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RISKY AND EXCITEMENT IN ADVENTURE SPORTS IN NATURE 
 

 
Professor. Jairo Antônio da Paixão, Ph.D., 

Universidade de Trás-os-Montes & Alto Douro, Portugal 
 
 

Abstract: Adventure and danger are the driving ideas behind this paper. At 
first, activities joined on free time or as outdoors exposure to nature as leisure 
time were preponderant. Later on, with the intensification of the practice of 
dangerous sports, the need for regulation and ‘sportification’ to turn them into 
competitive endeavors. The practice of physical activities in a nature context 
harkens to quality of life and human performance improvements. From a 
descriptive study based on the Delphi technique, we analyze the pedagogical 
discourse of the adventure sports instructor on the perception of risk as a 
fundamental element of the physical competition in various natural environments. 
The results will show that throughout the process of one becoming an adventure 
sports enthusiast, its instructor shall several different procedures, beyond the 
simple mastery of technique, in an attempt to make the apprentice self-sufficient in 
the assessment and minimization of unpredictable natural risks. 

Keywords: Adventure sport; risk; self-control; teaching process. 
 
 
Introduction 
The realization that risk is an integral part of human life leads us to (re)think the need for 

professionals in charge of teaching adventure sports in nature, be it for leisure or competition, 
who would deal with the issue of the probability of the sport activity’s facticity.  

Notwithstanding writers, historians, novelists, poets; the matter of the fact is that sport 
remains in an accessory state at times, to expose and illustrate national identity concepts such 
as the good, beauty, human nature, human vices and virtues. Sport is both the subject and the 
object in the observation process. Indoctrinating and proselytizing from great heights, 
compared to legendary and heroic characters from history, sportsmen commonly represent to 
spectators a strong source of archetypes in conflict - Faustian and Apollonian, with Dionysian 
habits. The attractiveness displayed by sports competitions is a modification of instinct by 
culture. As sport manifests itself ever deeper in social representativeness, it places itself as a 
demand from man’s agonal instinct. 

The quick insertion of agonal impulses into sport and the need for self-affirmation 
through competitiveness remains as routine in the Western culture. Individuals are ever more 
impregnated by them, almost always unaware of it, even as the means their satisfaction 
dwindle. When the imbalance between ends and means become too much, risk appears as 
danger. Control over behavior and demeanor emphasizes control over the emotions imbued 
into the players and spectators. 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. We witness then the creation of a myth, in which explosive forces brought 
about by acute social imbalances are transmogrified by illusions at once flattering and 
disquieting - the passions in cinema, in the media, literature and in sport (CALLOIS, 1988). 

Journalists, writers, novelists have always drawn their most brutal and pivotal effects 
from sport spectacle. The myth of the ‘virtuous, good sportsman’, rewarded by victory alone 
comes about to ensure the diffusion of Apollonian and Dionysian alike and, when Faustians - 
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those modern-day horsemen of the apocalypse, in whom power triumphs over strength, 
perseverance and resilience conjugate infallibly in their seductiveness by taking sport to a 
different significance - breaking the symbolic mèlange of justice and nature offensiveness. 

Adventure sports have been conceived as games, intent basically on competition, offering 
licit means of reaction against the fascination of nature which puts sporting discipline at odds 
and, consequently, is subject to the attraction exerted by risk and adventure. We can thus 
highlight the two elements which, in current understanding are fundamental: the public and 
collective nature of sporting events and the notion of measurable physical prowess which can 
bring about comparisons between results in overcoming limits in facing opponents and nature’s 
challenges. 

Nowadays it is thus unlikely to encourage athletes to enter competition subjecting 
themselves to Baron de Coubertin’s Olympic Creed - “The important thing in life is not the 
triumph but the struggle”. Every one of them is there to win. The purpose embedded in the 
definition of sportsmanship by Coubertin, who concerned himself above all with the pedagogic 
nature of voluntary, habitual, intensive muscular exercise, supported by a desire for progress, 
declared being licit going as far as risking oneself. We realize then the configuration of 
behaviors learned as instruments for actions, thoughts and emotions which, although under 
control, may engender specific cultural significations to a society (VALENTE, 1996). 

The aim of the study is not only of giving technical safety information to novices, 
amateurs and athletes, but also to build their awareness for the importance of calculating the 
risk, experiencing it without however putting their own lives - and others’- in danger, while 
respecting nature. 

 

Passion, risk and self-control in sports   

Passion is a convention which elicits mythological metamorphoses, as well as magical 
events of moral and social transformations in personas. Though contradictory, who fails to 
succumb to the incontrovertible powers of persuasion of cinema, media, literature when they 
ceaselessly parade miraculous redemption? It seems inevitable that we must see in sports this 
same redemption and human character transformation perspective. Just as the normative and 
stereotypical behavior notion allows us to insert useful generalizations in the understanding of 
the maelstrom which raw human instincts are, the rules of the game intervene to surrender the 
control of the need for violence to the passion for sports. 

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. We witness then 
the creation of a myth, in which explosive forces brought about by acute social imbalances are 
transmogrified by sport’s illusions - at once flattering and disquieting. 

From that we have that contemporary sociability is enraptured by a figurative trance in 
which circulate, in endless motion, looks, pertinence, various syncretic 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 today’s pleasure. 

 
Adventure sports in nature 
Sport has become one of the most exciting happenings in contemporaneous society. The 

broad encompassment of the sports movement makes evident not only how society organizes 
itself, but also the contradictions existing in its underbelly. Among the myriad elements which 
delineate the sport phenomenon, a continuing evolutionary process comes to light, in which 
signification and re-signification are constantly arising to explain its practice throughout the 
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times. In that context, it is possible to observe on the studies undertaken by Betrán and Betrán 
(1995) that, from the paradigm shift from the modern to the post-modern, new corporal 
practices arise, among which nature-based sport activities. This is a branch which has chosen 
several natural environments as privileged loci for its manifestation, and which guiding 
principle is the risk of the adventure. 

At first, physical activities performed within nature come about with a sense of leisure 
and recreation in free time, away from work. With the sportification of pastimes starting in the 
18th century in England, when the aristocracy began to view fox hunts as sportslike 
competition, the age if industrialization systematized them, by imposing rules and regulations, 
codifying its performance, limiting them to standardized, artificial constraints of time and 
space, and segmenting them so as to have them disseminated and practiced by a majority in 
equal terms, following egalitarian ruling parameters (ELIAS, 1997). 

As a consequence, that made the sporting environment grow apart from nature. In the 
middle of the 20th century, however, new sporting paradigms, centered on the 
(re)approximation between man and nature, in self-fulfillment, in competition, in leisure and in 
quality-of-life betterment had been brought about (BETRÁN; BETRÁN, 1995; COSTA, 2000; 
MARINHO; BRUHNS, 2003). 

The continuous appearance of new sports, accompanied by a growing number of 
practicing athletes and amateurs from different cultural, age and social levels, and professions, 
give out clues as to understanding adventure sports as a physical practice permeated by a 
myriad of possibilities for joining and practicing them (MARINHO; BRUHNS, 2003). 

The practice choices, be them competitive or simply for leisure, allow the dissemination 
of such physical practice out in nature, which leads to more people trying out and getting to 
know their own limits in ways that will bring about high risk in the various natural backdrops, 
be them on land, on the water or in the air (DUFFIELD, 1993). 

 
Society and risk 
The place taken by risk in the life of the modern man in society, as shown by Giddens 

(1991), Beck (1993), Bernstein (1997) and Le Breton (2000, 2004, 2006), is singularly 
important to the comprehension of aspects pertaining to adventure sports as physical activity 
practice. While telling the history of risk, Bernstein (1997) shows that until the Renaissance, 
when life conditions were still strongly linked to nature, future was perceived as a matter of 
luck or of random variation in the environment. Though the notion of risk we know today was 
not applicable at the time, the weather was the variable responsible for the majority of the 
events, until at least the Crusades (BERNSTEIN, 1997). 

The closeness of danger as a factor of life risk in society is a matter of knowledge of 
probability principles of the ‘facticity’, which only began to be studied in the end of the 13th 
century and the beginning of the 14th, establishing the materiality of man while feudalism 
declined, the Church lost ground and science evolved. Risk management begins to be about the 
probability of ‘happening’ alongside subjective reactions, control of emotions and, above all, 
the overpowering of nature, in decisions which may cross the line into risk. Competition and 
struggle for survival in society at once attract and terrorize us as we realize we cannot escape 
from them. 

Contemporaneous society has been conceptualized as the society of risk (BECK, 1993; 
GIDDENS, 1991; GIDDENS, 2002; MARTÍN, 1996). IN THAT SENSE, MARTÍN (1996) 
discuses it under four approaches: institutional, systemic, semiotic and phenomenological. 
Institutionally, we relate risk to the process initiated by the Industrial Revolution, with its 
effects on the ecology, unemployment, security. It includes as target and source of risk the 
family system, social stratification and public administration, with decision-making. 
Systematically, we approach the issue of risk in modern society under a contingency and 
complexity viewpoint. Semiotics applies Baudrillard’s ideas, highlighting the narcissistic 
individualism stemming from the generalized desertion from social values and ends, caused by 
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the personification process, it brings the question society itself by producing a social 
emptiness. Lastly, phenomenology is based on Giddens (1991), who notices that in the risk 
culture which is modern society, people must now more than ever, be able to accept the bundle 
of risk that follows their activity in the world. 

On the other hand, risk, to Le Breton (2000, 2004, 2006) appears in societies as an 
anthropological datum which spans all traces of the human condition, from responsibility to 
others to the moral and physical preservation of the self. Communities ward off their fears with 
prayer, communal ceremonies and organization means which curtail adversity. From the 
discourses on risk, Spink (2000), Spink; Menegon (2004) highlight three discourse traditions 
which seek to explain risk in specific ways. 

In the first tradition, risk in common sense discourse refers to unfortunate and 
unpredictable experiences which most often escape possible computation. It is a seldom 
considered tradition in risk analyses, but one that is clearly present in the discourse analyses of 
the colloquial modes of discourse on risk. In the second, the control and discipline perspective 
drives us to the historical perspective of discourse on risk pertaining to the growing need to 
govern populations, stemming from the classical modernity. Foucault (2007) refers to such 
actions as 'governmentality'. As an example, collective measures taken to manage spatial 
relationships - the distribution and movement of people in physical and social spaces. To that 
perspective are added people's private lives' disciplinarization processes. In such processes, the 
person, through access to information, becomes responsible for managing his own health. Life 
style as a form of self-control is but the most well-known side of that reorganization. Lastly, in 
the third tradition, the perspective of adventure constrained by the fields of sport and 
economics broadcasts the message that taking risks is a necessary practice for the person to 
reach certain gains in society. Risk, in this perspective, figures as something desired by 
individuals (SPINK, 2000; SPINK; MENEGON, 2004).  

As a result of the research undertaken from discursive practices on risk, (SPINK, 2001; 
SPINK, MEDRADO; MELLO, 2002) it has been possible to elaborate three specific risk 
glossaries, in which can be found the entries: risk-danger (first tradition); risk-probability 
(second tradition); and risk-adventure (third tradition), as we can see: 

 
Table 1 - Meaning attributed to risk 
 

Risk-danger Risk-probability Risk-adventure 
Threat Risk Adventure 
Loss Wager Adrenaline 
Luck Chance Emotion 
Danger (dangerous) Safe (safety) Radical 
Bad luck Probability Extreme 
Fortunate Prevent (prevention) Challenge 
Fatality Take risk (risky) Daring 
Obstacle   
Venture   
Destiny   

Source: Spink (2001) and Spink, Medrado & Mello (2002). 
 
We can see that the designations attributed to risk end up contributing for a more 

complete understanding of the meanings and signification we ascribe our daily life actions and 
experiences, taking into consideration the current social context we share. Another situation 
perceived in tourism as well as in adventure sports is the lack of precise estimates for the 
overall global number of accidents. Among the likely causes for such apparent oversight, 
researchers believe its cause is related to the fear, by public-relations experts either directly or 
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indirectly involved in the sector, that the disclosure of such figures could impact in some way 
businesses in areas which depend economically on such physical activities (BENTLEY, 
PAGE; LAIRD, 2001; BENTLEY; PAGE, 2007; COSTA, 2000). 

 
Physical practices and risk 
Man has always lived risky situations in relation to natural and weather phenomena, 

encompassing all the four elements - fire, air, earth and water - severe droughts; dry, desertic, 
frozen regions; scorching summers beset by fires; earthquakes; hurricanes, typhoons, 
tornadoes; glacial winters and torrential rains. With scientific and technological advances, 
however, in the end of the 19th and beginning of the 20th centuries, man has had to face new 
risks. To Ashcroft, most of the times such new risks are experienced through physical practices 
in nature and, in a few cases, depending on the profession, are an unavoidable part of work. 
We can see that there is an ancient connection between risk and adventure compounded by 
daring which can lead the person to many discoveries (ASHCROFT, 2001). 

Such connection can be found in the many different events which now comprise the 
whole 'nature adventure sports' segment (BECH, 1993; SPINK, 2001). The authors claim that 
risk - adventure begun in the 1970's with an adventure sport event known as Off-Road, with 
competitions such as the Paris - Dakar rally in 1979 and the Camel Trophy series of 
competitions in various countries in the 1980's. Considering risk as an integral part of the 
various dimensions constituent of human life - risk which, benefiting from technological 
advances, we have been given the possibility of enjoying, as, for instance, in practicing the 
various adventure sport choices - leads us to (re)think the need for the specialized professional 
in charge of organizing and running them for leisure or competition to go over that issue with 
his pupils, aiming not only to give them technical information, but also to make them aware of 
the importance of calculating risk and experiencing it without exposing their own and others' 
lives dangerously however.  

Elias (1993), Morgan; Fluker (2006), Page, Bentley; Walker (2003) and Ryan (2003) 
show that, though there is real need for procedures aimed at protecting the physical and 
emotional integrity of those who practice the various adventure sports, such procedures can be 
a double-edged sword. By that, we mean that total risk control would eliminate the appeal and 
the strong emotions sought after by adventure sportsmen. In that sense, when adopting 
procedures to control risk, there must be taken into consideration variables such as the activity 
level and the skill of the person (BENTLEY, MACKY; EDWARDS, 2006, WILKS; 
ATHERTON, 1994).  

In some events, such as, for instance, hang-gliding, it is necessary that the person be 
adept in all flight techniques and in weather information gathering and interpretation. The 
careful calculation of risk probability and possibility is also extremely germane and must be 
always a sine qua non condition for the practice of the sport in a pleasurable and tranquil 
manner. Even so, there have been accidents in which - by recklessness, distraction or lack of 
control - there is risk of injury an even loss of life. 

Similarly, in other adventure sports events, procedures aimed at controlling risk have 
been shown to be ever more fundamental to those who sensibly reach out to natural 
environments in the search for the excitement adventure sports can provide. Athletes can 
combine a broad range of knowledge, encompassing mastery of technique, skills adequate to 
the sport being performed, knowledge and application of equipment technology, capability to 
read the natural environment and, when facing the unpredictable, the ability to decide and act 
proactively by building strategies to be used to overcome obstacles (objective risk). 

Such knowledge is not always enough to ensure the physical and emotional integrity of 
the athlete, but only by overcoming the unknown, the dangerous and the unforeseen he will 
earn his pleasure and face adventure. Beyond all that, however, maintaining undisturbed the 
aspects pertaining to the preservation of the natural environment in which the sport, the 
adventure and the pleasure take place. 
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Such considerations provide elements to think about the kind of instruction gotten by 
beginners and athletes. If they, by seeking their activities in risky situations and in an non-stop 
search for excitement and special locations, are doing so under the 'safety blanket' of a 
competent, professional guide or have been equally instructed before venturing by themselves 
in such activities, thus minimizing the risks they put themselves in. 

 
Taking up the sport, its practice and the athlete 
As it often happens with conventional sporting activities, the practices linked to the 

adventure segment intended and the calculated nature risk are characterized by the particular 
and spontaneous manner in which the athlete-to-be takes up the activity. Bentley;  Page (2007) 
define the adventure sports athlete as “an adventurer who prefers to explore the planet's exotic 
and unspoilt areas, seeking to experience various levels of risk, excitement and tranquility, 
without giving up, however, the ceaseless personal challenges that this physical practice 
provides him” (BENTLEY;  PAGE, 2007). 

In adventure sports, the athlete's communion with the natural environment appears as a 
fundamental condition in the realization of experiences and sensation in the various 
environments (land, water, air). Nature, however, conversely from urban daily life, workplace 
routine and the bustle of traffic as well as from other sports performed in artificial 
environments, imposes to those who dare challenge it the pressure of sudden, unexpected and 
unpredictable situations. Such situations demand various procedures and actions aimed not 
only at completing a maneuver, but also at safeguarding the athlete and nature from harm. 

Thus, notwithstanding the reason, if for leisure, recreation or sport, the choice for an 
adventure event brings up a plethora of procedures aimed above all at safety, knowledge and 
reading the momentary weather conditions in the region. One of the greatest dangers of risk 
lies in the unavoidability in the terminology present in contemporary sports (ELMES; 
BARRY, 1999; EWERT, 1985). Most likely, the difficulty in defining conceptually such 
condition of the natural environment is due to factors like the proliferation of techniques, 
methods and practices stemming from an intense upsurge in new sporting events for natural 
environments, such as windsurfing, hang-gliding, downhill bicycling, underwater hockey 
among others (PARLEBÁS, 1987). 

 
Materials and methods 
By its methodology, this research can be characterized as a field exploration description 

(DRAKE; MILLER, 1969). The data configuration outline is in the survey. For the collection 
of data, we have used a conventional Delphi technique, as it presents itself as a way to find 
consensus among interviewees about pertinent aspects in a specific reality. (Delphi is a 
projective survey technique in which a series of questionnaires set up as to let the interviewees 
reach a consensus on the issue Thomas and Nelson (2002). In it there is a series of phases, 
during which a panel of experts learns about the issue through questionnaires. Those experts 
are then asked to pass judgment on the items presented (DUFFIELD, 1993). The number of 
phases used to validate the questionnaire may range from 2 to 5, until a consensus is reached. 
The author considers a consensus when two contiguous categories get more than two-thirds 
affirmative answers.) 

The survey sample was comprised of instructors of the specific adventure sports 
practiced in Minas Gerais state. The surveyed universe has been computed as being of 237 
people, all instructors linked to companies registered with the Minas Gerais federation, all 
responsible for instruction and formation in several different adventure sports. The sample 
selection was undertaken using a probabilistic approach, by a simplified stratified sampling 
technique. Such option was used to ensure the representativeness of the results to be obtained. 
As a result, 121 adventure sports instructors active in Minas Gerais State have been 
interviewed. The panelists in charge of guidance, analysis and elaboration of the survey were 
three PhD professors, professionals of the area, with academic credentials in the adventure 
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sports segment, graduates in Physical Education, teaching in Brazilian Public Federal 
Universities. 

 
Results and discussion 
The interviewees active in the adventure sports instruction segment were in their totality 

male, with a mean age of 31 y.o.- ranging from 19 to 43 y.o. It can be inferred that, though 
there are women who practice such sports, they have not taken to instructing. 

About the specific sports taught by the instructors, it has been noticed that on average, 
they are active in more than one mode of adventure sport. Rock climbing appears as the most 
commonly instructed sport in Minas Gerais. That fact can be explained by the region's 
geography, comprising a great variety of mountains with different heights and reliefs, 
fostering not only the aforementioned sport but also rappelling, hang gliding, alpine cable 
crossing, as we were able to witness. 

 
Chart 1 - Adventure sports in which the interviewees act as instructors 
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This happens to be a professional activity which is performed informally, in the majority 
of the cases, as it is not recognized officially as a profession, except among a few sporting 
entities identified in the sample, in which the majority of the instructors (71.07%) are college 
graduates. The remainder 35 individuals (28.57%) are high school graduates, and are 
professionally active in an informal manner, or in public institutions, in commerce and other 
sectors of society. As to specific majors in graduation, 37 of the instructors (43.02%) were 
had majored in Phys. Ed. and 49 of them (57.97%) came from other areas, such as Law, 
Business Management, Civil Engineering, Forestry, Robotics, Agronomy, Tourism, Physical 
Therapy, Computer Sciences, Psychology and Portuguese Language. 

Such data give an inkling to an intriguing situation for the instructors' professional 
status. For those who are active in the risky, nature-exposed adventure sport segment, for 
leisure or competition, the professional field in Brazil is unregulated. In other words, this is a 
professional field in which there is no need for academic formation, be it in trade schools or 
universities. 

As for the instruction process, we have paid particular attention to the instructors' 
awareness of the existence or not of risk for the novices. Our results point to a considerable 
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commonality of that assessment - 57% - with great discrepancy, however, and 43% showing 
no risky situations.  

 
 
Table 2 - Frequency of risky situations involving learning novices throughout the instruction 

process in adventure sports 
 

Risky situations Number % 
Claimed they have taken place 
Claimed they have not taken place 

69 
52 

57 
43 

Total 121 100 
 

Reports of care taken to protect one's own safety and to preserve the natural environment 
do not seem to be part of the message trying to be conveyed. There are reports of sprains, 
fractures, dizzy spells, bruises and scrapes. The latter are even taken by the instructors as 'par 
for the course' in learning other sport modes. The non-preponderance of risky situations 
involving novices during instruction, according to the instructors, has to do with technological 
advances in the production of specific equipment geared toward adventure sports. 

About procedures taken as inevitable to avoid and/or minimize risk situations, the survey 
points to aspects linked to mastery of technique and equipment used. 

 
 

Table 3 - Main subjects listed by the interviewees as fundamentally needed to be approached 
during the instruction process 

 
Subject Number % 
Adequate usage of equipment during the activity 
Knowledge of the characteristics of the places of practice 

36 
28 

29.75 
23.14 

First aid and similar procedures 26 21.49 
Basic survival notions 17 -14.04 
Implications of the practice of the activity in adverse 
conditions (rock quality, weather) 

14 -11.58 

Total 121 100.00 
 

From that data, it can be gleaned that the integrity of the athlete is a product of his 
mastery of the technique, of the proficient handling of protective equipment, of the quality, 
longevity and certification of that equipment, of the awareness and knowledge of the 
environment in which the sport will be practiced of specific instruction on the consequences 
of wrong procedure in nature's unpredictability, which ay put one's life in jeopardy.  

 
Conclusion 
Among the adventure sports instructors active in Minas Gerais State, it has been 

observed that there is a prevalence of males over females. Rock climbing is the most 
practiced and instructed due to the natural configuration of the area. 

Risk is an integral part of adventure sports practice when those are used as a means to 
experience sensations and to overcome human - and nature’s - limits, and the instructors 
interviewed proved they understand that the physical and emotional integrity of novice and 
athletes alike is a function of mastery of technique, of the adequate handling of support and 
safety equipment and of knowledge of the area - weather and terrain, so as to keep novices 
from placing themselves in risky situations. 
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Beyond mastery of technique, novices and athletes are expected to take on a prudent 
approach, keeping risk from being a constant in his sports practice, being aware of it and 
knowing how to judge it, without endangering his own or other’s lives. To fully experience the 
sensations provided by adventure sports activities, it is important to be aware that danger is 
constant and that, at times, technique and bravery are not enough to avoid accidents. One must 
be attentive, prudent and respectful of nature’s warnings. 

It is desirable and advisable therefore that the entities, federations and confederations in 
charge of adventure sports follow through towards standardizing the formation and activity of 
adventure sports instructors, not just to offer a standard of service, but also to make possible 
that all those who come to be interested in one or more of the adventure sports available in 
Brazil can be adequately attended. 
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Abstract:  
Nowadays, the Physical Education teaching design faces new expectations 

determined by the syllabus as conceived to define the Physical Education 
contribution to the achievement of European Key Competences. 

This paper aims at identifying the main modernizing directions of the teaching 
design process, from the perspective of general and specific competences. More 
than giving solutions, the paper is meant to influence the specialists’ opinion, so 
that they think over and search for their own answers to the existing problems in 
school physical education. 

The conclusions emphasize the necessity to reassess the Physical Education 
teaching design, within a context influenced by the framework plans and the school 
syllabus.  

Key-words: teaching design, competence, physical education, school 
syllabus, learning unit project 
 
 
Introduction 
Among the activities carried out by the specialists in physical education and sports field, 

the teaching design represents an important approach to their activity efficiency. To design 
means to predict how the teaching process will progress, by taking into account the instruction 
and assessment strategies to be used, but also the available resources.  The design consists “in a 
unitary group of actions and operations both anticipatory (programming) and preparatory of the 
teaching-educative activity under all its components: objectives, content, methods and 
procedures, instruction-learning-assessment processes [2, 9].  

The design is obviously achieved according the school syllabi, by permanently relating it 
to their promoted general and specific competences (for the time being, at the gymnasium and 
high school levels!). But it will also take into consideration the volume of hours allocated to 
the discipline, within different curriculum types. More exactly, to the number of lessons in the 
core-curriculum that are reduced from one year to another. Certainly this reality compels us to 
reconsider the instruction content, its volume and, last but not least, to modify the teaching 
design under different aspects.  

By approaching the physical education general and specific competences, specialists take 
a challenge. Competence [ ] results from knowledge, aptitudes, skills, dexterities, capacities, 
abilities and temperamental-character traits that lead to performance in different fields. The 
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social desideratum related to competences consists in their manifestation at a level where 
social requirements are fully met or even higher. In other words, performance is searched for in 
any activity field - either it is economics, education, art or sports (A. Dragnea, M. 
Constantinescu, 2005).  

It should be emphasized that competence harmoniously combines theoretical-practical 
knowledge and attitudes. To know-how, to be able and to wish are verbs presently defining the 
expected behavior of the pupil who has participated in physical education lessons.  

By relating to competences, from the teaching design perspective, the educator is 
compelled to reconsider both his own methodical guidelines adopted when teaching different 
syllabi contents and the instruction methods he uses.  

 
Formulating the paper issues  
Having in view the physical education syllabi current situation, the first raised problem 

refers to the teaching design reassessment, which means to build both the general and specific 
competences and the methodology to rely on. The physical education teacher won’t aim any 
more at competence achieving only through the motor aspects, but also through the theoretical 
and attitudinal ones. To approach one single competence component is not enough for the 
pupils to learn it. The instruction design uniquely regarded from the motor acquisition 
standpoint makes doubtful its correlation with the school syllabi requirements. It is also 
necessary to identify the problem related to the teachers’ available time resources which must 
allow him to achieve the development and the specific content learning objectives. Under these 
conditions, would it be opportune for us to go on taking tasks which involve the development 
of motor qualities? Or would it be enough for us to take motor behavior learning objectives 
that only through independent leisure practice, at the specified rate, could exert influences 
upon the children’s body development?  

These questions are meant to invite the specialists in the field to reflections able to 
determine the modernization of our discipline teaching methods and, may be the most 
important thing, its connection to the reality imposed by the Romanian education system 
conditions. 

 
Paper issues 
The current physical education teaching design patterns are questionable, under their 

efficiency aspect. Although at the school syllabi level the physical education contribution to 
the European key competences [1] was rendered manifest, the teaching design in relation with 
the general and specific competences hasn’t been revised yet. Between the syllabi proposals 
with respect to competences and the teacher’s design there is a gap that can be surpassed only 
if the view upon this process will change.  

In this sense, we bring to the specialists’ attention two aspects, one that aims at 
completing the learning unit project and the other one that makes uncertain the real effect of an 
instruction methodology applied in a non-differentiated way, therefore that doesn’t take into 
account the teacher’s available time resources. 

1. General and specific competences refer to many roles that can be played by a pupil 
participating in this discipline lessons, namely that of physical exercise practitioner, but also 
the afferent ones – of observer, spectator, referee; 

- The teaching design necessity, from the competence building perspective, assumes the 
instruction process approaching through the theoretical knowledge, the specific abilities/ 
capacities/skills and attitudes developed by some contents. Knowledge is information the 
pupils are provided with about regulations, technique, tactics etc. It can be expressed under 
various forms: theoretical concepts, personal opinions or analyses, reports on topics related to 
the instruction content and so on. Abilities/capacities/skills result from the practical application 
of the knowledge assimilated by pupils (“to be able to…”). They can be expressed as motor 
skills, technical procedures, tactical actions etc.; they also refer to the pupils’ potential, 
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resources and aptitudes to be activated, developed, as well as to coordination, balance etc. 
Attitudes and values refer to the organization of those behaviors the pupil should have when 
relating to the others, to himself or to the surrounding world.  

The instruction situations the pupils will be provided with in order to build their 
competences reflect each specialist’s initiative, responsibility and autonomy. For instance, in 
sports branches the learning unit project should be completed by the synthesis on the 
theoretical knowledge and the attitudes we aim at developing in children (table no. 1). 

 
Table no. 1. Proposal to complete the LEARNING UNIT DESIGN 

for TABLE TENNIS (1st level), from the competence building perspective 
 

Aimed specific competences 
In singles game, to keep the ball in play by returning the shots through forehand or backhand procedure and to valorize the 
scoring situations by the shot accelerating or positioning. 
Score registering and filling in the umpire’s sheet.  
 

 
Knowledge 

For the practitioner: 
- specific vocabulary: forehand, 
backhand, service, smash; 
- game rules: bounce rule, 
interdiction to touch the game table 
hand-free; 
- safety rules related to the game 
table installing and arranging; 
- efficiency principles: grip, racket 
inclination and orientation 
depending on the contact moment, 
player’s positioning in relation to 
the ball trajectory; 
- the “offered ball” notion that 
favors the opponent’s position. 
For other roles: 
- Umpire: scoring system, service 
change, main faults. 
- Observer: elements to be noticed 
about the game partner: offered 
balls, placed balls, accelerated 
balls. 

 
Abilities, capacities, skills 

For the practitioner: 
- statutory service performing (ball 
holding and toss, contact ball-racket 
behind the game table, first bounce 
in one’s court);   
- identifying the favorable 
situations (offered ball, opponent’s 
positioning); 
- orienting the racket shot surface 
so that it hits some side targets; 
- sending the ball so that it avoids 
the opponent’s table central zone; 
- accelerating the shot in a 
favorable situation; 
- hitting the ball on an upward 
trajectory, by adapting the racket 
position and the shot orientation;  
- adopting a dynamic posture for a 
quick reaction and an optimum 
positioning;  
- energy control at the ball contact 
and passing from the “pushed” to 
the “accelerated” shot.  

For other roles: 
- Umpire: scoring the points and 
announcing the server’s score. 
- Observer: identifying the watched 
player’s favorable situations and how 
they are valorized. 
- Filling in a scoring sheet. 

 
Attitudes and values 

 For the practitioner: 
- desire to win, by respecting the 
regulations, the umpire, the 
opponent and the observer; 
- preserving a focused attitude, 
in order to avoid offering the ball 
to the opponent; 
- accepting to lose or to win the 
game, by respecting the opponent; 
- accepting to play against some 
different opponents; 
- taking care of the teaching 
aids, helping with their 
installation and arrangement; 
- mobilization when the score is 
not favorable; 
- valorizing the information 
provided by the teacher or another 
observer. 

