dans le
domaine l’une des thématiques les plus importantes dans le sport des poids et
haltères: le temps optimum de concentration. Dans ce sens, nous avons démarré
un expériment qui a inclus 8 sujets (sportifs de performance). Parmi les
méthodes de recherche utilisées, on peut mentionner la technique AviSynth.
Suite à l’analyse des résultats, nous avons formulé quelques conclusions par
lesquelles nous mettons en évidence l’importance de l’augmentation de
l’intervalle optimum de concentration, en corrélation avec l’obtention des
performances de haut niveau.
Mots-clés: poids et haltères, concentration
Rezumat: Lucrarea de faţă aduce în atenţia specialiştilor din domeniu
o tematică dintre cele mai importante în sportul halterelor: timpul optim de
concentrare. În acest sens este demarat un experiment în care sunt cuprinşi un
număr de 8 subiecţi (sportivi de performanţă). Între metodele de cercetare
folosite menţionăm: tehnica AviSynth. În urma analizei rezultatelor s-au
evidenţiat diferite concluzii prin care subliniem importanţa măririi intervalului
optim de concentrare în corelaţie cu obţinerea performanţelor de nivel înalt.
Cuvinte cheie: haltere, concentrare

Introducere
După 37 de ani, România a organizat pentru a doua oară Campionatele Europene de
Haltere. Cu peste 400 de participanţi din 47 de ţări, România a fost reprezentată de 15
halterofili (7 fete şi 8 băieţi), obţinând o medalie de argint în cadrul categoriei 69kg., masculin,
la smuls şi o medalie de bronz în limitele categoriei 58kg., feminin.
Pe durata concursului s-au folosit diferite metode de cercetare (imagistică) care mi-au
oferit un material de cercetare important pentru cercetarea noastră. În sinteză precizăm faptul
că au fost înregistrate toate obiectivele sportivilor care au avut loc în timpul concursului. Dintre
acestea am selecţionat pentru acest studiu „ timpul optim de concentrare”.
Premisele cercetării
Având în vedere particularităţile acestui sport, în care există categorii de vârstă,
greutate, gen, nivel competiţional, dar şi particularităţile antropometrice şi psihice ale
sportivilor, se poate afirma că durata optimă de concentrare are o mare variabilitate (evident că
se ţine cont de respectarea consemnelor regulamentului, în ceea ce priveşte durata maximă a
unei încercări – 60 sec.).
Această variabilitate dată, ne îndreptăţeşte să considerăm, că formarea deprinderii de
concentrare, în limitele unui interval optim, determină şi o bună performanţă a sportivului.
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În anii 2004-2007 am efectuat o cercetare concretă, cu scopul de a determina cu
exactitate durata intervalului de concentrare la ridicarea halterelor de către sportivii români de
diferite categorii şi niveluri de pregătire. În acest scop am stabilit o etapizare mai utilă a
diferitelor faze ale acţiunii de ridicare a halterei. Drept condiţie a obiectivităţii, am ales o
tehnică multimedia de înregistrare şi analiză cantitativă a duratei totale şi a duratelor diferitelor
faze ale ridicării halterei. (Murăreţu, 2008, în Revista Ştiinţa Sportului Nr.4(65),2008).
Lucrarea de faţă este o continuare a studiilor efectuate de L., Baroga (1973, p67-72)
care a realizat o primă cercetare asupra timpului de concentrare la ridicarea halterei (în cele trei
stiluri, de atunci).
În acest studiu mi-am propus să studiez durata concentrării în acţiunea totală de
ridicare a halterei şi a duratei fiecărei etape a acestei acţiuni.
Scopul lucrării:
Cunoaşterea şi analiza comportamentului performanţial tehnic al halterofililor, din
cadrul categoriei 69kg., în competiţie – Campionatele Europene de Haltere, Bucureşti 2009.
Ipoteza
Propunându-ne demonstrarea importanţei timpului optim de concentrare în execuţia
procedeelor tehnice din sportul halterelor am emis următoarea ipoteză:
Fiecare sportiv se caracterizează printr-un interval propriu de concentrare în cadrul
încercărilor procedeului smuls pentru tehnica utilizată în Campionatele Europene de Haltere
Bucureşti.
Putem vorbi despre un interval optim de concentrare, pentru fiecare sportiv, ca un
construct statistic.







Obiective:
Stabilirea subiecţilor cercetării
Stabilirea metodelor de cercetare şi a intrumentelor de investigare a subiecţilor
Monitorizarea subiecţilor în timpul concursului
Identificarea momentelor de concentrare
Analiza şi interpretarea datelor

Subiecţii
În alegerea subiecţilor cercetării am folosit drept criteriu de selecţie grupa valorică.
Astfel, am selectat toţi sportivii din grupa valorică A. Astfel, cercetarea a cuprins
monitorizarea unui număr de 8 subiecţi (de sex masculin din cadrul categoriei 69kg., grupa A,
cu vârste cuprinse între 20 – 29 ani), din cadrul Campionatelor Europene de Haltere Bucureşti
2009.
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Tabel nr. 1 Subiecţii grupului de cercetare

Nr.crt. Nr.concurs
N.P.
1
7 V.D.
2
73 G.K.
3
102 E.A.
4
113 A.M.
5
141 V.L.
6
165 A.B.
7
178 N.M.
8
241 E.C.

A.N.
28.04.1981
12.09.1985
20.08.1987
21.10.1989
28.10.1984
14.10.1983
15.05.1985
20.02.1980

NAT
FRA
ARM1
TUR1
ARM2
RUS
AZE
ROU
TUR2

Greut.corp.
68.34
68.41
68.83
68.33
68.75
68.46
68.28
68.86

Metode de cercetare:

Observaţia

Tehnica „avisynth”
Echipamentul:
- a constat din aparat de filmat – cameră de filmat digitală JVS,
- calculator electronic, având posibilitatea analizei cadru cu cadru – stop cadru, şi vizualizare
încetinită sau accelerată
Prelucrarea înregistrărilor video s-a realizat cu ajutorul programului AviSynth.
Metode de prelucrare statistică
Condiţiile în care s-a desfăşurat cercetarea:
Cercetarea s-a desfăşurat în sala Polivalentă „Ioan Kunst Ghermănescu”, din Bucureşti (în
cadrul Campionatelor Europene de Haltere Bucureşti 2009, concurs organizat cu ocazia celei
de-a 40 a aniversări a Federaţiei Europene de Haltere).
Etapa I: Documentarea şi studiul bibliografiei de specialitate.
Etapa a II –a: selecţia subiecţilor ( s-a avut în vedere cuprinderea celor opt sportivi din cadrul
categoriei 69 de kg., masculin, Grupa A valorică.
Etapa a III –a: constă în monitorizarea participării în cadrul Campionatelor Europene de
Haltere Bucureşti 2009, înregistrarea video a evouţiei acestora în timpul concursului –
identificarea momentelor de concentrare.
Etapa a IV – a: analiza filmului şi prelucrarea datelor conform următorilor indicatori:
 Structurarea procedeului smuls în principalele faze componente;
 Cronometrarea computerizată a fazelor componente;
Etapa a IV – a: Redactarea raportului de cercetare.

Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VII nr.1 (23) 2011

73

Analiza şi interpretarea datelor
În cercetarea prezentă, prima încercare (pe care s-au făcut prelucrările ) a fost reuşită la
toţi cei 8 sportivi.
Tabel nr. 2 A Structura procedeului smuls cu două braţe, în principalele faze componete
(durata subetapelor este în milisecunde) – prima încercare în concurs
Nr.crt. N.P.
1 E.A.
2 E.C.
3 G.K.
4 A.B.
5 V.L.
6 V.D.
7 A.M.
8 N.M.

NAT. 0.P.Pas 1.Fix.Plante2.Fix.Mainilor
3.Desp.Hal4.Fix.Hal.
greutatea incercarea
TUR1
3353
3520
3727
3934 4047
135 I
REUSIT
TUR2
4678
5107
5240
5247 5362
138 I
REUSIT
ARM1
5821
5967
6252
6624 6744
140 I
REUSIT
AZE
7114
7223
7543
7802 7915
141 I
REUSIT
RUS
11262
11368
11511
11688 11808
143 I
REUSIT
FRA
12403
12714
12915
13286 13400
144 I
REUSIT
ARM2
13808
13983
14110
14288 14383
145 I
REUSIT
ROU
15342
15440
15511
15623 15717
145 I
REUSIT

Tabel nr. 2 B Structura procedeului smuls cu două braţe, în principalele faze componete
(durata subetapelor este în milisecunde) – a doua încercare în concurs

Nr.crt. N.P.
1 E.A.
2 E.C.
3 G.K.
4 A.B.
5 V.L.
6 V.D.
7 N.M.
8 A.M.

NAT.
TUR1
TUR2
ARM1
AZE
RUS
FRA
ROU
ARM2

0.P.Pas1.Fix.Plante2.Fix.Mainilor
3.Desp.Hal4.Fix.Hal. greutatea
incercarea
8467
8708
8821
9145
9322 141 II
REUSIT
10147
10256
10568
10772
10911 142 II
REUSIT
16034
16168
16437
16934 R
145 II
NEREUSIT
17255
17354
17566
17935
18071 145 II
REUSIT
22280
22342
22497
22618 R
147 II
NEREUSIT
22992
23094
23670
23936
24058 147 II
REUSIT
28000
28083
28153
28310 R
150 II
NEREUSIT
29897
30101
30237
30488
30597 151 II
REUSIT

Tabel nr. 2 C Structura procedeului smuls cu două braţe, în principalele faze componete
(durata subetapelor este în milisecunde) – a treia încercare în concurs

Nr.crt. N.P.
1 G.K.
2 E.A.
3 E.C.
4 A.B.
5 V.L.
6 V.D.
7 N.M.
8 A.M.

NAT. 0.P.Pas 1.Fix.Plante2.Fix.Mainilor
3.Desp.Hal4.Fix.Hal. greutatea
incercarea
ARM1
18277
18386
18658
19256 R
145 III
NEREUSIT
TUR1
19957
20160
20271
20699 R
146 III
NEREUSIT
TUR2
21281
21376
21764
21951 R
146 III
NEREUSIT
AZE
24470
24572
24765
25084
25224 147 III
REUSIT
RUS
25452
25529
25699
25808
25906 147 III
REUSIT
FRA
26283
26434
26690
27082 R
149 III
NEREUSIT
ROU
28709
28761
28831
29018
29141 150 III
REUSIT
ARM2
31553
31734
31873
32114 R
154 III
NEREUSIT
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Tabel nr. 3 A Difernţa dintre momentul fixării tălpilor sub halteră şi desprinderea halterei de
pe podium – prima încercare în concurs

Nr.crt. N.P.
1E.A.
2E.C.
3G.K.
4A.B.
5V.L.
6V.D.
7A.M.
8N.M.

