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Rezumatul tezei  

1. Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în determinarea fundamentelor 

teoretice şi metodologice ale eficientizării procesului de socializare prin jocurile de mișcare, fapt 

ce a condus la elaborarea modelelor de activități extrașcolare. De asemenea, complexul de 

aptitudini și capacități ale elevilor cu vârsta cuprinsă între 7-10 ani ne-a permis selectarea, 

organizarea, fundamentarea teoretică şi experimentală a conţinuturilor extrașcolare (flexibile, 

permeabile, dinamice şi  generatoare de strategii personalizate de autoinstruire) a ghidului 

teoretico-practic, fapt ce a condus la eficientizarea procesului de socializare al acestora. 

2. Sumarul compartimentelor tezei 

Introducerea reprezintă esenţa suportului argumentării temei alese pentru cercetare. În 

această direcţie s-a făcut referire la: actualitatea şi importanţa problemei abordate în didactica 

educației fizice școlare, la problema cercetării identificate, s-a formulat scopul, s-au 

operaționalizat obiectivele cercetării, precizându-se noutatea științifică. Totodată s-a argumentat 

importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării, fiind elucidate principalele rezultate 

științifice.  Au fost determinate fundamentele teoretice şi metodologice ale eficientizării 

procesului de socializare prin jocurile de mișcare, fapt ce a condus la elaborarea modelelor de 

activități extrașcolare. De asemenea, complexul de aptitudini și capacități ale elevilor cu vârsta 

cuprinsă între 7-10 ani ne-a permis selectarea, organizarea, fundamentarea teoretică şi 

experimentală a conţinuturilor extrașcolare (flexibile, permeabile, dinamice şi  generatoare de 

strategii personalizate de autoinstruire) a ghidului teoretico-practic, fapt ce a condus la 

eficientizarea procesului de socializare al acestora. Se descrie noutatea ştiinţifică a rezultatelor 

obţinute, importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării orientată spre soluţionarea 

problemelor existente în perspectiva introducerii sistematice a tehnologiilor didactice de utilizare 

și aplicare a jocurilor de mișcare (la copiii din ciclul primar), în cadrul activitățior extrașcolare 

sportive (organizate în tabere la mare), modalitatea de aplicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice 

prin concluzii şi recomandări metodice. 

Capitolul 1. Problemele teoretico-metodice ale psihosocializării copiilor din ciclul 

primar prin activităţi extraşcolare conţine patru subcapitole şi concluzii în care sunt abordate 

problemele teoretice şi metodice ale psihosocializării copiilor din ciclul primar prin activităţi 

extraşcolare, ce posedă un conţinut caracteristic şi o formă specifică de organizare. 

Se face o analiză temeinică a surselor documentare la tema tezei. În acest capitol este 

scoasă în evidenţă psihosocializarea copiilor sub aspect conceptual și praxiologic, de asemenea 

se menționează faptul,că socializarea prin activități sportive certifică, în egală măsură, elevul sau 

grupul,  realizându-se în special cu privire la cazurile când individul asimilează atitudini, valori, 

concepții sau modele de comportament specifice grupului sau comunităţii sportive, privind 

adaptarea și integrarea sa. 
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Se menționează că activităţile extracurriculare se realizează în principal în mediul școlar cu 

implicarea clasei de elevi, însă în exteriorul instituției de învățământ și vizează anumite  activităţi 

ce complinesc orelor clasice de predare-învăţare. Concret, în cadrul orelor extracurriculare se pot 

desfășura  excursii şi vizite la muzee, film, teatre, operă, balet, la instituţii publice sau alte 

obiective de interes general, la alte instituții de învățământ. De asemenea, se pot organiza  

diverse activităţi artistice, cercuri  tematice şi echipe sportive, tabere de copii, precum și  

activităţi legate de protecţia mediului.  

Tot aici este formulată problema ştiinţifică de cercetare şi direcţiile de soluţionare, sunt 

descrise scopul şi obiectivele tezei. 

În Capitolul 2. Structura şi conţinutul metodologic al psihosocializării  copiilor din 

ciclul primar prin activităţi extraşcolare sportive este descris cadrul experimental al 

cercetării, cu referiri exacte la metode de cercetare ştiinţifică utilizate în teză, la testele aplicate 

precum şi la maniera de organizare şi desfăşurare a experimentului pedagogic. Sunt prezentate 

metode de prelucrare şi interpretare a informaţiilor statistico-matematice aplicate în cercetare şi 

efectele utilizării instrumentului matematic pentru determinarea eficienţei tehnologiei de 

practicare a jocurilor de mișcare la elevii din ciclul primar în cadrul activităților extracurriculare . 

În acest capitol, s-a menționat necesitatea  elaborării şi aplicării ghidului teoretico – practic 

„Activităţi extraşcolare prin jocuri de mişcare algoritmizate la mare” în activităţile extraşcolare  

a  elevilor din ciclul primar, aplicat pentru argumentarea în capitolul 3 al cercetării. Sunt 

prezentate concluzii la capitolul 2, formulate în baza studiului problemei. 

Capitolul 3. Argumentarea experimentală a utilizării jocurilor de mișcare 

algoritmizate prin activități extrașcolare la mare este consacrat argumentării datelor furnizate 

de experimentul de bază care rezidă în aprecierea nivelului performanțelor motrice obţinute prin 

utilizarea jocurilor la mare  din cadrul conținuturile algoritmizate ale ghidului, precum și 

evidențiat climatul psihosocial în grupele martor și experiment. 

Reprezentarea grafică a analizei statistico-matematice potenţează rezultatele 

experimentului, facilitează inteligibilitatea rezultatelor şi argumentează la nivel de cercetare 

concluziile şi recomandările abordate. Capitolul 3 se finalizează cu prezenţa problemei ştiinţifice 

importante soluţionate în domeniu şi cu concluzii respective scopului şi obiectivelor cercetării. 

Teza de doctor în ştiinţe pedagogice se finalizează cu Concluzii generale și recomandări, 

Anexe și Acte de implementare a rezultatelor cercetării în practică orientate spre socializarea 

copiilor din ciclul primar prin activităţi extraşcolare sportive și jocuri de mişcare în tabere la 

mare. 