For other roles: 
- Umpire: to remain impartial; to 
adopt a firm attitude; to carefully 
watch the game. 
- Observer: to show responsibility 
towards the colleague; to carefully 
watch the game. 

 
Contribution to the building of general competences: 

Competence 1: Oral expressing, by using the vocabulary specific to table tennis in relation to game, arbitration and game 
surveying.  
Competence 2: Understanding the score and the notions of “parallel”, “trajectory”, “speed”. 
Competence 3: Table tennis autonomous and independent performing. 
Competence 4: Responsibly taking the assigned social roles, in order to help one’s colleagues make progress and play in 
equitable conditions. Respecting the rules, the competition partners and the environment. Initiative, experiencing 
strategies related to the game zones, adaptation to one’s own resources. Carrying out the activity in autonomous groups.  
Competence 5: Adopting some balanced attitudes, regardless of the game score. 
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The presented pattern is an alternative to complete the current forms of learning units 
within some operational design documents able to increase the teaching activity efficiency. 

2. Relying on different paradigms generated by the very functions it is charged with, 
school physical education teaching can be characterized through many methodological 
orientations. Since 1936, C. H. McCloy (quoted by A. Dragnea et al., 2002) [6] asserted that 
“body development, psychic and motor skill building can contribute to the character and 
personality development, but the emphasis must be put on the physical aspects, because each 
educational field must keep to its specificity”. Along the years, opinions became more and 
diversified, so that specialty literature presents the physical education teaching from many 
perspectives: traditional [11], humanistic (D. Helisson, 1995, quoted by Daniel and Bergman-
Drewe, 1998) [4], social [4] technocratic (McKay, Gore, Kirk, 1990, quoted by Daniel and 
Bergman-Drewe, 1998) [4]. In France, there are now three simultaneous approaches: 
naturalist, which valorizes and develops the child’s biological potential; cultural, where 
physical education defines a universe of intellectual, aesthetical, moral human creations that 
justify it as an educational factor influencing the individual’s life at a certain moment or during 
the ontogenesis; civic, where physical education prepares the child to exert an active and 
positive social role [3, 11, 12]. Within each orientation, the teacher may select some instruction 
methodologies and contents. For example, in the naturalist approach, the focus will be on the 
child’s effort capacity development; in the cultural one, the physical exercise practicing will 
facilitate the child’s access to traditions, specific games and dances; in the civic one, the 
highlight will be on the child’s learning of the behavior rules within the group. 

- The raised question is if such orientations can be identified in the Romanian physical 
education teaching. By analyzing the syllabi presentation notes and the methodical textbooks, 
we shall find out that, regardless of the pupils’ age, the competence achieving methodology is 
similar. The focus is both on the development of motor qualities and on the building of motor 
skills and abilities specific to some sports branches. This would be right if there were enough 
time resources to accomplish such objectives. 

Irrespectively of the selected methodological approach, it must be scientifically 
grounded, relying on the data provided by physiology, psychology, pedagogy and other 
sciences. According to the specialty studies, for the cardio-respiratory fitness development, 
physical exercises must be practiced at least 3 days a week, for 20 minutes, at an effort 
intensity of 60 to 80%. For the strength development, practice is recommended 2 or 3 times a 
week, by using exercises for different muscular groups. The break between workouts must be 
of 1 day or 2 days at the most, it being necessary for the body recovery after the effort [10, 11]. 

But nowadays, the frequency of physical education lessons remains a problem within our 
education system. We refer here to the fact that one single lesson a week (grades 8th to 12th) 
can’t contribute to the pupils’ effort capacity development.  

That is why we think it is compulsory for us to analyze the physical education 
components and, implicitly, to adopt some different teaching methodologies for this discipline.  

How could we differentiate between the influence of one single physical education lesson 
a week upon the effort capacity development, for instance, and the influences of the natural 
growth and development upon the pupil’s body?  

We consider that the natural, biological approach in physical education teaching can be 
selected only if there were at least 3 physical education lessons a week.  

The curricula stipulating 1 or 2 physical education lessons a week compel us to 
reexamine this discipline teaching methodical orientations. Could we say that we have to do 
with a totally changed perspective? At the conceptual level, we certainly could. As for the 
social/civic approach, it might be promoted in high school physical education, where the small 
number of lessons determines the instruction to focus on other components then those related 
to motor capacity. 

 
 



Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VI nr.4 (22) 2010 19 

Conclusions 
The curricular design reforming also induces modifications of the teaching design in 

Physical education and sports field. 
1. As for the planning documents, we should approach specific competences relying on 

some components: theoretical knowledge, abilities/capacities/skills and values/attitudes. These 
aspects can be focused on within the learning unit project and the lesson plan.  

2. The identification of an operational design for the planning documents is a challenge 
for the specialists in the field, who are invited to express more their autonomy when drawing 
them up. 

3. The approach of some instruction methodologies relying on the educator’s real 
available teaching resources. Depending on them, the specialist will decide upon the contents 
to be taught, so that the competences set by the school syllabi are achieved. 

To conclude, we think that physical education is being confronted to deep conceptual and 
operational changes to which the specialists must respond through creative ideas and with a 
full responsibility for the educational act.  
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Abstract: For the training optimization, in performance gymnastics, it is 
more and more frequently used the training analysis relying on the computerized 
technique. This method gave us the possibility of emphasizing, at any moment, the 
gymnasts’ individual technique level. The application of the computerized means 
to the qualitative and quantitative analysis of the registered data allowed us the 
information use directly in the training. 

Cuvinte cheie: optimizare, antrenament, gimnastică 
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Introducere 

În scopul optimizării pregătirii, în gimnastica de performanţă, se aplică tot mai des 
analiza antrenamentului utilizând tehnica informatică. Metoda ne-a oferit posibilitatea de a 
pune în evidenţă, în orice moment, nivelul tehnic individual al gimnastelor, prin raportare la 
fiecare element de dificultate din compoziţia exerciţiului de concurs. În acelaşi timp, s-a stabilit 
cu exactitate lucrul efectiv realizat într-o lecţie de antrenament tehnic precum şi numărul de 
erori pentru fiecare element de dificultate pe parcursul evoluţiilor integrale. Utilizarea 
mijloacelor informatice în analiza calitativă şi cantitativă a datelor iregistrate, a permis 
folosirea informaţiilor direct în antrenament. 
 
Scopul ipoteza şi sarcinile cercetării 

Scopul lucrării de faţă a fost de a valorifica oportunităţi oferite de programe informatice, 
ceea ce ne-a permis să formulăm următoarea ipoteză de lucru: utilizarea mijloacelor 
informatice permit o analiză rapidă a datelor şi folosirea informaţiilor obţinute imediat şi 
direct în antrenament. 

În sensul celor de mai sus sarcinile care au decurs pentru cercetarea noastră s-au referit la 
evidenţierea parametrilor care dau randamentul pregătirii, prin aplicarea analizei 
computerizate. 

 
Metode şi procedură 

Cercetarea, de tip aplicativ, a avut drept obiect de studiu pentru determinarea 
randamentului, gimnastica ritmică, sport în care autoarele au un nivel recunoscut de expertiză. 

Pentru realizarea demersului ştiinţific propus, s-a aplicat următoarea metodologie de 
lucru: 

Materiale necesare: Pentru înregistrare datelor după fiecare evoluţie integrală a probelor 
de concurs a fost utilizat, un laptop, iar pentru prelucrarea datelor, un program de operare 
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Windows -  Excel 4 şi o imprimantă cu jet de cerneală  Epson  Stylus C64.  pentru listarea 
rezultatelor şi distribuirea celor interesaţi din Staff-ul echipei. 

Culegerea datelor: Pe o fişă de observaţie, au fost înregistrate, pe orizontală şi 
numerotate, exerciţiile realizate în timpul unui antrenament, în diferite perioade de pregătirie. 
În coloane au figurat elementele de dificultate realizate izolat, cele mai frecvente - de nivel B şi 
C şi elementele cu grad ridicat de dificultate şi risc. S-au calculat, pentru fiecare gimnastă, 
pentru întregul grup şi fiecare lecţie de antrenament, indicatorii cei mai importanţi (ratările, 
impreciziile, penalizări şi punctele obţinute). Ulterior, valorile înregistrate au fost, raportate la 
numărul de exerciţii  realizate şi exprimate  în procente. 

Parametri computerizaţi: Prezentăm în continuare parametri computerizaţi utilizaţi pentru 
optimizarea antrenamentului echipei proba de ansamblu. Astfel : 
 rezultatele globale ale exerciţiilor (% de exerciţii terminate, % de exerciţii fără ratări şi 

nota medie pe antrenament); 
 rezultatele pentru de fiecare gimnastă ( % de exerciţii realizate, % de exerciţii fără ratare 

sau imprecizii); 
 rezultate pentru fiecare element (număr de ratări şi număr de imprecizii în timpul unor 

elemente ,,de risc” şi identificarea gimnastelor care au ratat în timpul acestor elemente; 
 randamentul fiecărei gimnaste în cursul unei lecţii de antrenament. (graficul 1.); 
 notele medii ale exerciţiilor de concurs obţinute în timpul unei lecţii de antrenament 

(graficul 2); 
 notele medii ale exerciţiilor de concurs în cursul unei săptămâni (graficul 3). 

 
 Rezultate şi discuţii   
 

 
Graficul nr. 1 Randamentul individual în cursul unui antrenament în MZC 9-  precompetiţional 

 
Se observă,  din graficul 1, că toate gimnastele realizează cele mai bune evoluţii, la a 10-a 

şi a 11-a repetare integrală a exerciţiului de concurs. Acelaşi rezultat a fost obţinut şi în 
perioada competiţională, fapt ce ne-a determinat să stabilim că gimnastele trebuie să efectueze, 
înainte de a intra în concurs, un număr de 10 repetări integrale.   

 

 
Graficul nr. 2  Notele medii ale exerciţiilor într-o lecţie de antrenament 
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Dacă facem o corelaţie, între graficul 1 şi 2, se poate observa, că cea mai mare valoare a 
notelor medii a exerciţiilor (9.50 p) se înregistrează la a 11-a evoluţie integrală.  
 

 
Graficul nr. 3 Notele medii ale exerciţiilor de concurs în cursul unei săptămâni (etapa 
precompetiţională) 
 

Din graficul nr. 3 se constată o lipsă de constanţă în evoluţia notelor medii la execuţie pe 
parcursul unei săptămâni. Dar, acest lucru  este explicabil, având în vedere că datele 
înregistrate corespund primei părţi a perioadei precompetiţionale, când încă nu s-a realizat 
şlefuirea completă a exerciţiilor de concurs. Cele mai mari note au fost înregistrate miercuri 
(9.10 p) când în program a fost prevăzut un singur antrenament pe zi (perioada 
precompetiţională).  
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Graficul  nr.4  Procentajul rezultatelor exerciţiilor de concurs în cursul unei săptămâni în 
perioada precompetiţională  şi competiţională  

 
Graficul nr.4 pune în evidenţă procentajul rezultatelor înregistrate, pe parcursul unei 

săptămâni, în perioada precompetiţională şi competiţională. 
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Graficul nr. 5  Randamentul individual - zi/ săptămână/ exerciţiu A şi B 
 
Din graficul nr. 5 se poate observa că în perioada prcompetiţională nr. 1, mezociclul nr. 

9, randamentul individual înregistrat pe parcursul unei săptămâni prezintă oscilaţii. Cel mai 
bun randament a fost înregistrat la sfârşitul săptămânii când de altfel sunt programate şi 
concursurile. 

Datele furnizate, prin aplicare acestui sistem de evaluare a randamentului sportivelor în 
antrenament, au reprezentat repere obiective  în stabilirea componenţei echipei, pentru cele 
două probe de concurs (ansamblul cu 3 cercuri şi 2 măciuci; ansamblul cu 5 corzi). Astfel, 
gimnastele S.M., V.A., V.E., T.R., au fost titulare în ambele ansambluri, G.A.,H.G şi AM 
titulare într-o singură probă, iar G.M. nu a făcut parte din echipa reprezentativă. 
 
Concluzii 

1. Această metodă a dat posibilitatea de a avea o viziune clară şi obiectivă asupra 
antrenamentului, a condus spre îndeplinirea sarcinilor şi a scopului, precum şi la 
confirmarea ipotezei cercetării; 

2. Programul informatic poate fi adaptat la exigenţele fiecărui antrenor; 
3. Fiecare gimnastă este monitorizată individual, rezultatele ei fiind comparate cu cele 

ale grupului, lucru care permite antrenorului constatarea randamentului fiecăreia şi 
economisirea un timp considerabil; 

4. Reprezentarea rezultatelor sub formă grafică facilitează sarcina întregului staff tehnic 
având în acelaşi timp o semnificaţie notabilă în pregătirea psihologică a grupului. 
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STILUL KINESTEZIC, VALOARE SPECIFICĂ SPORTULUI 
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Abstract: This study starts from the idea that the assertion on the “matrix of 
spiritual space” presented by the moral psychology and the "stylistic matrix" as it 
is evoked in the Lucian Blaga's philosophical system, are very generous regarding 
the argumentation of sport`s cultural essence. The starting point of the argument is 
based on the typology of the game, which can be found in the core of each sport, but 
which can also be seen in direct correspondence with the main psycho-biographical 
types. Accepting the fact that playing a game is a free way of action and expression, 
we can agree that any sport performed on the field, represents an option based on a 
profound cultural impulse, stylistically imprinted, due to the psycho-biographical 
types and manifested in accordance with them. 

Key words: culture, kinesthetic intelligence, sport values, style  
 
Introducere. Studiile existente sugerează că între tipurile de joc şi tipurile 

psihobiografice, există o lagătură strânsă. În acelaşi timp, analiza acestor studii, conturează 
idea potrivit căreia, la nivel personal, între inconştient, eu şi supraeul moral există o relaţie 
foarte importantă pentru precizarea componentei culturale a sportului. Precizarea trăsăturilor 
de bază ale acestei relaţii, oferă repere importante privind fundamentarea tipului ludic şi 
argumentarea sa axiologică, a carei finalitate este stilul kinestezic, ca valoare specifică 
sportului.  

Nivelul actual reflectat în literatura de specialitate. Diversitatea şi magnitudinea 
problemelor existente în sportul modern au condus direct sau indirect la concluzia că lumea 
sportului prezintă particularităţi imposibil de neglijat. Preocupările Uniunii Europene privind 
impactul sportului din punctul de vedere al valorilor sociale, sunt deosebit de relevante. Pe plan 
naţional răspunsurile oferite de teoreticienii domeniului sugerează că particularităţile sportului 
sunt evidente, iar recunoaşterea acestor particularităţi poate constitui atât o soluţie, cât şi o 
sursă de progres. Paradigma filosofică a axiologiei sportului (Ion Bâtlan,2002) şi “nevoia de 
filosofie” privită din perspectiva domeniului nostru (Mihai Epuran, 2002) reprezintă repere 
fără echivoc privind necesitatea fundamentării valorilor sportului. În acelaşi timp, studiile din 
ce în ce mai aplicate, dedicate domeniului, sugerează că realităţile specifice sportului, pot oferi 
abordări deosebit de eficiente. Un exemplu semnificativ este dat de faptul că particularităţile 
fiecărei competiţii implică într-o pondere foarte importantă planul afectiv al publicului, iar 
acest aspect a fost sesizat de mediul publicitar. Realităţile motrice privite din punct de vedere 
cultural, nu fac excepţie. Faptul că anumite caracteristici stilistice ale jocului etalate în teren 
sunt percepute ca valori proprii în mentalul colectiv (Christian Bromberger, 2004), în corelaţie 
cu aserţiunile privind recunoaşterea geniului kinestezic, în contextul inteligenţei emoţionale 
(Daniel Coleman, 2007), poate conduce la premisa că sportul manifestă o fenomenologie 
specifică din perspectiva stilului.  

Joc, sport şi cultură. Definiţia jocului, din punctul de vedere al formei, aşa cum este 
enunţată de Johan Huizinga (1938) în cunoscuta lucrare Homo Ludens, invită către deschideri 
foarte generoase privind sportul. Varianta tradusă în limba franceză a acestei cărţi, conţine o 
particularitate deosebit de importantă a jocului. Este vorba despre o trăsătură pregnant 
culturală, care se referă la dorinţa fără echivoc a jucătorilor: situarea lor în mister.  

“… un action denuee de tout interet materiel et de toute utilite; qui s`accomplit en un 
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temps et dans un espace expressement circonscrits, se deroule avec ordre selon des regles 
donnes et suscite dans la vie des relations de groupe s`entourant volontiers de mystere ou 
accentuant par le deguisement leur etrangete vis-à-vis du monde habituel”. (Johan Huizinga, 
1938). 

 Potrivit filozofului român Lucian Blaga (1933), revelarea misterului nu este niciodată 
suficientă, iar actul cunoaşterii este de fiecare dată reînnoit. Evoluţia jocului către sport este 
rezultatul concret al acestei reînnori. Apariţia sportului nu reprezintă finalul cunoaşterii, 
întrucât fiecare ramură evoluează, la rândul său, prin performanţe şi recorduri care se cer a fi 
întotdeauna depăşite, prin perfecţionarea regulamentelor şi structura competiţiilor, dar şi prin 
tehnologia materialelor de concurs. 

Jocul, ca rădăcină trainică şi durabilă a sportului, preia o misiune fundamentală, intimă 
constituţiei spirituale a omului. Actul cunoaşterii se situează în plan ontologic şi este orientat 
către propriul eu şi către partenerii de joc. Cele două repere implică direcţii distincte, însă 
acestea converg către un obiectiv unic. “Deschiderea misterului” este un proces complex, care 
reuneşte informaţiile despre sine în raport cu ceilalţi, într-o imagine echilibrată privind 
reflectarea subiectiva a propriului eu. Este un proces niciodată incheiat, întrucât omul 
evoluează odată cu societatea. El se află pe o linie mereu ascendentă, descrisă de propriile 
aspiraţii, produse la rândul lor, de rezonanţa continuă dintre culturi şi civilizaţia lumii.       

Sportul, creaţie de cultură. Sportul, prin valorile sale specifice şi nu în ultimul rând prin 
instituţiile sale, se ridică în sfera culturii datorită rădăcinilor aflate la fundaţia sa. Sensul 
cultural al jocului, laborios decodificat de Johan Huizinga (1938), poate fi amplificat până la 
măreţie în sistemul filozofic blagian. Prezenţa în mister, enunţată ca trăsătură definitorie a 
jocului, realizează saltul în sfera culturii, odată cu prinderea în structura sa, a aspectelor 
caracteristice creaţiei.  Potrivit lui Lucian Blaga (1937), creaţia de cultură este: 

 
o act creator 
o de intenţii “revelatorii” în raport cu transcendenţa sau cu misterul 
o utilizează imediatul ca material metaforic 
o depăşeşte imediatul prin “stilizare” 
o şi se distanţează de transcendenţă (de mister) prin frânele stilistice şi datorită 

metaforismului.                                 
Actul creator. Determinarea valorilor sportului din punctul de vedere al filosofiei 

culturii reprezintă cel mai puternic argument privind potenţialul creator al lumii sportului. 
Cultura fizică este atât depozitar al valorilor rezultate din practicarea istorică a exerciţiilor 
fizice, cât şi spaţiu generator de noi valori, odată cu propria evoluţie. Prin precizarea genului 
proxim şi al diferenţei specifice, Ion Bâtlan (2002) statutează valorile domeniului nostru şi 
subliniază că olimpismul, din punct de vedere axiologic, poate fi perceput în triplă ipostază: 

o ca ansamblu sistemic, bine structurat de valori specifice 
o ca spaţiu optim de manifestare a valorilor 
o cadru favorabil de geneză, de apariţie a noi valori         
Intenţia revelatoare. Urmând structura creaţiei de cultură etalată de sistemul filozofic 

blagian, pasul al doilea, intenţia revelatorie în raport cu misterul, aduce în prim-planul discuţiei 
una dintre cele mai folosite şi cunoscute metafore ale domeniului nostru: “sportul este oglinda 
societăţii”.  

Conform argumentaţiei lui Lucian Blaga (1937), aici ne situăm în zona unei metafore 
revelatorii. Metafora “sportul este oglinda societăţii” este foarte cunoscută în mediul academic 
şi nu numai, accentul fiind pus de cele mai multe ori asupra sportului ca sistem simbolic, 
capabil să opereze în favoarea identităţii naţionale. Dar sportul înseamnă mai mult decât atât. 
Metafora revelatorie enunţată mai sus, ne aduce în apropierea unui mister asociat sportului, iar 
acest mister este chiar semnificaţia ascunsă a jocului, ea însăşi situată în mister.  

Ultilizarea imediatului ca material metaforic. Potrivit lui Roger Caillois (1958), jocul, 
prin forma socializată a agonului, devine sport. Odată cu transformarea jocului în sport se 
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realizează de fapt utilizarea imediatului ca material metaforic, moment corespunzător pasului 
al treilea din sistemul creaţiei de cultură. Sportul reuneşte sub cupola sa trăsăturile societăţii şi 
propune la rândul său un sistem ideal, cel al meritocraţiei, concretizat în interiorul competiţiei 
ghidate instituţional. Utilizarea imediatului poate fi confirmată prin verificarea translatării 
paradigmelor sociale privind organizarea societăţii, în planul sportului. Atât din punct de 
vedere sociologic, cât şi psihologic, există numeroase postulate privind natura societăţii şi 
natura umană. În planul psihologiei se distinge paradigma cognitivă, a cărei variantă 
sociopsihologică are o relevanţă deosebită pentru domeniul sportului. Perspectiva paradigmei 
cognitive este orientată asupra structurii personalităţii indivizilor, iar procesele cognitive, 
inclusiv atitudinile şi valorile, ocupă un loc central. Deschiderile paradigmei cognitive devin cu 
atât mai utile în discursul privind valorile sportului şi structura morală a campionului; in acest 
caz, translatarea echivalentă utilizării imediatului ca material metaforic, are ca finalitate 
contactul cu al patrulea element din structura creaţiei de cultură. 

Depăşirea imediatului prin stilizare. Urmează depăşirea imediatului prin stilizare, iar 
aprofundarea fenomenului stil, aşa cum este fundamentat de sistemul folozofic blagian, devine 
deosebit de fertilă în cazul sportului. Pus în discuţie de Adrian Dragnea (1995), cu privire la 
spiritul olimpic în raport cu manifestarea capacităţii de performanţă, conceptul categoriilor 
abisale ale inconştientului, lansat de Lucian Blaga (1935), poate oferi o argumentaţie amplă în 
privinţa stilului şi a sensului său cultural, manifestat în sport. Cercetările privind inteligenţa 
emoţională şi acceptarea geniului kinestezic, confirmă legitimitatea unui demers privind 
matricea stilistică şi direcţiile sale de exprimare în sport. Principalul argument care motivează 
abordarea matricei stilistice în această analiză este existenţa conceptului de vocaţie, a cărui 
valabilitate este invocată fără echivoc în lumea sportului. Privită ca şi contigenţă între 
aptitudine şi atitudine, vocaţia este recunoscută ca fiind determinantă pentru performanţa 
sportivă. Vocaţia este considerată o chemare către activitatea privită ca fiind potrivită pentru 
împlinirea şi valorificarea optimă a propriilor aptitudini. Considerăm că această chemare 
specifică, este corespunzătoare conceptului de personanţă, propriu teoriei lui Lucian Blaga 
(1937) referitoare la categoriile abisale. Termenul cheie pe care se întemeiază ideea de vocaţie 
este dat aşadar de conceptul de chemare, înţeles ca fiind conştientizarea propriilor aptitudini. 
Ecoul categoriilor abisale venit din inconştient, sub forma personanţei, direcţionează conştiinţa 
şi generează atitudinea faţă de aptitudine, realizând astfel contingenţa la nivelul vocaţiei.  
Corespondenţa dintre vocaţie şi personanţă ne situează astfel în interiorul fenomenului stil. 
Conform criteriilor formulate de Pierre Parlebas, natura sportului se manifestă concomitent în 
trei direcţii specifice: situaţia motrică, competiţia şi instituţia. Îndeplinirea simultană a celor 
trei criterii certifică unicitatea şi identitatea sportului. Acesta este contextul în care punem în 
discuţie fenomenul stilului, specific domeniului sport. Performanţele care poartă amprenta 
creativităţii şi a stilului personal, dovedit în competiţii, confirmă existenţa aptitudinilor 
cultivate. Acest tip de aptitudini speciale certifică existenţa talentului, a cărui împlinire la 
nivelul performanţei, este condiţionată de contingenţa vocaţionala.  
Acceptând că sportul se naşte din joc pe filiera speciei agon şi ţinând cont de raportul dintre 
atitudine şi inteligenţa kinestezică, realizat in interiorul vocaţiei, noţiune corespunzătoare celei 
de personanţă, revenim la nivelul categoriilor abisale. Închiderea acestui cerc demonstrează 
astfel că stilul de joc, stilul personal al performerului, este o expresie a matricei stilistice, 
specifică sportului: stilul kinestezic.    

Distanţarea de transcendenţă. Odată cu argumentarea stilului contingent performanţei 
sportive se confirmă depăşirea imediatului prin stilizare şi putem analiza momentul al patrulea 
din structura creaţiei de cultură: distanţarea de transcendenţă - de mister - prin frânele stilistice 
şi datorită metaforismului. Lucian Blaga (1937) consideră cultura ca fiind un ansamblu de 
stiluri, iar stilul creaţiilor spirituale, un produs rezultat din sinergia factorilor categoriali ai 
matricei stilistice. Rezultatul aceastei sinergii transpune omul, prin stil, în planul misterului şi 
al revelării. Datorită stilului, omul creator reuşeşte saltul peste imediat şi îşi împlineşte statutul 
ontologic. Situarea în planul misterului nu înseamnă însă cucerirea absolutului. A recrea 
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misterul este imposibil, iar singura cale este întoarcerea permanentă la starea creatoare. 
Încercarea revelării misterului, deşi nefinalizată, nu este în zadar. Distanţarea de transcendenţă 
înseamnă întoarcerea la concret prin însăşi fecunditatea stilului, confirmată prin creaţia de 
cultură oferită lumii reale. Creatorul de cultură se va întoarce la metafora revelatorie şi va tinde 
din nou către mister, pentru încercarea de a-l revela prin structura propriului său stil. Valorile 
culturale astfel create devin fapte sociale prin generalizarea lor şi implicit bunuri ale 
civilizaţiei. Jocul nu face excepţie.  

 
“Jocul se fixează imediat ca formă de cultură. Odată jucat, ramâne în memorie ca o 

creaţie spirituală sau ca un tezaur spiritual, este transmis şi poate fi repetat oricând, fie 
numaidecât, ca o joacă de copii, o partidă de table, o cursă, fie după un interval lung. Această 
repetabilitate este una dintre cele mai importante însuşiri ale jocului.” (Johan Huizinga, 1938) 

 
Din paragraful prezentat mai sus rezultă că, la rândul său, sportul, înalţat din joc pe 

ramura agon, cursă, competiţie, se înscrie în acelaşi enunţ. Consemnarea performanţei sub 
forma recordului, este un fapt de civilizaţie, iar încercarea stabilirii unui nou record prin 
doborârea celui precedent, este un efort de revelare. Chiar dacă în cazul jocurilor de echipă 
recordurile sunt consemnate doar analitic, sub forma statisticilor, în această situaţie, ca şi în cea 
a sporturilor individuale, întoarcerea la metafora revelatorie este confirmată de ciclicitatea 
competiţiilor. Toate competiţiile sportive, indiferent de amploarea lor, fie ele olimpice sau 
regionale, au această particularitate, dată de starea permanent creatoare, generată de nevoia de 
exprimare a stilului. Toate produsele de civilizaţie poartă la origine o amprentă stilistică. În 
lumea sportului distanţarea de transcendent cauzată de împlinirea stilistică, determinată atât de 
obţinerea performanţelor, cât şi de maniera realizării lor, poate avea ca efect ieşirea din viaţa 
competiţională. Cazul baschetbalistului Michael Jordan este relevant. El a părăsit jocul de 
baschet în 1993 şi 1998, de fiecare dată aflat la apogeul carierei. Jordan a precizat că motivele 
retragerii din 1993 şi 1998 au fost similare: extenuarea mentală şi absenţa provocării. Această 
motivaţie devine explicabilă dacă ţinem cont că, datorită eficienţei şi unicităţii stilului, s-a spus 
despre jocul lui Michael Jordan că transcende baschetul. Michael Jordan a precizat în 1998 că 
nu şi-a pierdut dorinţa de a juca, însă putem întelege că potenţialul său stilistic atinsese 
maximum de exprimare în baschet. În acelaşi timp, faptul că a ales sa joace baseball şi golf, 
confirmă atât polivalenţa geniului kinestezic, cât şi tendinţa de a trăi permanent în orizontul 
misterului şi pentru relevare, prin ocolirea blocajului transcendent şi întoarcerea la metafora 
revelatorie.  

Concluzii. Pornind de la ideile potrivit cărora “civilizaţia este cultură cumulată”, iar 
cultura este un ansamblu de stiluri, putem spune că sportul este o dovadă a incursiunii culturale 
a omului, aflată sub pecetea stilului kinestezic, acesta reprezentând una dintre valorile 
fundamentale ale sportului. Ideea că sportul este un fapt de civilizaţie nu este nouă, însă 
argumentarea sportului ca act de creaţie, prin intermediul fenomenului stil, oferă, încă o dată, 
deschideri generoase. 

Tipologia modelelor ludice. Potrivit tratatului de Psihologie morală elaborat de 
Constantin Enachescu (2008), personalitatea este privită ca structură triplu etajată, în care eul, 
aflat între inconştientul pulsional şi supraeul moral, are rol decizional. Tipul psihologic şi tipul 
moral reprezintă două dimensiuni diferite, aflate, în acelaşi timp, în relaţie de completare 
reciprocă. Planul psihologic este dobândit pe cale genetică, iar cel moral se dezvoltă prin 
interiorizarea experienţei rezultate din contactul cu mediul extern. Aria constituţională, 
somatopsihică, reprezintă fundaţia pe care se clădeşte “matricea spaţiului sufletesc şi spiritual”. 
Complementaritatea celor două segmente constă în structurarea unei construcţii unice, a cărei 
finalitate este eul psiho-moral.  Tipurilor psihologice şi celor morale, a căror sinteză are ca 
rezultat tipurile psihomorale, li se adaugă tipurile de modele culturale şi cele etnoculturale. 
Integrarea componentei etnoculturale oferă un tablou complet al modelelor psihobiografice. 
Eul personal este decisiv în structurarea modelului psihobiografic corespunzător fiecărui tip 



Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VI nr.4 (22) 2010 28

uman. În funcţie de raportul dintre inconştientul pulsional şi supraeul moral, realizat la nivelul 
eului, rezultă un profil unic. 

