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MIC DISCURS DESPRE CUNOAŞTERE
ŞI DEZVOLTARE PRIN MIŞCARE

Ştiinţa mişcării, domeniu care implică deopotrivă fundamentele teoriei
şi practicilor sportive, resimte nevoia abordărilor şi modelelor psihopedagogiei moderne aplicate educaţiei şi formării actorilor interesaţi de
spiritul corporalităţii armonioase. Atât prima, ştiinţa mişcării, cât şi cea de a
doua, psihopedagogia educaţiei fizice şi sportului/PEFS asociază, nu numai
conceptual, cât şi metodologic, valorile sinergice ale triunghiului născut la
întâlnirea a trei valori cunoscute: învăţare, performanţă, satisfacţie. Fără
tăgadă, acestea sunt „împletite într-un fel armonios”. cum spune unul dintre
experţii în coaching, J.Whitemore (2008), toate fiind sporite atunci când
sunt niveluri foarte înalte de conştientizare”. O conştientizare care, în
concepţia noastră (vezi Neacşu, 2010) face parte integrantă din corpusul
legităţilor învăţării umane, inclusiv al celei motrice, alături de motivaţie,
feedback, repetiţie inteligentă şi transfer.
Potrivit lui Whitmore, „majoritatea sporturilor implică mintea şi
corpul într-o aptitudine care necesită balans, coordonare temporală,
fluiditate, extensiune, silinţă şi putere în diferite combinaţii. Cu cât ne
apropiem mai mult de folosirea corpului nostru la deplina capacitate a
potenţialului său unic, cu atât mai multă plăcere vom trăi din senzaţiile
astfel generate” (Whitemore, 2008, pag. 136).
Esenţa, stilul şi miza prezentei lucrări sunt o provocare pentru cititorul
nostru la reflecţii semnificative asupra problematicii modului în care privim,
practicăm, promovăm şi evaluăm eficacitatea mişcării fizice în mediul social
şi profesional în care trăim.
Ideile cărţii de faţă doresc să fie reconfortante pentru diferitele stiluri
de gândire şi acţiune, unele dominante, altele alternative. Autorii au rezistat
astfel tentaţiei de a intra în dispute ştiinţifice, metodologice sau de natură
psihologică, promovând cu discreţie euristica relaţiilor de cooperare
productivă. Frecvent am fost adepţii combaterii unui marketing care
lucrează contra sănătăţii. Exemplificăm aici, contextul activităţilor din
mediul urban, care generează un stil de viaţă destul de sedentar şi ale cărui
tentaţii sunt constante: a cumpăra, a mânca, a sta la televizor, a te juca cu
imagini, a bea nesănătos. Pentru a recrea echilibrul unui stil de viaţă sănătos
şi pentru a dezvolta argumentat principii, strategii şi seturi de factori cu
9

impact pozitiv” ai nevoie de multă putere să nu răspunzi, afirma recent I.
Kickbusch (2015), expert OMS, director al Departamentului pentru Sănătate
şi Stil de Viaţă, director al Diviziei pentru Promovarea Sănătăţii, Educaţiei
şi Comunicare.
Rosturile cărţii capătă legitimitate informaţional - documentară prin
trimiterea la exemplaritatea a nu puţine referinţe bibliografice.
Modulele acţionale prezente în partea a II-a sunt de natură a stimula
actorii practicanţi la examinarea valenţelor curriculare, în special cele
motivatorii, personale sau de grup, mai puţin formale şi, mai ales,
nonformale.
Psihopedagogia astfel concepută şi abordată din perspectiva ştiinţei
mişcării vizează şi activităţile fizice adaptate (AFA), beneficiile adresânduse persoanelor cu dizabilităţi şi domeniului incluziunii sociale.
Studiul analitic al fenomenelor examinate generează convingerea că
problemele depăşesc simpla inventariere şi/sau interpretare, solicitând atât
startul în constituirea unor practici personale, cât şi al optimului competenţei
destinate formării şi afirmării personalităţii aflate în căutarea stilurilor
active, al performanţelor inteligente.