NAT. 1.Fix.Plante3.Desp.Halgreutatea incercarea
TUR1
3520
3934
135I
reusita
TUR2
5107
5247
138I
reusita
ARM1
5967
6624
140I
reusita
AZE
7223
7802
141I
reusita
RUS
11368 11688
143I
reusita
FRA
12714 13286
144I
reusita
ARM2
13983 14288
145I
reusita
ROU
15440 15623
145I
reusita

Tabel nr. 3 B Difernţa dintre momentul fixării tălpilor sub halteră şi desprinderea halterei de
pe podium – a doua încercare în concurs

Nr.crt. N.P.
1E.A.
2E.C.
3G.K.
4A.B.
5V.L.
6V.D.
7N.M.
8A.M.

NAT. 1.Fix.Plante3.Desp.Halgreutatea
incercarea
TUR1
8708
9145 141II
REUSIT
TUR2
10256 10772 142II
REUSIT
ARM1
16168 16934 145II
NEREUSIT
AZE
17354 17935 145II
REUSIT
RUS
22342 22618 147II
NEREUSIT
FRA
23094 23936 147II
REUSIT
ROU
28083 28310 150II
NEREUSIT
ARM2
30101 30488 151II
REUSIT
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Tabel nr. 3 C Difernţa dintre momentul fixării tălpilor sub halteră şi desprinderea
halterei de pe podium – a treia încercare în concurs
Nr.crt. N.P.
1 G.K.
2 E.A.
3 E.C.
4 A.B.
5 V.L.
6 V.D.
7 N.M.
8 A.M.

NAT. 1.Fix.Plante3.Desp.Hal4.Fix.Hal. greutatea
incercarea
ARM1
18386
19256 R
145 III
NEREUSIT
TUR1
20160
20699 R
146 III
NEREUSIT
TUR2
21376
21951 R
146 III
NEREUSIT
AZE
24572
25084
25224
147 III
REUSIT
RUS
25529
25808
25906
147 III
REUSIT
FRA
26434
27082 R
149 III
NEREUSIT
ROU
28761
29018
29141
150 III
REUSIT
ARM2
31734
32114 R
154 III
NEREUSIT

Tabel nr. 4 A Transformarea „frame-lor” în „secunde” – prima încercare în concurs
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

N.P.
E.A.
E.C.
G.K.
A.B.
V.L.
V.D.
A.M.
N.M.

NAT. Dif.fram.3-1Sec.
Greut.hal. incercarea
TUR1
414 16.56
135 I
reusita
TUR2
140
5.6
138 I
reusita
ARM1
657 26.28
140 I
reusita
AZE
579 23.16
141 I
reusita
RUS
320
12.8
143 I
reusita
FRA
572 22.88
144 I
reusita
ARM2
305
12.2
145 I
reusita
ROU
183
7.32
145 I
reusita

Tabel nr. 4 B Transformarea „frame-lor” în „secunde” – a doua încercare în concurs
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

N.P.
E.A.
E.C.
G.K.
A.B.
V.L.
V.D.
N.M.
A.M.

NAT. Dif.fram3-1Sec.
greutatea
incercarea
TUR1
437
17.48
141 II
REUSIT
TUR2
516
20.64
142 II
REUSIT
ARM1
766
30.64
145 II
NEREUSIT
AZE
581
23.24
145 II
REUSIT
RUS
276
11.04
147 II
NEREUSIT
FRA
842
33.68
147 II
REUSIT
ROU
227
9.08
150 II
NEREUSIT
ARM2
387
15.48
151 II
REUSIT

Tabel nr. 4 C Transformarea „frame-lor” în „secunde” – a treia încercare în concurs

Nr.crt. N.P. NAT. Dif.fram3-1Sec.
greutatea
incercarea
1 G.K. ARM1
870
34.8
145 III
NEREUSIT
În urma2analizei
obţinute
cadrul Campionatelor
Europene
de Haltere 2009 Bucureşti, am const
E.A. rezultatelor
TUR1
539din21.56
146 III
NEREUSIT
La prima
încercare
procentul reuşitelor
de 100%.
3 E.C.
TUR2
575 este 23
146 III
NEREUSIT
4 A.B. AZE
512 20.48
147 III
REUSIT
5 V.L. RUS
279 11.16
147 III
REUSIT
6 V.D. FRA
648 25.92
149 III
NEREUSIT
7 N.M. ROU
257 10.28
150 III
REUSIT
8 A.M. ARM2
380
15.2
154 III
NEREUSIT
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Timpul de concentrare al subiecţilor cuprinşi în cercetare, (din momentul fixări
tălpilor sub halteră şi desprinderea halterei de pe podium), doar la nivelul primei încercări din
concurs se situează între 5.6 şi 26.28 secunde. Media timpului de concentrare între cele două
momente este de 15.85 secunde. Diferenţa dintre cel mai scurt şi cel mai lung timp de
concentrare este de 20.68 secunde.
Pentru a doua încercare, procentul reuşitelor este de 63,5%. Timpul de concentrare al
subiecţilor cuprinşi în cercetare, (din momentul fixări tălpilor sub halteră şi desprinderea
halterei de pe podium), la nivelul celei de-a doua încercări din concurs se situează între 9.08 şi
33,68. Media timpului de concentrare între cele două momente este de 20.16 secunde.
Diferenţa dintre cel mai scurt şi cel mai lung timp de concentrare este de 24.60 secunde.
Pentru a treia încercare, procentul reuşitelor este de 36,5%. Timpul de concentrare al
subiecţilor cuprinşi în cercetare, (din momentul fixări tălpilor sub halteră şi desprinderea
halterei de pe podium), la nivelul celei de-a treia încercări din concurs se situează între 10.28
şi 34.8. Media timpului de concentrare între cele două momente este de 20.3 secunde.
Diferenţa dintre cel mai scurt şi cel mai lung timp de concentrare este de 23.80 secunde.
Tabel centralizator
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

N.P.
E.A.
E.C.
G.K.
A.B.
V.L.
V.D.
A.M.
N.M.

NAT. Dif.fram3-1Sec.
Greut.hal. incercarea
TUR1
414
16.56
135 I
REUSIT
TUR2
140
5.6
138 I
REUSIT
ARM1
657
26.28
140 I
REUSIT
AZE
579
23.16
141 I
REUSIT
RUS
320
12.8
143 I
REUSIT
FRA
572
22.88
144 I
REUSIT
ARM2
305
12.2
145 I
REUSIT
ROU
183
7.32
145 I
REUSIT

1
2
3
4
5
6
7
8

N.P.
E.A.
E.C.
G.K.
A.B.
V.L.
V.D.
N.M.
A.M.

NAT. Dif.fram3-1Sec.
Greut.hal. incercarea
TUR1
437
17.48
141 II
REUSIT
TUR2
516
20.64
142 II
REUSIT
ARM1
766
30.64
145 II
NEREUSIT
AZE
581
23.24
145 II
REUSIT
RUS
276
11.04
147 II
NEREUSIT
FRA
842
33.68
147 II
REUSIT
ROU
227
9.08
150 II
NEREUSIT
ARM2
387
15.48
151 II
REUSIT

1
2
3
4
5
6
7
8

N.P.
G.K.
E.A.
E.C.
A.B.
V.L.
V.D.
N.M.
A.M.

NAT. Dif.fram3-1Sec.
Greut.hal. incercarea
ARM1
870
34.8
145 III
NEREUSIT
TUR1
539
21.56
146 III
NEREUSIT
TUR2
575
23
146 III
NEREUSIT
AZE
512
20.48
147 III
REUSIT
RUS
279
11.16
147 III
REUSIT
FRA
648
25.92
149 III
NEREUSIT
ROU
257
10.28
150 III
REUSIT
ARM2
380
15.2
154 III
NEREUSIT

Nr.crt.

Nr.crt.
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Concluzii
 Mărimea intervalului de concentrare a influenţat în mod diferit rezultatele obţinute de
sportivii studiaţi.
 Diferenţele între timpii de concentrare nu influenţează reuşita primei încercări la procedeul
smuls cu două braţe.
 Timpii de concentrare sunt diferiţi la încercările reuşite din cadrul primei încercări a
procedeului smuls cu două braţe.
 Fiecare sportiv are un „model” de concentrare, dobândit în decursul anilor. Constanta acestui
model este o garanţie a reuşitei încercărilor.
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DIRECȚII DE ORIENTARE A ANTRENAMENTULUI CU
ÎNCĂRCĂTURI
LA PERSOANELE ADULTE NESPORTIVE
Lector univ. dr Tudor Doru
U.M.F. „Carol Davila” București

Abstract: Due to modern day`s lifestyle, dominated by technology and
informatics, peple become more and more sedentary. Sedentariness is known to
be associated whith various morbid states, such as obesity, poor body posture, a
weak muscle tone or even muscle atrophy, spinal strains, stiffness, disorders of
the cardiovascular functions, etc. In this context, the phisycall activities
adressed to unsportsmanlike adult population tend to play a crucial rol in the
battle against sedentarism and its effects, and among those activityes, fitness
programs are one of the most popular. In this paper we try to establish how the
weight trening can be oriented to serve the goals of all kinds of people,
regardless their fitness leveles or body composition.
Cuvinte cheie: antrenament cu îngreuieri, adulţi, nesportivi
Key Words: Weight Trening, Adults, Unsportsmanlike