Cele patru tipuri de joc – agon/luptă, alea/şansă, mimicry/interpretare şi ilinx/vertij - 
asemenea tipurilor psiho-morale şi etnoculturale, pot fi reprezentate din perspectiva unor 
tendinţe majore. Interferenţele dintre speciile de joc sunt multiple, însă ponderea unei anumite 
specii este determinată de complementaritatea obţinută prin intersecţia planurilor 
somatogenetice, morale şi etnoculturale.  

 
Figura nr. 1 Corespondenţa dintre tipurile psihobiografice (Enachescu, 2008) şi cele 

ludice 

 

EUL 
personal 

Tipul pragmatic 
Pulsiuni primare 
Tipul aventurier 

(sondează 
necunoscutul şi este 
dominat de pulsiunile 

inconştientului ) 
ALEA 

Jocuri de societate 
Poker 
Bridge  

Tipul idealist 
Aspiraţii morale 

Tipul eroic 
(împlineşte valorile 

ideale ale supraeului) 
AGON 

Competiţii care implică 
prezenţa adversarului  

Jocuri sportive 
Atletism 

Lupte 

Tipul revoltat 
Proiectat către viitor 

Tipul revoluţionarului 
(reformator, orientat către 
viitor, aflat sub influenţa 

inconştientului) 
ILINX 

Sport extrem 
 Ski 

Motorsport 

Tipul nostalgic  
Întoarcere în trecut 
Tipul educatorului 

(conservator, orientat 
către trecut, aflat sub 
influenţa supraeului) 

MIMICRY 
Gimnastica artistica şi 

sportivă 
Înot  sincron  

Patinaj artistic 



Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VI nr.4 (22) 2010 29 

În fiecare joc, paidia reprezintă elanul vital, iar ludus, concept care semnifică gustul 
inexplicabil şi misterios pentru dificultăţile fixate pentru a fi depăşite, reprezintă formatul în 
interiorul căruia paidia se manifestă. Apariţia convenţiilor, urmată de diferenţierea tipurilor de 
joc, implică aşadar, o alegere. Alegerea tipului de joc, structurat de reguli şi convenţii, se 
produce prin opţiune conştientă, liberă. Certitudinea unei alegeri a jucătorului pentru tipul de 
joc, fără nicio intervenţie impusă din exterior, este dată de una dintre caracteristicile 
fundamentale ale jocului, potrivit căreia jocul presupune libertatea deplină a celui care joacă.  

 
Concluzii. Opţiunea pentru reguli este corespunzătoare profilului moral, mai mult sau 

mai puţin conturat al celui care alege. Putem spune astfel că tipurile de joc sunt 
corespunzătoare tipurilor psiho-morale şi tipurilor psiho-biografice. Tipurile de joc intră în 
constituţia celor din urmă, prin atracţia stilurilor prefigurate de matricea stilistică din 
inconştient şi pe direcţia imprimată de conştiinţă, sub influenţa supraeului moral. 
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Abstract: A variety of criteria based on the factorial profile of the optimization 

in sports performance can be used in analysing the game of handball. 
Our research aims to study the actions during a highly performant handball 

game from a modern perspective, as well as to find team tactical features regarding 
the compartment of the attack; to identify traits and trends in order to develop these 
components to the highest level in Europe and to recommend / implement them into 
the Romanian game conception. 

Our research focuses on optimizing the game's performance, using a technical-
tactical component by the application of different systems and offensives forms 
against various defensive organizations, as well as by expanding the attack against 
the withdrawing and reorganizing defence. Consequently, we will focus on the study 
of the team actions from a tactical point of view, in other words, how they are 
developed between the beginning and the end of a game phase, considering the 
ratio of opposition between two teams. 

Key words: sports, handball, high performance, game concept, tactics, game 
systems, attack. 

 
 
Introducere 
 Astăzi, handbalul românesc de înaltă performanţă se află sub nivelul rezultatelor obţinute 
în perioada de glorie a anilor 1960-1970. Titlurile de campioni mondiali completate de 
medaliile olimpice şi câştigarea cupelor europene făcuseră din şcoala handbalului românesc o 
naţiune demnă de urmat de nenumărate ţari. În actualele competiţii internaţionale de mare 
amploare, echipe ca Franţa şi Spania mult sub nivelul echipelor româneşti din acea perioadă, 
au devenit naţiuni din cele mai redutabile. Cum au reuşit aceste echipe să urce în elita 
mondială ? Cu ce ? Cu cine ? Prin ce ? Sunt întrebări care deseori le pun antrenorii români, 
jucătorii şi chiar specialiştii din diferite ramuri ale sportului. 
 Scăderea rezultatelor valorice constatată în ultimii ani la echipele româneşti participante 
la competiţiile internaţionale de mare amploare nu poate fi explicată numai printr-un simplu 
factor. Performanţa în jocul sportiv colectiv este oglindită de o serie de componente inter-
relaţionale situate în mijlocul unui univers complex. 

În acest context, prin natura (tematica) cercetării noastre, am încercat să explicăm (într-o 
anumită măsură) descreşterea rezultatelor la nivelul echipelor de handbal de înaltă performanţă 
din România şi să propunem o reactualizare a unor elemente componente ale concepţiei tactice 
de joc autohtone rămasă la un nivel „academic”. 
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   Perspectivele analitice abordate la începutul studiului nostru de cercetare reliefează trei 
vectori principali: 

 Dificultatea ignorării existentului  
Acest aspect abordează dificultatea (problema) pe care o poate avea o naţiune în  

reînnoirea stilului de joc, şi necesitatea regenerării manierelor de joc tradiţionale pentru a se 
îndrepta spre standardele performanţei. 

 Desfăşurarea sistemelor de joc în atac – spre o dimensiune dialectică 
Al doilea vector se referă la dimensiunea dialectică pe care o poate integra desfăşurarea 

sistemelor de joc în atac, aspect dezbătut în contextul relaţiei dintre apărarea care propune o 
anumită organizare şi atacul care va trebui să o destabilizeze. 

Ideea generală spre care dorim să ne îndreptăm este de a scoate în evidenţă intenţiile 
raţionalizate în atacul apărării adverse, sistemele şi formele de joc nefiind o finalitate prin ele 
înseşi, ci mai degrabă un mijloc de a dezechilibra adversarul.  

 Atacul rapid în continuă transformare  
A treia perspectivă analitică o constituie atacul rapid care este astăzi în continuă 

transformare datorată evoluţiei regulamentului de joc şi a jocului însuşi, fapt care ne conduce 
la identificarea sectorului de joc rapid, diferit de cel al atacului în sistem. 

  
Scop 

Ameliorarea atacului la echipele de top româneşti prin propunerea unor repere „actorilor” 
interesaţi de evoluţia acestei discipline sportive la nivel de înaltă performanţă. 
 
Obiective 

-     Perceperea tendinţelor de desfăşurare a tacticii şi sistemelor de joc în atac, prin 
identificarea constantelor comportamentale tactice colective ale echipei în desfăşurarea 
atacului în sistem şi în momentele de trecere a mingii din apărare în atac; 

-     Compararea elementelor modelului tactic de joc „surprinse” (depistate) la echipele 
europene de elită şi la echipele de top româneşti care evoluează în perioada studiată la cel mai 
înalt nivel competiţional european.  

-     Evidenţierea şi prezentarea deosebirilor / asemănărilor ce pot exista între echipele 
studiate în elaborarea comportamentului tactic colectiv la nivelul sectoarelor de joc ofensive : 
atacul în sistem şi jocul rapid. 

 
 Sarcini 
 Selecţia şi evidenţierea echipelor şi meciurilor de studiat;  

 Înregistrarea jocurilor oficiale; 
 Elaborarea fişelor de consemnare; 
 Identificarea elementelor observabile şi măsurabile ale comportamentelor tactice 

colective în atac; 
 Subvenţionarea lor din punct de vedere al randamentului (cifrică); 
 Urmărirea, stenografierea acestor elemente în jocurile cele mai relevante din cadrul 

competiţiei europene intercluburi (Liga Campionilor) şi a Campionatului European de 
handbal; 

 Evaluarea ponderii şi eficienţei acţiunilor tactice de atac;  
 Elaborarea tabelelor şi graficelor; 
 

Premise-Problematică 
Popescu C., (1996) evidenţiază folosirea mai multor sisteme de joc în atac, în 

alternanţă pe parcursul unui meci sau chiar în cadrul aceleiaşi faze de joc, în scopul 
perturbării organizărilor defensive adverse.  Grehaigne J-F., Fayol, M., (1989) subliniază faptul 
că „inovaţiile, schimbările aduse de către o echipă sau un antrenor în modul de a juca sau în 
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elaborarea sistemelor de joc, când sunt eficiente, sunt întotdeauna adaptate ulterior (cu câteva 
mici diferenţe) de către majoritatea celorlalte echipe. Astfel, jucătorii pot să-şi schimbe sau 
să-şi ridice nivelul de joc adoptând un anumit tip de comportament bazat pe planul de 
joc comun”. 

        De la început întrebările noastre au fost formulate astfel :  
- Pe lângă caracteristicile individuale ale jucătorilor avuţi la dispoziţie, există o 

constantă în modul de a utiliza sistemele şi formele de atac în jocul de handbal de înaltă 
performanţă ?  

- Sunt unele sisteme de atac folosite cu precădere împotriva anumitor organizări 
defensive ? 

-  Maniera de a elabora aceste sisteme de joc diferă la o echipă de elită europeană în 
comparaţie cu una de top românească ?  

- Care sunt caracteristicele comportamentului tactic colectiv în atac afişate de către 
aceste echipe ?  

- În ce măsură şi în ce mod echipa de elită continentală şi cea de top românească 
asigură desfăşurarea optimală a momentelor de trecere a mingii din apărare în atac ?   

  
Ipotezele cercetării  

 Raţionalizarea şi standardizarea creativă a tehnicilor colective de acţionare sunt 
elemente prioritare în desfăşurarea şi optimizarea atacului la echipele de elită europene, în 
comparaţie cu echipele de top româneşti. 

 Acţiunile colective de echipă stau la baza elaborării şi optimizării atacului în sistem 
de către echipele de elită europene, aspect comportamental tactic diferit faţă de echipele de top 
româneşti.  

 Concepţia tactică bazată în egală măsură pe jocul rapid induce creşterea condiţiilor 
optime de finalizare a jucătorilor, în comparaţie cu atacul în sistem.   

 Modelul tactic reactualizat în urma perceperii tendinţelor jocului la nivel de elită 
europeană conduce la o ameliorare / îmbogăţire a concepţiei unitare de pregătire şi de joc 
româneşti. 

 Metoda de evaluare a tacticii şi sistemelor de joc în atac duce la depistarea concretă 
(pertinentă) a modalităţilor comportamentale tactice în joc, la diagnosticarea şi obiectivizarea 
procesului de pregătire şi competiţie. 

  
Precizări metodologice 

 
 Metode de cercetare – o abordare empirică şi pluridisciplinară 

 Abordarea noastră este în esenţă empirică - analiza datelor primează - şi îndeosebi 
pluridisciplinară, analiza acestei ramuri sportive jocul de handbal, parte a domeniului ştiinţei 
activităţilor corporale, fiind îmbogăţită de aportul altor ştiinţe umane (ştiinţe sociale, 
domeniul economic, psihologic, politic şi de drept). 

 
 Rolul şi importanţa studiului explorator  

Studiul explorator are ca finalitate „clarificarea unei probleme”. Cuvântul „explorator” 
descrie cu precizie acest obiectiv : trebuiesc explorate cauzele scăderii rezultatelor în scopul 
localizării „răului” (Perrien, J., Cheron, E. J., Zins, M., (1984, p. 42). Astfel, în contextul 
studiului nostru, explorarea elementelor tehnico - tactice a ocupat un loc important deoarece a 
furnizat informaţii care au avut ca scop formularea problemelor ce se vor materializa prin 
necesitatea determinării unor ipoteze ale cercetării. Clarificăm problematica cercetării 
fără a aborda procedurile de statistică inferenţială („destinată verificării ipotezelor 
statistice” - Popa, M., 2008, p. 45), deci fără intervenţia ipotezelor statistice. 
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Consultarea datelor disponibile în interiorul literaturii de specialitate, numite şi date 
secundare (Evrard, Y., Pras, B., Roux, E., 2003, p. 24), au fost abordate cu prioritate 
(explorarea documentară).  

A fost de asemenea posibil să ne îndreptăm asupra unui „caz specific” (Perrien, J., 
Cheron, E. J., Zins, M., 1984, p. 42) care ne-a permis să scoatem în evidenţă caracteristicile 
comportamentelor tactice colective în atac ale echipelor studiate, prin analiza modului de 
elaborare a acţiunilor de joc ofensive. Prin urmare, am abordat o altă investigare exploratorie : 
analiza de „caz specific”. 

Studiul documentar exploratoriu, analiza de „caz specific” şi, nu în ultimul rând, 
experienţa personală acumulată în decursul carierei sportive şi profesionale de înaltă 
performanţă, le-am utilizat pentru a ajuta la identificarea unor soluţii pentru problema 
cercetării, dar nu ne vor putea spune care din aceste soluţii este cea mai bună. Logica 
cercetării exploratorii este alta decât cea a cercetării de tip confirmator care poate 
beneficia de un model teoretic elaborat (Evrard, Y., Pras, B., Roux, E., 2003, p. 81). 
Abordarea tipului de cercetare confirmatorie se efectuează în contextul celei de a treia părţi, 
prin prisma unui demers ştiinţific în care vor fi formulate şi testate statistic-semnificativ 
ipotezele. 

 
Metodele de cercetare abordate în cadrul studiului preliminar de explorare sunt : metoda 

observaţiei, metoda comparativă, metoda modelării, metode experimentale, metoda statistică 
descriptivă (în care am folosit parametri statistici de tipul numerelor brute, procentajelor, 
mediilor, tehnicile de organizare numerice - distribuţia de frecvenţe simple şi frecvenţa relativă 
procentuală), reprezentate prin metoda grafică.  

 
Elaborarea metodei de evaluare a desfăşurării tactice şi sistemelor de joc ofensive este 

bazată pe o baterie de indicatori precum : 
- conceptualizarea şi clasificarea elementelor de evaluare;  
- precizarea criteriilor de identificare a comportamentului performanţial tehnico – 

tactic ofensiv; 
- aducerea la cunoştinţă a elementelor (modalităţile de apreciere) şi condiţiilor de 

evaluare a acţiunilor tehnico-tactice în atac; 
stabilirea semnelor convenţionale şi elaborarea fişei de observaţie 
 

 Îmbunătăţirea cadrului metodologic operaţional  
Ţinând cont de elementele metodologice dezvoltate în contextul studiului preliminar de 

explorare, am procedat la îmbunătăţirea cadrului metodologic operaţional abordând numai 
acele elemente care intervin ca „un plus” în cercetarea noastră de confirmare : cercetarea 
operaţională; studiul comparativ; analiza mai multor echipe şi date testate prin intermediul 
statisticii inferenţiale - testul chi-pătrat; modelul conceptual al construirii şi verificării 
ipotezelor. 

 
 Subiecţii şi cadrul cercetării : au fost evaluate în cadrul competiţiilor continentale 

cele mai valoroase (Campionatul European 2008 şi Liga Campionilor Europeni 2007-2008) 
şase echipe naţionale masculine respectiv Danemarca, Croaţia, Franţa, Germania, Suedia, 
Spania, şi patru echipe de club campioane precum campioana Spaniei - Ciudad Real, 
campioana Germaniei - Kiel, campioana Franţei - H.C. Montpellier şi campioana Suediei – 
Hammarby. La echipele de top româneşti au fost analizate echipa naţională masculină a 
României în perioadele competiţionale 2007-2009, şi echipa campioană a României, H.C.M. 
Constanţa (2007-2008).  
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Expunerea operaţională a studiului de cercetare 
Expunerea operaţională a cercetării a constat, în primul rând, în construirea 

elementelor necesare verificării ipotezelor. Prin urmare, am procedat la depistarea 
caracteristicilor  modelului comportamental tactic în atac la nivel de elită europeană şi pe urmă 
la nivel de top românesc. A treia fază, desfăşurată prin prisma unei analize (studiu) 
comparative a celor două grupuri de echipe, arătă dacă există diferenţe faţă de jocul modern 
practicat de către echipele de elită europene, consecinţe potenţiale ale alternativelor tactice în 
optimizarea atacului. În ultima etapă, examinăm importanţa acordată desfăşurării atacului în 
sistem şi jocului rapid de către echipele selecţionate.  

 
 Depistarea modalităţilor de acţionare tactică în cadrul atacului în sistem - 

grupul de elită european 
 

Grafic nr.1. Ponderea „TCA” împotriva apărării etajate şi aliniate: echipele de elită EUR 
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Figura nr.1. Repartizarea TCA la echipele de elită EUR, în funcţie de apărarea avansată 
 

 
 
Chi-pătrat : 52 
df : 36 
Semnificaţie:0,04 

 
 
 
 
 
 

Părţile cele mai importante ale acţiunilor elaborate în cadrul TA sunt statistic 
semnificative în eşantion. Utilizarea sistemului cu un pivot în forma circulaţie la semicerc 
(transformarea sistemului în doi pivoţi cu pivot mobil) este cel mai des implicată în 
activitatea tactică ofensivă a echipelor de elită europene împotriva apărărilor etajate. 
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Figura nr.2. Repartizarea „TCA” la echipele de elită EUR, în funcţie de apărarea aliniată 
 

 
 
 
 
Chi-pătrat :154 
 df :36 
 Semnificaţie :0,00 
 
 
 

 
 

 

 
 Modalităţile comportamentale tactice identificate în cadrul atacului în sistem - 

echipe de top româneşti 
 
 

Grafic nr.2. Frecvenţa (ponderea) „TCA” împotriva apărării etajate (AV) 
şi aliniate (AL)  – echipe de top RO 
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Părţile cele mai importante ale acţiunilor elaborate în cadrul TB sunt statistic 
semnificative în eşantion. Sistemul cu un pivot în forma circulaţie / permutare la linia de 9 
m (fără transformare în sistemul cu doi pivoţi) este utilizată cel mai frecvent în activitatea 
atacului în sistem la echipele de elită europene împotriva apărării aliniate. 
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Figura nr.3. Repartizarea „TCA” la echipele de top RO, în funcţie de apărarea avansată 
 

 
 
 
Chi-pătrat : 10,12 
df : 4 
Semnificaţie : 0,04 
 
 
  
 
 

 
 Figura 11.5. Repartizarea „TCA” la echipele de top RO, în funcţie de apărarea aliniată 

 
 
 
 
 

 
 
 
Chi-pătrat : 10 
df : 4 
Semnificaţie : 0,04 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Discuţii pe baza elementelor analizate 

 
 În urma ipotezelor enunţate şi a rezultatelor obţinute, putem argumenta câteva aspecte 

esenţiale în vederea reactualizării elementelor analizate, componente ale concepţiei unitare de 
pregătire şi de joc româneşti.  
  Referitor la desfăşurarea sistemelor de atac desfăşurate în handbalul de înaltă performanţă, 
dimensiunea dialectică şi raţionalizatoare este regăsită în jocul echipelor de elită 
europene. Există o relaţie semnificativă între apărarea care propune o anumită organizare 
defensivă şi atacul care încearcă să o destabilizeze. Preferinţa unei anumite categorii de 
acţionare ofensivă aplicate în funcţie de apărarea întâlnită arată caracterul dialectic, 
raţionalizator al acestei abordări. Echipele caută de manieră continuă ruperea echilibrului 
advers în contextul întăririi propriei performanţe. Astfel, jocul colectiv în atac este abordat de 

Părţile cele mai importante ale acţiunilor elaborate în cadrul TD sunt statistic 
semnificative în eşantion. Întrebuinţarea sistemului cu un pivot sau doi pivoţi în forma 
poziţional (relaţii între 2-3 jucători fără schimbare de sector) este cel mai des implicată în 
activitatea tactică ofensivă a echipelor de top româneşti împotriva apărărilor etajate. 

 

Părţile cele mai importante ale acţiunilor elaborate în cadrul TD sunt statistic 
semnificative în eşantion. Folosirea sistemului cu un pivot sau doi pivoţi în forma 
poziţional (relaţii între 2-3 jucători fără schimbare de sector) este puternic cuprinsă în 
activitatea tactică ofensivă a echipelor de top româneşti împotriva apărării aliniate. 
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manieră gândită (raţională) prin propunerea unor categorii de acţionare standardizate 
creativ, structurate şi codificate. Pe de altă parte, soclul pe care se bazează jocul în atac la 
nivelul echipelor de elită îl constituie acţiunile colective de echipă. Echipele de top 
româneşti abordează de manieră diferită jocul de atac. El este perceput sub însemnul 
calităţilor propriilor jucători reflectată de alegerea acţiunilor tactice relaţionale şi 
individuale, precum şi de preferinţa acordată aceleaşi tehnici colective de acţionare 
(„TD”) indiferent de tipul de apărare întâlnit. 

 Modelul tactic în sectorul de atac în sistem la elita europeană, caracterizat prin 
căutarea (relevarea) celor mai optime soluţii în scopul dezechilibrării apărărilor adverse şi 
punerea jucătorilor în situaţii favorabile de finalizare, reflectă modalităţile comportamentale 
tactice cele mai frecvent utilizate în anumite configuraţi defensive întâlnite în joc. În fapt, 
pentru fiecare acţionare ofensivă se ia în considerare interpretarea contextului specific defensiv 
pe care-l propune adversarul, prin alegerea pertinentă a tehnicilor de acţionare tactică în 
dezechilibrarea acestuia. 
  Principalele direcţii şi tendinţe depistate în elaborarea jocului de atac nu se cantonează 
numai la manevrele de dezechilibrare a apărărilor organizate în sistem. Trecerea mingii de 
manieră rapidă din apărare în atac (jocul rapid), pe lângă faptul că se realizează cu o dinamică 
crescută (puţine momente de reculegere între cele două sectoare ale jocului – atacul în sistem şi 
apărarea în sistem), a devenit o parte semnificativă a compartimentului de atac. Toate 
echipele analizate relevă o eficienţă superioară faţă de elaborarea atacului în sistem; 
frecvenţa este de asemenea ridicată într-o măsură egală faţă de acesta. Dacă, Colibaba-
Evuleţ, D., Bota, I., subliniau în 1998 (p. 85) că, în cadrul jocurilor sportive, „atacul poziţional 
este secvenţa de joc cu cea mai mare frecvenţă de utilizare”, astăzi constatăm în handbalul de 
înaltă performanţă ca fiind întrebuinţat în egală măsură jocul rapid. Dificultăţile întâlnite în 
abordarea atacului în sistem şi eficienţa ridicată pe care o provocă sectorul de joc rapid, duce, 
fără îndoială, la elaborarea acestei strategii ofensive, în scopul de a înscrie un gol înainte ca 
echipa adversă să se repoziţioneze în condiţii de apărare optimală. 
  Menţionam la începutul acestui studiu de cercetare faptul că, în jocul de handbal de înaltă 
performanţă, „confruntarea cu evoluţia handbalului modern obligă echipele să-şi reînnoiască 
stilurile lor de joc tradiţionale pentru a se îndrepta spre standardele performanţei”. În fapt, 
echipele de elită europene, în pofida diferenţelor ce pot exista datorită unor aspecte culturale şi 
tradiţionale în joc, elaborează de manieră unitară tehnici colective de acţionare care „urmează o 
dinamică de uniformizare a modelelor performanţiale standardizate”. 

 Am văzut că echipele de elită europene au acelaşi comportament de acţionare 
tactică în confruntarea cu adversarul. Astfel, aspectul modelator continuă să-şi arate 
prezenţa imperturbabilă (de nelipsit) la nivelul echipelor de înaltă performanţă. Inovaţiile 
în modelul comportamental colectiv în joc sunt adaptate de către majoritatea echipelor (cu mici 
diferenţe). Acestea îşi păstrează specificitatea prin calităţile jucătorilor proprii şi prin 
combinaţiile tactice specifice realizate în interiorul comportamentelor tactice colective ale 
echipei. 

 Competiţiile de mare amploare organizate în cadrul activităţii de înaltă performanţă 
determină valoarea, ele sunt instanţa „consacrării” în care toate tehnicile evoluează şi sunt 
monitorizate. Campionii sunt marii creatori de stiluri, inventează noi tehnici. Odată prestate, 
acestea sunt monitorizate şi adaptate de către majoritatea echipelor. Performanţele realizate 
atestă eficienţa lor şi deci legitimitatea transmisiei şi asimilării (adoptării) lor. În sportul de 
înaltă performanţă exemplul vine „de sus”. Modelul de joc al echipelor de elită europene 
(ghid al evoluţiei şi etalonării handbalului contemporan şi valoric) permite confruntarea 
imediată şi eficientă cu concepţia tactică de joc a echipelor de top româneşti. 
 Subliniem de asemenea că această analiză nu ar fi putut avea loc dacă nu am fi 
abordat-o prin prisma metodei de evaluare a modalităţilor comportamentale tactice ale 
echipei în atac. Stăpânirea unei metode concrete de diagnosticare a eficienţei şi ponderii 
acţiunilor tehnico-tactice în competiţii constituie o modalitate inconturnabilă în privinţa 
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obiectivizării jocului de atac în procesul de antrenament, element esenţial în optimizarea 
performanţei sportive. 

În finalul acestor discuţii, amintim că această analiză a relevat inadecvarea acţiunilor 
desfăşurate în atac de către echipele de top româneşti care au tendinţa de a aplica acţiuni 
de tip „hazard” (la întâmplare), sisteme de joc ofensive prin tactici făcute „după ureche”, 
şi de a pune accent pe jocul individual şi relaţional. Sub acest aspect, literatura de 
specialitate autohtonă propune modalităţi diverse de acţionare împotriva tipurilor de apărare în 
sistem, neîncercând să ajusteze şi să statueze cerinţe optime şi actualizate. Pe plan practic, 
compromisurile adoptate de către echipele de top româneşti multiplică neraţionalitatea în 
cadrul acţionării ofensive în competiţie. 

Dacă adăugăm rezultatul desprins din analiza echipelor de top româneşti, la sinteza 
efectuată asupra cerinţelor tactice ofensive preconizate de către literatura de specialitate 
autohtonă în abordarea diferitelor sisteme de apărare, putem remarca (explica) în prezent 
aspectele închistate ale acestui fenomen. Diversele preconizări neactualizate creează pentru 
echipele autohtone de înaltă performanţă o problemă deloc neglijabilă, care poate deveni 
importantă în procesul de elaborare / actualizare a concepţiei de pregătire şi de joc. 

Pentru a încheia această „oglindire” asupra modalităţilor de desfăşurare tactică ale 
atacului în sistem şi ale momentelor de trecere a mingii din apărare în atac, considerăm că 
există în jocul elaborat de către echipele de top româneşti un tip de gestionare a 
modalităţilor (manevrelor) tactico-strategice care nu este în concordanţă cu evoluţia 
handbalului modern, diferit faţă de jocul echipelor de elită europene. El este deseori 
conservator şi nu răspunde în fapt nevoilor de ameliorare a şcolii de handbal româneşti. 
Raţionalizarea şi standardizarea creativă, precum şi acţiunile tactice colective de echipă 
sunt chemate să joace un rol esenţial în optimizarea atacului echipelor de top româneşti 
din această perioadă contemporană.   

Considerarea dimensiunii de raţionalizare obiectivă, în contextul elaborării 
tacticii şi sistemelor de joc în atac, încearcă înlăturarea caracterului mentalităţii 
„academice”, a „jocului romantic”, care poate fi regăsit la nivelul şcolii de handbal 
româneşti, depăşite de evoluţia handbalului modern. Responsabilii implicaţi în elaborarea şi 
punerea în practică a concepţiei tactice de joc vor găsi în aplicarea acestei măsuri o condiţie a 
dezvoltării ramurii noastre sportive la nivel de înaltă performanţă, în concordanţă cu evoluţia 
jocului pe plan internaţional. 

Pentru o ameliorare a jocului echipelor româneşti, suntem obligaţi de a miza pe 
cerinţele tactice depistate în cadrul modelului de joc al echipelor de elită europeană, în ciuda 
inconvenienţelor subiective care pot apărea la asimilarea acestora de către echipele româneşti. 
Bineînţeles, caracteristicile şcolii româneşti de handbal rămân un indicator călăuzitor în 
elaborarea acestui proces, dat fiind caracterul inventiv, relaţional şi individual pe care cultura 
handbalistică românească o cuprinde, o promovează. De fapt, pentru a putea ajunge la 
elaborarea unei concepţii de joc autohtone optimale, actorii implicaţi direct în elaborarea 
acesteia, trebuie să dea dovadă de flexibilitate în impregnarea evoluţiei jocului de 
handbal, să lase deoparte spiritul conservator şi să se îndrepte spre caracteristicile unor 
modele care pot „împinge” la obţinerea performanţei sportive. 
  
Concluzii 

 Concluzii experimentale  

Analiza generală a rezultatelor a permis evidenţierea anumitor constante în cadrul 
acţionării tacticii şi sistemelor de joc ofensive, precum şi confirmarea ipotezelor de cercetare. 
  Referitor la prima ipoteză, rezultatele confirmă rolul variabilelor independente  contextuale 
cu privire la factorul de influenţă tactică asupra organizării jocului de atac în sistem la echipele 
de elită europene, şi anume raţionalizarea şi standardizarea creativă a tehnicilor colective de 
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acţionare („TCA”). [χ2 (36, N = 1131) = 52 ; p = 0,04]; [χ2 (36, N = 1181) = 154 ; p = 0,00]. 
De asemenea, este validat faptul că, componentele „TCA” sunt elaborate de manieră diferită în 
organizarea jocului de atac în sistem la cele două grupe de echipe valorice analizate. [χ2 (4, N 
= 233) = 14,22 ; p = 0,01]; [χ2 (4, N = 396,1) = 34,32 ; p = 0,00]. 