Destinatarii acestei cărţi sunt cadrele didactice de toate disciplinele, în
special cele de educaţie fizică din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial
şi liceal, studenţi din facultăţile de profil sau nonprofil, antrenori din şcolile
şi cluburile sportive, instructori din sălile de fitness, specialişti în educaţia
psihomotrică şi interdisciplinaritate. Modelul mental ce domină
intenţionalitatea cărţii de faţă se înscrie în ceea ce putem numi gândirea în
nuanţe, care acceptă acţiunea în alternative şi nu cea de tip alb-negru.
Tuturor, le dorim o lectură utilă, reconfortantă despre Corp, Psihic,
Mişcare şi Educaţie.
Bucureşti, aprilie 2015
Prof.univ. dr. Ioan Neacşu
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PARTEA I
PSIHOPEDAGOGIA MOTRICITĂŢII UMANE MODELE, FACTORI, VALORI

1. PSIHOPEDAGOGIA EDUCAŢIEI FIZICE - REPERE
GENERALE
Unul dintre domeniile explicative şi activ metodologice pentru
curriculumul formal şi nonformal al domeniului educaţie fizică şi sport este
cunoscut sub denumirea de Psihopedagogia educaţiei fizice si sportive
(PEFS). Ca domeniu el are drept misiune esenţială studiul mişcării şi
activităţii fizice, a sportului în general, precum şi a altor domenii asociate,
chiar specializate, specifice. Unul ar putea fi socotit astăzi, aflat între
preocupările tinerei generaţii de experţi, ceea ce sintetizăm sub denumirea
de dans, în toate ipostazele lui (Laporte, 1997).
De aici şi seria valorilor constructive care încearcă să o definească
drept ştiinţa şi tehnica asigurării condiţiilor optime ale învăţării mişcărilor,
în realitate domeniu reflectiv şi pragmatic interdisciplinar, care are ca
nucleu central modelele pedagogice destinate activităţilor de practicare
individuală şi colectivă a exerciţiilor fizice, a sportului în sens larg. Se
vorbeşte de ştiinţa activităţilor psihomotrice/psihomotorii, chinantropologice, a educaţiei somatice, ca repertoriu extensiv al învăţării armonios
integrate a dualităţii corp-minte.
Psihopedagogia educaţiei fizice şi a sportului, în sensul pe care îl
dăm noi abrevierii PEFS, este un studiu ştiinţifico-metodologic şi pragmatic
prin care fundamentăm /întemeiem, proiectăm şi realizăm una din
componentele curriculare ale educaţiei generale, în şi prin care fiinţa umană
îşi percepe şi formează corporalitatea într-un mod complex, o reflectă
inteligent, îi oferă strategii de adaptare la mediul proxim pe termen
lung,centrându-se pe mecanismele motorii, probând prin acţiune directă sau
mentală necesitatea unităţii corp (fizic) – spirit (psihic).
Extensia educaţiei somatice, ca unitate între corporalitate şi mentalul
nostru aflate în formare şi menţinere ca unitate, atinge zone mult mai intens
cercetate astăzi:învăţarea uceniciilor fundamentale-mersul, spre exemplu,
coordonarea ochi-mână - picior, mai apoi scrisul, cititul, activităţile tehnicomanuale, plastic-artistice, precum şi alte abilităţi integrate în logica unor
domenii curriculare, precum geometria, desenul, muzica sau activităţi care
11

solicită semnificativ funcţiile asimetrice ale celor două emisfere cerebrale.
Se evidenţiază astfel combinatorica între liniaritate şi nonliniaritate, între
temporal şi spaţial,precum şi mişcarea sinergică datorată simţurilor chinestezice, privirii, auzului, atingerii, manipulării ş.a., toate îmbogăţite
energetic prin motivaţie, spirit, energie.
Aplicaţiile practice ale psihomotricităţii se constituie în domenii de
referinţă, în discipline ştiinţifice şi practice, unele devenite componente ale
curriculumului formal sau nonformal, alături de metodologia educaţiei
psihomotrice, a diagnosticului psihomotor, a observaţiei psihomotrice, a
jocurilor psihomotrice ş.a., ca să nu amintim aici şi logica propriu-zisă a
cercetărilor complexe de specialitate (Epuran, Marolicaru, Alexe,
Ardeleanu, Ciocoi-Pop ş.a.). Sfera funcţionalităţii lor pentru planul formării
umanului conferă domeniului PEFS misiuni şi funcţii semnificative. Sunt de
reţinut funcţiile explicative, constructive şi generative de valori fundamentale, în special formative, de design pedagogic, etice şi performative.