Introducere
Evoluţia societăţii contemporane este îndreptată în general spre
optimizarea tuturor domeniilor de activitate productivă și spre creșterea calităţii vieţii. Totuși,
unele facilităţi specifice vieţii moderne (automatizarea, tehnologizarea, mecanizarea
transporturilor, informatizarea, etc.), au repercusiuni nefaste asupra motricităţii oamenilor,
care ajung să adopte un stil de viaţă sedentar. Sedentarismul este asociat cu o întreagă suită de
stări morbide, cum ar fi: obezitatea, ţinuta corporală deficitară, un slab tonus de postură,
deformaţii ale colonei vertebrale, atrofii musculare, anchilozări, dereglări ale funcţiilor
cardiovasculare, etc. Pe fondul acesta, activităţile fizice adresate populaţiei adulte nesportive
tind să capete o importanţă din ce în ce mai mare, atât în ochii publicului cât și ai autorităţilor.
Dintre formele de practicare a exerciţiului fizic pentru sănătate, unele din cele mai populare
sunt programele de fitness.
Fitness-ul a derivat iniţial din culturism, ca formă de practicare a
antrenamentului cu îngreuieri în scop preponderent sanogenetic și compensator al efectelor
nedorite ale stilului modern de viaţă, hipertrofierea musculară fiind în cazul acesta doar o
consecinţă a antrenamentului și nu scopul său principal. Fitness-ul s-a instituţionalizat sub
denumirea de Federaţia de fitness, înfiinţându-se federaţii naţionale alături de cea
internaţională, concursuri, programe, metode, teste de evaluare a dezvoltării biomotrice a
oamenilor de diferite vârste, şcoli, săli şi întreprinderi lucrative. În 1990, Federaţia
Internaţională de Culturism(FIC) a creat un sistem competiţional de fitness, iar din 2002 s-a
înfiinţat şi Federaţia Europeană de Culturism şi Fitness (EBBFF = European Body Building
Fitness Federation ). Trebuie precizat însă că nu latura competiţională a fitness-ului este cea
care ne preocupă aici, ci aspectul de masă, programele de fitness adresate persoanelor adulte
nesportive.
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Aspecte metodologice în antrenamentele cu îngreuieri
Pentru a aduce câștiguri în forţă (și/sau masă) musculară, antrenamentul cu îngreuieri
trebuie să aibă un efect anabolic semnificativ stimulând hipertrofia musculară prin eliberarea în
organism a unor hormoni dintre care amintim hormonul de creștere și testosteronul. Fibrele
musculare vizate de acest tip de antrenament sunt cele de tip rapid, albe, capabile să producă
contracţii de mare intensitate. Sistemul energetic determinant este cel anaerob lactacid.
În literatura de specialitate sunt descrise o multitudine de forme de manifestare a
forţei. Dintre acestea, amintim: forţa maximală, forţa în regim de viteză (detenta sau puterea),
forţa în regim de rezistenţă, etc. Diferitele ramuri sportive necesită, în funcţie de specificul
actelor și activităţilor motrice implicate, implicarea în procentaje diferite a uneia sau mai
multor dintre aceste tipuri de forţă. Această specificitate trebuie să se reflecte și în programul
de antrenament cu îngreuieri conceput pentru fiecare sportiv, ca și în programele de fitness și
body-building destinate persoanelor adulte nesportive (care nu practică o activitate sportivă de
performanţă).
Diferitele tipuri de forţă pot fi dezvoltate utilizând aceeași dotare materială (haltere,
gantere, scripeţi, helcometre, aparate, etc.) și în multe cazuri chiar prin exerciţii cu structură
identică sau asemănătoare. Acest lucru este posibil prin modul în care se combină în
antrenament indicii de volum si intensitate, în corelaţie cu durata pauzelor.
Intensitatea
Atât experienţa practică cât și datele din literatura de specialitate indică faptul că
intensitatea este factorul determinant în orientarea metodologică a antrenamentelor cu
îngreuieri, în funcţie de ea stabilindu-se apoi volumul de lucru și durata pauzelor astfel încât să
se poată dezvolta tipul de forţă vizat. În antrenamentele de forţă intensitatea este exprimată în
procente faţă de greutatea maximă cu care subiectul poate efectua o repetare (în formă corectă
și fără ajutor) la un exerciţiu dat. Se înţelege că această greutate maximă posibilă – abreviată
1RM - are valori absolute diferite pentru același sportiv de la exerciţiu la exerciţiu, în funcţie
de mărimea grupei sau grupelor musculare implicate în execuţie.
Volumul
Volumul de lucru în cazul antrenamentelor de forţă se concretizează în numărul de
repetări efectuate fără pauză (acestea constituind o „serie”) și în numărul de serii folosite la
fiecare exerciţiu. Între parametrii de volum și intensitate există o relaţie de intercondiţionare,
raportul fiind în principiu invers proporţional. Cu cât intensitatea de lucru este mai mare, cu
atât volumul de lucru tinde să scadă. Regula proporţionalităţii inverse guvernează și relaţia
dintre numărul de repetări pe set și numărul seturilor Cu cât numărul de repetări efectuate
dintr-un set este mai mic (datorită intensităţii crescute), cu atât numărul de seturi va fi mai
mare și invers, la repetări mai multe se folosesc seturi mai puţine. Spre exemplu, la un număr
de 3-6 repetări (cu încărcătură mare), numărul seriilor va fi mai mare (5-8 serii), în timp ce la
un număr de 12-15 repetări (cu încărcătură medie) seriile se limitează la 3. Numărul efectiv de
repetări și de serii din fiecare antrenament va fi determinat în cele din urmă de natura efortului
competiţional pentru care se pregătește sportivul sau de obiectivul urmărit.
Pauzele între serii și importanţa lor pentru dezvoltarea forţei musculare. Pauzele
dintre serii sunt un factor important în antrenamentul cu îngreuieri. Datele din literatura de
specialitate conduc către ideea că pauzele mai scurte favorizează hipertrofia musculară, aceasta
fiind pusă pe seama producţiei mărite de hormoni cu efect anabolic. Vorbind de dezvoltarea
forţei maximale, în general se consideră adecvate pauzele între seturi de 1-2 minute. Cu toate
acestea, există cercetări care menţionează că reducerea duratei pauzelor ar avea ca rezultat
creșteri semnificative ale forţei.
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Oricum, în general se consideră că pentru dezvoltarea forţei maximale pauzele mai
scurte sunt indicate, în timp ce pentru dezvoltarea componentei de forţă-viteză se recomandă o
pauză mai lungă, între 2 și 4 minute. Pentru dezvoltarea forţei în regim de rezistenţă, solicitarea
poate fi făcută cu pauze mici, de câteva secunde, sau chiar fără pauză, în acord cu natura
efortului competiţional.
Relaţia dintre numărul de repetări și mărimea grupei musculare solicitate
Se întâmplă uneori ori să întâlnim în practică planuri de antrenament concepute pe
același număr de seturi și repetări la exerciţii pentru grupe musculare diferite (de exemplu 3x810 repetări), sau folosirea aceleiași încărcături (să zicem 75% 1RM), pentru genuflexiuni,
împins din culcat, fandări, îndreptări, ramat din aplecat, etc.. Această abordare nu este cea
optimă, întrucât există studii care au demonstrat11 că numărul de repetări posibile la un procent
dat din 1RM depinde de masa musculară implicată la fiecare exerciţiu, atât la sportivii
antrenași cât și la neantrenaţi. Aceste studii susţin știinţific opinia majorităţii practicienilor
domeniului, conform căreia numărul de repetări trebuie să fie proporţional cu mărimea
grupei musculare exersate, indiferent de nivelul de pregătire al subiectului.
Direcţii de orientare a antrenamentului cu îngreuieri în programele de fitness
adresate persoanelor adulte nesportive
În cele ce urmează, prin programe de fitness înţelegem un „ansamblu de activităţi
motrice sistematic desfăşurat în scopul dezvoltării armonioase a corpului, folosind exerciţii de
gimnastică şi exerciţii la diferite aparate ( helcometre, trenajoare,haltere, gantere,bare piste
rulante etc.) instalate şi valorificate în săli special amenajate12”, în scop sanogenetic și
compensator și nu competiţional.
Din perspectiva precizată, programele de fitness adresate persoanelor adulte
nesportive pot fi orientate pe două direcţii principale, în funcţie de caracteristicile individuale
(sex, vârstă, tip constituţional, compoziţie corporală, etc.) și de dorinţele subiecţilor:
Body-building - antrenamentul îndreptat preponderent în direcţia obţinerii
hipertrofiei musculare;
Fitness – antrenamentul îndreptat în primul rând către optimizarea condiţiei fizice, a
sănătăţii și fortificarea organismului, caz în care hipertrofia musculară se face simţită (la nivel
mai moderat), ca efect al antrenamentului, fără a mai fi scop principal. Antrenamentul de
fitness, la rândul său poate avea două abordări distincte:
Fitness neuro-muscular - urmărește fortificarea organismului, armonizarea și
optimizarea funcţionalităţii sale sub aspect neuro-muscular;
Fitness aerob (cardio-vascular) – are ca scop principal controlul compoziţiei
corporale prin diminuarea ţesutului adipos concomitent cu tonifierea musculaturii, alături de
ameliorarea funcţionalităţii sistemului cardio-vascular.
Trebuie să precizăm că această delimitare a direcţiilor de orientare a antrenamentului
este de natură teoretică și nu trebuie înţeleasă în chip rigid. În practică aceste direcţii de
acţiune trebuie să se întrepătrundă, mai ales în cazul celor două componente ale fitness-ului,
pentru a asigura o abordare holistică a antrenamentului, conformă cu cerinţele vieţii.
Abordări metodologice în antrenamentele de fitness pentru adulţii nesportivi
În antrenamentele de body-building se folosesc încărcături semigrele și grele (7595% 1RM). Numărul de serii este mediu-mare (4-8 serii) în timp ce numărul de repetări este
mic (6-10 repetări pe serie). Pauzele sunt de 1-1,5 min, efortul prestat este anaerob iar
exerciţiile folosite sunt în special cele de bază, care implică în execuţie mai multe grupe
musculare și minimum două articulaţii.
11