Predominanţa unor comportamente tactice colective depistate la echipele de elită 
europene privesc elaborarea acestora de manieră constantă în funcţie de tipurile de apărare 
întâlnite. Alegerea preferenţială a tehnicilor colective de acţionare se dovedeşte a fi o abordare 
conştientă, favorabilă punerii jucătorilor în condiţii optime de finalizare, rezultată dintr-o 
desfăşurare tactică optimală care are la bază modalităţi de acţionare raţionalizate şi 
standardizate creativ. 
 În a doua ipoteză, rezultatele confirmă ideea precum că, desfăşurarea sectorului de atac în 
sistem la echipele de elită europene este bazată pe acţiunile colective de echipă („ACE”). [χ2 
(9, N = 2404) = 102,91; p = 0,00]. Este analizat şi verificat de manieră statistică [χ2 (1, N = 
795) = 5,59; p = 0,02] faptul că echipele de top româneşti au ca preferinţă elaborarea acţiunilor 
relaţionale de 2-3 jucători şi acţiunilor individuale („AR-AI”), abordare semnificativ diferită 
faţă de echipele de elită europeană [χ2 (1, N = 637,9) = 36,19; p = 0,00]. Prin accentuarea 
regulată a acestor comportamente ale echipelor de elită europene se determină satisfacerea 
jucătorilor în privinţa creării unei dinamici colective de echipă, în scopul rentabilizării 
capacităţilor individuale şi colective. 
 A treia ipoteză confirmă concepţia de joc desfăşurată de manieră echilibrată între 
sectoarele de atac (atacul în sistem şi jocul rapid). [χ2 (1, N = 3205) = 0,54; p = 0,46]. De 
asemenea, este confirmată o eficienţă semnificativă în elaborarea jocului rapid în comparaţie 
cu atacul în sistem [χ2 (1, N = 4473) = 34,82; p = 0,00]. Datorită eficienţei crescute a acestui 
sector de joc rapid, concepţia tactică la nivel de înaltă performanţă tinde spre o echilibrare, 
chiar depăşire în abordarea sectorului de atac în sistem, prin mărirea frecvenţei utilizării jocului 
rapid.  
 Ipoteza patru, potrivit căreia ameliorarea / îmbogăţirea concepţiei unitare de pregătire şi 
de joc româneşti se poate realiza prin intermediul modelului tactic reactualizat în urma 
perceperii tendinţelor jocului la nivel de elită europeană, a fost confirmată. Depistarea 
modalităţilor de acţionare tactică la nivelul atacului în sistem elaborat de către grupul de elită 
european a contribuit la „oglindirea” / compararea / completarea / optimizarea modalităţilor 
comportamentale tactice la echipele româneşti de top. 
   Prin elaborarea şi aplicarea metodei de evaluare a tacticii şi sistemelor de joc a fost 
realizată depistarea concretă a modalităţilor comportamentale tactice în joc. Capacitatea acestei 
metode de a oferi date pertinente de analiză, de utilitate evaluativă şi o „atenţie” obiectivă la 
solicitările colective şi individuale (calitate de informare), confirmă cea de-a cincea ipoteză. 
Acest fenomen influenţează de manieră pertinentă gradul procesului de instruire şi competiţie a 
utilizatorilor, raportat la dimensiunea tactico-strategică a echipelor. 
 
 Concluzii teoretice şi metodologice 

 
 Contribuţiile teoretice sunt mobilizate prin prisma celor trei sfere inter-comparative 
(„TCA”; „ACE şi AR-AI”; „AS şi JR”) ale dimensiunii tactice şi sistemelor de joc ofensive, 
dimensiune rezultată din conjugarea, îmbinarea tacticii elaborate în cadrul atacului în sistem şi 
a momentelor de trecere a mingii din apărare în atac.  
 Rezultatele analizei acestor trei sfere inter-comparative juxtapuse conduc la propunerea 
unui model conceptual original al dimensiunii tactice şi sistemelor de joc ofensive (parte a 
concepţiei unitare de joc şi pregătire). 

Acest model conceptual este tradus prin cerinţele generale următoare :  
- utilizarea acţiunilor colective de echipă în principal, cele relaţionale şi individuale 

utilizate spre completare în funcţie de condiţiile de desfăşurare ale confruntărilor; 
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- aplicarea tehnicilor colective de acţionare în mod raţional şi standardizat creativ 
specific prioritar apărării avansate şi aliniate în funcţie de oportunităţile sesizate (spre 
exemplu, atacului împotriva apărării etajate îi este atribuit cu precădere transformarea 
sistemului cu un pivot în sistemul cu doi pivoţi – pivot mobil); 

- abordarea organizărilor defensive adverse prin relevarea punctelor tari şi slabe ale 
acestora -  cerinţe specifice sistemului sau sectorului de atac respectiv; 

- desfăşurarea jocului rapid cu acelaşi interes şi frecvenţă precum atacul în sistem; 
- elaborarea jocului rapid prin prisma tuturor celor patru forme ale sale : contraatac, 

faza a doua, atac în tranziţie, repunerea rapidă a mingii la centru.  
   Metoda de evaluare a comportamentului tactic al echipei în atac a constituit una dintre 
cele mai importante contribuţii metodologice aduse prin această cercetare. În fapt, studiul 
tacticii şi sistemelor de joc ofensive printr-un mijloc adecvat de evaluare a modalităţilor 
comportamentale tactice poate fi considerat de acum înainte un imperativ al managementului 
tactic (gestionarea dimensiunii tactice) pentru tehnicienii organizaţiilor sportive implicaţi 
direct în procesul competiţional şi de instruire.  

În încheiere, cercetarea noastră oferă contribuţii obiective şi complementare 
domeniului nostru de activitate sportivă. Ele dau dovadă de importanţa unui demers de 
reactualizare a elementelor concepţiei tactice, de gradul lor de contribuţie la optimizarea 
performanţei sportive, atât pentru echipele autohtone de înaltă performanţă care se vor a fi 
motorul imperios al revenirii României pe cele mai înalte trepte ale competiţiilor de mare 
amploare, cât şi pentru echipele europene care caută de manieră continuă o îmbunătăţire a 
performanţei sportive şi o adecvare indispensabilă la evoluţia jocului de handbal.  

 
 

Bibliografie 
 
 
 Colibaba-Evuleţ, D., Bota, I., - Jocuri sportive, teorie şi metodică,  Edit. Aldin, Bucureşti, 
1998    
Evrard, Y., Ppas, B., Roux, E., - Market : études et recherches en marketing, 3-ème édition, 
Edit. Dunod, Paris, 2003 
Grehaigne, J-F., Fayol, M., - Football de mouvement. Vers une approche systémique du jeu, 
Travaux Universitaires (thèse de doctorat d’état), Dijon, 1989 
 Perrien, J., Cheron, E. J., Zilns, M., - Recherche en marketing: méthodes et décisions, Edit. 
Gaetan Morin (GME), 1984 
Popa, M., - Statistică pentru psihologie : teorie şi aplicaţii SPSS, Edit. POLIROM, Bucureşti, 
2008 
Popescu, C., - Concepţia de joc şi pregătire, Ministerul Tineretului şi Sportului, Federaţia 
Română de Handbal, C.C.P.S., Bucureşti, 1996.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VI nr.4 (22) 2010 41 

 
DETERMINATION OF EXPLOSIVE POWER IN THE 300 M 

HURDLES EVENT TO III RD CATEGORY 
 
 
 

Cecilia Gevat1, Mehmet GUNAY2, Alin Larion1 

1Ovidius University of Constanţa, Faculty of Physical Education and Sport, Romania. 
2Gazi University, School of Physical Education and Sport, Ankara Turkey 

 
 

Abstract: Training to develop explosive power of a 300m hurdles runner is 
an essential part of the preparation period leading to obtaining optimal results for 
pre-championship. The research is a case study of an athlete, MB, III rd category, a 
national vice-champion in this event. The studied period of this case study is 
“between” April 2 to May 2, 2007, during which 6 trainings per week took place. 
Research results show that at all specific means of the event, a progress was 
recorded and the evaluative number values are almost linear; the percentage 
progress is recorded between 8.33 and 10.6%. The pentasalt event (five jump 
standing, without takeoff) had no significant progress, as confirmed by recordings 
made by MGM, where the power (number of tones of training) was excessive. 
Correlation between the results obtained in training distance of 100m and pentasalt 
event is significant at p< 0.05. 

Keywords: cadets, explosive strength, hurdles running  
 
 
Introduction 

In the last two decades, performance runners developed by modeling training after 
senior training algorithms in terms of volume and intensity parameters, and by improving the 
technique of hurdles speed running, a technique which is identified with the technique of 
hurdles running during the seniors events. 

Standard techniques for crossing the hurdles remains a theoretical concept in training 
and championship as each junior is running according to the individual level of training and his 
own particularities. The development objective of power in general and particularly explosive 
power of a runner at 400mh actually means to harmonize and implement them in training 
program, so a great responsibility of the coach. The adaptation of length and speed amplitude 
contact with the ground at the distance of 35m in the 300mg event regarding the  6 hurdles 
from hurdles 2 to 7 are due to changes in internal powers, to fatigue which starts to install, but 
also to external powers caused by wind, track quality, and influences of the opponent. For a 
confirmed athlete, even at the age of 14-15 years, explosive strength endurance is the result of 
aggregation power resulting from the report of duration of eccentric and concentric contraction 
allowing evidence of elastic powers component. (Adeyanju, K. et al., 1993, Dowson, M. et al, 
1998, Gűlch, RW, 1994). In this respect, as for the development of legs explosive power, while 
jumping in depth training is designed for the athlete training plan, the development of both 
vertical acceleration and the horizontal and lactacid strength during the course is determined by 
resistance exercise of a certain vertical powers and / or horizontal to the ground. Therefore, 
much of the jumping exercises, including: triple jump without take off, five steps without take 
off, ten steps without take off, jumping type “countermovement jump” consist of vertical 
components and / or horizontal in form, complexity and diversity, developing both vertical 
component and horizontal component of power. 
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Athletes shall have an explosive power as high as the numerical value of acceleration in 
order to overcome gravity or their own body weight while a jump should be as good as 
(Bennette, S., 1999, Delecluse, C., 1997). Based on these assumptions, in our research we want 
to identify the explosive power during pre-competition period for a junior athlete of 15.2 years 
old, runner on 300m hurdles, national vice champion in 2007. 
Purpose 

The purpose of this paper identifies with the title, meaning determination of explosive 
power in the 300 m hurdles event to IIIrd category. 
Research hypothesis 

We believe that training to develop explosive power of a 300m hurdles runner is an 
indispensable component in the preparation of pre-competition period. 
Tasks 

The tasks of this study is: to study of theoretical concepts and practical experience of 
experts in addressing issues of hurdlers runners training methods, developing a specific 
physical training program during sports training period: macrocicle, making up the drive 
technology in sport. 
Research methods 

The research methods used in this paperwork is case study. 
Organization of research 

The period of the scientific researches is between April 2 to May 2, 2007, with 6 
trainings per week. We illustrate the main means of training: 

Monday: 9.00: Power with 8 tones: squats, walking lunge, lifting the bank (h = 40cm), 
turn; 17.00: 3 x 12 x jump in depth (h = 50-40-30cm) 3 x 4 x 100m I = 90%, break: 1min, 
Break: 5min.  

Tuesday: in place: 5 x five steps take off on the left leg., 5 x five steps take off on the 
right leg. 1 x 500m with 10 hurdles placed at 17.5 m distance, break: 10 min, 2 x 500m with 
hurdles 3,4,5,6 break: 8min.1x300m 

Wednesday: 35min. with increasing tempo in turn, power (for the development of 
abdominal and back muscles). 

Thursday: 5 x five steps take off, 5 x ten steps, 3 x 300m I = 90% (with hurdles 1, 2, 6, 
7) break: 5min. 

Friday: the same as Monday morning training, deep jumps the same as Monday and 3 x 
4 x 60m I = 95%, break 1min., break: 5min. 

Saturday: 2-bit jump. Over 10 hurdles (h = 0.76 m) to 3 feet away, 2 x 4 x 150m I = 
95% break: 2min, Break: 7min.Sunday: rest. 
On Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Saturdays afternoons, the sportsmen followed the 
example of Miron Georgescu, after training, while on Mondays and Fridays performed training 
in the morning (the power). Miron Georgescu stated that such energy resources highlight the 
sporting driving characteristics of basic strength, speed, explosive power in a power-speed 
maximum effort in the triple extension. The athlete carried out  15 jumps (in shoes) on two 
legs, right leg and then on the left, and the best 10 attempts in the 15 jumps are taken into 
consideration, software giving us the average maximum power (W / kg), height of flight, speed 
drill, the coefficient of variability in energy and coefficient of variance structure. We will take 
into account only unitary anaerobic power (W / kg). The Miron Georgescu method was 
introduced in sports assessment in 1953. After many years of experiments, the method was 
improved by a group of specialists (I Stupineanu, O. Ciubotaru and P. de Hillerin). Hillerin, in 
1999, managed to improve it and to introduce two new assessment indicators and terms, the 
accomplished maximum power (PMr) and the maximum possible power (PMp).   
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Presentation of results:  
Parameter Monday I Monday II Tuesday Wednesday 

PU
B

L-
(P

U
R

+P
U

L)
 Week I -1,6-1,8 - -1,44-1,66 -1,33- 1,55 

Week II 0,01 - -1,10 -1,11 
Week III 0,60 - -0,39 -0,01 

Week IV 1,53 - 1,74 - 0,40- 0,50 0,43 -0,52 
Resources Power (t) reps 100m* reps 500m (with hurdles)** r.t.v. 

R
es

ul
ts

 
R

un
ni

ng
 

(m
in

.-m
ax

.) Week I - 13,9-13,5s 1,27 – 1,29min - 
Week II - 13,7-13,4s 1,26- 1,28min - 
Week III - 13,0-13,3s 1,25 – 1,26min - 
Week IV - 12,7-12,4s. 1,20 – 1,22min. - 

M
ul

ti 
ju

m
ps

 re
su

lts
 Week I - Deep jumps 12,10-12,20m (right) 

12,15-12,50m (left) - 

Week II - Deep jumps 12,40-12,55m (right) 
12,50-12,58m (left) - 

Week III - Deep jumps 12,45-12,66m (right) 
12,51-12,64m (left) - 

Week IV - Deep jumps 12,77-12,89m (right) 
12,80-12,91m (left) - 

Table. 1 The parameters studied in training (Monday-Wednesday) 
 
Parameter Thursday Friday I Friday II Sunday 

 PU
B

L 
(P

U
R

+P
U

L)
 

 

Week I -1,55 -1,78 -1,01 - -1,21 
Week II -2,16 -1,89 -0,83 - -1,66 
Week III -2,40 -2.66 -0,75 - 1,35 
Week IV -3,07-3,11 -0,15 - 1,44 

Resources reps. 300m (with 6 
hurdles)** 

power (t) reps 60m reps 150m 

R
es

ul
ts

 
R

un
ni

ng
 (m

in
.-

m
ax

.) 

Week I 48,5-47,9s - 8,2-8,0s 21,8-21,4s 

Week II 47,2 -47,8s - 8,1-8,2s 21,0-21,6s 
Week III 46,6-46,8s - 7,9-7,7s 20,2-20,6s 
Week IV 46,0-46,6s - 7,5-7,8s 19,8-20,3s 

M
ul

ti 
ju

m
ps

 re
su

lts
 

Week I Five steps take off 
jump 
12,35-12,46m 

- Deep jumps 2-foot jump over 
hurdles 

Week II 12,90-12,95m - Deep jumps 2-foot jump over 
hurdles 

Week III 12,00-12,58m - Deep jumps 2-foot jump over 
hurdles 

Week IV 12,32-12,68m - Deep jumps 2-foot jump over 
hurdles 

Table 2. The parameters studied in training (Thursday-Saturday) 
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* significant correlation  at *p< 0.05 (r =- 3.243), between 100m event and pentasalt (five steps 
without take off event) 
 ** insignificant correlation between 300m with 6 hurdles and pentasalt (r=-0,045)  
 ** insignificant correlation between 500m with hurdles and pentasalt (r=-0,045)  
 
Results obtained 
 

In the two tables (no. 1 and no. 2), we presented the phases before the competition 
period, the four weeks  results with the main means used in training and values of the 
difference between power unit on both legs (PUBL) and sum of the unit on  Left and right foot: 
PUF-(PUR + PUL) expressed in W / kg. We interpret the results according to the scale of 
values developed by the National Research Institute for Sport: 

-in terms of strength training for athletes normally prepared, the value of PUA-(PUR + 
PUL) is -1, lack of training points at the values between -1 to 0, or positive and the excess 
power reach values between -1 -, -2, and if the values of the differences are between -1.40 -, -
1.50, the same power can be kept, but training must be geared towards speed. If values are 
going to -2, they have low load power and they have to work mostly for speed. 

As noted in the two tables, the sportsman achieved, mostly in the first week, studied 
values between -1.55 to -1.78 [PUA-(PUR + PUL]) a fact which proves that the preparation of 
power is excessive. Analyzing the results after 3 weeks, the highest value of power is found at 
around -2, (-3.11) which underlines again that the athlete was training in excess of power. 
(Hillerin, J.P., 1997, 1999). 

While preparing the corresponding power-excess-scale, the results of all means used in 
that period are evolutionary, in running speed on 100m to reach a result of 13,9 from 12.4, 
achieving a growth of 10,8%. Repetitions on 500m distance with hurdles lead to obtaining the 
results of 1,29-1,22 min, with a 7,87% progress, while the five steps take off on one foot 
increase is 6,91% on the right foot, 3,88% on the left foot and the five step jump without take 
off results increased marginally by 4,3%. For repetitions on the 300 m distance, progress 
amounts to a value of 0,9% (from 48.5s to 46,0s.). Correlation between the results obtained in 
training the 100m speed running and the distance from the five steps take off jump test is 
significant at p< 0.05. Correlation between the results obtained in training the 500m with 
hurdles and 300m speed running with hurdles with the five steps take off jump test is 
insignificant at p> 0.05. 

For further development of the MB athlete. (46.78 s) in the first contest of the season-
Grand Prix) it is believed that force developing with a dumbbell led to insignificant progress 
results in the five jump without take off event. Analysis of this period may be research subject 
to other scientific papers. 
 
Conclusions 
 

The hypothesis was partially confirmed. Analysis results show that the progress 
recorded parameters are almost linear between 0,09 percent and are registering 10.8%. During 
the five steps taking off jump event there was little progress, 4,3% as confirmed by recordings 
made by MGM (Miron Georgescu Modiffied), where the power (number of tones of training) 
was excessive. During programming before competition period power (with excess weight) 
there must be more discerning, because further development of the athlete during the 
competition depends on the load (optimal and necessary) incurred by an athlete during this 
period. We recommend testing athletes in terms of power on MGM, when it is possible, to 
have permanently controlled explosive power capacity required for every training athlete. 
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Abstract: In post-traumatic pathology, the elbow rehabilitation has a 
special place if we take in consideration the very tight positions of the bones in 
the joint. The intense pain and joint blockage, as main long term manifestations, 
makes the PT job a very difficult one in this case. 

Ocupational therapy and proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) 
tehniques use, have a major role in reducing the rehabilitation period, a bigger 
one than the classical analytic physical therapy exercises. 

Keywords: post-traumatic elbow, ocupational therapy, proprioceptive 
neuromuscular facilitation (PNF) tehniques, physical therapy, interdisciplinarity  

Cuvinte cheie: cotul posttraumatic, terapie ocupţională, kinetoterapie, 
tehnici de facilitare neuroproprioceptivă, interdisciplinaritate 

 
Introducere 

 
Cotul este o articulaţie a cărei importanţă, rezidă din faptul că, permite antebraţului, 

orientat în cele trei planuri de către umăr, de a purta mai mult sau mai puţin departe 
extremitatea activă a membrului superior, care este mâna.  
 Deoarece dezvoltă foarte uşor redori strânse în urma imobilizării, recuperarea cotului 
necesită o atenţie deosebită din partea kinetoterapeutului. Simptomatologia manifestată prin 
durere intensă, precum şi redoarea articulară ca sechelă principală, fac ca sarcina 
kinetoterapeutului în recuperarea cotului să fie una dificilă. 
 
Locul desfăşurării cercetării şi loturile de pacienţi 
 
 În realizarea cercetării, am utilizat două loturi. Unul, format din 11 subiecţi (lotul de 
cercetare), căruia i-am aplicat, pe lângă programul de kinetoterapie practicat la Spitalul de 
Recuperare din Băile Felix, tehnicile hold-relax şi relaxare-opunere şi un program de terapie 
ocupaţională, precum şi un lot martor, format din 11 subiecţi la care s-a aplicat doar programul 
de recuperare prin kinetoterapie. 
 

Tabel nr.1. Analiza comparativă a celor două loturi de subiecţi 

Parametrii Lotul de cercetare Lotul martor 

Vârsta medie (ani) 40 41,6 

Sexul (M/F) 6/5 6/5 

MS afectat (drept/stâng) 5/6 6/5 
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Figura nr.1. Repartizarea pacienţilor în funcţie de tipul de fractură 

 
 
Metode de cercetare utilizate 

 
 Metoda studiului bibliografic 
 Metoda interviului  
 Metoda observaţiei 
 Metoda experimentului  
 Metoda evaluării şi testării clinice: 

 evaluarea durerii 
 evaluarea amplitudinii articulare  
 evaluarea manuală a forţei musculare 
 măsurarea circumferinţei articulaţiei cotului  

 Metoda grafică şi imagistică 
 Metoda analizei statistice 

  
Metode şi mijloace de recuperare 

 
 Pacienţii celor două loturi au urmat programul de kinetoterapie practicat la Spitalul de 
Recuperare din Băile Felix, alcătuit din 18 exerciţii.  Componenţilor lotului de cercetare, pe 
lângă programului kinetic comun, li s-au  aplicat tehnicile hold-relax şi relaxare-opunere şi un 
program de terapie ocupaţională. 
 
Analiza rezultatelor 

 
Durerea este o senzaţie subiectivă şi de aceea este dificil de măsurat, totuşi este important 

să o  cuantificăm. Există mai multe metode de evaluare a durerii, cea mai folosită dintre 
acestea fiind  Scala Vizuală Analogică ( SVA ) a lui Huskisson.  

SVA este un instrument simplu, uşor reproductibil şi precis care dă posibilitatea 
pacientului să exprime severitatea durerii pe care o percepe, dându-i acesteia o valoare 
numerică.[1] 

Valorile intensităţii durerii au cunoscut tot o scădere atât în cazul lotului de cercetare cât 
şi în cazul lotului martor. Intensitatea durerii s-a diminuat mai mult în cazul lotului de cercetare 
cu unităţi, faţă de lotul martor cu 39,6 unităţi. 
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Tabel nr.2. Valorile medii ale intensităţii durerii conform SVA pentru cele două loturi de 

subiecţi 
 

Evaluare Intensitatea durerii 

Lotul de cercetare Lotul martor 

Iniţial 50 46 

Final 8,1 8,3 

Diferenţa 41,9 37,7 
 

 

50

8.1

41.9
46

8.3

37.7

Lot de cercetare Lot martor

Iniţial
Final
Diferenţa

 
 

Fig.nr.3.5. Reprezentarea grafică a valorilor medii ale intensităţii durerii conform SVA pentru 
cele două loturi de subiecţi 

 
 
În ceea ce priveşte circumferinţa articulaţiei cotului, măsurată imediat sub plica 

cotului (1/3 proximală a antebraţului), am observat că cei care au prezentat inflamaţie au avut 
la testarea iniţială valori mai ridicate decât la cea finală, aceasta datorită tumefacţiei din zona 
respectivă. 
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Tabel nr. 2. Valorile medii ale circumferinţei cotului la ambele loturi 
 

CIRCUMFERINŢA ARTICULAŢIEI COTULUI (cm) 

Lotul de cercetare Lotul martor 

Iniţial Final 
Diferenţ
a Iniţial Final Diferenţa 

31,3 30,8 0,6 32 31,4 0,5 

32 31.4
0.6

31.3 30.8
0.5

I
F
D

 
Figura nr.2. Reprezentarea grafică a valorilor medii ale circumferinţei cotului la ambele loturi 
 
         Testarea valorii forţei musculare alături de evaluarea mobilităţii articulare reprezintă 
condiţia sine qua non pentru a stabili un diagnostic funcţional şi a alcătui un plan kinetic de 
recuperare în bolile care afectează aparatul locomotor.[14]  
 În evaluarea amplitudinii articulare, media diferenţei între valoarea iniţială şi cea 
finală a flexiei la lotul de cercetare este de 21,6, faţă de 16 la lotul martor.   Pentru 
revenirea din flexie (RF) la nivelul cotului se observă un grad de recuperare al lotului de 
cercetare de 9,2° faţă de 6°la lotul martor. 
         Pentru pronaţia antebraţului media creşterii la lotul de cercetare este de 18,3°, faţă de 
15,2° la lotul martor, iar pentru supinaţie media creşterii la lotul de cercetare este de 13°, faţă 
de 10,8° la lotul martor. 
  

Tabel nr.3. Valorile medii ale evoluţiei amplitudinii articulare înregistrate la finalul studiului 
pentru ambele loturi 

Mişcarea evaluată 
 

Lotul de cercetare Lotul martor 

Iniţial Final Diferenţa Iniţial Final Diferenţa 

Flexie 97,5 119,1 21,6 98 114 16 

Revenire din flexie 15,8 6,6 9,2 11 5 6 

Pronaţie 58,3 76,6 18,3 60,3 75,5 15,2 

Supinaţie 62 75 13 77,5 88,3 10,8 
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 Fig. Nr. 11. Evaluarea amplitudinii articulare la lotul de cercetare 
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 Fig. Nr. 11. Evaluarea amplitudinii articulare la lotul martor 
 

În ceea ce priveşte evaluarea manuală a forţei musculare, pentru a putea reprezenta grafic 
modificările de forţă musculară, ţinând cont că am folosit cotaţiile „+” şi „”, am luat în 
considerare trecerea de la o forţă cu „+” la una cu „” de 0,33 puncte, apoi de la o forţă cu „” 
la următoarea valoare tot de 0,33 puncte, şi aşa mai departe. Pentru exemplificare: de la F2 la 
F2, este de 0,33 puncte; de la F2 la F2+ este tot de 0,33 puncte. 

Pe baza acestei abordări, am avut creşteri de forţă în medie la lotul de cercetare pentru 
flexori de 1,8 punct, faţă de 1,1 la lotul martor.  

Pentru extensie de 2,1 la lotul de cercetare faţă de 1,7 la lotul martor. 
Pentru pronaţie de 3 faţă de 2,4 şi la supinaţie de 1,6 la ambele loturi. 
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Tabel nr.2. Valorile medii ale creşterii forţei înregistrate la finalul studiului  pentru ambele 
loturi 

Mişcarea Lotul de cercetare Lotul martor 

Iniţial - Final Iniţial - Final 

Flexie cot 1,8 1,1 

Extensie cot 2,1 1,7 

Pronaţie antebraţ 3 2,4 

Supinaţie antebraţ 1,6 1,6 
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Figura nr.1. Reprezentarea grafică comparativă a diferenţelor forţei musculare la nivelul MS 

afectat între evaluarea iniţială şi cea finală înregistrată la cele două loturi 
 

 În ansamblu cele mai importante creşteri ale forţei musculare s-au înregistrat pentru 
extensia cotului şi pronaţia antebraţului, deoarece valorile iniţiale au fost mai reduse la uni 
pacienţi, având chiar forţe de 2 şi 2+ la testarea iniţială, atât la lotul de cercetare cât şi a lotul 
martor. 

 
Concluzii 

Ţinând cont de faptul că articulaţia cotulului este una dintre articulaţiile care necesită o 
atenţie deosebită, recuperarea acestuia se realizează destul de dificil. Totuşi, în urma aplicării 
programelor de kinetoterapie şi terapie ocupaţională, am ajuns la următoarele concluzii: 

 utilizarea tehnicilor FNP pentru refacerea mobilităţii sunt absolut necesare de introdus 
în programul de recuperare, deoarece, cotul nefiind o articulaţie care permite 
utilizarea tehnicilor de mobilizare pasivă, folosirea facilitărilor ajută la reducerea 
timpului necesar recuperării; 
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 obţinerea indolarităţii şi refacerea inflamaţiei sunt obiective de care trebuie să ţinem 
cont şi care trebuie rezolvate în timpul cel mai scurt pentru a putea aplica în bune 
condiţii programul kinetic; 

 utilizarea terapiei ocupaţionale în programul de recuperare trebuie să ţină cont de 
principalul scop care este refacerea mobilităţii sub toate aspectele şi componentele ei: 
amplitudine articulară, forţă şi rezistenţă musculară, coordonare şi abilitate; 

 terapia ocupaţională duce la progrese semnificative mai ales prin combinarea acesteia 
cu kinetoterapia şi hidrokinetoterapia; 

 în abordarea pacientului este foarte important să se ţină cont de starea psihică de 
moment a acestuia, iar abordarea lui să se facă în aşa fel încât să putem obţine 
maximum de rezultate pentru şedinţa de kinetoterapie. 
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DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI  

ASISTAT DE CALCULATOR 
 
 

Conf. univ. dr. Luciela Vasile 
 
 

Abstract : Since the aims of physical education and sports are not standard 
models imposed once and for all, but dynamic models that allow redimensions 
depending on field of possibilities - equipments, effort medication, relaxation and 
recovery techniques, competitional approaches, etc., the information that we have 
at any given time are not sufficient. They should be linked to others, constantly 
updated, comprehensive analysed, automatically. 

Key words: Information and Communication Technology – ICT, educational 
software, feed-back, simulator 

Cuvinte cheie: tehnologia informaţiei şi comunicării - TIC, software 
educaţional, aferentaţie inversă, simulator 

 
 

Introducere 
Datorită complexităţii fenomenului educaţional, în general, şi al educaţiei fizice şi 

sportului în particular, se impune tot mai pregnant ca specialiştii domeniului nostru să 
folosească în activitatea specifică computerul. Necesitatea unor cunoştinţe şi abilităţi digitale 
derivă din: 

- numărul mare de acţiuni ce trebuie analizate, discutate sau prezentate şi, de aici, 
cadrul redus al realităţii virtuale; 

- apariţia constantă a unor noi dimensiuni în model, a unor noi ţinte; 
- derularea repetată a unor teste costisitoare, periculoase, etc.;  
- multitudinea protocoalelor, ce trebuie aplicate standard, etc.. 
- experienţa bogată a unui profesor-antrenor, ce trebuie inserată spre valorificare ca 

bază de date. 
Putem considera astfel că, în educaţie fizică şi sport folosirea unor programe software şi a 

unor simulatoare (aparate conectate calculatorului) „asistă” profesorul de educaţie fizică sau 
antrenorul în activitatea specifică. De fapt, aceste programe şi aparate le oferă lor, dar si 
elevilor sau sportivilor proprii, informaţii de retur pentru reconsiderarea întregului 
comportament psihomotric.  

  
Reflectarea temei în literatura de specialitate 

In educaţie fizică, dar mai ales în acerba lume a sportului, se consideră astăzi că, 
performanţele răsunătoare se obţin prin prelucrarea tehnologizată a informaţiilor despre 
sportiv, despre cuplul sportiv-mijloc de competiţie sau cel sportiv-antrenor. Exemplele preluate 
din diferite ramuri sportive ilustrează selectiv aplicaţii bazate pe calculator. Acestea au 
preponderent la bază sistemul feed-back, fie el auditiv, vizual sau proprioceptiv, ca informare 
recurentă în cadrul dobândirii unor noi comportamente motrice. Astfel, Ian M. Franks şi 
colaboratorii săi, de la School of Human Kinetics, University of British Columbia, consideră că: 
„există un cod al erorilor în mişcări complexe ce poate fi dezlegat sau compensat prin feed-
back editat digital”. În laboratoarele ştiinţei sportului (de exemplu, în Departamentul de 
Terapie Fizică al Universităţii din Tel Aviv, Israel) se discută şi despre soft-istică educaţională 
sau aparate asistate de computer – simulatoare, care susţin procesul învăţării psihomotrice.  
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Softul educaţional (SE)  
 SE este un program special proiectat pentru a fi utilizat în predare. Programele nu 

înlocuiesc munca echipei de studiu, deoarece nu totul se limitează la parametrii. Profesorul 
poate contribui la realizarea unui program pe calculator. El trebuie să definească precis 
“contextul” – sportivul şi disciplina, (de exemplu, pragul anaerob la înot este de 4 mMoli, iar 
în maraton de 3 mMoli), dar şi obiectivele. Mai ales, el trebuie să colaboreze interdisciplinar cu 
alţi specialişti. 