Exerciţiul clasificator al acestor funcţii a permis altor experţi (Bouet,1968;
Epuran; Drăgan ş.a.), să menţioneze şi alte funcţii între care au o bună
recunoaştere cele cunoscute sub denumirile următoare: agonistică
(competitivă), hedonică (nevoia de libertate şi de confort), ludică, cognitivă
(autodepăşire prin cunoaşterea limitelor), igienică (regim,stil de viaţă
sănătos), estetic- artistică (gustul pentru frumos, cum ar fi dansul, patinajul
artistic) ş.a.
Pregătirea profesorului de specialitate în domeniul psihopedagogiei
activităţilor fizice este una necesară, date fiind profilul acestei importante
profesiuni, promotoare a unor noi şi relevante paradigme, variatele modele
metodologice şi valori practic-evaluative.
Conducerea procesului metodologic de formare prin activităţi conţinând mişcare fizică presupune o concepţie ştiinţifică despre om, despre
opera formativă deschisă alternativelor de dezvoltare armonioasă a omului
în arcul dezvoltării, despre natura şi dinamica personalităţii umane, a căilor
accesibile de optimizare şi perfecţionare continuă.
O concepţie solidă ştiinţific şi metodic despre realităţile corporale în
unitate cu cele mentale are drept componentă imaginea realistă şi corectă
despre om şi evoluţia acestuia ca fiinţă capabilă de cunoaştere şi autocunoaştere, de autoreglare şi autoperfecţionare, înzestrată cu capacităţi
cognoscibil – constatative şi evaluative, cu valorile intuiţiei anticipative,
care să-i permită subiectului să pregătească viitorul, conectându-se la
această imagine proiectivă cu întreaga sa personalitate.
De aici nevoia realizării unor conexiuni puternice pe care psihopedagogia activităţilor fizice le adresează psihologiei educaţiei, psihologiei
sociale, teoriei şi practicii coachingului (Whitmore, 2008, 2014),
12

domeniului NLP, neuroepistemologiei, igienei, medicinii ş.a. ca domenii
receptive la nou, la cunoaşterea, aplicarea şi stăpânirea mecanismelor de
adaptare la schimbare. Vom găsi invocate şi examinate, între altele,
antrenamentul modelat practic şi exersat mental, tehnicile de asistenţă şi
consiliere psihopedagogică, studii de caz referitoare la progresele
practicanţilor de EFS, a antrenorilor, instructorilor, managerilor şi
consilierilor în coaching, contribuind astfel la îmbogăţirea perspectivei
interdisciplinare, a rezultatelor pozitive pe care şi le propune şi le asumă
psihologia sportivă, dar mai ales psihopedagogia EFS.
Conturarea conceptelor şi lămurirea unor factori cu impact asupra
aspectelor epistemologice şi metodologice atrag după sine nevoia unor
succinte definiţii ale domeniului de referinţă, am numit aici psihopedagogia
activităţilor fizice, pe care le sintetizăm pentru a contura un mai clar statut
interdisciplinar şi relativ autonom ca domeniu sau ştiinţă. Între acestea
reţinem ca misiuni:
• studiază caracteristicile particulare şi specifice ale activităţii
sportive (Epuran,1968); .
• studiază omul care face sport (J.M.Cagigal,1973);
• analizează manifestările psihice ale celor care practică sistematic
exerciţiile fizice, inclusiv cele de tip competitiv cu propria
persoană;
• studiază în primul rând omul care practică în mod normal o
activitate corporală sau de tip ludic vizând "depăşirea
concurenţială" şi, în al doilea rând, omul ca fiinţă socială care
apreciază valorile dezvoltării umanului prin mişcare fizică
organizată (Macolin, Rioux, Gueron, Schilling, Egger, Juillerat,
Vieira, Roig,Cagigal, 1972);
• studiază omul care face sport şi omul acelei societăţi care
apreciază valoarea sportului organizat (Rioux,Macolin,1974);
• studiază efectele sportului asupra comportamentului uman
(Alderman, 1980, Horn, 1992);
• să explice comportamentul uman în sport, să îl influenţeze;
• studiul ştiinţific al oamenilor şi al comportamentului lor în sport şi
în exerciţiile fizice (Weinberg & Gould, 1995).