12

J Strength, Cond Res 2006; 20(4):819-23
EEFSR (2002), vol 1, pag.172
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În antrenamentele de fitness muscular se folosesc greutăţi medii-semigrele (65-80%
1RM), numărul de serii și repetări fiind mediu (3-4 serii, 12-15 repetări pe serie). Pauzele sunt
de 60-90 sec., efortul fiind predominant anaerob. Exerciţiile folosite pot fi atât de bază cât și de
izolare (pentru o singură grupă musculară, angrenând în mișcare o singură articulaţie).
În fitness-ul aerob se folosesc îngreuieri mici-medii (40-50% 1RM), numărul de serii
fiind mic (2-3 serii), în timp ce numărul de repetări este mare (20-30 repetări pe serie sau chiar
mai mult) Pauzele vor fi scurte (30-45 sec.) sau chiar vor lipsi., efortul fiind mixt, cu
predominanţă aerobă. Exerciţiile folosite sunt în special cele de bază, uneori chiar în
combinaţii de două exerciţii, pentru a angrena simultan o masă musculară cât mai mare (de ex.
fandări în combinaţie cu flexii pentru biceps). O variantă foarte eficientă de lucru în fitness-ul
aerob este metoda circuitului, în care se lucrează consecutiv, cu serii lungi, grupe musculare
din diferite părţi ale corpului, cu pauze foarte scurte sau fără pauză. Circuitul poate cuprinde 612 exerciţii, fiecare pentru altă grupă musculară, putând fi repetat într-un antrenament de două
sau chiar trei ori, cu pauză între circuite de 3-4 minute.
Tipuri de manifestare a forţei și sistemele de antrenare specifice
În Tabelul 1 vom încerca, pe baza datelor din literatura de specialitate și a experienţei
personale acumulate în calitate de profesor de educaţie fizică, de antrenor și instructor de
fitness și body-building angrenat în programe de fitness pentru adulţi nesportivi, să realizăm o
sistematizare a celor mai importante tipuri de manifestare a forţei, împreună cu metodologia
specifică de dezvoltare folosind antrenamentul cu îngreuieri. 1RM se referă la greutatea
maximă cu care sportivul poate efectua o repetare din exerciţiul respectiv, în forma corectă din
punct de vedere tehnic și fără ajutor.
Tabelul 1: Diferite forme de manifestare a forţei și metodologia antrenării lor:
Tipuri de
manifestare
a forţei
Forţă maximă

Scopul principal

Metodologia
antrenare

Să permită ridicarea
unor încărcături
maximale

Număr mic de
repetări (1-5), cu
încărcături grele(80100% 1RM), pauze
scurte (1-2 min <)
Număr mediu de
repetări (6-10) cu
încărcături mediigrele (65-90% 1RM),
pauze lungi (2-4
min.)
Număr mediu de
repetări (6-10), cu
încărcături mediigrele (70-95%
+1RM), pauze scurte
(60-90 sec.)
Număr mediu-mare
de repetări (12-15),
cu încărcături mediisemigrele (65-80%

Forţă-viteză (detentă,
putere)

Să permită
producerea
mișcărilor rapide și
puternice

Forţă și hipertrofie
(Body-building)

Creșterea masei
musculare

Forţă și tonifiere
(Fitness
neuromuscular)

Optimizarea
tonusului muscular și
condiţiei fizice
anaerobe

de

Aplicabilitate

Haltere, Powerlifting, etc.

Sprint, sărituri,
aruncări, box, arte
marţiale, etc.

Body-building,
Rugby, Fotbal
American, alte
sporturi unde masa
musculară este un
aspect important.
Programele de
gimnastică de
întreţinere și fitness
pentru populaţia
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Forţă-rezistenţă

Dezvoltarea
capacităţii mușchilor
de a produce
contracţii repetate în
condiţii de oboseală

Rezistenţă – forţă
(Fitness aerob)

Diminuarea ţesutului
adipos concomitent
cu tonifierea
musculaturii

1RM), pauze
scurte(60-120 sec.)
Număr mare de
repetări
(15 +), cu încărcături
ușoare-medii (5060% 1RM) și pauze
scurte (30-60 sec.)
Număr mare de
repetări ( 20-30 +),
cu îngreuieri ușoare
(40-50 % 1RM), cu
pauze f. scurte (30
sec.) sau fără pauze circuit

adultă nesportivă
Jocuri sportive,
canotaj, lupte, probe
atletice de
anduranţă,etc.

În programele de
gimnastică de
întreţinere și fitness,
pentru controlul
compoziţiei corporale

Concluzii:
Obţinerea beneficiilor maxime de pe urma antrenamentelor cu îngreuieri nu este un
lucru simplu. După cum am văzut, factori precum intensitatea antrenamentelor, volumul de
lucru și durata pauzelor joacă un rol determinant.
Mulţimea de date din literatura de specialitate este uneori contradictorie, ceea ce
îngreuiază misiunea antrenorilor și a sportivilor.
Intensitatea solicitării este factorul determinant în orientarea antrenamentului, dar
aceasta trebuie corelată cu numărul de repetări și de serii (indicatori ai volumului) și cu durata
pauzelor.
Nu în cele din urmă, toate aceste variabile trebuie acordate, sau mai degrabă trebuie să
decurgă din modelul efortului de concurs pentru care se pregătește sportivul sau din
particularităţile individuale ale adultului nesportiv, în funcţie de caz.

Bibliografie

Baroga, L. , (1981) , Culturismul pentru toţi, Editura Sport-Turism, București
Baroga, L, (1984), Educarea calităţilor motrice combinate, Editura Sport-Turism, București
Bota. C., (2002), Fizilogie generală. Aplicatii la efortul fizic, Editura Medicaid, București.
Damian, Șt, (2010), Super Fit. Esenţialul în fitness și culturism, Editura Corint, București
Demeter, A., (1972), Fiziologia sporturilor, Editura Stadion, București.
Hidi, I., (2008), Fitness – Bazele antrenamentului, Editura Bren, București
Nicu, A., Constandache V., Vrabie, A., Roibu,T. , (2002) , Enciclopedia Educaţiei Fizice si
Sportului din România, Editura Aramis, București
Sharkey, B., (2007), Fitness and Health, Human Kinetics, Hong Kong
Silvester, J.L., (1992), Weight trening for strenght and fitness, Jones and Bartlett Publishers
International, London
www.muscleandfitness.ro/

Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VII nr.1 (23) 2011

83

CONSIDERATIONS REGARDING SPORTMEN’S DIET
Mihaela Apostu,
UNEFS Bucureşti
Abstract
Alimentary diet consists of the amount of food which leads to
satisfaction of an individual or a group of people’s energetic necessities, through
macronutrients (protein, carbohydrate, fat), micronutrients (vitamins, minerals)
and through water.
In order to establishing a food ratio, one must take into consideration
macronutrients’ repartition, more precisely: 12% of the energetic contribution
must be provided by proteins (meat, fish, dairies, soy, dry vegetables), 30-35%
must be provided by carbohydrates (butter, margarine, oil) and 53-58% by fats,
from which maximum 10% fast fats (sweet foods).
During a one-year training process, the sportsman’s organism goes
through functional and metabolic changes, induced by each stage: efforttraining, competion and trazition (retrieval). All of these elements lead to the
make up of a food ratio that has different nutrient requirements. This way, more
types of diets are highlighted: basic alimentation (for training), before the
competition, during the competionion and recovery alimentation (after the
competition).
Keywords: energetic necessary, performance physical effort, diet
regime

Introduction
More researchers are concentrating on the sports nutrition, and a constant increasing
number of articles in scientific journals target the relationship between nutrition and athletic
performance. As a result of this, old paradigms are verified and the new ones are created.
If the athlets follow a training plan and nutritional program, they are likely to be
successful and healthy, but mistakes could result in career-ending injuries. The sports medicine
literature is filled with cases of athlets who have used the „ergogenic products from the
market” with disastrous, or even fatal, results. This paper tries to guide the athlets, coaches and
the other sports and health professionals who work with them towards proper nutrition. From a
nutritionally point of view can make the difference between a adequate state of health while
pushing the body as hard as it can go and possible injuries.
Food ratios are established first of all acording to the different aliment types (fruits
and vegetables, dairies, cereals, dry vegetables, potatoes, meat, fish, eggs, etc) and then
according to the provided alcoholic beverages’contribution (10% of the total energetic
contribution). Furthermore, in order to create a good alimentary regime, one must always take
into consideration the eating habbits (ratio, frequence, prefference), possible restraints (bugget,
supplying food), as well as adaptations dictated by the physical activities of the subjects.
In order for process of digestion and absorbtion of nutrients to take place correctly,
the meals must be divided according to the organism’s biological time. This way, metabolic
processes will take place with high intensity and constantly. Because of this reason, daily food
ratio should be divided like follows: 20-25% breakfast and 10-15% dinner, both consisting of
light food. Lunch, which unfortunatly is often skipped due to a busy schedule, must contain
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50-55% of the food. It is recommended there that between the mail meals, 1-2 more meals are
added, secondary (snaks), that are least consistent (Bernardot D., 2006).
Recommendations for training diet
A sportsman’s diet must cover: all the basic energetic necessary ((1 kcal/ body
kg/hour), the energy required for thermoadjustment (8-10% from the daily ratio), the energy
necessary for the dinamic action of nourishments (5-10 % from daily ratio), the necessary
amount of energy to sustain the growth process (up until 16-18 years old), assimilation defficit
(10-15% out of the total calories are losses), the energetic amount for maintaining a
performance physical effort (training, competition), the necessary amount of energy in
intelectual or professional activity, as well as a caloric necesity demanded by unpredictable
situations (disease, daily stress) (Powers, 2004).
It is because of all this that an appropiate alimentary behaviour is recommended, one
that balances macronutrients’ proportions, respects the principles of foods association and has
the following targets:
 a diverse and balanced diet;
 native elements input (not cooked), alkaline and with vegetal fibres;
 a diet poor in fats and that contains minimum amounts of sugar and salt;
 a limited use of alchohool;
 avoiding preserved noutriments;
 adding nourishing supliments to the diet (oligoelements, vitamins, active biological
substances – antioxidant elements, carnitine).
Statistically speaking, the daily food ratio for sportsmen should include:
15% milk and dairy products;
10% meat, fish and derived products;
2% eggs;
15% vegetables and fruits;
40% cereals and dry vegetables;
10% alimentary fats (butter, sour cream, oil, cream);
8% sugary products.
On top of all mentioned before, elementary nourishing trofines must respect the
following conditions (after Institute of Medicine) :
 carbohydrates – must ensure 55-65% from the caloric ratio (9-10 g/body kg); 75% must be
mono and/or di type;
 fats – must represent 20-25% of the caloric necessary (1.5- 2 g/body kg); 70% must be
unsaturated fats and phosphate vegetables;
 proteins – must suply 15-20% from the caloric consumption (2 -2.5 g/body kg); most
frequently represented by complete proteins (as essential aminoacids suppliers), partially
complete proteins (from cereals) and incomplete ones (gelatine);
 vitamins and minerals.
The daily food ratio for sportsmen can be established through many ways, the most
common one taking into consideration the sports’ profile as well as the training period per day
(4-6 hours daily). (chart 1.1.)








Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VII nr.1 (23) 2011

Sport profile

Caloric necessary

Aerobic
resistance trials

4500 – 5000 kcal

Resistance
force trials

–

Force-speed
trials

5500 – 6000 kcal
3500 – 6000 kcal
(depending on the weight
category)
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Macronutrients
maintenance
 Carbohydrates – 60-65%
 Fats – 22-26 %
 Proteins – 14 -16 %
 Carbohydrates – 56-58 %
 Fats – 26-28 %
 Proteins – 15-17 %
 Carbohydrates – 54 %
 Fats – 28 %
 Proteins – 18 %

(boxing, judo)
Sports games

5000 kcal

Gymnastics

2000 – 3000 kcal

Chess, firing si
bowling








Carbohydrates – 56-58 %
Fats – 26-28 %
Proteins – 16-17 %
Carbohydrates – 46-50 %
Fats – 26-28 %
Proteins – 18-22 %

identical for people who
don’t do sports
(which adds to the input
in effort)

Chart 1.1. The necessary and the caloric maintenance of sportsmen according to
sports’profile (after Donath-Schuler, 1980)
Another method to estimate the caloric ratio is the one that uses the caloric input/per
hour according on the sportsman’s activity and the quantity and quality of the performed effort
(duration, intensity, complexity), as well as environment factors (medium altitude, wind) (chart
1.2.).
Speed and medium trials, gymnastics,
swimming, fencing, boxing, artistic skatting, firing
Throwing, polo, fights, cyclism, sky, basketball,
ice hockey, handball, rugby, canoeing
Athletic long-distance trials

60-65 kcal/kg/hour
70 kcal/kg/hour
75 kcal/kg/hour

Chart 1.2. Caloric input/ hour depending on physical activity
The diet during training must ensure the energetic consumption during the entire
training period, taking into consideration the features of the specific effort, climatics
conditions, sportman’s age and gender (chart 1.3.). Nourishing elements that compose the
sustaining ratio target the increase the muscular and liverish glycogen (especially during
endurance effort) or muscular hipertrophya (when it comes to sports that involve force)
(Apostu M., 2010).
Ergotropic ratio (hiperprotein diet) is done by suplimenting the diet with 1-1,5 g of
proteins during 8 weeks, while performing specific trainings that help the development of
muscular mass (4-6 hours/day). The performed studies show an increase in the active mass
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with 2-3 kg, in the detriment of fat tissue (though without causing a functional deterioration in
the liver or kidneys), with the help of anabolic stimulus type L-carnitine, arginine aspartate,
vitamin E or B6 (Simonson E., 2000).
Marathon, medum and londdistance trials, swimming 200-1500
m, fond sky, biathlon (resistance
sports)
Driving feature: resistance
Caloric input: 4500-5000 kcal
Rowing, canoeing, cyclism
(road), speed skating, alpinism.
Driving
feature:
force,
resistance
(endurance
effort
prolonged by force)
Caloric input: 5500-6000 kcal
Boxing,
judo,
handbal,
basketball, rugby, tennis, hockey,
polo
Driving feature: speed, forcespeed, resistance and coordination
(intervals prolonged effort)
Caloric input: 5000 kcal
Figure skating, speed skating,
alpine skiing, jumping trials, fencing,
speed athletic trials, cyclism (pist),
swimming
(100
m),
modern
pentathlon, table tennis, voleyball
Driving feature: force-speed
(anaerobic effort)
Caloric input: 3600-6000 kcal
Weight lifting, throws trials,
gymnastics
Driving feature: force
Caloric input: 5000-6000 kcal
Firing, bow, mechanical sports,
riding, bowling
Caloric input: 4500-5000 kcal

a rich in glycogen content
is
the
main
factor
in
performance;
increased
carbohydrates rate

60
%
carbohydrates
25 % fats
15 % proteins

increased
level
carbohydrates and proteins

of

59
%
carbohydrates
24 % fats
17 % proteins

a contain rich in phosphate
elements, carbohydrates and
proteins

54
%
carbohydrates
28 % fats
18 % proteins

increased
amount of proteins

necessary

increaced proteins and fat
rate
Foods
rich
in
carbohydrates and phosphate
proteins, but poor in fats

52
%
carbohydrates
28 % fats
20 % proteins

42
%
carbohydrates
36 % fats
22% proteins
56
%
carbohydrates
24 % fats
20 % proteins

Chart 1.3.. Diet during training, specific to a certain type of sport
(adapted, after the American Academy of Sciences)



Conclusions
During the training period, the sustaining diet targets:
The growth of protein contribution in the following meals that succeed physical effort by
tracking down the increase of the force as well as the general resistance or the organism;
the muscular tissue intensifies the anabolic process during effort (Apostu M., 2010).
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Increasing the diet with carbohydrates, B and C vitamins (as participate of energetic
metabolic paths) for development of general organism’s resistance; it recommends fresh
fruits and vegetables (Apostu M., 2010).
Up grading the diet with animal phosphate elements (milk, meat) in the end of the training
period (when excercises to improve speed are more frequen). Proteins are metabolized in
glycocol (compound of phosphocreatine that produce ATP) and methionine (it produces
choline, a component of acetylcholine – a chemical mediator in transmitting passing the
nervous influx); gelatin administration is recommended (cartilages are rich in glycocol)
and casein (rich in methionine) during meals before speed effort (as the stimulating effect
over the nervous system can be seen an hour and a half after ingestion) (Rinderu, ET,
2004).
The food’s weight should not go over 2,5 kg, and caloric procents should be taken into
consideration when mixing products, according to their vegetable or animal provenance
(each meal should be different), as well as the compensation for throphine loss through
processing (fruits and vegetables are served raw processed).
The daily menu has to contain at least one element based on fibres (7-8 g), with an
enterokinetic effect, the duration of the stomach’s evacuation process being a hold back in
performing any physical activity (this is why it is recommended that there should be a 3-5
hour break between meals); the sportsman does not start a training with a full stomach, and
will have dinner 2-2,30 hours before going to bed, in order to avoid insomnia or digestive
problems.
Daily alimentation can be influenced by evironmental temperature (at over 30 degrees C
the appetite drops, and at less than 15 degrees C the intestinal transit is accelerated).
Achieving satiete is conditioned by the amount of administered food (high in case of
vegetable products and low if the products have animal origin or if they are rafined
products – concentrated).
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COMPONENTELE MODELULUI SOMATIC ÎN TENISUL FEMININ
NAŢIONAL SI INTERNAŢIONAL
Prof. drd. Buzărnescu Mihai
Liceul Mircea Eliade

Abstract: Both the subject and her colleagues have traveled the great
performance milestones. For predicting height were pursued and approximate
formulas for assessing the growth of data subjects according hereditary. Weight
of these players is between 60-68kg, is in a balanced ratio of height. Elasticity of
the chest is an indicator of average value and size of arms increases the
potential game. Trend of increasing height in the field of sports games has been
like in tennis it is an attribute into account, but it is an essential criterion of
consecration. Field speed, anticipation of opponents blows and the various
techniques in handling the rocket hit near the net to some extent replaces the
small height of player that fits within these parameters and have dominated the
tennis world.
Key-words: player, model, height, weight, size;

Introducere
Mihaela Buzărnescu şi generaţia ei au confirmat în parte ipotezele modelului de
selecţie, pregătire şi participare în concursul naţional şi internaţional. Debutul ei în procesul de
instruire (de antrenament) a avut loc în anul 1993. La vârsta de atunci, 5 ani, folosind formula
predicţiei înălţimii la 18 ani, când somaticul ei în acest plan va fi de acum stabilizat, ne-a
confirmat înscrierea ei în înălţimea mai joasă a jucătoarelor de tenis de top.
Nivelul actual reflectat în literatura de specialitate
Formula este cea găsită în cercetările anilor 80 a Centrului de Cercetări pentru
problemele sportului al C.N.E.F.S. În acest scop, se folosește relaţia procentuală existentă între
media pe ţară a înălţimii la 18 ani și media pe ţară a înălţimii fiecărei vârste cuprinse între 10 și
18 ani13. Acordând mediei înălţimii pe ţară la 18 ani un procent de 100%, rezultă că:
-la 17 ani, înălţimea fetelor reprezintă 99,87% din cea finală; -la 16ani - 99,56%; -la
15ani - 99,05%; -la 14ani - 97,67%; -la 13 ani- 95,35%; -la 12ani - 91,83%; -la 11ani 87,75%; -la 10ani - 84,33%.
Pentru aprecierea înălţimii probabile a unui prepuber sau puber la sfârșitul pubertăţii
se procedează astfel: se măsoară înălţimea persoanei căreia dorim să-i facem prognoza, după
care se înmulţește înălţimea aflată cu 100, iar rezultatul se împarte la valoarea procentuală ce
revine vârstei respective. Există și formule genetice de estimare a înălţimii adultului, pornind
de la cunoașterea înălţimii părinţilor (J. Malina)14: înălţimea fetelor este: (Im+It)x 0,923 în
care: It=înălţimea tatălui și Im=înălţimea mamei
2