SE stimulează interesul specialiştilor pentru:  
 materiale de specialitate, work-shop-uri, conferinţe, lectorate pentru federaţii, 

instituţii ştiinţifice conexe domeniului, etc. – know-how; 
 kit-uri de antrenament, prezente deja în diverse medii sportive (de exemplu, în 

centrele de pregătire olimpică); 
 crearea şi dotarea unor spaţii de lucru pentru colaborări interdisciplinare – CCPS 

(Centrul de Cercetări pentru Problemele Sportului, Bucureşti, ISS (Institutul de Ştiinţa 
Sportului, Roma, CCI (Centrul de Cercetări Interdisciplinare) al UNEFS; 

 asimilarea unor cunoştinţe din: 
- hidrodinamică - nataţie, sporturi nautice - forţe propulsive/rezistive, 

portante/deportante, vâscozitatea mediului acvatic, densitatea sa, etc. Se realizează 
teste în tunele de apă; 

- aerodinamică - ciclism, atletism, etc. – preocupările sunt diverse şi legate de: 
forţa de penetrare a aerului cu un anumit model de cască, forţa de atracţie 
gravitaţională, etc. Se realizează teste în galerii eoliene; 

- ergometrie; 
- biomecanică (prin aplicarea unor marcheri pe segmente se calculează viteza lor, 

cunoscând viteza derulării imaginilor), etc. În studiile computerizate se trasează linii 
pe lungimea segmentelor şi se marchează articulaţiile pentru urmărirea mişcării / 
ansamblu sau pe gesturi motrice disparate. 

 
Aferentaţia  inversă – condiţie  a   adecvării  actelor  motrice  învăţate 

Conexiunea inversă, “informaţie imediată asupra calităţii răspunsului” (T. Moser, 1991, 
citat de L. Cirlă), ameliorează procesul educaţional. Într-un act motor, sistemele superioare de 
reglare (adaptare) şi comandă sunt cuplate cu o buclă de retroacţiune pentru a controla execuţia 
şi a diminua rapid mişcările inutile (parazite) sau greşite. 

Abordând natura feed-back-urilor, amintim că pot fi deosebite conexiunile inverse 
intrinseci şi cele extrinseci. Primele îşi au sursa într-un sistem senzitivo-senzorial ai cărui 
receptori preiau informaţii din interiorul organismului. Celelalte ajung la sportiv din exterior, 
de la alte persoane, de la obiecte sau îi sunt furnizate prin intermediul unor aparate. Ele sunt 
astfel biologice şi artificiale. De obicei, în învăţare este necesară o permanentă reorientare a 
sportivului, lucru realizabil prin informaţii senzoriale de retur. În acest context, credem că, în 
antrenament feed-back-urile intrinseci trebuie stimulate prin cele extrinseci. Acestea din urmă 
trebuie să servească la conştientizarea şi utilizarea eficientă a conexiunilor inverse interne. Pe 
măsura perfecţionării se va urmări creşterea ponderii feedback-ului intrinsec şi reducerea celui 
extrinsec. Indiferent însă de natura lor ele trebuie furnizate oportun şi pe calea cât mai multor 
modalităţi senzoriale (feed-back mixt). Feed-back intrinsec trebuie dezvoltat prin cel extinsec, 
iar cel biologic trebuie întărit prin cel artificial.  

 Informaţiile video - feed-back extern. În condiţii normale, în timpul antrenamentelor, 
sportivii sunt corectaţi tehnic de către antrenor. Acesta poate interveni suplimentar cu imagini 
digitale, ca feedback vizual. Crearea unor filme sau a unor imagini pe calculator este 
accesibilă, puţin costisitoare şi asigură portabilitatea, iar feed-back extrinsec este prompt şi 
exact. Acest feed-back artificial poate fi furnizat imediat după execuţie sau poate fi asociat 
unor informaţii senzoriale interne, când este acordat în cadrul mişcării. Deoarece poate depăşi 
"capacitatea de rezoluţie” a sportivului, sunt necesare adesea îndrumări suplimentare. Ele sunt 
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accesibile prin soft-uri specializate în prelucrarea datelor experimentale. Imaginile pot fi 
descărcate din orice cameră video digitală, transmise comprimat la un server, prin intermediul 
GPS (sistem de navigaţie prin satelit), sau direct de către un telefon celular; datele pot fi 
analizate de către cercetători din diverse colţuri ale lumii, acolo unde există acoperire Internet. 
Pot fi înregistrate viteze, unghiuri, înălţimi, durate, etc. şi returnate atletului sau antrenorului în 
câteva minute. Aceste informaţii sunt însoţite de date similare pentru comparaţie, preluate din 
biblioteci virtuale. Ele pot fi reluate, redimensionate, suprapuse grafic-vectorial altora. Se 
poate afirma astfel că, “feedback-ul vizual poate accelera procesul de instruire sportivă, în 
comparaţie cu tehnicile tradiţionale de antrenament” (I. Todorov şi colab., 1997). De exemplu, 
suprapunerea a două materiale filmate (sportiv profesionist / sportiv neexperimentat) asigură 
observarea imediată a greşelilor. În acest caz, învăţarea este bazată pe imitaţie. De altfel, 
“oamenii şi alte primate imită mişcări de la naştere şi continuă toată viaţa să copieze cinetic sau 
cinematic pentru a stăpâni o abilitate motorie” (Meltzzof, Moore, 1977, citat de Vikers). Astfel, 
bazată pe modele umane optime, create cu ajutorul TIC, IAC creşte potenţialul de învăţare prin 
demonstraţie şi imitare. 

 Pentru a exploata legătura între percepţie şi acţiune, aplicaţiile imagistice pot fi create în 
două sau trei dimensiuni. Reprezentările 3D sunt extrem de importante, având în vedere faptul 
că fiecare ochi primeşte o imagine uşor diferită a aceluiaşi obiect din spaţiul real. Feedback-ul 
vizual poate fi furnizat de computer şi ca un afişaj grafic de parametrii selectaţi. La acestea, 
softul adaugă statistici, cum ar fi rezultatele de vârf şi performanţele medii, chiar în timpul 
antrenamentului. De asemenea, tehnologiile computerizate permit sportivului să se pregătească 
într-un mediu virtual. De exemplu, în automobilism, în ciclism, etc., este foarte important să 
străbaţi un spaţiu digitalizat, reprodus în amănunt, pentru a-l cunoaşte perfect. Se poate chiar 
concura on-line. Web Racing-ul (cursa online) este o inovaţie promiţătoare, care a fost 
introdusă în diverse sporturi pentru persoanele cu cerinţe educative speciale – în discipline ca 
ciclism, curse de scaun cu rotile şi canotaj adaptat. Potenţialul unor astfel de tehnologii este 
imens nu doar în sportul de performanţă sau în cel adaptat persoanelor cu diverse dizabilităţi, ci 
şi pentru educaţie fizică şcolară, în scopuri recreative sau de instrucţie iniţială.  

 Feedback-ul temporal – feed-back extrinsec. În afara corecţiilor, a explicaţiilor verbale 
sau chiar a bătăilor din palme, care imprimă structurilor motrice o anumită derulare în timp, 
putem accepta ca feed-back extern sonor anumite semnale elaborate de echipamente sportive, 
conectate computerului. Menţionăm spre exemplificare wetronom-ul. Aparatul îmbunătăţeşte 
ritmul şi frecvenţa pe distanţa înotată, imprimând acustic un tempo anume, o cadenţă. 
Reamintim în acest context că, prin feed-back auditiv se dezvoltă capacitatea de ritmicizare - 
însuşire psiho-motrică ce presupune imprimarea unei desfăşurări cursive actelor motrice, foarte 
importantă atât în perioada iniţierii sportive, dar mai ales în marea performanţă (înot sincron, 
gimnastică ritmică, alergări, etc.). De asemenea, se dezvoltă şi orientarea spaţio-temporală, 
sinteză a aferenţelor vizuale şi auditive, rezultat al conjugării impresiilor provenite pe calea 
acestor 2 modalităţi senzoriale. 

 Informaţiile proprioceptive provin de la muşchi, tendoane, articulaţii, şi cele vestibulare 
(de echilibru, viteză, acceleraţie, poziţie şi rotaţie). În feed-back intrinsec informaţiile “sunt 
deja traduse. Adesea lipsesc însă cuvintele care să exprime şi să descrie aceste senzaţii” 
(Moser, 1991, citat de Cirlă). Astfel, simţul muscular este tern, iar starea de echilibru în care ne 
aflăm este conştientizată doar când ne dezechilibrăm. De aceea, clarificarea senzaţiilor 
musculare şi ameliorarea funcţiei labirintice presupun numeroase informaţii retrograde către 
analizatorii implicaţi în mişcare: sistemul senzitivo-senzorial motor şi blocul operaţional-
funcţional vestibular. 

 Din kinetoterapie se ştie că vibraţiile generate de un curent de joasă tensiune poate 
acţiona direct asupra unităţilor motorii şi a nociceptorilor (adaptat după Lundeberg, 1984), în 
scopul limitării durerilor musculare şi al relaxării. Fizical-terapeutic, considerăm că vibraţiile 
la intensităţi minimale asigură şi asuplizarea, complianţa ţesuturilor moi. În ştiinţa sportului, pe 
aceeaşi linie de idei, Nazarov şi Spivak (1987) (citaţi de Libermann şi colab.) susţin că 
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stimularea repetată a proprioceptorilor prin vibraţii mecanice au efecte pozitive în antrenarea 
elasticităţii musculare. Recent, aceste retroacţiuni au fost utilizate şi de către Liebermann şi 
Issurin (1997) pentru a spori forţa musculară. Au fost elaborate platforme controlate digital, 
care emit vibraţii şi dezvoltă echilibrul, adaptând totodată la efort specific musculatura în 
windsurf, schi alpin şi ciclism montan. 

 
Simulatorul de condiţii 

Simularea este realizarea controlată a unui fenomen sau sistem real, prin intermediul unui 
model, ce are un comportament analog. Sistemul real (biologic, fizic, tehnic) are o structură a 
componentelor mult prea complexă pentru a putea fi analizată, chiar şi numai aproximativ, în 
inter-relaţiile cu mediul extern. De aceea, nu putem prevedea comportamentul doar prin 
simplificarea elementelor constitutive. De exemplu, acolo unde se suprapun ştiinţa 
antrenamentul sportiv, a competiţiei şi psihologia, motricitatea unui individ nu poate fi 
explicată doar pe baza “edificiului” calităţilor motrice, extrem de teoretizat. În acest caz, 
analogia cu un computer este total necorespunzătoare.  Cunoaşterea sau predicţia unui 
comportament concurenţial este posibilă însă prin modelare. Trebuie explicate doar: 

 intricarea profundă a planului motric cu cel psihic, în analiza comportamentului unui 
performer; 

 raportările sale la o anumită probă sportivă, pe care o adoptă, având anumite reacţii 
psihice (indici de rezistenţă la stres, viteză de reacţie, etc.); 

 deciziile din competiţie - sunt “descompuse” spre înţelegere profundă şi, apoi, 
elaborate modele greşite (spre cunoaşterea lor ca exemple negative) sau optime (spre 
învăţarea lor) (Vickers şi colab, 2004). 

 Kinestezia, controlul complex al activităţii motorii, şi, în general, nivelul coordonării se 
ameliorează prin acordarea instantanee a unor informaţii vizuale şi acustice despre propriile 
acte şi acţiuni motrice, în scopul reorganizării continue. Kinestezia poate fi considerată şi feed-
back senzorial; ea informează SNC despre ce se petrece în interiorul organelor de mişcare. 
Subsistemul kinestezic, prin activitatea sa “tonifică scoarţa şi intervine în stimularea tuturor 
celorlalte modalităţi receptorii” (P.P. Neveanu, M. Golu, 1978). Simulatorul garantează astfel 
dezvoltarea anumitor calităţi psihomotrice prin solicitarea unor procese senzorial-perceptive, 
îndeosebi a celor kinestezice, tactil-kinestezice, vizuale (prin urmărirea propriei evoluţii pe 
ecranul monitorului), sau auditive (prin recepţionarea anumitor informaţii verbale date chiar în 
timpul execuţiei motrice). Această solicitare senzorial-motrică conduce, printr-o dirijare 
corectă a mişcărilor, la perfecţionarea tehnicii sportive.  

Sistemele de modelare utilizate în IAC sunt: 
  simulatoarele (trenajoarele) - reproduc cât mai exact mişcările specifice; 
 alte instrumente conectate calculatorului - susţin cercetările ştiinţei sportului; 
 soft-uri dedicate – ce compilează analize biomecanice, funcţionale, etc.; 
 sisteme de dialog om-calculator folosite în simulare pentru feedback sonor, pentru 

accesul la bănci de date specifice cercetării, pentru documentare, etc. 
IAC deschide numeroase laboratoare-atelier internaţionale cu teme diverse. Cadrul de 
studiu în simulare este extrem de complex. El derivă din: 
 multitudinea caracteristicilor antropometrice, fiziologice şi psihologice; 
 necesitatea ca parametrii rezultaţi să fie strict individualizaţi pentru sportivul căruia îi 

este destinat un anumit experiment sau îi este dedicat studiul unor materiale sportive 
(costumul de gimnastică, racheta de tenis, ghetele de patinaj, schiurile, velele 
ambarcaţiunilor, “ingredientele” din care sunt confecţionate deltaplan-urile de record, 
etc.).   

 Cadrul de studiu în simulare poate fi complex, dar şi foarte simplu. De exemplu, se 
foloseşte doar un dispozitiv de tractare (dragger), conectat unui calculator. El trage prin apă un 
înotător şi creşte progresiv forţa de frecare. Sportivul este “învăţat” cu viteza pe care o va 
atinge în proba olimpică şi cu rezistenţa apei. El se pregăteşte astfel senzorial pentru 
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competiţie. Se dezvoltă complexul tactilo-kinestezic, extrem de important, catalogat a fi 
“paralel văzului” (P.P. Neveanu, M. Golu). 

 Simularea poate fi şi inversă când este cunoscută viteza adversarului şi trebuie să 
calculezi parametric ce-i lipseşte propriului sportiv. 

Input-urile pot fi: 
 date fizice şi geometrice referitoare la sportiv şi, în cazul în care există, la mijlocul de 

concurs (greutăţi, secţiuni frontale, etc.); 
 date ergometrice; 
 date fluido-dinamice (forţă de rezistenţă şi forţă portantă); 
 rezistenţa mecanică la înaintare (pasivă); 
 unghiuri de înclinare (pentru calcularea componentei gravitaţionale (schi fond, la 

urcuş); 
 puterea propulsivă; 
 date relative (durate, distanţe), etc..  
  

Concluzii 
În educaţie fizică şi sport, folosind calculatorul, ştiinţa întregului nostru domeniu poate 

decela semnificativ comportamente, la nivelul calităţilor motrice sau psihomotrice. Se transferă 
astfel performanţa, învăţarea sau priceperile, prin diversele simulări accesate computerizat. 
Reaferenţele senzoriale, rafinate cu ajutorul computerului, îmbogăţesc experienţa motrică. 
Excitaţiile repetate se transmit facilitat datorită permeabilizării sinaptice. Este constituită astfel 
memoria ce depozitează inervările, iar gândirea reuşeşte elaborarea schemelor de reglare 
motrică. În timp, se dezvoltă o memorie abstractă, impregnată de reprezentări ale unor 
evenimente şi gesturi deja însuşite. 
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Abstract: Among all martial arts, Taekwondo is the only recognized martial 

sport by the International Olympic Committee. In 1988 it was included as a 
demonstration sport in the 24th edition of Olympic Games, with a number of 192 
sportsmen from 35 different countries. The second participations as demonstration 
sport took place in Barcelona in 1992. Starting with the Olympic Games that were 
organized in Sydney 2000, Taekwondo`s status changed officially to an Olympic 
sport. Taekwondo was declared as one of the most popular due its high number of 
practitioners, with a total number of forty million members. Taekwondo has a high 
stand because of its series of fast kick blows, its unique spirit, qualities that make a 
good impression to those who watch this sport. The purpose of Taekwondo contests 
is given not by the intent of destroying one`s opponent, but by the moments in which 
ones has to endure and be able to display mental and physical force and a good 
inner balancing in difficult situations. 
Key words: Taekwondo, injury, recovery, balance, joint stability 
Cuvinte cheie: Taekwando, accidentări, recuperare, echilibru, stabilitate 
articulară. 
 
 

Introducere 

În ultimul timp Taekwondo a devenit un sport din ce în ce mai căutat datorită 
spectacolului şi reputaţiei pe care o are, participanţii fiind de toate vârstele, începând de la 
vârsta de 5 ani. Prin urmare, aspecte precum siguranţa, evitarea accidentelor şi recuperarea în 
caz de accidente au devenit aspecte importante legate de acest sport. Pentru siguranţa 
sportivilor Federaţia Mondiala de Taekwondo a stabilit norme ce au decretat ca în meciuri, 
sportivii care participă la  competiţii internaţionale trebuie să deţină “centura neagră”. 

 
  

Nivelul actual reflectat în literatura de specialitate 

Literatura actuală sprijină reabilitarea funcţională ca metodă preferată de tratament în 
cazul traumatismelor minore, cum ar fi entorsele la nivelul de gleznei. Aspecte precum 
securitatea în sensul evitării producerii de accidente în timpul practicării acestui sport, şi nu în 
ultimul rând recuperarea eventualelor accidentări sunt de mare importanţă.  

Literatura de specialitate evidenţiază un număr tot mai mare de astfel de accidente, 
existând numeroase studii în care sunt menţionate leziuni individuale. Spectrul de frecvenţă şi  



Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VI nr.4 (22) 2010 59 

gravitatea vătămărilor corporale este similar în activităţile sportive, însă cu anumite diferenţe 
legate de tipul sportului, corelarea fiind în funcţie de disciplina de luptă (practicanţii de karate 
fiind mai predispuşi la leziuni uşoare, cei de judo la dislocări articulare şi  cei de arte marţiale 
mixte la  leziuni ale coloanei vertebrale cervicale).  

Cele mai multe studii asupra accidentărilor din Taekwondo au avut loc cu ocazia 
turneelor unice.  Zemper şi Pieter (1989) au constatat că accidentele asupra sportivilor de elită 
din America, pentru sexul masculin, au o rată de accidentare de 127.4/1.000 (sportiv/meciuri), 
iar pentru femei de 90.1/1.000 sportive/meciuri (un sportiv/meci se referă la un sportiv ce va fi 
expus la posibilitatea de a fi accidentat).  

Un studiu realizat la nivel european de Pieter, Ryssegem, Lufting şi Heijmans1 au 
evidenţiat rate de accidente de 139.5/1.000 bărbaţi şi 96.5/1.000 pentru femei sportiv/expunere 
(Grafic nr.1). Nu au fost raportate diferenţe statistice semnificative între bărbaţi şi femei. 
Indiferent de tipul de accident în Taekwondo, cum era de aşteptat într-un sport de contact, 
contuziile au fost cele mai frecvente leziuni raportate de către sportivi, bărbaţi şi femei. 

 
 

 
Grafic nr. 1 – Accidentările în Taekwondo, raportul fiind de un sportiv/meci 

(un sportiv ce va fi expus la posibilitatea de a fi accidentat) 
 

                                                   
1 Pieter, W. Van Ryssegem, G. Lufting, R., Heijmans, J., Injury situation and injury mechanism at 

the 1993 European Taekwondo Cup. J.,  Hum Mov Stud. 1995 
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Grafic nr.2 – Ponderea accidentărilor pe regiunile corpului, raportul fiind 
de un sportiv/meci (un sportiv ce va fi expus la posibilitatea de a fi accidentat) 

 
 Regiunea inferioară a corpului este cel mai frecvent afectată, în special piciorul, 

acest lucru este previzibil deoarece Taekwondo este caracterizat prin lovituri de picior. 
Încercând o clasificare a acestor leziuni în rândul practicanţilor, cele mai frecvente leziuni 
suferite de sportivii de sex masculin au fost cele la nivelul membrelor inferioare (25.3/1.000) 
urmate de leziuni la nivelul capului şi gâtului (18.3/1.000) (Grafic nr.2). În ceea ce priveşte 
sportivele, toate leziunile au fost raportate la nivelul membrelor inferioare, cel mai frecvent tip 
fiind entorsa – 22.8/1,000, urmată de alte disfuncţii articulare –  13.7/1.000 (Grafic nr.3). 

 

   
 

Grafic nr. 3 – Tipul leziunilor, raportul fiind de un sportiv/meci 
(un sportiv ce va fi expus la posibilitatea de a fi accidentat) 
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Problematica abordată: 
Studii recente au realizat o clasificare a acestor tipuri de accidente, după cum urmează:  
Accidente uşoare - aceasta este cea mai mare categorie; sunt afectate cu precădere 

ţesuturile moi, variind de la contuzii la entorse şi luxaţii ale articulaţiilor. Structurile anatomice 
cele mai expuse unui risc deosebit sunt membrele inferioare şi coloana cervicală. Sportivul îşi 
întrerupe activitatea pentru mai puţin de o săptămână. În Taekwondo, studii recente au 
evidenţiat rate de 21 de accidente la 1000 de sportivi, cu o rată mai mare printre bărbaţi decât 
femei.  

Accidente moderate – acestea includ fracturi, luxaţii, rupturi de tendon şi neuropraxias 
(perturbare a nervilor). Sportivul îşi întrerupe activitatea pentru o perioadă de la o saptamână la 
o lună.  

Accidente severe – sportivul îşi întrerupe activitatea pentru mai mult de o lună. 

 
Protocolul de recuperare: 

 

Recuperarea entorselor de gleznă (ligamentele colaterale) 

Literatura actuală sprijină reabilitarea funcţională ca metodă preferată de tratament în 
cazul entorselor de gleznă. Aceasta permite  reluarea activităţii fizice după o perioadă mai 
redusă de timp şi un număr redus de simptome ce pot să apară mai târziu (instabilitatea gleznei, 
durere, rigiditate, forţă musculară scăzută), prin comparaţie cu metoda care impune 
imobilizarea.  

În faza acută, imediat după un accident, în scopul protecţiei articulaţiei, se recomandă 
odihnă, gheaţă, pansament compresiv, posturare antideclivă. Scopul este de a reduce 
hemoragia, inflamaţia şi durerea. O perioadă de imobilizare este necesară, în funcţie de 
gravitatea entorsei. În acest sens unii autori subliniază importanţa imobilizării gleznei în 
poziţie neutră faţă de imobilizarea în poziţia de extensie, aceasta deoarece ligamentul este 
întins pe parcursul extensiei. În cazul entorselor de gradul 1 şi 2 se recomandă orteze pentru 
imobilizare, pentru entorsa de gradul 3 se recomandă o atelă detaşabilă ce oferă mai multă 
stabilitate şi protecţie, şi permite mai devreme încărcarea articulaţiei, cu mai puţină durere. 
După ce starea s-a mai îmbunătăţit atela este înlocuită cu orteză. Imobilizarea este menţinută 
mai multe zile în entorsele uşoare şi până la 3 săptămâni în entorsele de gradul 3. 

În faza subacută, obiectivele urmăresc în continuare reducerea inflamaţiei şi a dureii, 
dar apar şi obiective noi ce au ca scop încărcarea progresivă a articulaţiei. Aceasta este 
perioada de proliferare de fibre de colagen, prea mult stres pe ligamente în acest punct ar putea 
avea rezultat formarea unui ţesut slab. Faza de recuperare se concentrează pe îmbunătăţirea 
forţei şi rezistenţei musculare, refacerea echilibrului, propriocepţiei cu încărcarea articulaţiei. 
În timpul acestei faze de maturare  şi vindecare a ligamentului, aproximativ 3 săptămâni după 
accident, întinderea controlată a muşchilor şi mobilizarea articulaţiei va permite o orientare 
normală a fibrelor de colagen paralel cu liniile de stres. Repetarea exerciţiilor în această fază va 
determina o rezistenţa mecanică mai mare a ligamentelor. 
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Protocolul de recuperare a entorsei de gleznă (ligamentele colaterale)2, cuprinde 
cinci faze, fiecare cu obiective bine determinate: 

Faza 1: Faza acută 
 entorsa de gradul 1: 1-3 zile; entorsa de gradul 2 : 2-4 zile; entorsa de gradul 3: 3 - 7 zile. 

Obiectivele 
 Reducerea edemului şi a durerii; 
 Protecţia împotriva reaccidentării; 
 Menţinerea corespunzătoare a greutăţii corporale. 

Opţiuni de protecţie 
 taping; orteze dinamice; atele amovibile (entorse de gradul 3); repaus (cârje pentru 

promovarea mersului corect). 
Aplicaţii reci 

 gheaţă; alte modalitati (curenţi interferentiali, curenţi galvanici, ultrasunet); 
Menţinerea unei compresii uşoare  

 feşi elastice; manşon vasopneumatic. 
Posturare antideclivă 

 combinat cu mobilizarea gleznei – flexie-extensie. 
Faza 2: Faza subacută 

 entorsa de gradul 1: 2-4 zile; entorsa de gradul 2: 3-5 zile; entorsa de gradul 3: 4-8 zile. 
Obiectivele 

 Reducerea edemului şi a durerii; 
 Creşterea amplitudini de mişcare fără durere; 
 Creşterea stabilităţii articulare; 
 Refacerea propriocepţiei fără încărcarea articulară; 
 Utilizarea mijloacelor de sprijin şi protecţie după cum este necesar. 

Mijloace pentru reducerea  durerii şi tumefierii: 
 gheaţă sau băi de contrast; electroterapie (curenţi galvanici de înaltă tensiune, curenţi 

interferenţiali); ultrasunete; masaj uşor. 
Încărcarea articulară 

 încărcare progresivă dacă  simptomele permit; încărcare parţială până la încărcarea normală 
a articulaţiei, în cazul în care nu sunt prezente semne de mers antalgic. 

Exerciţii terapeutice 
 mobilizări active pe amplitudinea de mişcare 
 flexie – extensie; inversie – eversie; circumducţie; mobilizări în apă rece . 

 tonifierea musculară 
- izometrie (modalitatea de lucru este dată de absenţa durerii); mobilizări cu rezistenţă 

(strîngerea unui prosop cu degetele de la picior, rezistenţa este reprezentată de cutele 
formate de prosop); ridicarea unor obiecte cu degetele de la picioare (ţesături, bile de 
diferite mărimi). 

 refacerea propriocepţiei 
- stând pe Platforma Biomecanică pentru Gleznă (BAPS board); platforma instabilă. 

 stretching 
- mobilizări pasive – flexie şi extensie pe amplitudinea de mişcare posibilă fără durere, fără 

mişcări de eversie sau inversie; întindere uşoară a tendonului achilian; 
- mobilizarea activă – flexie şi extensie pentru entorsele de gradul 1 şi 2. 

Faza 3: Faza de recuperare 
 entorsa de gradul 1: 1 săpt.; entorsa de gradul 2: 2 săpt.; entorsa de gradul 3: 3 săpt. 

Obiectivele 

                                                   
2 Stephenson,  2003 
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 Creşterea amplitudinii de mişcare fără durere; 
 Creşterea prograsivă a stabilităţii articulare; 
 Refacerea progresivă a propriocepţiei; 
 Reluarea activităţilor fără durere 
 Reluarea mersului cu încărcare şi fără durere. 

Exerciţii terapeutice 
 stretching 

 triceps sural cu intensitate crescută; mobilzarea articulaţiei (entorsele de gradul 1, 2 şi 3 pentru 
flexie, extensie, şi eversie). 

 tonifiere musculară 
 exerciţii de încărcare progresivă a articulaţiei 

- ridicări pe vârf; ridicări pe călcâi; urcat scări. 
 contracţii excentrice/concentrice şi izotonice (Thera band şi manşete cu greutăţi) 

- inversie; eversia; extensie; flexie; tonifiere a muşchiului peronier. 
 exerciţii izokinetice. 
 Refacerea progresivă a propriocepţiei (progresiv de la stadiul fără încărcare 

articulară/încărcarea controlată a articulaţiei) 
 stând pe Platforma Biomecanică pentru Gleznă (BAPS board); stând pe platforma instabilă; 

sprijin unipodal cu activităţi de echilibru (pe suprafeţe instabile). 
 Continuarea,  după cum este necesar, a modalităţilor pentru prevenire reapariţiei durerilor şi 

edemului. 
 Utilizarea de taping, orteze după cum este necesar. În antrenement sau competiţie se vor 

folosii materiale de susţinere pentru a evita reaccidentarea. 
Etapa 4: Faza de revenire la activitate (refacerea funcţională) 

 entorsa de gradul 1: 1-2 săpt.; entorsa de gradul 2: 2-3 săpt.; entorsa de gradul 3: 3-6 săpt. 
Obiectivele 

 Recâştigarea completă a stabilităţii articulare 
 Biomecanica articulaţiei normală 
 Revenirea la activitatea sportivă 
 Protecţia şi consolidarea împotriva sechelelor (instabilitate articulară). 

Exerciţii terapeutice 
 continuarea progresivă a exerciţiilor pentru amplitudine şi stabilitate; 
 exerciţii specifice din arte marţiale pentru tonifiere musculară. 

Progresivitatea alergării 
 jogging fără încărcare; alternanţă-plimbare-alerga pe suprafeţe netede, drepte; alternativ-

jogging-sprint pe suprafeţe netede, drepte; alergat în „8”; alergare în „zig-zag” 
  exerciţiile de coordonare 
 pedalare înapoi; mers înapoi. 
 exerciţii pliometrice specifice pentru arte marţiale; 
 progresiv de vor face exerciţii de echilibru, exerciţii de schimbare a gerutăţii de pe un 

membru inferior pe altul şi de schimbare a direcţiei de deplasare. 
 
Revenirea în competiţii 

 Când exerciţiile de coordonare de mai sus sunt realizate la viteza maximă, sportivul poate 
reveni la activitatea anterioară. 

 Când activitatea anterioară completă este tolerată, competiţiile pot fi reluate. 
 Este recomandată utilizarea unui suport pentru glezna în primele luni de antrenament şi 

competiţii după accident (orteze). 
Faza 5: Faza profilactică 
Obiectiv 
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 Prevenirea accidentării. 
Exerciţii terapeutice 

 mişcări funcţionale; activităţi de echilibru; tonifiere musculară profilactică (accent pe 
eversie-peronier); sprijin articular de protecţie după cum este necesar. 
 