În lumina acestor obiective considerăm că psihologia sportului se va
dezvolta ca o ştiinţă aplicată (Geron,1982).
Raymond Thomas (1992), unul din specialiştii domeniului, consideră
că psihopedagogia activităţilor fizice îndeplineşte cinci roluri: de a ajuta, de
a preveni, de a descoperi, de a pregăti subiectul pentru antrenament şi
activităţi competitive, de a cerceta mecanismele implicate în performanţa
fizică.
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Valoarea evoluţiei şi dinamicii psihosociale şi axiologice a fiinţei
umane rezultă şi din valenţele educaţiei „psihomotrice”, estimate ca urmare
a realizării principalelor obiective specifice şi definitorii ale educaţiei fizice,
chiar dacă uneori formularea este variabilă semantic. Câteva exemple pot fi
utile înţelegerii nuanţate a definirilor date problemei psihomotricităţii.
Sintetic, putem aprecia drept semnificative următoarele:
- „dezvoltarea neuro-musculară” (Ch. Bucher, S.U.A., 1965);
- „stăpânirea mediului;stăpânirea corpului” (Instrucţiuni oficiale ale
Ministerului Tineretului si Sporturilor, Franţa, 1967);
- „dezvoltarea fizică generală şi pregătirea fizică multilaterală” (E.
Ghibu, România, 1969);
- „calităţi fizice, performanţă, tehnica şi cultura mişcărilor” (J.
Kozlik, Cehoslovacia, 1966);
- „educaţia mişcării;educaţia pentru performanţă” (K. Rijsdorp,
Olanda, 1968);
- „dezvoltarea fizică armonioasă şi formarea deprinderilor şi
calităţilor motrice de bază specifice diferitelor ramuri de sport”
(Şiclovan, România, 1970).
Rezultă, de aici, o mare varietate de alternative la nivelul factorilor
care guvernează calitatea domeniului psihopedagogia activităţilor fizice.

2. LIMBAJUL ÎN PSIHOPEDAGOGIA ACTIVITĂŢILOR
FIZICE ŞI SPORTIVE /PAFS
Calitatea şi eficienţa activităţilor de EFS, ale conexiunilor acestora cu
didactica stilurilor de instruire şi cu spaţiul valorilor lingvistice şi etice ale
conduitei cadrelor didactice de specialitate preocupă reflecţiile şi acţiunile
formatorilor şi ale decidenţilor implicaţi în politica formării resurselor
umane pe piaţa muncii din România.
Contextul de analiză al teoriei şi practicilor profesionale în domeniul
de referinţă este încărcat de probleme critice. Sunt de reţinut:
• incriminarea conduitei nesportive asociată manifestărilor de
violenţă, drog, încălcarea fair play-ului, atitudinilor agresive,
indisciplinei interne în organizaţia sportivă;
• scăderea indicilor de sănătate la nivelul tinerei generaţii, urmare a
unui stil şi ritm de viaţă nesănătos (alcool, tutun, viaţă de noapte,
jocurile video, mijloace tehnice periculoase pentru creier, auz ş.a.);
• lipsa de argumente academice, neuroepistemologice şi chiar
bioetice moderne în proiectarea metodologiilor instruirii de
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specialitate, unele vizibile în modelul cantonării conduitei în zona
algoritmilor sau a vechilor practici ale lecţiilor EFS. Schimbări, pe
când?
Analizele noastre din prezenta lucrare nu au temeiul datelor obţinute
pe calea cercetărilor empirice. Configuraţia enunţurilor lingvistice este mai
degrabă interogativ-ipotetică, după cum urmează:
(1)Dacă ofertele de EFS pentru studenţii din facultăţile
nonspecializate sunt lipsite de motivaţie, de suport experienţial,
încorporând aici şi sugestii privind calitatea conţinuturilor EFS
oferite, în special prin programele universitare cu o slabă reprezentativitate a alternativelor de exerciţii fizice, valenţe modulare
destinate mai ales practicanţilor normali nu şi celor cu tulburări de
dezvoltare sau confruntaţi cu mici disonanţe somatologice şi chiar
psihologice, atunci conduita acestora de a opta pentru conţinuturi
alternative va fi nerelevantă; exemplificăm aici slabele preocupări
pentru sfera dansului, a şahului, a kinetoterapiei somatice şi altele
practicate în alte instituţii moderne.