13

A. Nicu, Antrenamentul Sportiv Modern, Edit. Editis, București, 1993, pag .63-64

14

A. Nicu, Antrenamentul Sportiv Modern, pag 63, Edit. Editis, București, 1993
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O altă formulă de apreciere (aproximativă) a creșterii în înălţime a băieţilor și a fetelor în
funcţie de datele ereditare, respectiv de statura medie (M) a părinţilor, este rezultatul unui studiu
efectuat pe sportivii practicanţi numai ai jocului de volei, în care selecţia se orientează către talii
foarte înalte (M. Șerban, P. Hillerin) unde statura băieţilor (Sb)=M+12; statura fetelor : (Sf)=M-5;
media părinţilor (M)= statura tatălui+statura mamei;
2
Autorii atrag atenţia că statura probabilă, după formula de mai sus este minimă, iar în mod
normal juniorul poate depăși rezultatele din calcul. Exemplul cel mai concret în acest „studiu de caz”
este chiar cazul nostru unde, aplicând formula de mai sus avem următoarele rezultate:
182+159=341x0,923= 157,37cm, iar cazul nostru are înălţimea de 172 ;
Am amintit și de predicţia făcută de la 10 ani, raportând înălţimea anuală înmulţită cu o
constantă de 100 (%) și valoarea dombândită împărţită la procentul înălţimii fiecărui an din intervalul
măsurat. Deci, selecţia dispune de formule de predicţie. Întrucât tenismenele din generaţia M.
Buzărnescu nu au putut fi măsurate la 10 ani, am folosit datele antropometrice găsite în fișierele
Institutului Naţional de Medicină Sportivă din București, care ne-au permis să studiem și să
ierarhizăm înălţimea și alţi parametrii antropometrici.
Problematica abordată
Din tabelul de mai jos, rezultă că la vârsta maturizării antropometrice (din cele de 18 ani) cea
mai mare înălţime o are I. Begu de 178,9 cm, urmată de S. Cârstea cu 174,4; R. Olaru cu 171cm, M.
Buzărnescu cu 170,1cm, A. Dulgheru cu 169,5cm și M. Niculescu cu 166 cm, valori situate mult sub
media înălţimii jucătoarelor din primele 10 locuri WTA, unde media depășește 178 cm: surorile
Williams, M. Șarapova, J. Jankovic, A. Ivanovic, E. Dementieva, C. Wozniacki (a se vedea tabelul nr.
1).
Înălţimea primelor 20 sportive WTA în perioada 2000-2010
Tabel nr. 1
Nr. Juc.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nume și prenume
Azarenca V.
Clijsters K.
Davenport L.
Dementieva E.
Hantucova D.
Henin J.
Ivanovic A.
Jankovic J.
Kleibanova A.
Pavlyucenkova A.
Penetta F.
Petrova N.
Safina D.
Sarapova M.
Schiavone F.
Stosur S.
Vesnina E.
Williams S.
Williams V.
Wozniacki C.

Înălţime
1,80m
1,74m
1,89m
1,80m
1,81m
1,66m
1,86m
1,77m
1,81m
1,77m
1,72m
1,78m
1,82m
1,89m
1,66m
1,72m
1,76m
1,75m
1,85m
1,77m
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Greutatea jucătoarelor oscilează între 60-68 kg, realizând un raport echilibrat cu
înălţimea. Cu cât diferenţa numerică între înălţime și greutate va fi mai covenabilă, adică de
10-12 unităţi, cu atât viteza de deplasare, de execuţie și rezistenţă a jucătoarei (lui) va spori. La
fete diferenţa între cele două repere antropometrice este 10-14 unităţi, caracteristice marelor
jucătoare: surorile Williams, C. Wozniacki, K. Clijsters, E. Dementieva, J. Jankovic. De
asemenea, anvergura braţelor este aproximativ egală cu înălţimea sportivelor respective.
Elasticitatea toracică este un indicator funcţional, de valoare medie, ceea ce înseamnă
că pregătirea aerobă este susceptibilă de ameliorare, oscilând între 10-13cm ( a se vedea tabelul
nr. 2).

Tabel nr. 2
Indicele

M.B.

18,0

60,1

170,3

169

Elasticitat
e
toracică
10

S. C.

18,0

66,0

174,4

171

12

S. H.
A.D.
M.N.

18,0
18,4
18,3

60,1
61,0
64,2

165,0
169,5
166

162
173
168

11
13
9

R.O.

18,0

62,6

171

170,5

11

68,0
63,8

178,9
166,5

77,5
170

10
7

I.B.

Vârsta
în ani

Greutate
în kg

Înălţimea
în cm

Anvergură
în cm

Datele antropometrice ale subiectului de caz, Mihaela Buzărnescu privind înălţimea, o
situează pe locul 4 în grupul celor 8 jucătoare din România. Din comparaţia valorilor, rezultă
că, din punct de vedere al înălţimii, ea se încadrează în grupul celor care măsoară între 1,701,75m, cu mulţi cm (10-15cm) sub nivelul jucătoarelor de top WTA ce au înălţimea între 1,801,90 m. Prognoza înălţimii calculată de noi de la vârsta de 10 ani s-a confirmat, grupul
româncelor situându-se în jurul înălţimii de 1,70-1,75 m. Alcătuind un tablou sinoptic al
jucătoarelor care domină tenisul mondial în primul deceniu al acestui secol, constatăm că
valorile înălţimii jucătoarelor de tenis din România și implicit al M. Buzărnescu, se încadrează
în partea de jos a clasamentului acestui parametru obiectiv, care este al înălţimii jucătoarelor de
tenis din lume și din ţara noastră. Evident, înălţimea nu constituie singurul criteriu esenţial al
consacrării și superiorităţii în viaţa competiţională, atât de intensă și răspândită, cum subliniam,
pe mapamond.
Pe lângă înălţime, s-a constatat că și anvergura braţelor mărește potenţialul de joc al
fetelor mai ales în venirea lor repetată la fileu.
Acest atribut anatomic pe care americanul Stan Smith îl avea, l-a ajutat să câștige
finala turneului de la Wimbledon din 1972 în detrimentul lui Ilie Năstase.
Această tendinţă de sporire a înălţimii, îndeosebi în sfera jocurilor sportive (baschet,
volei, handbal) s-a înregistrat mai temperat și în tenis, în topul primelor 50 de jucătoare WTA
aflându-se și o jucătoare cu o înălţime mai mică de 1,70m. Înălţimea cea mai mare dintre
jucătoarele românce a avut-o Irina Spârlea, cu o înălţime de 1,84m.
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În aceste cazuri viteza de deplasare, de anticipare a jocului adversarei și tehnica prizei
rachetei cu o singură mână în execuţia loviturii de forehand, de smash, de voleu și detentă
suplinește într-o oarecare măsură înălţimea mai mică a jucătoarelor.
Exemplul cel mai elocvent în această situaţie îl constituie Justine Henin (Belgia), care, deși
are înălţimea de 1,68m, n-a împiedicat-o să fie pe locul 1 WTA ani de-a rândul.
Concluzii
Generaţia jucătoarelor de tenis din ţara noastră se înscrie în curba ascendentă a jocului,
înregistrat în ultimele decenii pe plan internaţional. Poziţiile ocupare de jucătoarele noastre vor
avea premise de modificare pozitivă, numai în condiţiile în care procesul de selecţie va urmmări
stăruitor ca valorile somatic, motrice, tehnico-tactice și psihologice să corespundă realităţilor
modelului consacrat de tenisul anilor următori.
Performanţele lor la individual și dublu se explică prin:
-selecţia somatic (statură, anvergură, greutate) și vârsta efectuărilor iniţiale se înscriu în
tendinţa întâlnită în practica internaţională, corespunzătoare vârstei de 5-6ani;
-înălţimea jucătoarelor noastre nu se înscrie în modelul majorităţii jucătoarelor care
domină clasamentul WTA în perioada anilor 2003-2010;
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Abstract
The ideological interest in the struggle for victory in sports turns the fan, the spectator
and the activist into precursors of the diverse human behaviors. Thinking about the sports
phenomenon as dangerous excitement, one which drives individuals and groups to risk death
has become a concern of not only educational policy but also scientific studies. That
excitement, when taken to extremes, may be a violent driver of human masses both in the
ecstasy of victory and in the agony of defeat. Literal references by Norbert Elias and Hannah
Arendt start by identifying the epistemological break of “sport”, “passion” and “violence” to
understand the dangerous emotions which surround sports, especially soccer.
Keywords: Passion, Violence, Sport, Elias, Arendt.