Concluzii: 
În prezent sunt un număr tot mai mare de turnee, cuprinzând toate formele de arte 

marţiale, cu o prezenţă publică şi miză competitivă mare, încât şi nivelul de agresiune este 
crescut. Acest lucru va duce, probabil, la mai multe leziuni la toate nivelurile. 

Un număr tot mai mare de accidente au început să apară în literatura de specialitate şi 
există numeroase rapoarte în care sunt menţionate leziuni individuale. Spectrul de frecvenţă şi 
gravitate al vătămărilor corporale este similar în activităţile sportive, cu anumite diferenţe 
legate de tipul sportului, corelarea fiind în funcţie de disciplina de luptă. 

Reabilitarea funcţională reprezintă metoda preferată de tratament în cazul entorselor de 
gleznă. Aceasta permite  reluarea activităţii fizice după o perioadă mai redusă de timp şi un 
număr redus de simptome ce pot să apară mai târziu (instabilitatea gleznei, durere, rigiditate, 
forţă musculară scăzută), prin comparaţie cu metoda care impune imobilizarea. 
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Abstract: The present paper proposes the specialists some combined 
techniques of psychosomatic optimization, namely: means specific to fitness and 
communication means. In this sense, I initiated a case study. The obtained results 
emphasize an improvement of all the aimed parameters: somatic, professional and 
emotional ones. 
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Introducere 
Dacă pornim de la premisele conform cărora ”psihicul se construieşte în procesul 

comunicaţional”, ”orice sistem comunică pentru a se adapta” şi ”adaptarea se realizează prin 
comunicare-învătare”, putem explica dezvoltarea psihosomatică a individului prin prisma 
dezvoltării capacităţii sale de a comunica cu sine şi cu lumea. În ontogeneză, pentru a se 
adapta, individul îşi dezvoltă (conf. M. Golu, 1975) marea comunicaţie, a sa cu mediul extern, 
prin care se realizează modelul informaţional al realităţii obiective şi mica comunicaţie, a sa cu 
mediul intern, prin care se formează modelul informaţional al propriului Eu. 

Aceasta explică faptul că intervenţia în sensul optimizării capacităţii de comunicare a 
individului (în ambele sensuri: intra şi intersistemică) poate conduce la optimizarea 
psihosomatică. 

Analiza tranzacţională constituie o modalitate eficientă de intervenţie în acest sens, 
deoarece este  

1) o filosofie, un punct de vedere asupra oamenilor.  
2) o teorie explicativă a personalităţii,  
3) o teorie a funcţionării intrapsihice şi a comportamentului interpersonal, deci şi o teorie 

a comunicării.  
4) un sistem psihoterapeutic, un instrument original, creativ şi eficient folosit pentru a 

facilita schimbarea şi dezvoltarea în plan personal: 
Conform Asociaţiei Internaţionale de Analiză Tranzacţională aceasta este "o teorie 

explicativă a personalităţii şi un sistem psihoterapeutic dedicat creşterii şi schimbării 
personale". Cu toate acestea, datorită dezvoltării deosebite din ultimii ani, ea este mult mai 
mult. Ea posedă o largă paletă de teorii şi tehnici care pot fi utilizate de indivizi şi grupuri în 
folosul propriu şi al celorlalţi pentru dezvoltarea la potenţialul maxim. Abordarea psihologică o 
recomandă ca pe o teorie a personalităţii, şi pe lângă aceasta pune la dispoziţie şi un sistem al 
comunicării interumane. Din acesta din urmă s-a dezvoltat o metodă de analiză a sistemelor şi 
organizaţiilor. Pe langă acestea, Analiza Tranzacţională oferă o viziune asupra dezvoltării 
psihice, precum şi o teorie a psihopatologiei. 
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Obiectiv: Implementarea unor tehnici specifice Analizei Tranzacţionale în relaţie cu 
mijloacele specifice fitness-ului. 

 
CERCETĂRI PERSONALE 

Ipoteză 
Prin mijloacele specifice Analizei Trazacţionale şi prin exerciţiu fizic se poate 

acţiona pentru îmbunătăţirea capacităţii de comunicare şi a imaginii de sine  
 
Metode de cercetare: Observaţia, convorbirea, anamneza, chestionarul, studiul de caz, 
Analiza Tranzacţională.  
Studiu de caz 

Acesta este studiul de caz al unei cliente care s-a prezentat la sală cu scopul de a slabi 
aproximativ 20 de kg., neconştientizând dificultăţile de comunicare pe care le avea cu lumea 
externă şi cu sine. Ea se afla, de asemenea în divorţ după o casătorie de 15 ani.  

Cazul se derulează pe o perioadă de 6 luni. 
Clienta a avut următoarele realizări personale: a slăbit 8 kg, a luat gradul didactic I, a 

parasit o căsnicie nesatisfacatoare, stabilind o relaţie apropiată cu un nou partener. 
Date personale ale clientului 

S.M. are 38 de ani, 1,57 şi 72 Kg. A venit la sală începând cu iulie 2009 şi frecventează şi 
în prezent.  

Clienta lucrează ca profesoară de fizică la un liceu din Bucureşti, de aproximativ 14 
ani. În prezent este necăsătorită şi nu are copii. A declarat ca are o bună stare generală de 
sănătate (informaţii foarte importante pentru stabilirea planului de antrenament la sală). 
Prezentare problemei 

În momentul în care a început şedinţele la sală, soţul părăsise domiciliul şi inaintase 
acţiune de divorţ.  

S.M. a declarat în interviul iniţial, din prima sedinţă că, datorită problemelor emoţionale 
avea tulburări de atenţie şi memorie, era tot mai neglijentă la serviciu şi în general simţea că nu 
mai poate gestiona activitatea profesională. 

În cadrul primelor 2 şedinţe de antrenament a declarat că soţul ei a părăsit-o datorită 
faptului nu s-a putut menţine într-o formă fizică bună, de aceea dorea să slăbească în jur de 20 
kg. Clienta a povestit că în ultimii ani de căsnicie soţul său îi reproşa adesea că ”nu era în stare 
să slăbească şi că este neglijentă faţă de propria persoană”. A declarat, de asemenea, că se 
simte abandonată, foarte labilă emoţional şi incapabilă să finalizeze această relaţie şi să mai 
poată începe o alta. Tot datorită problemelor familiale, simţea că se deteriorează şi situaţia de 
la serviciu. 

Comform declaraţiilor sale, scopul pentru care a venit la sală, dar a şi dorit să consulte un 
specialist in domeniu este ”pentru a uita de aceste probleme şi pentru a-şi demonstra că mai 
este capabilă să se pună în formă”.  
Primele constatări:  

- pe parcursul primelor 4 sedinţe am constatat că eficienţa antrenamentelor era foarte 
scăzută şi am stabilit, de comun acord cu clienta că trebuie intervenit, fiindcă avea un 
tonusul psihic foarte scăzut.  

- Clienta vorbea despre acţiunile negative, atitudinile negative ale celorlalţi faţă de ea, 
neconştientizând propriile problemele de comunicare; 

Din punct de vedere AT: 
- Clienta investea o mare parte a energiei stărilor Eului în Copil Adaptat; de asemenea 

expunea de cele mai multe ori Copil Adaptat. Era dependentă, avea o atitudine de 
neajutorare, îşi masca şi minimiza sexualitate; 

- Erau puţin vizibile atât starea de Părinte Normativ, cât şi cea de Părinte Grijuliu; 
- Adultul era contaminat. 
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- Am constatat vulnerabilitate crescută la stres (model comportamental de Tip C) şi 
tulburare acută de stres cu ample efecte în plan psihosoamtic3, de aceea i-am 
recomandat sa ia legătura cu un psiholog;  

Din punct de vedere AT : 
Tema scenariului: A aştepta şi a dori; 
Prescripţia: Straduieşte-te din greu; Fii supusă; Fă pe plac altora; Fii dependentă; 

Manâncă 
Interdicţii: nu te maturiza, nu fii sexy 
Poziţii de viaţă: Eu nu sunt OK, tu nu eşti OK; 
Injoncţiuni: Nu exista; să nu ai încredere în tine; să nu fii intim; nici apropiat cu 

ceilalţi; nu-ţi exprima sentimentele; nevoile celorlalţi au prioritate. 
Decizii: Să fiu supusă, să muncesc din greu, să nu mă maturizez, să nu fiu 

atractivă sexual, să evit intimitatea. Eu sunt oribilă; 
Componenta somatică: obezitate 
Timbre: ostilitate, frustrare, furie. 
Beneficiul negativ: Singurătatea 

 
Sistemul de acţionare - Planul general 

 Obiective:  
 dezvoltarea generală a capacităţii de comunicare cu alţii şi cu sine; 
 dezvoltarea capacităţii de relaxare; 
 cunoaşterea de sine (autocunoaşterea); 
 dezvoltarea capacităţii de apreciere şi autoapreciere, a evaluării şi autoevaluării; 
 formarea conduitelor de gestionare eficientă a resurselor organismului (conduita 

alimentară, somnul, însuşirea tehnicilor de dezintoxicare a organismului, gândirea 
pozitivă, creşterea capacităţii de comunicare, însuşirea tehnicilor de refacere-
regenerare-relaxare); 

 controlul periodic al modificărilor comportamentale, atitudinale şi ale modului de 
gândire; 

 Acomodarea: reconstrucţia mentală şi introducerea noilor achiziţii în structuri de 
comportament stabile. 

 

                                                   
3Am constat la clienta mea următoarele efecte în plan psihosomatic ale Tulburării Acute de Stres 
A.  În sfera cogniţiei: scăderea randamentului intelectual; tulburări de atenţie, în special scăderea 

capacităţii de concentrare a atenţiei; tulburări de memorie (de fixare a memoriei, retrăiri intense şi 
repetate ale experienţelor traumatice); pesimism, gândire negativă. 

B. În sfera afectivităţii: creşterea labilităţii afective; proastă dispoziţie; disconfort intens reducerea 
gamei reacţiilor emoţionale; diminuarea capacităţii de răspuns afectiv; apatie; incapacitatea de a trăi 
plăcerea unor activităţi relaxante; incapacitatea de a trăi sentimente de dragoste; anxietate (explicată în 
paginile următoare); sentiment de frustrare; tristeţe; oboseală psihică şi astenie; scăderea plajei de 
interese. 

C. La nivelul personalităţii: modificări la nivelul imaginii de sine şi a percepţiei propriei persoane, 
în sensul scăderii,  subaprecierii, scăderea încrederii în forţele proprii (de cele mai multe ori); uneori 
încredere excesivă în forţele proprii; dependenţă, corelată cu tendinţa de acroşare afectivă şi trebuinţa de 
a fi iubit. 

D. La nivel psihomotor: Tulburări ale coordonării şi preciziei; blocaje la nivel motric; mobilitate 
redusă. 

E. La nivel comportamental: Consum exagerat de dulciuri, excese alimentare; frecvente întârzieri 
în îndeplinirea sarcinilor; tendinţa de izolare; 

F. Tulburări la nivel relaţional: izolare, înstrăinare faţă de anturaj; diminuarea capacităţii de a se 
implica afectiv; deteriorarea relaţiilor maritale. 
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Tabel 1 - Sistemul de actionare 
 

Nr. 
Şedinţă 

Sarcini Obiective Metode şi mijloace 

1, 
2, 

3, 4 

STABILIEREA RELAȚIEI 
 Asigurarea unui climat optim de 

cooperare (încredere, 
confidenţialitate) subiect-terapeut 

 Formularea problemei terapeutice: 
identificarea poblemelor, obţinerea 
unor informaţii cu privire la 
procesele cognitive implicate în 
menţinerea siptomelor. 

 Antrenarea subiectului în propria 
schimbare 

 AT: ridicarea injuncției ”Nu exista” 

-Dezvoltarea 
capacităţii de 
relaţionare şi de 
comunicare 
-Înţelegerea şi 

formularea şi 
acceptarea problemei 
terapeutice 
-Dezvoltarea 

motivaţiei pentru 
schimbare 

observaţia, anamneza, convorbirea. 
 
Explicaţia şi demonstraţia 
Persuasiunea şi sugestia 
 
Exerciții specifice fitness-ului 

5, 
 6, 

 7, 8 

 INTĂRIREA ADULTULUI ȘI 
STABILIREA CONTROLULUI 
SOCIAL 

 
UȘA ȚINTĂ: Percepțiile și gândirea 

 Identificarea distorsiunilor cognitive   
 Diagnosticarea nivelului prezent şi 

trecut de funcţionare psihică a 
subiectului 

 Formularea direcţiilor generale de 
schimbare 

-Înţelegerea şi 
formularea verbală a 
distorsiunilor cognitive 
-Dezvoltarea 
motivaţiei pentru 
schimbare 
.AT: Întărirea 
granițelor stărilor 
Eului  prin 
concentrarea ”Acum și 
aici” 

Observaţia, Convorbirea 
Analiza activităţii. 
Explicaţia 
Demonstraţia 
Persuasiunea şi sugestia 
Exerciții specifice fitness-ului  
AT:  
Permisiunea de a avea propriile senzații 
Exercițiul în 2: Clientul anxios –Meditația 
budistă Aici și Acum 

9, 10, 
 11, 12,  

13 

SCHIMBAREA SCENARIULUI 
 

 Identificarea şi testarea ipotezelor 
eronate care constituie suportul 
cogniţiilor negative  

 Exersarea controlului mental 
 Formarea controlului social 

 
AT: munca de redecizie privind decizii 
timpurii ”Sunt oribilă”, ”Trebuie sa nu mă 
maturizez pentru a supraviețui” 
 
Restructurarea stării eului de Părinte, 
pentru a include un Parinte Grijuliu; 
 
Restructurarea Copilului pentru a corecta 
”gândirea magică”  

 

- Conştientizarea şi 
acceptarea  
problemelor  
- Înţelegerea cauzelor 
gândurilor negative 

Convorbirea 
Demonstraţia, explicaţia, sugestia 
Mijloace: Jurnalul stărilor mele sufleteşti 
Exerciţii de imaginare. 
 
 
AT: 
Permisiunea de a gândi liber la ceea ce se 
întâmplă, la nevoile sale și la modul în 
care și le poate satisface 
 
Permisiunea de afi apropiată și intimă cu 
ceilalți 
 
Permisiunea de a fi acceptată cu corpul 
său; 
Practicarea creșterii, maturizării, 
experimentarea separării și individuației 

14, 15,  
16, 17, 
 18, 19, 
20, 21 

VINDECAREA 
 Exersarea controlului mental 

 
 

IEȘIREA DIN SCENARIU 
 

 

-Construirea unei 
atitudini pozitive 
-Întăririea atitudinii 
pozitive 

 

Exerciții specifice fitness-ului  
AT: 
Permisiunea de a gândi liber la ceea ce se 
întâmplă, la nevoile sale și la modul în 
care și le poate satisface 
Permisiunea de a fi apropiată și intimă cu 
ceilalți 
Permisiunea de a fi acceptată cu corpul 
său; 
Practicarea creșterii, maturizării, 
experimentarea separării și individuației 

22  Controlul modificărilor 
comportamentale, atitudinale, ale 
modului de gândire. 

 Întărirea atitudinii pozitive 
 Evaluarea progresului în dezvoltarea 

capacității de comunicare și a 
imaginii de sine 

-Conştientizarea 
progresului realizat în 
direcţia 
autocontrolului mental 

Exerciții specifice fitness-ului  
 
Explicația, demonstrația, persuasiunea 
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Concluzii 

În studiul de caz prezentat în această lucrare am constatat tulburări atât la nivel somatic, 
cât şi psihic (la nivel emoţional, capacitate scăzută de comunicare). De aceea, am acţionat atât 
prin mijloace specifice fitness-ului, cât şi la nivel psihic (la îndemnul nostru, clienta a consultat 
un psiholog).  

La nivel psihic, am acţionat în direcţia dezvoltării capacităţii de comunicare (verbală şi 
nonverbală) prin mijloace specifice analizei tranzacţionale.  

Rezultatele pozitive obţinute (din punct de vedere somatic: clienta a slăbit 8 kg; din punct 
de vedere profesional: a luat gradul didactic I: din punct de vedere socio-emoţional: a părăsit o 
căsnicie nesatisfacătoare, stabilind o relaţie apropiată cu un nou partener) confirmă ipoteza şi 
evidenţiază eficienţa acţionării în mod corelat prin exerciţiu fizic şi prin tehnici de dezvoltare a 
capacităţii de comunicare în direcţia dezvoltării personale. 
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Rezumat: Prezentul articol face parte din acţiunile de disemniare a 
rezultatelor proiectului Grundtvig GRU-10-MOF-131-B-IT, proiect adresat 
educaţiei adulţilor prin mobilităţi de formare continuă. Ca urmare a derulării 
acestui proiect, a fost posibilă participarea la cursul de formare “A învăţa prin a 
face: metodologie şi instrumente pentru a conduce grupuri în procesul învăţării”, 
organizat de Format – Formazione Tecnica, Veneţia, Italia, în perioada 9 – 15 
octombrie 2010.  

Programul de formare continuă a urmărit delimitarea conceptuală a formelor 
educaţiei şi identificarea valenţelor educaţiei non-formale, precum şi posibilitatea 
aplicării metodelor nonformale în diferite arii profesionale. Pornind de la 
schimburile interculturale şi de la metodele care au fost prezentate în cadrul 
cursului, intenţionăm să aducem în atenţia cititorilor eficienţa metodelor de 
educaţie non-formală, în procesul învăţării. În vederea atingerii acestui obiectiv, 
articolul de faţă descrie una dintre aceste metode, intitulată “inside – outside”, 
precum şi condiţiile aplicării acesteia.  
Abstract: This article is the result of the dissemination activities that were foreseen 
in the Grundtvig project GRU-10-MOF-131-B-IT which regards continuing 
education programs. This project allowed the participation to the training 
“Learning by doing: methodology and tools for leading groups in learning 
process”, organized by Format – Formazione Tecnica, in Venice, Italy, between 9th 
– 15th of October 2010.  

The objectives of this course were linked to the identification of the 
signification of non-formal education among other education forms and to the 
possibilities of applying non-formal education tools in different professional areas. 
Starting from the intercultural exchanges and from the methods that have been 
shared during this training, we intend to bring into the reader’s attention the 
efficiency of non-formal education tools in learning process. In order to reach this 
aim, this article describes one non-formal education method “inside – outside” and 
the frame for its application. 
Cuvinte cheie: Grundtvig, non-formal, metode 
Key words: Grundtvig, non-formal, tools 

 
 

Introduction  
The non-formal education tools represent one of the most actual preoccupation of the 

trainers from different professional areas, due to its’ valences that completes other educational 
forms. Our interest for these topics is linked to the fact that higher education system needs 
some refreshment regarding the teaching methods, in order to obtain the entire involvement of 
the students in the learning process.   
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Level of knowledge 
Non-formal education is defined by Văideanu G. (1988) who stated that formal education 

is completed by the non-formal one, in an institutionalized system, not only in the educational 
system, but also outside of it, enabled through connected teaching, extra-self-teaching and 
extra-teaching organisations. The author considers the non-formal education as a bridge 
between the learners’ knowledge acquired formally and informally.  

In the opinion of Kleis J., Lang L., Mietus J.R. & Tiapula4 (1973), the non-formal 
education is represented by any intentional and systematic educational process (besides the 
traditional schooling) the content of which respects learners’ needs for maximizing the learning 
and for diminishing other aspects that usually the teacher is centred of (discipline, reports, 
homework etc.).  

As the specialists in this field show5, there are some particular elements of non-formal 
education: 
- purposive learning; 
- diverse context; 
- different and lighter organisation of provision and delivery 
- alternative/complementary teaching and learning styles 
- less development recognition of outcomes and quality.  

The non-formal education methods can be characterized through an attractive manner of 
reaching the learning aims starting from the learners’ needs, through a flexible way of leading 
the learning process, through a not exactly organized structure of the process, through a 
permanent exchange of roles between teacher and student and through a less specified 
assessment.  

Arlen Etllng6 (1993) from The Pennsylvania State University emphasized the fact that 
non-formal education is more learner centered than most formal education, the learners having 
the possibility to leave anytime they are not motivated. The author mentioned before/above, 
sustains that non-formal education focuses on practical skills and knowledge while schools 
often focus on information which may have delayed application.  

The non-formal education can be usually used in NGOs, in different social and 
professional associations, in youth clubs or students’ organisations, but it can be adapted to the 
formal education processes for completing and improving the teaching methods. In order to 
apply non-formal education methods, in the frame of higher education system, we consider that 
there must be taken into account the learners’ level, the topics of the learning process, the 
teacher’s interest in the students’ active participation. A variety of non-formal education tools 
is well known, such as the simulating games, the spontaneous theatre, the living library, the 
public cafeteria, the ice breaking means, the energizer exercises.  
 
Content 

The non-formal education tool that is described in this article is named “Inside –Outside” 
and it is about searching through our own thoughts and feelings, and identifying those states 
that disturbed us at one moment. The next step is to express them through different 
movements, in order to face and to overpass the negative charge. This is a method of (self)-
regulation through dance, that was presented in the Non formal Education Lab7 in 2009 - an 

                                                   
4 Kleis, J., Lang, L., Mietus, J.R. & Tiapula 1973, Toward a contextual definition of nonformal education. 

Nonformal education discussion papers, East Lansing, Michigan State University 
5 http/:life.org.ro 
6 Arlen Etllng, 1993, What is Non-formal Education?, The Pennsylvania State University, In Journal of 

Agricultural Education 
7 www.nonformalii.ro 
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activity organised by the National Agency for Communitarian Programs in the field of 
Education and Professional Formation, inside of the Program “Youth in action”. Starting from 
the interest we have in non-formal education methods, we applied this tool with the UNEFS 
students. Furthermore, we tested its efficiency during the program “Learning by doing: 
methodology and tools for leading groups in learning process”. This was a Grundtvig project 
GRU-10-MOF-131-B-IT, addressed to adult education and financed by ANCPDEFP8.  

Due to the fact that the subjects responded positively to this demarche, being involved 
practically and emotionally in this method, we considered that it could be in the benefits of the 
physical education and sports domain to present it to a large number of specialists in this field.  

Based on our knowledge about motor activities and about different human movement 
areas (physical education, performance sports, physical therapy, motor leisure time activities 
etc.) we can include this method in the category of motor activities for body expressions which 
are meant to develop the body language and the capacity of nonverbal communication.  

Taking into account the non-formal education requests and the characteristics of the 
motor activities for body expressions, it is possible to identify the values of this kind of 
methods as an efficient tool in the learning process. The following lines describes the “inside – 
outside” method as it was applied during the training “Learning by doing: methodology and 
tools for leading groups in learning process”, with twelve adults coming from different 
professional areas (social domain, NGO, higher education etc.) representing countries such as 
France, Italy, Latvia, Estonia, Poland, Sweden, Bulgaria, Turkey, Romania.  

The method consisted in: 
- some warm up exercises – the aims of these exercises were to prepare the subject for a low 

intensity solicitation; to activate the limbs and the main muscle groups; to get into the 
subject’s attention  his body and some of his movement possibilities; 

- a few breathing exercises – the aim of these exercises was to localize the breathing process 
and to oxygenate the brain in a proper manner;  

- movements for becoming aware of the space in which the motor actions will take place; 
this part would help the subject to use the space during the main task without thinking too 
much of where he should go, what direction to take, what obstacle to avoid; 

- stretching – addressed to stretch the limbs and to relax the subject; 
- dance – the main task of the method. 

For the main task, the coordinator of the activity conceived a story in order to induce a 
certain state to the participants. The coordinator has chosen a feeling that the major part of the 
subjects are facing in the quotidian activities. The story had to be told slowly, using an 
adequate intonation, suggesting that feeling to the subjects and determining them to express 
outside what they are finding inside of their thoughts and affections. For applying this method, 
it was necessary to use a music support. All the exercises have been held on different songs 
that the coordinator considered adequate. There was used a piano music for the first part of the 
task and a compilation of sound nature music with Celtic rhythms and with a waltz for the 
story.  

The subjects had to follow the instructions, to set their imagination free and to move as 
they were feeling according to the musical rhythm and to their own personal perception of the 
next story: …You are walking on a country road and you are getting closer to a dense 
forest…you have to cross it in order to continue…you always liked nature, but it is late in the 
afternoon and you have fear of the unknown… you take a few steps, you can feel the grass 
under your feet…you can smell the scent of the trees…you hesitate, should you go back or 
forward?…you don’t know the road, you have to watch your steps, take care not to scratch 

                                                   
8 This project has been funded with support from the European Commission. 

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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your arms…your movements are uncertain, unexpected and interrupted…suddenly, a storm 
begins…you tire to advance faster, but the vegetation is not helping you… …your movements 
are uncontrolled… arms and legs without knowing how to act… your fear is increasing…your 
breath is accelerating…your heart is beating out of your chest…there is a river in front of you 
….your fear is at maximum, you want to cross the river, but you are afraid…you are looking 
for a solution…there is none…there is only you, with your feelings, with your movements, with 
the chance to get out of the forest by jumping over the river…you dare and you jump!...you are 
no longer in contact with the earth… your thoughts are taking you safely on the other shore…it 
is quiet…you observe that the rain becomes snow…the snowflakes are getting down slowly, 
one by one…you are amazed of their whiteness…a peaceful music is reaching you…you go 
forward to see where it is coming from…1,2,3….1,2,3….the fear has gone… you walk calm 
into the snow… you are touched by the rhythm…you start to swing slowly… you play with the 
snowflakes…you let them touch your face, you tire to catch them in your hand, you let them fall 
down through your fingers…you hide from them…1,2,3…1,2,3… the way is smooth, you have 
no obstacles…you make a natural turn…. you turn once again….you breath slowly and 
deeply…1,2,3…1,2,3…you go on making musical steps and leaving marks on this white dance 
floor….… you feel like floating, your feet barely leave the floor…. 1,2,3…1,2,3…your 
movements become balanced, firm, continuous, soft, elegant… … you feel joy becoming a part 
of this snowflakes waltz …you can see the brightness of the snow, you can feel there is light 
inside of you… 

After finishing the task, the group joined a reflexive discussion which expressed the 
subjects’ feelings, the difficulties that they had in communicating through movement. Those 
aspects regarded the sharing part of the non-formal method and helped the coordinator to 
improve the exercise for further applications. 
 
Conclusions  

Instead of some regular conclusions, we consider adequate to present here the methodical 
cues for applying the inside – outside method:  
- the placement of the coordinator should take into consideration the volume of the music 

that might cover his voice; 
- it is important for the participants to get used to the coordinator’s voice, fact that can be 

realized during the preparation exercises; this will enhance the reactions to the instructions 
of the story; 

- the result reached by the subjects in terms of movements can overpass the expectations of 
the coordinator and this will influence the next indications during the story; 

- the temperature and the light from the hall can be modified depending of the story in order 
to create more real conditions for suggesting some emotional state; 

- the transition from one emotional state to another will be done slowly, offering enough 
time to the subjects to change the mood and to find other movements to express 
themselves; 

- there is supposed to be accorded a special attention to the music support of the activity 
which should correspond to the coordinator’s verbal indications; 

- the story should be a flexible one, in which it is possible to change some lines or 
indications if the subjects do not react as expected or if they need more time for leaving 
one emotional state for another; 

- due to the fact that the success of the method depends on the self suggestion capacity of 
each participant, the coordinator must adapt his voice to the intention of communication 
described in his story; 

- the coordinator should also consider the possibility to participate with his body expression 
to the dance activity in the same time with the subjects; in this situation, the participants 
can imitate the coordinator’s movements; 
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- it is also possible to tell the story from the beginning and let the subjects to express on the 
music what they memorized, what they understood and what they feel according to the 
rhythm.  
In the end, we want to encourage the application of non-formal education tools in the 

formal education for enhancing the efficiency of the learning process and the attractiveness of 
the traditional school activities. Also, we consider that the Grundtvig projects for continuing 
education programs represent a positive experience that supports us to perform better in our 
professional activity.  
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PERFORMANŢA SPORTIVĂ ŞI TRAUMATISMELE SPECIFICE 

JOCULUI DE HANDBAL ÎN FUNCŢIE DE SEGMENTUL AFECTAT 
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Abstract: The starting point of the present study is the premise that the high 
trauma incidence among the studied competitive sportsmen is caused by factors that 
can be controlled at least partially through primary prevention methods. 
PURPOSE: To reduce trauma incidence in the sportsmen studied in 2006-2009 
through the identification of the risk factors and the introduction of prevention 
exercises and stretching methods in the training process, during both warm-up and 
post-effort rehabilitation, in order to prevent injuries and increase performance in 
competitive sportsmen. MATERIAL AND METHOD: The study batch included 28 
sportsmen (13 males and 15 females) of Leagues A1 and A2, in Timişoara, aged 
between 15 and 29 and with 4-16 years time spent in training. The incidence, 
frequency and location of specific traumas, the causes favouring traumas and our 
intervention with prevention and rehabilitation methods were monitored. The study 
extended over a three-year period of competitions, during which the sportsmen 
were examined closely: August 2006 - July 2009.  

Key words: handball,  performance, traumas, affected segments. 
 
 
 
Results: In handball, the number of knee (p < 0.001; α = 0.001), ankle (p = 0.016; α = 

0.05) and calf (p = 0.028; α = 0.05) traumas decreased substantially in August 2008 – July 
2009, compared to August 2006 – July 2008. As far as pathology is concerned, in this study, in 
the first period, the most affected joint in handball was the knee: 128.57% traumas of the total 
number of traumas. It is important to note that the segments that suffered many traumas in both 
periods are the shoulder (66.86% in the first period and 53.57% in the second) and the spine 
(60.71% in the first period and 50% in the second); half of the sportsmen injured their 
shoulders and spine, which invalidates the data in the literature, our batch exhibiting a larger 
number of such lesions. The most frequent lesions affected the meniscus (degeneration, 
fissures, ruptures) and the ligaments (sprains, partial or total ruptures of the ligaments, mostly 
ACL injuries, ruptures of the collateral ligament. This article contains only part of the 
results that were recorded and interpreted after studying players.      

Conclusions: Our study has demonstrated the importance of prevention in reducing 
trauma incidence in competitive sportsmen.  