(2)Dacă abordările curriculare din universităţile de nonprofil EFS vor
fi relativ înguste, nonmodulare, noninterdisciplinare, fără accente
formative alternative, fără analiza implicaţiilor valorilor etice, fără
argumentele neuroştiinţelor explicative, atunci se simte nevoia nu
numai a unor noi abordări paradigmatice de conţinut, ci şi o tablă
de valori etice active, asociate unor competenţe de limbaj explicativ
modern, a adoptării unor noi stiluri de instruire, sau unor noi stiluri
motivaţionale şi de relaţionare cadru didactic-student.
Pentru o bună înţelegere şi aplicare practică, validă şi argumentată a
acestor variabile şi posibile ipoteze, verificabile într-un timp rezonabil, cu
aplicare practică empirică este nevoie de schimbări de mentalitate a cadrelor
didactice de profil, de noi tehnici de instruire, formare şi perfecţionare, de
un minim sprijin proatitudinal practicării din partea decidenţilor, a
coordonatorilor din departamentele de specialitate, mergând până la
organismele guvernamentale şi federaţii, care au propus deja o revigorare a
ofertei curriculare a EFS în şcoala primară şi gimnazială din România.
Analizele de context conduc la ideea că spaţiile, metodologiile şi
perfecţionarea resurselor umane destinate practicării exerciţiului fizic şi
educaţiei prin şi pentru mişcare ar trebui să fie corelative şi explicite, să vină
în întâmpinarea motivaţiei pozitive activatoare, cu mecanisme persuasive,
cu particularizări pragmatic asociate profilului specializării studenţilor.
Perspectiva invocată de noi are semnificative implicaţii psihologice,
pedagogice, filosofice, axiologice şi pragmatic - transformative, orientate
spre a promova o tablă de valori socio-educaţionale de tip psiho-socio15

motric. Între acestea menţionăm: calitatea acţiunilor de formare, respectul
reciproc, voinţa de acţiune practică, de evaluare corectă a Sinelui, motivarea
luptei Sinelui, cum afirma cu justeţe, la timpul său, Pierre de Coubertin.
Recunoaştem din startul analizelor că valorile de limbaj au relevanţă
pentru conduita şi practica actorilor cu activităţi în domeniul educaţiei
fizice.
La nivelul limbajului de specialitate suntem de acord cu distincţia pe
care o fac experţii domeniului (vezi Nagel, în Morgan, 2007 p. 89) între
limbajul „moralei subiective şi celei obiective”, între analizele evaluative
prezente în spaţiul lingvistic şi existenţial al studenţilor practicanţi de EFS,
al pregătirii lor pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos sau chiar pentru
conduita lor în competiţiile de jocuri sportive studenţeşti.
În acest context, experţii Nagel sau Paul Gaffney (vezi lucrarea The
Meaning of Sport: Competition as a Form of Language) examinează
semnificaţiile limbajului prezent în conduita verbală a studenţilor din
facultăţile de nonprofil pentru valorile cadru ale unei vieţi demne în
competiţiile cu socialul tensionant, cel mai adesea stresant .