Introdução
The sport space is an object crisscrossed by cultural, social, economic and political
boundaries which are balanced on the possibilities and unpredictability perceived in any social
phenomenon. As the determined space normative does not preclude direct or indirect attitudes
capable of fostering or inhibiting behaviors, contact socialization begets social interaction and
realizes behavioral changes in the actors’ involved forms of actuation over on another. As a
consequence, sociability keeps individuals cohesive by adhering to a sport which is represented
by the ‘team’s colors’, by collective interests which overcome individuality and by
deliberations which become flags in the attraction of sports. The association of communication
processes appears from the interaction of voices. It settles the past and modifies behavior of
various people in the present when they gather in groups be it because of the joy of winning, be
it because of the sadness in defeat.
Competition is the struggle for the existence of mutual interests and the destruction of
future thought in the confluence of the here and the now in the ebullience of the stadium
bleachers. We believe that excitement manifests itself spontaneously in the call of the ‘roar of
the crowd’ and reaches megaton ranges in an impressive paroxysm. Researchers even state that
those who can mingle their voice into the collective voice of dense, thick, restless human
masses in stadiums have no access means to the significance of the sport. Huizinga (2004, p.
54), however, states that the collective catharsis the ancient Greek enjoyed in theater, “The
wild song, doubtlessly is also the song of satiation and freedom which overcomes all reticence
all mistrust and all daily annoyances and rise up in the name of sport”.
The goal here is thinking about the sport phenomenon as a dangerous emotion, one
which induces individuals and groups into risking death. We have considered the hypothesis
that emotion, led to extremes, can be a violent mover of human masses both in the ecstasy of
victory and in the agony of defeat.
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Sports and sportsmen
The social movement which is sports presents itself to sociology in its raw state we cannot separate the overall view from the details. What we propose are argumentative
perspectives which lead us to the analogy of thinking sports as a phenomenon which is cultural
in its specificities. We are aware that sociological knowledge imposes itself by the originality
of the meaningful facts analyzed from various vantage points, even in the subjective thinking
of writers, researchers, poets and artists who have given sports a universal and readily available
place, which significance ranges from the one extreme of immaterial strength to the fatal
weakness when facing an opponent in an insignificant time (Kowalski, 2009a).
Among the significant manifestations, it has been deemed a panacea based on the
Coubertinian maxim of mens sana in corpore sano. It has also, however, been part of the most
baffling discourses from ‘ism’ - nationalism, patriotism, nazism, fascism, populism, etc. political logic. It faced mercantilization, caught in the crossfire between being professionalized
or not. It went back to having the Olympian gods as its symbol and its most visible
representative, soccer, has already been condemned as being “the opiate of the masses”
(Kowalski, 2009a, p. 297).
What we can affirm is that sports remain as an accessory at times, to expose and
illustrate the ideas of identity and moral and aesthetic values such as good, beauty, human
nature, human vices and virtues. Sports are subject and object in an observance process.
Representatives of the sports world, athletes and officials react with insolence, sometimes with
annoyance and disdain to the 21st century intellectual world, which does not refuse awareness
to such a high visibility factor as sports. We do not condemn a priori its present merits based
on the past.
Athletes, long ago indoctrinated and enmeshed into canon, compared with
legendary and heroic characters from human history, present themselves to spectators with
obstinate expressions and the smiles of joyful jesters. They are men in conflict - Faustian and
Apollonian - used to appreciate complimentary speeches and award ceremonies. It is precisely
in the media, in the press that the sportsman presents himself more conspicuously. Professional
sportsmen expect, after every match, every bout, every race his share of compliments and
praise, and they measure their stature by the homage’s which are made to them, just as movie
and rock stars do. That is the modern hero worship which doubtlessly contributes to maintain
sports in a position of major eternal (Kowalski, 2009a).
The attraction sports competition drives is a modification of instinct by culture. As
sports manifest themselves in their deepest levels of social representativeness, it presents itself
as a claim of the human agonic instinct. In this argumentative perspective, it is possible,
through the study of sportsmen behavior, to draft a sketch first proposed by Thorstein Veblen
in The Theory of the Leisure Class, “sport is represented as a means of de-suppression
comparable to war” (Veblen, 1994, p. 252).
Two elements can be derived from Veblen’s theory - on one hand we have the
deep-rooted needs, close to the instinctive impulse and on the other the cultural dogma. Both
are strongly confirmed - one by class (or other social divide) and the other, stronger, - the
authority driven from expression of a people - being the safest means for culture to recover the
former and is this, precisely, the organized competitive game - sport.
Cinema and violence control in sports
Let’s take a famous case to elaborate a few considerations on sports violence agonism - highlighted in individualism, in survival of the fittest as natural law, with the caveat
that no man lives for himself. The question here is no other than social darwinism - the
reconciliation between the agonic instinct and the fraternal need which can be seen in the
majority of sports narratives. Emotion control is about the behavior imposed to the
player/athlete. Team sports allow him to fight/play against an adversary using every means
made available when rules are built on society’s non-punitive context. Sport makes use of the
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possible limits of the allowable which the same society forbids to itself - violence and brutality,
empty strategies, intimidation and, in extremes - humiliating behavior. The player feels
vindicated he is fighting a selfless fight, yet combat it is - for his team and its colors, for his
country, his nation, his flag - and he uses all which is given to him by the rulebook, to its
ultimate limits, in the off chance his sportsmanship makes him a winner (Huizinga, 2004).
To Mandell (1986) the invention of rugby by the british and of football in the US,
team sports in which the extreme violence allowed follows hand-in-hand with an extremely
rigorous attention to the rules, reflects the power of conflict among the anglo-saxons - great
physical exuberance allied to an equally demanding instinct for gregariousness.
In studies on transformations suffered by football in the US and in Britain, Norbert
Elias and Eric Dunning noticed that at first Americans feared excessive brutality but at the
same time derived pleasure from them and, as a result, felt great difficulty in recognize
meaningfulness in violence outside the gridiron. After the intervention of US President Ted
Roosevelt in 1905, tactics and technique developed and perfected the pass and the fast game,
therefore reducing the number of grave - often fatal - accidents, which led to the need to
define, limit and subject to conventionality the symbolism of violence in sports (Elias &
Dunning, 1995).
The quick insertion of agonic impulses in sports and the need of self-affirmation
through competition continue to be the Western society’s routine. The individual is ever more
impregnated with it, almost always unaware of it, even at a time in which the means of
satisfaction become scarcer. Whenever the imbalance between ends and means to victory is
excessively intense, violence rears up as the last resource. We give as an example Kowalski’s
(2009a) analysis of the cinematic medium and its numerous movies dedicated to combat sports.
We dedicate ourselves to boxers, highlighting the movie Somebody up There Likes Me, which
tells the story of world champion Rocky Graziano.
The story unfolds to the audience following the same format the American ideology
turns the ‘athlete’s’ savage instinct into a channeled, responsible violence, regulated into a
combat sport. So logic and rational, in theory, as collecting the energy from the maelstrom of
emotions, that, during the film we see the following expository sequences:
First Round - the deprecating and dramatic content - young Rocky [still Barbella] had
been long beaten and terrified by his father, a failed boxer;
Second Round - the mimicry of the suffered and repressed violence - when teen-aged,
he draws revenge from his father by assaulting any authority figure. He beats them up savagely
and intent on murder;
Third Round - redemption and transformation - Rocky continues to beat men
savagely, but now on the ring, following the rules of the ‘noble art’. He now understands,
thanks to sport teachings that his true enemy was not his father, but others, those who
perpetrated the social injustices which had knocked old ‘Fighting Nick Bob’ - his father’s
boxing nickname - down to the mat, for not being a successful boxer. Instead of symbolically
murdering his father in each fight, he avenges him. The same hatred which made him a
dangerous criminal now turns his boxing gloves into the sword of the avenging angel.
We can witness than the construction of a myth, where the explosive forces generated
by an acute social imbalance are transfigured by flattering and non-quieting illusions - the
passions in cinema, media, and literature and sport spectacles. News reporters, writers and
novelists have always derived their most brutal and pressing effects from sports spectacles. In
another example from the cinema medium, which brings the audience into its fold is Million
Dollar Baby. The myth of the good sportsman, virtuous, rewarded by victory alone comes
about to ensure the proliferation of Apollonian and Dionysian and, when those are worn down
to nothing, the Faustian come onto the stage. Those modern horsemen of the apocalypse make
triumphant the power of brute strength, invariably combined with seductiveness, take sport to
another realm - a symbolic amalgamation of justice.
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The critics have not highlighted strongly enough the meaning of the disintegration of
the symbolic atom represented in cinema by the notion of a triumphant, quick and doubtless
virtue - brute strength. In the scene of our protagonist’s last fight and final destiny, we must
consider that Maggie (the ‘Million Dollar Baby’) won. In the subtle and substantive war on
fist-borne violence, hers is an exclusively moral victory. In spite of her death, she gains respect
from her spectacular struggle in hopes to attain physical prowess, fulfill her dreams and
overcome obstacles, which, in the spectator’s view is the uncontested way to become a
champion in sport, a winner in life and an eternal victor.
No less evident is the hypothesis that the hero is no longer necessarily the boxing
champ. The sport is conceived as a game aimed essentially to be a competition which provides
licit means of reaction against the fascination of violence and which checks the sports
discipline subjected to the inferiority of the attraction exerted by the risk of loss of life.
What we can reference here is that, in literary and audiovisual works we mentioned,
there is a pseudo-pathological conflict in the struggle for victory which offers an evident drama
interest, but which social reach, even taken into consideration the fascination assured to them
by the sensationalist media, the so-called action movies and action novels remain limited, and,
in any case, it is difficult to measure their reach into the public awareness.
We can thus highlight two elements, which, in the current understanding of the
situation, are of fundamental importance:
1st - the public and often collective aspect of sports events;
2nd - the notion of measurable physical prowess and therefore susceptible to engender
comparison of results and records and the inevitable ‘writing one’s name in the History books’.
It is therefore highly unlikely to hope to encourage athletes to believe they have come
to the stadium to submit to de Coubertin’s maxim, penned onto the Olympic torch that states
“The important thing in life is not the triumph but the struggle”, as each is there solely to win.
The goal highlighted above was already present in the Baron’s definition, concerned above all
with the pedagogical aspect: “Sport is the habitual and voluntary cultivation of intensive
physical effort motivated by a desire for progress and which is not afraid of risk”.
Is not possible to add any semblance of judgment of values to such definition without
making a mockery of it, Coubertin himself wrote in his Pedagogie Sportive: “The educator is
the one who shall imprint onto sport its moral rules”. It falls beside this purpose to study this
particular sort of orientation which can be qualified as a distortion, but simply to make evident
such aspects of sport that can transform sport as medium and part of the culture. The
configuration of learned behaviors is a tool for action, thoughts and emotions which, though
under social control, may come to impart specific significance to a society - in every place in
which the rule manifests itself and local culture is present. Another crux often in the press, in
the media and in political speeches are clichés like “sports is a social melting pot”, or “sport,
the international language” or still, in de Coubertin’s - wrongly lifted from the Greeks apology “mens sana in corpore sano”, which betray the Apollonian tendency and masks the
reality in the myth of perfect bodies exuding health.
Reification and mystification of the social relationships between athletes and
spectators, often disorganized and unconscious of their roles, offer themselves to
approximations of the nature of symbolic violence - the disorganized gesticulating and
vocalizing signifying mainly a need for violent emotions aggravating some kind of
fundamentalism and fanaticism, but which shall be characterized here as dangerous emotions
(Kowalski, 2009a).
We observe that this qualified alienation makes common spectators - when they
become fans by entering the stadium - abandon their identity and become one of a multitude of
bellowing machines with a common purpose - no longer sports enthusiasts, but aficionados. In
some countries the influence of such individuals is extremely necessary to the sport they
believe massive attendance to be indispensable.