 
Introducere 
Jocul de handbal presupune existenţa unor bioritmuri somatice deosebite care acţionează 

într-un sistem de dute-vino, care este adesea infernal, unde se îmbină din punct de vedere 
motric viteza-forţa cu îndemânarea. În jocul de handbal sunt caracteristice săriturile, opririle 
bruşte, fentele, depăşirile, schimbările de direcţii, aruncările la poartă, care solicită mult 
aparatul locomotor în special la nivelul articulaţiilor genunchilor, gleznelor, scapulo-
humerale,intervertebralelombare,interfalangiene,carpometacarpiene..Solicitarea 
cardiovasculară este medie, excepţie făcând fazele de intensitate maximală. Contactul 
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permanent cu adversarul duce adesea la accidentări. Din aceste motive, în jocul de handbal, 
traumatismele sunt frecvent întâlnite, în special la nivelul articulaţiei umărului, cotului, gleznei 
şi  genunchiului.[ 1,2,3,4,5]    MATERIAL ŞI METODĂ:   Lotul studiat este reprezentat de 
28 sportivi handbalişti(13 băieţi şi 15 fete) jucători în divizia A1şi A2, din Timişoara, cu vârste 
cuprinse între 15-29 ani, vechime în sport 4- 16 ani. S-a urmărit  incidenţa, frecvenţa şi 
localizarea traumatismelor specifice, cauzele ce favorizează producerea de traumatisme şi 
intervenţia noastră cu metode de prevenţie si recuperare. Studiul s-a derulat pe o perioadă de 3 
ani competiţionali, august 2006 – iulie 2009.  

Am înregistrat traumatismele musculo-scheletale prezentate de sportivi, la 11 segmente: 
(antebraţ, coapsă, cot, coloană vertebrală, faţă, gambă, genunchi, gleznă, mână (palmă pumn), 
laba piciorului şi umăr înainte de efectuarea programului profilactic şi după efectuarea 
programului profilactic. 

 Am comparat toate segmentele traumatizate, (N=11) în funcţie de numărul maxim de 
traumatisme prezentate de sportivi, pe grupe de vârstă şi vechime în sport pentru a putea 
evidenţia grupele de vârstă şi vechime în sport cu numărul cel mai mare de traumatisme 
înregistrate, şi segmentele cele mai afectate, pe cele două perioade de timp (înainte şi după 
aplicarea programului de exerciţii profilactice). 

 1. Metode de prevenire a traumatismelor sportive 
Începând cu luna august 2008, în antrenamentele sportivilor luaţi în studiu, a fost 

introdus, în mod organizat un program coerent şi complex de exerciţii, focalizat pe grupele 
musculare şi articulaţiile implicate în actele motrice specifice jocurilor sportive şi probelor 
atletice practicate. 

  PROGRAMUL DE ANTRENAMENT  A CUPRINS: 
 Exerciţii de antrenament nespecific pentru menţinerea condiţiei fizice 
 Exerciţii de încălzire specifice fiecărui sport  
 Exerciţii pentru dezvoltarea forţei  
 Stretching 
Refacerea postefort 
2.  Metode radio - imagistice de diagnostic al traumatismelor sportive. 
Prin intervenţia timpurie cu ajutorul metodelor de investigaţie modernă, IRM, CT, 

ecografie ne-am  putut orienta spre căile si mijloacele de prevenţie şi recuperare cât mai 
rapidă şi totală a sportivilor traumatizaţi. Sportivii au fost examinaţi clinic şi imagistic 
(radiologic, ecografic, IRM, CT).  

În cadrul prelucrării statistice, s-a procedat la :  
- compararea valorilor medii: s-a utilizat in acest scop testul "t" (Student) pentru perechi 

de loturi independente şi nivelul de semnificaţie (risc) de 0,05 (5%) şi testul "F" pentru 
compararea a mai mult de doua loturi (modelul ANOVA ).  (6,7,8)   

- regresia şi corelaţia statistică: ăn acest scop, s-a utilizat regresia lineară şi coeficientul 
de corelaţie lineară r (Pearson). 

 - s-a utilizat testul Z. (6,7,8) 
REZULTATE: 

REPREZENTAREA GRAFICĂ A TRAUMATISMELOR PE SEGMENTE 
 

Distribuţia  procentuală a traumatismelor  înregistrate de subiecţi, pe segmente, în 
funcţie de  sportul  practicat , raportată la numărul de sportivi din ramura respectivă, 

comparativ pe cele doua perioade de timp luate în studiu 
 

HANDBAL   28 sportivi (15 F+13M) 
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Rezultatele comparaţiilor între procentele traumatismelor sportivilor, pe fiecare segment 
în parte,  pe ramuri sportive,  între cele două perioade de timp sunt cuprinse în tabelul următor 
(s-a aplicat testul Z şi s-a considerat un prag de semnificaţie α=0,05): 

 
Tabel 1 

 
SEGMENTE CU  
TRAUMATISME 

Comparaţii ale procentelor de 
traumatisme între cele două 
perioade de timp.     Valoarea p şi 
semnificaţia  

 HANDBAL 
ATB 0,702 ns 
COAPSĂ 0,147 ns 
COT 0,665 ns 
COL.V. 0,296 ns 
FAŢĂ 0,5 ns 
GAMBĂ 0,028 s 
GENUN. <0,001s 
GLEZNĂ 0,016 s 
MÂNĂ PL.PN 0,134 ns 
LB.PICIOR 0,471 ns 
UMĂR 0,206 ns 

 
 

Discuţii 
Prin compararea rezultatelor obţinute între cele două perioade de timp studiate, s-a 

evidenţiat scăderea frecvenţei traumatismelor musculo-scheletale, în perioada aug. 2008-iulie 
2009, perioadă în care s-a efectuat sistematic şi organizat, programul de exerciţii care include 
şi stretchingul atât în încălzire cât şi în refacera postefort comparativ cu prima perioada 
aug.2006-iulie2008. 
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La handbal a scăzut semnificativ numărul de traumatisme de la nivelul genunchiului 
(p<0,001 α=0,001), de la nivelul gleznei (p=0,016 α=0,05) şi de la  nivelul gambei (p=0,028 
α=0,05) în perioada aug.2008- iulie 2009 faţă de prima perioadă aug.2006- iulie 2008 

În ceea ce priveşte patologia, articulaţia cea mai solicitată în jocul de handbal în cazul 
studiului de faţă este cea a genunchiului în prima perioadă de timp cu 128, 57% din numărul 
total de traumatisme din handbal.  

Este sportul cu segmentul cel mai afectat  din toate disciplinele luate în studiu.  Dealtfel 
la sportivii handbalişti s-a înregistrat în prima perioadă un număr de 5 traumatisme la un 
sportiv pe segmentul genunchi. De aceea s-au luat măsuri imediate de prevenţie şi recuperare 
pentru a reduce riscul de recidiva.  

În urma folosirii în antrenamente a programului de exerciţii  pentru prevenirea 
accidentelor, incidenţa traumatismelor musculo-scheletale a scăzut în perioada a II-a 
(aug.2008-iulie2009) la toate segmentele.  

 
În funcţie de segmentul afectat se observă o scădere semnificativă la: 

o genunchi de 99,28%, ( de la 128,57% la 39,29%). 
o gleznă 31,95%, 
o gambă 22,43%,  
o coapsă 14,29%,  
o coloana vertebrală 10,71%, 
o umăr  10,29% , 
o restul segmentelor având o pondere sub 10%. 

De reţinut că segmentele cu un număr mare de traumatisme înregistrate în  ambele 
perioade sunt: umărul (66,86% în prima perioadă şi 53,57% în a doua perioadă) şi coloana 
vertebrala (60,71% în prima perioadă şi 50% în a doua perioadă), jumătate din sportivi 
prezentând afecţiuni la aceste segmente, ceea ce infirmă  datele din literatura de specialitate, 
lotul nostru prezentând un număr mai mare de leziuni traumatice la aceste segmente.        

 Comparativ cu datele găsite in literatura de specialitate pentru segmentele umăr, mână-
palmă-pumn, coloană vertebrală, genunchi, numărul sportivilor accidentaţi în cazul studiului  
de faţă, a fost mai mare. 

Patologia sportivă în handbal a inclus afectarea următoarelor regiuni : 
 Complex articular al umărului ( impingement sindrom, patologia coifului rotatorilor, 
instabilitate ligamentară acută sau cronică asociată cu tendinita de cap lung biceps şi de 
rotatori, în principal subspinos, rotund mic şi subscapular (10 sportivi au prezentat o afecţiune 
la umăr); 
 Spate (lombalgii de efort manifestate prin durere şi contractură musculară paravertebrală ; 
 Articulaţia genunchiului entorse, (9 sportivi cu traumtisme) luxaţii cu leziuni ale 
ligamentelor colaterale şi meniscuri (4 sportivi cu traumatisme); 
 Articulaţia tibiotarsiană entorse (7sportivi cu traumatisme) prin inversiune sau 
eversiune, luxaţii, instabilitate acută sau cronică ) ; 
 Articulaţia mâinii cu entorse falangiene precum şi afecţiuni traumatice de suprasolicitare; 
 Se întâlnesc frecvent: tendinite, tenosinovite, entezite, (la tendonul achilian, rotulian, 
umăr, rupturi musculare şi miozite.[10,11,12] 

Cauzele producerii acestor traumatisme sunt : 
Încălzirea insuficientă, nivelul de pregătire necorespunzător al sportivilor accidentaţi, 

terenul de joc neadecvat, carenţe de calciu şi magneziu, de asemenea lombalgiile de efort 
apărute în urma suprasolicitării se datorează unei biomecanici greşite în ceea ce priveşte 
tehnica şi biomecanica specifică probelor atletice şi ramurilor sportive cuprinse în studiu. 
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Concluzii 
 Este sportul cu segmentul cel mai afectat  din toate disciplinele luate în studiu.  Dealtfel la 
sportivii handbalişti s-a înregistrat în prima perioadă un număr de 5 traumatisme la un sportiv 
pe segmentul genunchi. De aceea s-au luat măsuri imediate de prevenţie şi recuperare pentru a 
reduce riscul de recidivă.  
  În urma folosirii în antrenamente a programului de exerciţii  pentru prevenirea 
accidentelor, incidenţa traumatismelor musculo-scheletale a scăzut în perioada a II-a 
(aug.2008-iulie2009) la toate segmentele.  
 Studiul efectuat a demonstrat importanţa profilaxiei pentru reducerea ratei accidentărilor 
în rândul sportivilor de performanţă cuprinşi in studiu. 
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Abstract: Orice temă de cercetare ştiinţifică nu poate fi prezentată în detaliu 

numai cu ajutorul titlului. Deci, nici titlul temei, aleasă de noi (Individualizarea 
pregătirii jucătorilor pe posturi la nivelul echipelor de handbal-juniori) în afara 
cuvintelor cheie (cuprinse în titlu) cu ajutorul cărora ne dăm seama despre 
problemele fundamentale ale cercetării, adică: individualizarea, posturile unei 
echipe de handbal şi nivelul de referinţă – juniori, nu prezintă şi nici nu 
explicitează demersurile ştiinţifice pe care intenţionăm să le realizăm. 

Cuvinte cheie: individualizare, coordonate metodologice, proiecte 
individuale 

 
 

Introducere 
Luând în discuţie atât problematica fundamentală declanşată de cuvintele cheie, cât şi 

aspectele conexe abordabile în mod inerent de un demers ştiinţific coerent şi complet, lucrarea 
noastră implică următoarele categorii de probleme adiacente ori înscrise în activităţile 
ştiinţifice care trebuiesc realizate: 

În primul rând, este vorba de explicarea conceptului de individualizare care se suprapune 
cu principiul individualizării. În acelaşi timp, este necesar să prezentăm contextul de apariţie a 
formelor de instruire diferenţiată, dacă este vorba de raportul pe care-l are antrenorul faţă de 
sportivii cu care lucrează. Acestea sunt: relaţia frontală – în care antrenorul (profesorul) 
lucrează cu toată echipa (clasa, colectivul) aceeaşi temă sau obiectiv instrucţionale; relaţia 
profesor (antrenor) – grupuri de sportivi; relaţia antrenor (profesor) – perechi de sportivi care-
şi asigură reciproc asistenţa; relaţia antrenor – sportiv – în care relaţia este individuală. Adică 
fiecare sportiv beneficiază de îndrumările directe ale antrenorului; autoantrenamentul – în care 
fiecare sportiv devine propriul antrenor fixându-şi obiective instrucţionale autentice.  

O a doua categorie de probleme. Activitatea noastră de cercetare o constituie cazuistica 
şi sorgintea care generează utilizarea lui. Cu alte cuvinte, care sunt cauzele pentru care 
procedez la utilizarea antrenamentului individual şi cum procedez pentru a stabili corect 
obiectivele instrucţionale vizate de procesul de instruire individuală. În acest sens, este necesar 
să arătăm că utilizarea antrenamentului individual este determinată de următoarele constatări: 
carenţe ale unor elemente distincte ale personalităţii umane: cunoştinţe aptitudini, capacităţi, 
priceperi şi deprinderi motrice, scheme operaţionale, atitudini, comportament inadecvat etc; 
carenţe ale componentelor procesului de antrenament (pregătirea fizică, pregătirea tehnică, 
pregătirea tactică, pregătirea psihologică, experienţa de joc, pregătirea teoretică); rezultate 
slabe la probele de control şi teste; dureri musculate (crampe, febră musculară, întinderi, 
traumatisme etc.) şi diminuarea simţurilor proprio-ceptivi; refacere incompletă (oboseală, 
suprasolicitări);  evenimente traumatice (boli, accidente); diminuarea randamentului de joc 
general şi pe postul ocupat în dispozitivele de atac şi apărare; carenţe sau slabe însuşiri a unor 
elemente tehnice, acţiuni tactice, individual sau de echipă; dorinţa de a obţine performanţe din 
ce în ce mai ridicate;  greutatea corporală (indicele masei corporale, ţesutul adipos); somnul 
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incomplet şi antrenamentul invizibil; relaţii cu partenerii de joc; stările psihice dinainte, din 
timpul şi după disputarea meciului (D.Colibaba, 2005, p.198) 9. 

O a treia categorie de probleme este declanşată de procedura de elaborare a obiectivelor 
instrucţionale pentru a desfăşura o instruire (individuală) focalizată pe ţinte didactice bine 
precizate. În acest sens, vom scoate în evidenţă părerea unui autor consacrat (L.Teodorescu, 
1975, p.175)10: „obiectivele şi sarcinile fiecărui jucător se concretizează în planul individual de 
antrenament. Subliniem că acest plan cuprinde numai particularul şi nu generalul, care este  
prevăzut în planificarea pe echipă, planificarea de bază, ce cuprinde obiectivele şi sarcinile 
comune tuturor jucătorilor.” 

 O a patra categorie de probleme este declanşată chiar de ipotezele cercetării noastre şi 
anume că „dacă formele individuale de antrenament vor fi regândite şi restructurate după 
modelul circuitului praxiologic obiective-conţinuturi-strategii-instrumente de evaluare, atunci 
calitatea şi eficienţa instruirii se va îmbunătăţii evident”. Desigur, că acest concept promovează 
gândirea prin obiective, adică toate activităţile, strategiile, instrumentele de evaluare sunt astfel 
alese încât, obiectivele instrucţionale elaborate să fie pe deplin rezolvate.  

A cincia categorie de probleme este legată de individualizarea pe posturi. În acest sens, 
putem arăta că este necesar să arătăm că această   categorie de probleme este legată de 
următorii factori (după D.Colibaba, I.Mihăilă, 2004)11: cerinţele fundamentale ale jocului 
modern,  exigenţele impuse de marile competiţii internaţionale (JO, CM,CE),  exigenţele 
postului ocupat în sistemele de joc de atac şi apărare,  particularităţile şi însuşirile jucătorilor 
(valorificare celor existente şi compensarea celor inexistente), nivelul individual de 
pregătire,forma sportivă,  sarcinile speciale de joc, condiţiile specifice impuse de cercetări 
ştiinţifice (control medical),  accidentele şi îmbolnăvirile, selecţia în loturile naţionale, alte 
situaţii: condiţiile de pregătire, oboseala acumulată, obligaţii profesionale, motivaţi autotelice. 

Toate cele cinci categorii de programele se înscriu şi contribuie în rezolvarea scopului 
lucrării şi anume: regândirea şi restructurarea procesului de pregătire individuală pe posturi în 
concordanţă cu cerinţele actuale ale competiţiilor sportive internaţionale. Desigur, că în cazul 
echipelor de handbal juniori – scopul şi conţinutul cercetării este inedit. Mai ales, că este vorba 
proiectarea demersului instrucţional după modelul circuitului praxiologic de care aminteam în 
conţinutul acestui subcapitol. 

Nivelul actual reflectat în literatura de specialitate 
O analiză atentă a literaturii de specialitate care se ocupă de conceptul de individualizare 

ne permite să constatăm faptul că avem de a face cu tipuri de lucrări (cercetări): 
I. Lucrări din ştiinţele educaţionale care se ocupă cu sorgintea, explicarea şi 

metodologia pregătirii individuale sau/şi de individualizarea pregătirii.  
II. Lucrării din domeniul ştiinţei educaţiei fizice cu caracter general. 

III. Lucrări din domeniul pregătirii echipelor şi jucătorilor de handbal. 
În privinţa nivelului de cunoaştere şi de cercetare a temei noastre de doctorat 

consemnăm pentru fiecare din categoriile de lucrări mai sus notate următoarele observaţii şi 
caracteristici. 

În ştiinţele educaţionale se insistă delimitarea şi definirea exactă a noţiunilor: principiul 
individualizării şi forma individuală de organizare a procesului de instruire. În primul rând, 
este necesar să definim noţiunea de principiu didactic. În D.P. (1979, p. 361)12 se arată că: 

                                                   
9 Colibaba, E.D., (2005), Note de curs, specializare baschet, anul III 
10 Teodorescu, L., (1975), Probleme de teorie şi metodică în jocurile sportive, Ed. Sport-Turism, 
Bucureşti 
11 Colibaba, D., I.Mihăilă, 2004, Regândirea şi reactualizarea conceptului de antrenament individual în 
pregătirea echipelor de jocuri sportive colective, Vol. Sesiunii Internaţionale, Comunicări Ştiinţifice, 
Galaţi 
12 Dicţionar de pedagogie (1979), Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti 
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 “principiul (lat. principium – început, derivat din princeps - cel mai important), 
reprezintă teza primordială care stă la temelia unui raţionament sau a unei acţiuni, care 
constituie baza unei doctrine, liniile directoare ale unei cunoaşteri, din care derivă un număr 
mai mare sau mai mic de consecinţe, de norme restrictive, de comportare în domeniul 
respectiv”; 

 o altă nuanţă a conceptului este dată de S. Cristea (2000, p. 299) şi anume:13 “principiile 
didactice ale procesului de învăţământ reprezintă un ansamblu de cerinţe, norme, reguli 
operaţionale, exprimate la nivelul unor propoziţii de sinteză care anticipează eficienţa 
activităţii de predare – învăţare – evaluare, proiectată şi realizată în condiţii pedagogice şi 
sociale concrete”.  

Cea de a doua categorie de lucruri sunt cele care aparţin teoriei şi metodologiei 
antrenamentului sportiv. Constatăm că în decursul timpului numeroşi antori şi-au adus 
contribuţia la definirea şi delimitarea antrenementului individual, precum şi a principiului 
individualizării. Conceptul este acceptat atât sub formă de cauză (un proces dinamic, de esenţă 
pedagogică, structurat pe principiile didactice generale şi specifice) cât şi ca efect de stare, 
măsurată prin modificări biologice şi psihice evidente care intervin şi măresc considerabil 
capacitatea de efort a sportivului.  

Aceeaşi lucrare prezintă diferite tipuri de antrenament printre care antrenamentul 
individual sau individualizat. În Terminologia educaţiei fizice (p. 355)14 „antrenamentul 
individualizat este un gen de antrenament adaptat la particularităţile biologice şi psihologice, 
nivelului şi nevoilor de pregătire a unui sportiv”. 

Antrenamentul individualizat se realizează în cadrul lecţiilor de antrenament, la care ia 
parte întregul colectiv sau separat cu sau fără supravegherea antrenorului. El se aplică şi în 
direcţia valorificării optime a unor calităţi fizice sau deprinderi specifice în condiţiile 
concursului. 

L. Teodorescu, prin lucrările sale valoroase (de ordin conceptual şi metodologic) aduce 
precizări preţioase, şi anume că15 - „antrenamentul individual reprezintă o importantă formă de 
organizare a procesului de pregătire. El este utilizat sub două forme distincte, şi anume: 
antrenamentul individual în cadrul lecţiei de antrenament colectiv, când toţi jucătorii lucrează 
pentru acelaşi obiectiv dar cu exerciţii diferite. Exemplu exerciţii specifice pe posturi, sau 
executarea de sarcini suplimentare de unii jucători; antrenament individual în lecţii separate. 

 O altă lucrare scoate în evidenţă că principiile antrenamentului reprezintă „totalitatea 
legilor şi a noţiunilor de bază, izvorâte din complexitatea alcătuirii şi desfăşurării 
antrenamentului sportiv, el fiind deopotrivă pedagogic, biologic, psihologic, sociologic, igienic 
şi etic. Această lucrare16 distinge două categorii de principii şi anume: 

 principii generale (valabile în orice condiţii pentru toate domeniile de activităţi: 
principiul participării conştiente; principiul intuiţiei; principiul sistematizării; principiul 
accesibilităţii şi durabilităţii. 

  principii specifice: (care acţionează preponderent pentru formarea sportivului); ele 
reprezintă resortul principal al performanţei: principiul continuităţii; principiul individualizării; 
principiul priorităţii efortului specific competiţional; principiul multilateralităţii (posibil numai 
pentru procesele sportive); principiul solicitărilor optime şi a creşterii în trepte a eforturilor.” 
(Enciclopedia  EFS, p. 300). 
 Conceptul individualizării necesită numeroase informaţii de natură biologică; 
biomecanică, motrică, psihologică, conceptul performanţial de joc, randament în concurs etc, 
în vederea selectării mijloacelor şi a metodelor care să-i sporească valoarea în concurs. 

                                                   
13 Cristea S., (2000), Dicţionar de pedagogie, Editura Litera Internaţional, Bucureşti 
14 Terminologia Educaţiei Fizice şi Sportului (1974), Editura Stadion, Bucureşti  
15 Teodorescu, L., (1975). Probleme de antrenament în jocurile sportive, Editura Sport – Turism, 
Bucureşti 
16 Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului din România (2002), Editura ARMIS, Vol. IV, Bucureşti 
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 Deci, în concluzie principiul nu urmăreşte pregătirea izolată a sportivului, ci doar 
diferenţiată, adecvată şi oportună, în concordanţă cu caracteristicile sale şi cu nevoile obiective 
şi subiective ale postului ocupat în sistem şi în concepţia de joc a echipei. De fapt, pe acest 
principiu se întemeiază relaţia biunivocă dintre modelul de joc şi modelul de pregătire (alături 
de analogie şi modelare). 
 Importanţa antrenamentului sportiv individual este susţinută de numeroşi autori români şi 
străini. Astfel, în mod deosebit scoatem în evidenţă următoarele sublinieri realizate de autori 
consacraţi ai domeniului: Harre D., (1973, p.87) arată că antrenamentul sportiv îi sunt proprii 
anumite principii care călăuzesc întreaga activitate de predare a antrenorilor. Principiile 
antrenamentului trebuie să ţină seama şi se bazează pe principiile domeniilor cu care se 
întrepătrund sau cu cele tangenţiale cum sunt: biologia, pedagogia, psihologia etc. Principiile 
determină conţinutul, mijloacele, metodele şi organizarea antrenamentului.17 

A treia categorie de lucrări şi cercetări o constituie cea elaborată numai pentru handbal. 
Literatura de specialitate specifică jocului de handbal este foarte sărăcăcioasă în privinţa 
antrenamentului individual. Singurele lucrări (de handbal) în care este prezentat conceptul de 
individualizare (ca principiu şi ca metodă) sunt lucrările unor autori sau specialişti consacraţi 
în domeniul handbalului. Este vorba de lucrările scrise în perioada 1950 – 1960 ale lui I. Kunst 
Ghermănescu18-19, Popescu C.,20, Spier, FR., (1957)21, Vlade O., (1961)22, Zugrăvescu G., 
(1956)23. Competiţiile sportive  ale vremii  (CM, CE), pentru procesul de instruire şi mai ales 
de identificarea unei concepţii româneşti de joc şi proprii, ulterior apar alte lucrări, elaborate de 
Gogâltan V.,24, Bota I.,25, Sotiriu R., Negulescu I., etc. 

 
Problematica abordată 

 
 În momentul actual exigentele competiţiei internaţionale de mare anvergură au impus 

regândirea şi restructurarea procesului de antrenament. În consecinţă, procesului de instruire îi 
revine să rezolve o serie întreagă de competenţe performanţiale care implică instruirea 
diferenţiată. Instruirea diferenţiată vizează relaţia de colaborare şi organizare a formelor de 
pregătire. În acest sens, în ştiinţele educaţionale în general şi în ştiinţa sporturilor în special, s-
au conturat următoarele forme: 

 relaţia frontală care înseamnă antrenor-echipa, teamwork, 
 relaţia antrenor-grupa de competenta sau grupe de nivel de pregătire,  
 relaţia antrenor-perechi de parteneri care se sprijină, ajută reciproc, 
 relaţia antrenor-sportiv-formele individuale de pregătire. 

Individualizarea pe posturi şi în general individualizarea procesului de antrenament este 
provocată de următoarele jaloane de referinţă: 

 a. Cerinţele fundamentale ale jocului, 
 b. Exigenţele impuse de cerinţele handbalului practicat în competiţii de mare anvergură 

(J.O, C.M, C.E), 
 c. Exigenţele posturilor ocupate în sisteme de joc, de atac şi apărare, 
d. Particularităţile şi însuşirile jucătorilor (valorificarea celor existente şi compensarea 

celor inexistente), 
                                                   

17 Harre, D., (1973), Teoria antrenamentului, Editura Stadiun, Bucureşti  
18 Kunst, I., (1957), Noi aspecte ale instruirii tactice în handbal, Rev. CFS, Nr. 8 
19 Kunst, I., (1959), Unele observaţii privind aplicarea conceptelor de joc, Rev. CFS, Nr. 4 
20 Popescu, C., (1955), Din metodica pregătirii echipei feminine de habdbal, Rev. CFS, Nr. 11 
21 Spier, FR., (1957), Concepţia de joc în habdbal, Rev. CFS, Nr. 6 
22 Vlade, O., (1961),  Pregătirea şi comportarea echipei masculine a RPR de handbal în joc la CM din 
RFG, Rev. CFS, Nr. 2 
23 Zugrăvescu, G., (1956), Pentru stabilirea concepţiei unitare de joc, Rev. CFS, Nr. 7 
24 Gogâltan, V., (1974), Instruirea  copiilor şi juniorilor în handbal, Editura Stadion, Bucureşti, 
25 Bota, I., (1984) Modele de joc şi pregătire, Ed.sport-turism,  
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e. Nivelul de pregătire individuală, 
f. Forma sportivă, 
g. Sarcini speciale de joc, 
h. Condiţiile specifice impuse de conducerea ştiinţifică (control medical), 
i. Accidente şi îmbolnăviri, 
j. Selecţia în loturile naţionale, 
k. Alte situaţii: - condiţii de pregătire, cum ar fi: oboseala acumulată sau suprasolicitarea 

din competiţii; obligaţii profesionale; motivaţii autoterice.          
Exista foarte puţine lucrări care prezintă în mod explicit antrenamentul individual. De la 

Leon Teodorescu şi Kunst Ghermanescu s-au scris puţine lucrări. Au apărut câteva comunicări 
scrise de prof.dr. D.E. Colibaba 2004, I. Mihailă, 2004.  

 Astfel, Colibaba, D.; Bota, I., (1998) pun în discuţie următoarele tipuri de modele 
fundamentale cu care se operează în practică: 

Un prim model este modelul integrativ (global) de joc – acesta este un sistem 
hipercomplex, format dintr-o mulţime de subsisteme în care se realizează o serie de conexiuni 
(interne – între ele; externe – ele cu mediul extern ambiant), care acţionează sinergic spre 
finalităţile performanţiale. Subsistemul subordonate modelului intergrativ pot fi redate astfel:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura nr.1. Coordonatele modelului intergrativ de joc (după Colibaba D., 1998) 
 
Făcând referire la acest model, T.Bompa precizează că reprezintă forma autentică, 

singurul tipar esenţial pentru antrenor.... acest model fundamental include toate teoriile şi 
metodele de pregătire aplicate de colectivul tehnic de-a lungul pregătirii tehnice, tactice, fizice 
şi psihologice (T. Bompa, 2003, p.82). Atunci când se realizează acest tip de model, antrenorul 
trebuie să ţină seama de calităţile jucătorilor pentru fiecare poziţie / post, de sisteme de joc 
folosite, linii, subsiteme etc., ceea ce duce la alcătuirea modelului tactic, tehnic, a deprinderilor 
folosite, atât în atac cât şi în apărare.  

În ceea ce priveşte elaborarea modelului de echipă, trebuie să se ţină seama de următorii 
paşi (T.Bompa, 2003): structurarea cadrului de lucru pentru a crea o echipă funcţională, de 
nivel standard, alcătuită din cei mai buni jucători disponibili şi de la care se aşteaptă cea mai 
ridicată eficienţă posibilă; anticiparea modeului în care această structură de bază poate fi 
modificată pe parcursul meciului, în funcţie de evoluţia jocului, atât pe teren  propriu, cât şi în 
deplasare; stabiliorea piziţiei/postului în echipă pentru fiecare jucător, atât în atca cât şi în 
apărare; stabilirea direcţiilor de selecţie a sistemului de joc şi a combinaţiilor posibile atât 
pentru atac cât şi pentru apărare; selecţia jucătorilor de rezervă / de linia a doua sau atreia, în 
anumite sporturi de echipă; stabilirea responsabilităţilor tactice pentru fiecare posiţie / post în 
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fucnţie de tipurile de jucători; stabilirea stategiei de cooperare între jucători şi fiecare 
compartiment al echipei (T.Bompa, p.82). 

 Un al doilea tip de model pus în discuţie de Colibaba, D., Bota, I. (1998) este modelul de 
orientare şi selecţie - acest tip de model are ca elemente constructive o mulţime de aptitudini 
naturale care nu au fost supune unui proces de instruire organizat.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura nr.2. Coordonatele modelului de orientare şi selecţie, 
după Colibaba D., Bota I., (1998) 

 
Al treilea tip de model cu care se oprezează în practică şi pe care autorii mai sus 

menţionaţi îl amintesc este modelul de pregătire. Componentele acestui tip de model sunt: 
obiectivele instruirii, performanţele minime aşteptate, resurse necesare, program de pregătire, 
strategie de instruire, planificare, aplicare în practic a programului, evaluarea rezultatelor 
obţinute (echipă, jucător, antrenor). Natura şi conţinutul modelului de joc dictează conţinutul şi 
detaliile modelului de pregătire. După ce a decis modelul echipei, antrenorul trebuie să treacă 
la analiza modelului de pregătire.  