Exemplificând discursul argumentativ şi reducând din explicaţiile
sociologice şi filosofice, experţii disting trei semnificaţii de bază ale
pragmaticii lingvistic - axiologice şi etice implicate în teoria şi practica
educaţiei fizice. Astfel, P. Gaffney vorbeşte de:
a) valori încorporate în modelul conduitei practicanţilor sportului de
grup sau individual, respectiv al unor valori, cum ar fi centralitatea
valorii „ stil de viaţă sănătos”;
b) mobilizarea şi armonizarea unor aspiraţii individuale în acord sau
în complianţă cu nevoile noastre spirituale de bază (excludem aici
prezenţa sau invocarea impulsiilor, dispoziţiilor violente, agresive);
c) specificitatea cunoaşterii, înţelegerii şi utilizării limbajului de
specialitate integrat discursului despre stilul de viaţă sportivă,
exprimat semantic atât cu semnificaţie naturală („natural
meaning”), cât şi cu una convenţională, nonnaturală („nonnatural
meaning”);
d) conduita cadrelor didactice, a formatorilor, a antrenorilor,
dominată de valori morale cum ar fi: fair-playul, cooperarea,
toleranţa, rezilienţa, copingul şi complianţa ş.a. Toate acestea vor fi
generative pentru strategiile de pregătire, pentru asimilarea şi
practicare valorilor intrinsece ale vieţii trăite cu demnitate, pentru
competenţele profesionale având drept destinaţie formarea unor
conduite psihoetice mature în grupul cooperant, noncompetitiv.
Menţionăm aici valori precum: compasiune, integritate, generozitate, armonizarea standardelor de calitate cu cele personale ş.a.
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Fondul acţiunilor didactice specifice curriculumului formativ de EFS
este, cel mai adesea, dominat de prezenţa unui limbaj specializat. Constatăm
însă, nu de puţine ori, existenţa a cel puţin trei tipuri de intervenţii
lingvistice, unele conţinând răspunsuri la interogaţiile subiecţilor studenţi
„conexe valorilor şi stilurilor comportamentale ale cadrelor didactice (W.
Morgan,2007, p. XIV), simplificatoare, lipsite uneori de argumentaţia
persuasivă necesară”. Frecvent întâlnite în limbajul cadrelor de specialitate
sunt aspectele motivatorii bazate pe:
(i) valori normative, proceduri, reglementări, regulamente;
(ii) valori condiţionale - temporale, de mediu, de chimism alimentar,
biopsihoritm etc.;
(iii) valori explicative, narativ - descriptive, chiar motivaţional subiective, de tipul preferinţelor pentru un anume partener, pentru
un anotimp, pentru efortul focalizat sau distribuit, pentru o anume
perioadă a zilei, a săptămânii etc.);
(iv) valori acţionale, aplicative, transformativ - pozitive.
Acestea se reflectă şi în tabla valorilor etice care ghidează conduita
practicienilor din domeniul EFS. Necesare şi explicative devin aici
poziţiile axiologice şi etice exprimate în şi prin valori încorporate în
concepţia şi chiar în teoriile examinate de un expert cunoscut al domeniului,
W. Morgan (2007, p. XXV). Se pot invoca aici, următoarele:
(1) teorii etice utilitariste, axate pe consecinţe, pe reguli de producere
a balanţei între plăcere şi fericire, efecte ale practicării reuşite a
exerciţiului fizic;
(2) teorii etice profesionale, axate pe caracteristici viabile în formarea
pentru o profesie, cu legături în valorile conduitei sportive,
precum şi cu evaluarea consecinţelor acţiunilor profesie – sport/
mişcare;
(3) teorii etice contractuale, bazate pe valori de tip rezilienţă, sub
formă de: acorduri, contracte, înţelegeri între subiecţi, antrenori şi
instituţii;
(4) teorii etice virtuale, axate pe valorile sustenabile prin caracterul
lor socio- moral, pe cultivarea virtuţilor pozitive specifice
conduitei sportive şi etice.
Rezultatul reflecţiilor întemeiate pe aceste patru categorii configurează
zona profundă a valorilor psihoeticii practicanţilor de EFS. Sau, cum se
exprimă un expert al jocurilor, americanul Bernard Suits, care, răspunzând
la întrebarea: Ce este jocul?, răspundea invocând zona metaetică a
normativităţii conduitei sportive integrate în cotidianul vieţii.
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2.1. Limbajul şi conduita profesională în PEFS
Sinteza conduitelor sportive corelată cu interesul pentru paradigma
semiotică a discursului care se integrează intră în competenţa a ceea ce
numim pregătire pedagogică, psihologică, tehnică, tactică ş.a., se reflectă
atât în limbajul discursului de specialitate, cât şi în stilurile de instruire
derivate din teoriile domeniului. Facem precizarea utilă că aceste teorii
reflectă şi semnificaţiile câtorva concepte mai noi, nu simplu de definit, nici
uşor de aplicat în strategia formării universitare, cu impact asupra modelelor
mentale ale studenţilor practicanţi.