96

Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VII nr.1 (23) 2011

A dangerous passion: controlling violence in sports
We are used to judge each other whenever the established criteria are set up for
societal control and offer society’s active formalization leads us to establish subjective controls
- strict and restrictive etiquette when the self-control of consciousness is not always available.
Subjective behavior - in group/out group - some characteristics are more desirable
than others - prestige, love, health - and often things get out of hand, or rather, there are more
restrictions behind the body than inside the clothes. If to 19th century etiquette followers loosefitting clothes were a sign of loose morals and not even corsets were able to fix the problem,
20th century emotion-control brought shame and society-borne fear of rejection when people
ceases being free from their deepest wealth, embarrassing themselves from a number of other
pleasures to mortify themselves in the dissemination of passions.
Passion, feelings, behavior and conduct which cannot be explained under control, as
soon as any relevant social motive power arises, it is surrounded by enterprising men who
endeavor to make it work on behalf of the collectivity’s greater interests. The elaboration of
myth is transfigured by non-tranquilizing emotions - passions.
Passion is a convention which calls up mythological metamorphoses into the magic of
moral and social transformation of human beings. Though contradictory, human conversion
does not escape the incontrovertible powers of persuasion over a public used to watching on
the movies, on the media and in literature never-ending parades of miraculous redemption. It
seems to be inevitable not viewing sports under that same perspective of redemption and
transformation of human character. The same way the normative and stereotypical notion of
behavior allows for the introduction of useful simplification into the chaos that are raw
instincts, the rules of sport intervene to surrender control from the need of violence to
representatives of the orthodoxy (Bodei, 1995).
We may add that social codes, packed into moral good behavior rules for public and
collective consumption, when tied to the media, gain powers of regulation and control of
violence in general. The rigid and authoritative consciousness, good manners and the
gentrification in the largest social centers in the 19th century masked dangerous emotions
through social postures of public self-coercion turning part of personal conscience into
society’s disciplinary force, as every public manifestation is conditional on moralization and
reputation and celebrate social regulation in the contract with each other.
For solid reputation and self-disciplined morals, the support for changes in behavioral
attitudes and conduct that self-regulation denies the undesirables - the golden rule of good
manners - is to do unto others as you wish others do unto you. The crux lies in the knowledge
and practice of ethics and of an etiquette overloaded with morality. Writers of that time praise,
in their works, morals for young men, especially concerning sexuality - one of fantasy’s
dangerous side effects: letting oneself be carried away by emotions and impulses - which may
lead to moral violence, and which consequence would be body-ravaging vices. (Elias, 1994)
That kind of social repression made rules of conduct and good manners become rigid.
In Victorian times, during the 19th century, awareness about moral control on sexual conduct
and physical violence reached its apex, with female chastity and male celibacy demanded by
religiousness. Between 1880 and 1910, with the taming of until then unexplored - and
beginning to be appreciated - nature, fox hunts were most popular, with their beastly displays
of manhood and destroying animals as well as humans.
In the end of the 19th and in the first decade of the 20th century, a sort of obedience
training takes place, with conduct being exacerbated into the socially-generated fear shown and
being caused by sociopolitical situations. Individuals are condemned to climb ladder of morals
and good behavior when hymn books bring behavior control into familial private life. In
familiar complicity, however, private coercion is greater than in other times of familial
moralism recrudescence. We may limit ourselves to Onfray (1990) and his ‘Raison
Gourmande’, in dealing with the meagerly food inside the homes and the restricting public
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behavior. Thorstein Veblen, in his Theory of the Leisure Classes, sees, from women’s
condition within that home, the wife as the “only boss and first employee” (Veblen 1994).
Between 1950 and 1980, censorship - social, moral, psychological - tends to drive
society’s awareness towards over-intensive urban violence control. The configuration of
emotions, network communications becoming more formal and informal at once, end up by
disseminating dangerous emotions as sports spectacles - inside stadiums we witness intimate
fears surfacing on TV screens. Social competitiveness for status turned the feminine
emancipation process both gentler and more easygoing. Behaviors have been standardized,
socially protected and conditioned in the customs and traditions disseminated in the media and
in literature (Kowalski, 2007).
Contemporary sociability is enraptured by a figurative trance in which circulate, in
endless motion, looks, pertinence, various syncretism personalities and the multiplicity of
cultures which labor in its midst. That can be seen in a larger scale during Carnival, in
festivities, in music concerts, in soccer game attendance and in other, lascivious dances which
ever so often explode in actuality and sublimate the implosion of a society ruled by
rationality. Such rationality is also found, albeit at smaller scale, in daily life, ever more
dominated by imagery, by sensuousness, by spiritualism, by the desire to live for the here and
now, for the pleasures of today.
Passion and anger: power and violence
Violence as a social phenomenon is beset by enigmas - its nature and cause are
difficult to explain as they can assume diverse forms in the organization of collectivities.
Violence is a unifying factor, a connecting force in a society or group. The inebriating
enchantment of “the practice of violence binds men together as a whole, since each individual
forms a violent link in the great chain, a part of the great organism of violence which has
surged upward” (Arendt, 1994, p. 50).
By analyzing the aspects of physical and symbolic violence we make evident its
interface with sports from the historical perspective on society’s development. It can be seen
that the control of emotions and violence inside and out of the game itself is intense.
Repugnant expressions of symbolic violence have become common however, with heated
arguments, verbal threats and even moral aggression. Violence in, around and through sport is
a field of study filled with obscurity, though many authors present it with a historical
explanation correlating it with facts which lead to violent action.
According to Arendt (1994), violence through the times is explained as a means of
enlarging and multiplying human vigor. Historical reports of sport in antiquity tell of a physical
activity in which violence was the consummation of victory and power of the winner over the
loser and that the disintegration of power led to violence. The author interposes power and
violence as opposing terms, i.e. violence destroys power, instead of creating it. The absolute
affirmation of one, however, does not mean the absence of the other. Apology to violence is
singularly repeated On Violence, which led us to undertake an investigation about the nature
and causes of violence. The analysis of historical facts, political actions, economic hardship
and atrocities committed do not justify violence being glorified (Arendt, 1994, p. 53).
Current violence and glorification, according to Arendt, can be explained by a severe
impairment of the ability to act which happens in the contemporary world. Social beings act by
impulse and become irrational, behaving violently. She states “It is the use of reason that
makes dangerously irrational, because this reason is the property of an originally instinctive
being” (Arendt, 1994, p. 47). Violence is an irrational attitude, but it is rational when the
reaction during conflict turns into action. Emotion, on the other hand, joins people in a social
group. In a crowd, the social being has no name, no profession, no gender, no laws, rules or
behaviors to follow. The individual action depends on the game of wrath - victory versus
defeat, emotion versus wrath. Each and every action is valid to gain advantage over the
opponent and assert sovereignty and power (Kowalski, 2009b).
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The overestimation of violence by the communication media builds a sport up,
through ‘bread and circuses’ - every match is a spectacle fed by a violence which provides joy
and pleasure. Sport is capable of causing behavioral changes in the individuals involved in it.
Sports symbols move humans to action, to emotion and excitation.
Anger, differently from passion, is a set of virtuous emotions, predominantly
aggressive, and over which there is little control when aggressive action becomes violent
action. It destroys common-sense, leads the masses to motion through heated arguments and
roused spirits and may explode at any time. Violence is dangerous, as it may lead us to believe
it can be controlled, yet the truth is that we have no control over it (Pearson, 1988).
In the sports universe, it is in an explosion stemming from a defeat or victory, when
there is a loss of awareness of one’s own actions, when the social actors are irrational. Emotion
takes hold in such a way that rationality is lost, the world of appearances disappears and lets
emotion take hold, but it becomes irrational when it turns into action. Violence happens in the
human animal’s lack of rationality when it is the use of reason that makes us dangerously
irrational (Arendt, 1994).
Several recent discoveries on the aggression and domination instinct and on innate
human aggressiveness are preceded by philosophic statements. From the supposition that
dangerous passion originates from anger, we observe that, alongside the game itself, there is
the game of anger in each match. Emotion and excitement borne out through sports and in
sports involve conflict forms which are subtly interconnected in forms of pleasure or suffering
and comprise a complex and variable mix of rational and irrational behavior (Kowalski,
2009a).
At the root of violence there is a lack of development of the moral sense, which the
spirit improved through education, through the exertion of ethical values, through broadness of
conscience. With historical precedents, due to its links to the instinctive reflexes from animal
times, it has been and is edifying actions, which remain disturbing. It not only breeds affliction
when unleashed, but also causes equivalent reactions in an almost uncontrollable succession,
dismantling whichever lies on its destructive path.
Conclusion
According to Elias (1995) throughout the 20th century the highly regulated
competitive physical exercise we call ‘sport’ were converted into symbolic representations of
nonviolent, nonmilitary competition between nations. We must not draw a priori conclusions
that sport is a competitive exercise which completely excludes violent action. Many of such
actions may make victims of the competitors themselves and spread out its noxious influence
beyond the field of play. The growing pressure in sports competition often induces athletes to
damage themselves in attempts to surpass records and statistics, typical of what is currently
considered as success in sports and a sign of growing importance of status to the individual and
to the State. The individual and society are not separate entities, for it can be argued that the
convergence point lies in the reflection of changes and in the way in which society is
understood by the subject of the collective (Lefevre & Lefevre, 2003) and even in the way the
different people who comprise society understand themselves. In short, self-image and social
composition identify themselves into what Elias terms “habitus” (Elias, 1994).
The sport habitus, in Elias’ interpretation - having analyzed several types of sports integrates the competitive element. Those are confrontations which involve physical strength
and nonmilitary prowess, and are intent on reducing physical risks to a minimum. For that to
happen, preeminent rules had to be established, compelling the competitors to adopt a specific
kind of behavior compatible with wile and chicanery, by overstepping the rules, establishing
‘pros and cons’ in sports rules. Elias thus asks: “What kind of society is this in which ever
more people use part of their leisure time taking part or watching those ‘nonviolent’
confrontations of corporal skill which we call sport?” (Elias, 1992, 1995).
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The author continues by affirming that in some sports there are murky areas in which
violence is practiced, but, in the majority of sports events, rules exist to keep such practices
under control. Elias then rephrases his question: “what kind of society is this, in which people,
in ever growing numbers, almost in the whole world, feel pleasure, be it as actors or spectators,
in physical events and in confrontation of tensions between individuals or teams and, in the
excitation begotten by those contests undertaken under the condition of non-bloodshed, not
even serious wounds are inflicted on the players?” (Elias, 1992, 1995).
Another way to express the multiplicity of values in this relationship is the fact that
experiencing in group that which elicits a communication value such as the ability to feel, be it
in the way or in the essence of dressing, eating, about quality of life, without forgetting the
philosophy and modes of conduct and behavior and, above all, evidence of a deep-rooted
sympathy for a given sports event or sports team. We despise separation, distinction and
repulse processes in affective correspondence. Emotion is no longer like a simple
psychological phenomenon, or like a consequence-free supplement of the soul, but it is like in
the anthropological structure, its effects still to be perceived. That leads us to consider the idea
of being together as being essentially mythic, with a particular object, in which it is possible to
see sports as a faculty of aggregation. It is in this sense that soccer happens from objective
elements: militant action, enlisting into groups, group parties, uniforms, solidarity actions,
pretenses which legitimate the relationship with others in affectivity and in the group, when
team and city are coincident in feelings.
In each of these cases there seems to be in conformity a true instinctive impulse which
incites to gather for all and for anything. The important thing in the end is the affective
environment in which each is immersed. And finally, as Maffesoli (2003) reminds us, it is this
eternal instant of the group vitality which fundaments, in specific way, sociability.
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