În dicţionarele de specialitate, psihologii domeniului sportiv (v.
Epuran), precum şi medicii specializaţi ai domeniului (spre ex. O. PopaVelea. ş.a) .vorbesc de valoarea a patru concepte cheie şi anume:
a. complianţa, având semnificaţia proceselor, acţiunilor, conduitelor
definite ca acord, consens, conformare, receptivitate, adaptare şi
acceptanţă la studenţii practicanţi ai sportului, dar mai ales când
vorbim de: intervenţie psihologică, abordări specifice standardelor
şi valorilor fundamentale ale domeniului – onoare, stima de sine,
reguli ale selfmanagementului sportiv, internalizare a valorilor
sportive, văzute ca achiziţii relativ constante ale conduitei sociale
(Lazarus, 2011, p. 442).
b. rezilienţa, semnificând comportament, conduită sau abilitate
mentală de a răspunde adecvat la solicitările, influenţele şi
presiunile mediului de antrenament, de a avea o conduită rezistentă
la stres, capacitatea de a genera energie, de a fi flexibil la
perturbări, disonanţe, eşecuri, insuccese, turbulenţe, şocuri etc.; în
spatele acestora se află modele de gândire, simţire, şi acţiune,
precum şi rezistenţa echilibrată a sportivilor la schimbările bruşte
ale mediului sau ale strategiilor de învăţare psiho- socio- motrică.
c. implicarea şi persistenţa motivaţională asociată adaptării socio emoţionale în spaţiul învăţării corporal-motrice şi mental-motrice,
văzute ca mecanisme vectoriale, cu energetică esenţială
amplificatoare în orientarea activităţii (vezi Constantin; Macovei;
Orzan; Nechita, 2008), inclusiv a celei sportive,cu valori de tip
imitativ, observaţional, condiţional-anticipativ şi inteligent
acţional;
d. copingul - cu semnificaţia de totalitate a acţiunilor, proceselor şi
eforturilor conştiente ale unui practicant al EFS, de natură
cognitivă, emoţional-efectivă şi comportamentală întreprinse şi
realizate pentru a rezolva o situaţie care îl depăşeşte la un moment
dat. Copingul reprezentă un mecanism adaptativ prin care subiectul
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reduce, tolerează şi chiar stăpâneşte solicitările interne sau externe
care îl pun într-o situaţie dificilă (vezi Enache, 2013; O .PopaVelea, 2010), cu implicaţii pentru examinarea variabilei stres al
vieţii de student sau subiect al cotidianului.
Medicul, cu pregătire şi de psiholog, universitarul Ovidiu Popa –
Velea, desemnează copingul drept, un „efort cognitiv şi comportamental de
a reduce, stăpâni sau tolera solicitările interne sau externe care depăşesc
resursele personale” .În domeniul activităţilor sportive copingul ilustrează
faptul că stresul reflectă o relaţie procesuală dintre un coordonator, antrenor/
instructor şi situaţia concretă. Sunt angajate aici: „strategii adaptative”,
mecanisme defensive sau ofensive, efort raţional şi raţionalizator, percepţie
şi prelucrare de date, memorare inteligentă, anticiparea situaţiei, evaluarea
costurilor confruntării şi post confruntării, redefinirea situaţiei, analiza
semnificaţiei valorilor adăugate în situaţii post-confruntare.
Generarea copingului, ca stare adaptativă, este însă neomogenă şi
explicativă multifactorial. Stone şi Neale (1984), citaţi de autorul menţionat,
îl văd ca fiind determinat de opt factori: catharsis, suport social,
acceptare, acţiune directă, distragere, redefinirea situaţiei, relaxare,
sentimente religioase. Folkman şi Lazarus (1985), procedând la o
diversificare a structurii factoriale a copingului, inventariază alţi factori
precum: confruntare, distanţare, autocontrol, căutarea suportului social,
asumarea responsabilităţii, evadare-evitare, planificarea rezolvării
problemei, reevaluare pozitivă, toţi având semnificaţie pentru strategiile
cognitive, metacognitive şi acţionale suport. Se naşte astfel o interrelaţie
între cele două tipuri de coping, cel de susţinere şi cel de potenţare
reciprocă. O. Popa –Velea (2010) menţionează un fapt important: copingul
centrat pe emoţie creează condiţiile pentru soluţionarea mai bună a
problemei, pentru că tensiunea ergică scade, iar copingul centrat pe
problemă reduce distresul emoţional, efect al unei evaluări mai realiste,
decentrate de jocul sentimentului/ stării de neputinţă.
2.2. Stilurile de instruire - perspectiva semnificaţiilor. O
radiografie preliminară
Înţelegerea şi utilizarea acestor concepte funcţionale în şi pentru viaţa
tinerilor care practică sportul generează în zona EFS modele adaptabile,
eficace şi performante,specifice formării stilului de viaţă, de instruire şi
mai ales de practicarea cu efecte vizibile a exerciţiului fizic. Pe acest
fond,devine necesară examinarea clarificatoare a semnificaţiilor principalelor stiluri de instruire şi elemente ale conduitei de învăţare. Una dintre
variantele cunoscute, dezvoltate şi promovate este a cunoscutului expert
american Muska Mosston (1981), precum şi a altor experţi care au verificat
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experimental aceste stiluri aplicate domeniului educaţiei fizice precum:
Brand, Dunn, Greb, 2002; Skogsberg, Clump, 2003; Curtner-Smith,
Todorovich, McCaughtry, Lacon, 2000 (vezi Lintern et ali, 2007). Este de
reţinut şi faptul că în practicarea acestor stiluri se evidenţiază o anatomie
specifică de limbaj şi practici specifice fiecărui stil, o plajă interesantă de
obiective, de implicaţii şi canale de dezvoltare aplicativă dintre cele mai
diverse. O perspectivă sintetică se poate prezenta după cum urmează.
(1) Stilul de comandă/the command style/ – se bazează pe autoritatea
şi deciziile profesorului, cu accente pe programare; efectele
formativ-etice sunt relativ slabe, dominate de formal.
(2) Stilul practic/ the practic style /– dominante sunt explicaţiile,
exerciţiile de organizare şi de execuţie prescrise, realizate prin
imitaţie; efectele etic - formative sunt relativ bune.
(3) Stilul reciproc/ the reciprocal style /– bazat pe manifestări şi
conduite evaluative reciproce, pe utilizarea de criterii explicative,
stabilite prin acord negociat între subiecţii implicaţi.
(4) Stilul de autocontrol/the self check style/ – bazat pe autonomia
subiecţilor, pe valorificarea capacităţilor atitudinal - autoevaluative a situaţiilor şi oportunităţilor.
(5) Stilul incluziv/the inclusion style/ - dominantă este decizia
subiecţilor în realizarea unor sarcini / exerciţii fizice, caracterizate
prin variate niveluri de dificultate executivă.
(6) Stilul bazat pe descoperire/ the guided discovery style/ - dominat
de valorile procesualităţii, ale conexiunilor între învăţarea
psihomotrică şi valorile etice implicate.
(7) Stilul bazat pe divergenţă/ the divergent style/ -- domină valorile
şi procesualitatea valorilor învăţării psihomotrice, precum şi a
conexiunilor etice.
(8) Stilul proiectiv, cu iniţiativa celui care învaţă/learner initiated
style/- dominat de valorile programului personal de formare –
dezvoltare a capacităţilor fizice, precum şi de prezenţa valorilor
etice autoevaluative.
(9) Stilul rezolvare de probleme/ problem-solving style/ practicanţii
găsesc răspunsuri la setul de sarcini stabilite de instructor, coach
sau profesor, cu sau fără asistenţa acestora.
(10) Stilul de autoinstruire/ self instruction style/, - prezent în situaţia
în care subiecţii au o bună experienţă, sunt mai maturi, pot să-şi
proiecteze relativ autonom succesiunea acţiunilor de rezolvare
experienţială a problemelor, să-şi autocontroleze/monitorizeze
programul de şi progresul în pregătirea fizică, precum şi să-şi
asocieze valori etice, cuplu de acţiuni - valori ale conduitei
deontologice.
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