În urma celor prezentate,  este necesar să se facă precizarea conform căreia în elaborarea 
modelul tactic trebuie să se ţină seam de următoarele elemente, atât pentru atac cât şi pentru 
apărare (T.Bompa, 2003): 

În atac: formele şi principiile care stau la baza sistemului de joc adoptat, a 
modelului/planului de joc şi a posibilelor lor variante, pornind de la felul în care reacţionează 
adversarul faţă de acesta; cooperare între grupuri de jucători/linii/compartimente, cu şi fără, 
minge; elemente tehnice folosite în manevrele tactice ale echipei; conducătorii de joc/liderii de 
echipă trebuie să creeze întotdeauna cele mai bune condiţii tehnice pentru marcatorii cei mai 
eficace din echipă; 

orice combinaţie tactică între jucătorii cu mingea trebuie să fie susţinută de jucătorii fără 
minge; orice acţiune ofensivă creată de un jucător trebuie să fie urmată şi susţinută de alţi 
jucători din acelaşi sau din alte compartimente ale echipei; etc. 

În apărare: tactica, sistemele şi variantele de apărare ale echipei; subsistemele cu 2 sau 
mai mulţi jucători, în intenţia de a contracara un atac al echipei adverse; elementele tactice 
individuale în intenţai de a anihila jucătorul cu mingea sau pe cei fără minge; elementele 
tactice folosite în startegia defensivă a echipei; pregătirea unor lideri de strategie defensivă îb 
propria echipă; stabilitatea responsabilităţilor pentru fiecare jucător defensiv din diferite 
sisteme defensive folosite de echip (zonă, pressing etc.); antrenorul trebuie să decidă cât de 
mult timp îşi poate permite pentru exersarea strategiilor defensive. 

Al patrulea prezent în parctica sportivă este modelul de cercetare ştiinţifică – presupune 
parcurgerea următoarelor operaţiuni: cercetarea şi constatarea eficienţei modelului integrativ 
de joc cu care s-a concurat în sezonul precedent; constatarea ameliorărilor care s-au produs în 
modelul de joc ca o consecinţă a modelului de pregătire aplicat; plecăm de la prezumţia 
conform căreia echipa păstrează disponibilităţile nevalorificate şi că modelele cu care lucrezi 
sunt întotdeauna ameliorabile (Colibaba D., Bota I., 1998).  
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Concluzii: 
Prin coordonatele metodologice de elaborare a proiectelor individuale de antrenament 

înţelegem toate sursele din care provin obiectivele instrucţionale ale procesului de 
individualizare. Analizând elementele distincte ale metodologei tradiţionale, am ajuns la 
concluzia că cele mai importante surse metodologice sunt: modelul de joc şi concepţia de joc a 
echipei; compartimente de joc de atac şi apărare, sisteme, forme de atac şi apărare, tactica 
individual; sarcinile şi profilul jucătorilor pe posturi, fenotipul şi genotipul sportivului cu care 
lucrăm, carenţe ale componentelor antrenamentului sportiv (carenţe de pregătire tehnică, 
tactică, fizică, psihologică, teoretică), experienţa de joc, gradul de suportare a situaţiilor psihice 
de limită (factori stresanţi), situaţii specile: îmbolnăviri, accidentări, refacere; pregătirea unor 
sarcini speciale de joc, comportamentul peformanţial de joc. 

Dacă reuşim să identificăm obiectivele instrucţionale din categoria de criterii mai sus 
amintite, atunci este foarte simplu să alegem (în funcţie de aceste obiective) conţinuturile 
instruirii, resursele instruirii, condiţiile de instruire, strategiile de instruire şi instrumentele de 
evaluare a obiectivelor instrucţionale fixate. Cu alte cuvinte, trecem din categoria elementelor 
motodologice tradiţionale pe elementele motodologice curriculare în care activitatea de 
instruire se aliniează pe circuitul praxiologic:  

 
 
        
 
  
 
Se observă că operaţiunea de evaluare realizează feedback-ul extren asigurat de antrenor 

şi feedback-ul  intern asigurat de fiecare sportiv în parte prin operaţiunea de autoapreciere. 
Dacă cele două feedback -uri se suprapun calitatea şi eficienţa instruirii va fi foarte mare. 
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Abstract: The authors present the contents of the specific training micro-
cycles along two macro-cycles of the performance weightlifters. We considered that 
the differences between the training  content and the characteristics of the effort in 
each training stage within the macro-cycles 1 and 2 in weightlifting performance 
would highlight the training level and the performances achieved in competition. 

The scientific argument is the introduction of the content specific to the 
performance weightlifters’ training within two macro-cycles, which, by ensuring an 
optimal relationship of the technical training, physical training and intensity of 
effort during workouts, will help to boost the sports performances in competitions. 

The study was conducted over a period of two training macro-cycles (04.01-
16.08.2008) with a group of six athletes, of 17 - 31 years old, whose performance 
target was the participation in the European Championship (EC) for Seniors, 
Lignano - Sabbiadoro, Italy 2008 and in the Olympic Games (JO) of Beijing in 
2008. The athletes’ performances have been recorded in the training stages and 
during competitions, using the statistical and mathematical method („KyPlot” 
program - linear correlation test) and the plotting method. 

The study highlights the contents of the specific means during two macro-
cycles at the performance weightlifters. 

The differences between the training content and the effort characteristics, in 
each training stage of the macro-cycles 1 and 2 in weightlifting performance, show 
the level of training and the performances achieved in competitions. 

Key words: effort, barbells, means, training, performance, planning. 
 
 
 
Introducere 

Creşterea vertiginoasă a performanţelor în haltere, fenomen la care asistăm permanent, 
are la bază perfecţionarea tehnicii şi metodelor de pregătire. Modernizarea materialelor şi 
echipamentelor de antrenament şi competiţie (scenă, platformă, podium, haltere, echipamente 
de arbitraj, de afişare, programe computerizate de desfăşurare a competiţiilor) a avut ca rezultat 
creşterea performanţei şi a spectaculozităţii disciplinei (1).   

În pregătirea sportivilor de înaltă performanţă care participă la Jocurile Olimpice, 
Campionate Mondiale sau Europene, se programează un macrociclu, cu scopul de a realiza o 
pregătire modelată integral după competiţia la care urmează să se participe şi obţinerea celor 
mai bune rezultate la competiţia la care urmează să participe (2). 

Calendarul competiţional este cel care dictează dinamica unui macrociclu în faza 
precompetiţională şi competiţională. Structura unui macrociclu pentru sporturile individuale 
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variază la modul 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, 2:2 sau altă combinaţie posibilă. Din această cauză, este 
important să se analizeze un macrociclu cu două vârfuri, însemnând două competiţii 
importante, una la fiecare sfârşit de plan (Campionatul european şi Jocurile Olimpice) (3). 

Creşterea considerabilă a rolului pregătirii specifice impusă de sporirera numărului 
competiţiilor sportive internaţionale şi implicit a celor naţionale a specializat conţinutul şi 
metodologia antrenamentelor în concordanţă cu necesităţile concursului (4). 

Mijloacele specifice se regăsesc sub forma elementelor şi procedeelor tehnice, acţiunilor 
tehnico-tactice şi se planifică, în cadrul unui macrociclu, atât în etapa precompetiţională a 
perioadei pregătitoare când asigură creşteri importante ale intensităţii şi intrarea în forma 
sportivă, cât şi în perioada competiţională, când asigură menţinerea nivelului de pregătire atins 
(5). 

Obiective. Argumentul ştiinţific îl constituie prezentarea conţinutului pregătirii specifice 
a halterofililor de performanţă în cadrul a două macrocicluri, care, prin asigurarea unei relaţii 
optime între pregătirea tehnică, pregătirea fizică şi intensitatea efortului din antrenamente, să 
contribuie la creşterea performanţelor sportive în concurs. 

Scopul principal al lucrării este evidenţierea conţinutului pregătirii specifice a lotului 
olimpic de haltere, în vederea participării la Campionatul European (C.E.) de Seniori, Lignano 
– Sabbiadoro, Italia 2008 şi Jocurile Olimpice (J.O.) de la Beijing 2008. 

Ipoteza lucrării. Considerăm că diferenţele dintre conţinutul pregătirii specifice şi 
caracteristicile efortului în fiecare etapă de pregătire din macrociclurile 1 şi 2 în haltere de 
performanţă, vor evidenţia ponderea mijloacelor de pregătire şi performanţele obţinute în 
concurs. 

Material şi metodă 
Pentru a evidenţia numărul de repetări în diferite mezo şi microcicluri de pregătire, am 

organizat un studiu în cadrul lotului olimpic de haltere al României. 
Studiul s-a desfăşurat pe o perioadă de două macrocicluri de pregătire (04.01-

16.08.2008), cu un grup de 6 sportivi, cuprinşi între vârstele 17-31 ani, având ca obiectiv de 
performanţă participarea la Campionatul European (C.E.) de Seniori, Lignano – Sabbiadoro, 
Italia 2008 şi Jocurile Olimpice (J.O.) de la Beijing 2008. Au fost înregistrate evoluţiile 
sportivilor în etapele de pregătire în antrenamente şi competiţii, folosind metodele statistico-
matematică (program „KyPlot”- test de corelare liniară) şi a reprezentării grafice. 

Perioada, locul şi obiectivele pregătirii: 
I. Macrociclu nr.1: 

1. Perioada pregătitoare: 04.01-16.03.2008 (Bucureşti, verificare Campionatul Naţional 
Seniori tur Bucureşti şi Forban) 

2. Perioada competiţională (17.03-13.04.2008 – Bucureşti; 14.04.- 20.04.2008– 
Campionatul European Seniori, Italia).  
Obiective: dezvoltarea calităţii motrice forţa-viteza, pregătirea tehnică, pregătirea 

psihică pentru concurs, obţinerea formei sportive pentru concurs şi participarea la Campionatul 
European Italia 2008. 

II. Marcociclu nr.2 
1. Perioada pregătitoare: 21.04-13.07.2008 (Bucureşti; Forban; Poiana Braşov); 
2. Perioada competiţională: 14.07-16.08.2008 (Bucureşti; Beijing, China). 

Obiective: obţinerea formei sportive, accent pe pregătirea tehnică şi pregătirea 
psihologică pentru concurs şi participarea la Jocurile Olimpice Beijing 2008. 
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Analiza şi interpretarea rezultatelor 
 

Tabel nr.1. Ponderea mijloacelor de pregătire în mezociclul competiţional din macrociclu 1, 
Campionatul European, Italia (17.03- 20.04.2008) 

 
MZ    MC Calendarul 

Competiţional 
Nr. 
Rept 

TEHNICĂ 
 

FORŢĂ 

SMULS 
 

ARUNCAT

GENUFL. 
          

   EX. SP 

GEN.PIPT 
 

GEN.SP 

TRAG. 
 

  APLEC 

C
om

pe
tiţ

io
na

l 
 

 350 40 
60 

40 
60 

50 
50 

50 
50 

60 
40 

 300 40 
60 

40 
60 

55 
45 

45 
55 

55 
45 

 200 40 
60 

50 
50 

55 
45 

30 
70 

55 
45 

 150 40 
60 

50 
50 

55 
45 

20 
80 

60 
40 

Camp.European 
Seniori, Italia 
2008 

100 50 
50 

50 
50 

100 
- 

- 
100 

- 
- 

 
Tabel nr.2. Ponderea mijloacelor de pregătire în mezociclul competiţional din macrociclu 2 

(Jocurile Olimpice, Beijing) (14.07-17.08.2008) 
 

    MZ MC Calen.  
Compet. 

Nr. 
Rept. 

TEHNICĂ 
 

FORŢĂ 
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   EX. SP. 

GEN.PIPT 
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40 
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- 
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Grafic nr.1.Ponderea mijloacelor de pregătire în mezociclurile  competiţionale din 

macrociclu 1 şi 2  
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În tabelele 1 şi 2 şi graficul 1 sunt prezentate conţinutul mijloacelor de pregătire în cadrul 
mezociclurilor competiţionale din macrociclurile 1 şi 2, evidenţiind numărul de repetări şi  
ponderea mijloacelor de pregătire tehnică şi forţă.     

 
 

Tabel 3. Corelarea numărului de repetări între macrocicluri 
  

Nr. Repetări 
Microciclul 1 350 350 
Microciclul 2 300 350 
Microciclul 3 200 250 
Micorciclul 4 150 150 
Microciclul 5 100 100 

Mean 220 240 
S.E.M. 46,36 50,99 
S.D. 103,6 114,01 
R (coef. de corelare liniară) 0,97 
t  7,273 

 

În tabelul 3 este prezentată corelarea numărului de repetări între macrociclurile 1 şi 2 
pe fiecare microciclu de pregătire şi calculele statistico-matematice ale numărului de repetări 
din cadrul antrenamentelor. 

 
 

Tabel nr.4. Intensitatea mijloacelor de pregătire în mezociclul competiţional din macrociclu 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MC 

INTENSITATEA 
TEHNICĂ 

 - % 
GENUFLEXIUNI  

- % 
TRAGERI 

 -% 
APLECĂRI 

 -% 
80 85 90 95 80 85 90 95 100 80 90 100 80 90 100 

 27 8 5  30  20 10 10 13 13 4    

1             27 27 13 
20 5 5  18 11 9   28 28     

 
2 

21 21 7 3 25  25 10 10 16 16     
            28 28 16 
21 17 11 3 15 10 10   28 28     

 
3 

22 1 11 2 28  22 12 8 30      
            46 15 15 
20 15 10 3 30 20 10   28 28 16    

 
4 

24 17 11  38  22      40 20  
               
25 15 10  33 33    30 20     

Mean  22,5 12,37 8,75 2,75 27,12 18,5 16,85 10,66 9,33 24,71 22,16 10,0 35,25 22,5 14,66
SEM 0,90 2,44 0,94 0,25 2,68 5,33 2,60 0,66 0,66 2,67 2,78 6 4,84 3,06 0,88 
SD 2,56 6,90 2,65 0,5 7,60 10,66 6,89 1,15 1,15 7,08 6,78 8,48 9,28 6,13 1,52 
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Tabel nr.5.Intensitatea mijloacelor de pregătire în mezociclul competiţional din macrociclu 2 
 

 
În tabele 4 şi 5 sunt prezentate ponderea intensităţii mijloacelor de pregătire în 

mezociclurile competiţionale din cadrul macrociclurilor 1 şi  2. 
 
 
 

Tabelul nr.6. Rezultatele performanţelor obţinute la C.E. Italia 2008 
 

Nume 
prenume 

Anul 
naşterii 

Categoria 
de 

greutate 

Smuls Aruncat Total  Loc ocupat  
în 

clasament 
Roşu 
Alexandru 

1987 69  137 170 307 VI 

Martin 
Răzvan 

1991 69 125 155 280 XIX 

Dogariu 
Sebastian 

1977 77 147 180 327 VII 

Biro Laszlo 198
1 

77 14
5 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MC 

INTENSITATEA 
TEHNICĂ 

 - % 
GENUFLEXIUNI 

 - % 
TRAGERI  

-% 
APLECĂRI 

 -% 
80 85 90 95 80 85 90 95 100 80 90 100 80 90 100 

 24 13 13 2 26  22 12 10 15 15     

1             31 31 15 
23 14 12 5 25 20 10   29 29 28    

 
2 

24 13 13 2 23  23   30      
            31 31 15 

23 14 12 5 25 22 8   27 27     
 
3 

24 24 12  27  18         
            32 25  

25 17 13  27 27 11   25 25     
 
4 

24 6              
               

20    35 10    25 25     
Mean  23,3 14,4 12,5 3,5 26,8 19,75 15,3 12,0 10,0 25,16 24,2 28,0 31,3 29,0 15,0 
SEM 0,53 2,03 0,22 0,86 1,45 3,58 2,65 0,0 0,0 2,19 2,41 0,0 0,33 2,0 0,0 
SD 1,50 5,38 0,54 1,73 3,84 7,13 6,50 0,0 0,0 5,38 5,40 0,0 0,57 3,48 0,0 



Discobolul – Revista UNEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie Anul VI nr.4 (22) 2010 92

 

 

Tabelul nr.7. Rezultatele performanţelor obţinute la J.O. Beijing 2008 

 

Nume 
prenume 

Anul 
naşterii 

Categoria 
de 

greutate 

Smuls Aruncat Total  Loc ocupat  
în 

clasament 
Buci Antoniu 1990 62 130 165 295 IV 
Martin 
Răzvan 

1991 69 130 158 288 XIX 

Roşu 
Alexandru 

1987 69 136 - - - 

Rusu Răzvan 1988 77 140 170 310 XVIII 
 
 
În tabelele 6 şi 7 sunt prezentate performanţele obţinute de către subiecţii studiului la 

Campionatul European de Seniori Italia, 2008 şi Jocurile Olimpice, Beijing, 2008. 
 
 
Discuţii  

După cum se vede în perioadele şi locul de desfăşurare a pregătirii, locurile sunt 
Bucureşti, Forban şi Poiana Braşov, dar o sala de pregătire adecvată încă nu există decât în 
Bucureşti. 

Parametrii efortului, volumul de muncă, numărul de repetări, tonajul, numărul de ore, 
intensitatea de lucru, au fost corespunzătoare fiecărui ciclu şi perioade de pregătire. S-au 
urmărit îndeaproape fiecare perioadă şi mai ales evoluţiile în calendarul competiţional. În 
concesinţă linia metodică a fost respectată pe tot parcursul şi au fost pregătite cu atenţie 
competiţiile majore. 

Din analiza planului de pregătire pe anul 2008 a lotului olimpic de haltere, care a avut ca 
obiective de performanţă participarea la Campionatul European (C.E.) de Seniori, Lignano – 
Sabbiadoro, Italia 2008 şi Jocurile Olimpice (J.O.) de la Beijing 2008, în cadrul studiului s-au 
exemplificat perioadele competiţionale din macrociclul 1 şi 2, aceastea fiind planificate  pe 
categoriile de greutate 62 kg, 69 kg, 77 kg. 

În urma analizei rezultatelor obţinute de la Campionatul European, biroul federal a 
modificat componenţa lotului olimpic prin renunţarea la 2 sportivi seniori, dându-le 
posibilitatea de afirmare la 2 sportivi juniori. 

În ceea ce priveşte conţinutul mijloacelor pe fiecare microciclu de pregătire din cadrul 
mezociclurilor competiţionale a macrocilurilor 1 şi 2 se evidenţiază o scădere treptată a 
numărului de repetări de la un microciclu de pregătire la altul, 350 de repetări în microciclul 1 
şi ajungând înaintea concursului la 100 de repetări în microciclul 5.    

Privind rezultatele calculelor statistico-matematice, numărul de repetări pe fiecare 
mezociclu de pregătire se evidenţiază o medie de 220 de repetări în macrocilul 1 şi 240 de 
repetări în macrociclul 2, iar în ceea ce priveşte corelarea numărului de repetări între 
macrocicluri valoarea lui t-7,273 este mai mare decât t Statistic la p-0,01, din aceste valori 
rezultă diferenţe semnificative între testări.  

Din analiza comparativă a macrociclurilor 1 şi 2 s-a observat că ponderea mijloacelor 
specifice de tehnică şi forţă este egală în ambele perioade de pregătire competiţională, însă în 
macrociclul 2 numărul de reptări şi intensitatea acestora este mai mare, ceea ce a condus la 
obţinerea de preformanţe mai bune în concurs. 
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Analizând performanţele obţinute în cele două concursuri de către subiecţii studiului, s-a 
observat că sportivii lotului olimpic de haltere au realizat performanţe mai bune la Jocurile 
Olimpice de la Beijing decât la Campionatul European de Seniori, prin clasarea pe locul IV în 
clasament de către Buci Antoniu, acesta neconcurând la Campionatul European. 
 
Concluzii  
 

1. Rezultatele studiului scot în evidenţă ponderea mijloacelor de pregătire specifică şi 
intensitatea mijloacelor de pregătire în cadrul mezociclurilor competiţionale din macrociclurile 
de pregătire 1 şi 2. 

2. Ponderea mijloacelor de pregătire specifică evidenţiază : 
- creşterea intensităţii efortului de la un microciclu la altul prin mărirea încărcăturii şi 

a numărului de repetări;  
- creşterea progresivă a parametrilor efortului în mezociclul competiţional din 

macrociclul 1; 
- menţinerea intensităţii la un nivel maximal şi reducerea volumului înaintea perioadei 

competiţionale din macrociclul 2. 
3. Aceste diferenţele dintre conţinutul mijloacelor de pregătire şi caracteristicile efortului 

în fiecare etapă de pregătire din macrociclurile 1 şi 2 în haltere de performanţă, evidenţiază 
nivelul de pregătire şi performanţele obţinute în concurs. 
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JOCUL DE MIŞCARE MIJLOC ŞI METODĂ A EDUCAŢIEI 
FIZICE ŞCOLARE 

 
Lect.univ.dr. Gabriel Gheorghiu 

Univ.”Dunărea de Jos”Galaţi, F.E.F.S. Galaţi 
                                         Prof. drd. Ion Gigi 

Grup Şcolar”Eremia Grigorescu” Târgu Bujor Jud.Galaţi 
 

Abstract: Physical activity as a game is the most common, yet the most 
enjoyable activity, and it represents the foundations of growth, development and 
education of children. Through the act of playing children acquire a set of 
movement and educational skills that stand as the outset of all the future activities 
of a person.  After practising various games, children become stronger, more 
courageous, more confident in their forces, more disciplined, more prepared to 
struggle with the difficulties of life, thus they find it more easily and more effective 
to deal with the many problems of everyday activities and find practical solutions to 
them. The “movement game”, as an organised form of the game, is both a means 
and a method of physical education, solving a series of tasks in the physical 
education lesson and even in professional sport training. 

Keywords: physical education, movement games, methods and means 
Cuvinte cheie: educaţie fizică şcolară, jocuri de mişcare, metode şi mijloace 

 
 
 
Introducere 

Cunoaşterea particularităţilor de vârstă, morfo-funcţionale şi psihice pe de o parte, a 
influenţei structurii şi conţinutului jocului pe de altă parte, sunt condiţii esenţiale şi necesare 
ale folosirii raţionale şi ştiinţifice, a acestor forme de activitate în procesul de educaţiei fizice 
şcolare (Badiu T.,Ciorbă C., Educaţia fizică a copiilor şi şcolarilor, metode şi mijloace). 

Din toate mijloacele educaţiei fizice, jocul este cel mai atractiv şi totodată cel mai 
indicat pentru atragerea copiilor şi tineretului spre practicarea organizată şi sistematică a 
educaţiei fizice, fiind o formă complexă de activitate şi un mijloc deosebit de preţios al 
educării fizice şi morale la diferite vârste. 

Jocul de mişcare - mijloc al educaţiei fizice şcolare 
În ţara noastră educaţia fizică a copiilor şi tinerilor, grija manifestată pentru robusteţea 

şi sănătatea generaţiilor în creştere, se manifestă o dată în plus prin atenţia deosebită ce se 
acordă educaţiei fizice şi sportului. 

Figurând ca disciplină obligatorie în planurile de învăţământ ale instituţiilor preşcolare 
şi şcolare de toate gradele, cu un volum de ore şi cu cerinţe bine definite, educaţia fizică 
trebuie să asigure îndeplinirea sarcinilor de a pregăti un tineret viguros, capabil de un 
randament intelectual şi fizic tot mai important. 

După părerea profesoarei Chiriţă G., pentru realizarea acestor obiective de maximă 
importanţă pentru generaţia în creştere, educaţia fizică foloseşte exerciţiul fizic, sub multiplele 
lui forme de manifestare, asociat şi în strânsă legătură cu factorii naturali, particularităţile de 
vârstă şi sex, gradul de pregătire şi stabilind metodici corespunzătoare. 

Jocul de mişcare, ca mijloc al educaţiei fizice, reprezintă o formă complexă de 
manifestare a exerciţiului fizic şi datorită unor caracteristici de formă, conţinut şi efecte, este 
folosit în toate verigile sistemului nostru de învăţământ şi constituie mijloc preţios de rezolvare 
a sarcinilor acestuia. 
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Jocul de mişcare este o variantă a activităţii de joc în care rolul mişcării este clar 
exprimat. Baza o constituie diferite acţiuni motrice, motivate de o temă şi parţial reglementate 
de reguli. Regulile determină în cadrul fiecărui joc elementele cele mai constante în aşezarea 
jucătorilor şi cele mai tipice în deplasarea acestora, precizează caracterul comportării, 
drepturile şi obligaţiile jucătorilor, stabilesc mijloacele de conducere a jocului, procedeele şi 
condiţiile de stabilire a rezultatului. 

 Cu ajutorul jocului de mişcare formăm preşcolarului şi şcolarului mic, cunoştinţe, 
priceperi şi deprinderi motrice de bază ca: mersul corect, alergarea economicoasă, săritura şi 
aruncarea eficientă, dezvoltând în acelaşi timp şi calităţile motrice de bază, necesare în viaţă 
sau pentru activitatea sportivă ulterioară, într-o formă plăcută şi accesibilă.( Elkonin D.B. - 
Psihologia jocului.)   

De aceea acest gen de prezentare a mişcării dă satisfacţie copiilor şi antrenează la o 
participare conştientă, determinând în acelaşi timp o manifestare degajată şi integrală a 
personalităţii copilului. 

În jocul de mişcare se manifestă atât calităţile cât şi defectele de comportament ale 
copiilor, educatorul putând să le cunoască şi să intervină în sensul stimulării sau eliminării 
acestora. 

În cadrul activităţilor obligatorii de educaţie fizică la preşcolari şi în cadrul lecţiilor de 
educaţie fizică, jocul de mişcare poate fi folosit pentru a rezolva sarcini de lecţie în toate 
momentele acesteia. La preşcolari şi la şcolarii mici se recomandă alcătuirea lecţiilor numai din 
jocuri de mişcare. 

Acelaşi joc poate fi folosit cu succes la clase sau vârste diferite, dacă dominanta de efort 
se modifică în sensul amplificării cerinţelor, regulilor, mărind distanţele şi numărul 
obstacolelor solicitând din ce în ce mai mult corectitudinea în execuţie. 

Jocurile de mişcare, prin varietatea lor şi prin stabilirea corectă a dominantei de mişcare 
(efort), pot rezolva următoarele sarcini (Cătăneanu M.S. Jocuri de mişcare): 

1.Formarea, dezvoltarea şi perfecţionarea deprinderilor motrice de bază cu caracter 
aplicativ şi a unor deprinderi motrice specifice diferitelor ramuri de sport; 

2.Formarea şi dezvoltarea unor calităţi morale şi de comportament ca: spiritul de a 
acţiona în colectiv şi pentru colectiv, răspunderea personală, stăpânirea de sine, iniţiativa, 
perseverenţa, curajul etc; 

3 .Dezvoltarea calităţilor motrice de bază. 
Deci jocul de mişcare bine ales şi condus trebuie să realizeze în acelaşi timp atât 

formarea şi perfecţionarea unor deprinderi cât şi dezvoltarea calităţii motrice şi psihice. 
Din cele arătate mai sus putem afirma că jocul de mişcare constituie şi o metodă de 

lucru pentru dezvoltarea fizică generală multilaterală. 
Formele jocului - criterii de clasificare 
Conform părerii profesorului Dragu Mircea, în lucrarea „Jocuri de mişcare”, pentru a 

uşura alegerea celor mai eficiente jocuri în funcţie de sarcinile ce vrem sa le rezolvăm în cadrul 
activităţii, în literatura de specialtiate sunt consemnate mai multe criterii: în funcţie de locul de 
desfăşurare; teren sau sală, în funcţie de colectiv; individualitate sau pe echipe, în funcţie de 
mediu şi anotimp; jocuri de iarna etc. 

Alte clasificări vizează colectivele de copii cărora le sunt adresate: jocuri pentru preşcolari,  
pentru clasele I-IV şi V-VIII, jocuri pentru tineret. 

Această împărţire urmăreşte, în primul rând, să uşureze munca de selecţionare a 
jocurilor şi nu trebuie în nici un caz privită ca o clasificare rigidă. 

Din experienţa practică am constatat ca nici unul din criteriile de clasificare arătate mai 
sus nu rezolvă în totalitate problemele de ordin didactic şi metodic. Clasificarea în funcţie de 
locul de desfăşurare, în sală sau teren, nu delimitează strict grupele de jocuri, marea majoritate a 
jocurilor de sală putând fi jucate, cu mici modificări care nu afectează structura jocului şi  în aer 
liber şi invers. 
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De asemenea clasificarea privind grupele de vârstă, nu poate încadra definitiv un joc 
într-o anumită grupă, el putând sa apară cu o altă dominantă de efort şi la alte grupe de vârstă. 
Pentru a uşura munca de alegere a jocurilor în vederea rezolvării principalelor sarcini ale 
educaţiei fizice şcolare recomandăm următoarea clasificare:  

 1.Jocuri pentru formarea şi perfecţionarea calităţilor motrice de bază: 
- jocuri de alergare  
- jocuri pentru sărituri 
- jocuri pentru aruncare şi prindere 
-jocuri pentru căţarare - escaladare 
- jocuri pentru târâre 
- jocuri pentru echilibru. 
2.Jocuri pentru dezvoltarea calităţilor motrice de bază: 
- jocuri pentru dezvoltarea vitezei 
- jocuri pentru dezvoltarea forţei 
- jocuri pentru dezvoltarea îndemânării. 
3.Jocuri pentru formarea şi perfecţionarea deprinderilor motrice speciale diferitelor 

ramuri de sport: 
- jocuri pregătitoare pentru handbal 
- jocuri pregătitoare pentru baschet 
- jocuri pregătitoare pentru volei 
- jocuri acrobatice şi la aparatele de gimnastica. 
4.Jocuri pentru dezvoltarea, educarea atenţiei. 
5.Jocuri pentru dezvoltarea simţului de orientare în spaţiu. 
6. Jocuri pentru dezvoltarea simţului ritmului. 
Metodica predării jocurilor de mişcare 
Pentru a realiza influenţa dorită prin jocul de mişcare educatorul trebuie să asigure 

cadrul pedagogic, organizatoric şi să respecte cerinţele şi principiile legate de particularităţile 
de vârsta, sex, dezvoltare şi pregătire fizică a copiilor. 

În acest sens trebuie să se acorde atenţia cuvenită unor aspecte de ordin metodologic, 
fară de care eficienţa folosirii jocurilor de mişcare şi a influenţei acestora asupra organismului 
copiilor este mult diminuată.(Tudorache V., Şcolarul mic şi jocul didactic). 

a.Alegerea jocului, este un aspect foarte important al metodologiei. El trebuie să 
presupună mişcări şi acţiuni care să servească scopului propus (formare de deprinderi, 
dezvoltarea calităţilor motrice etc). 

În momentele de început ale lecţiei, ţinând cont de sarcinile acesteia se vor alege jocuri 
pentru captarea atenţiei, pentru ridicarea stării emoţionale, jocuri care vor avea ca efect o 
uşoară angrenare a organismului la efort. 

Se impune respectarea următoarelor indicaţii metodice: 
- Să fie simple (reguli puţine, uşor de înţeles). 
- Să fie uşor de organizat într-un timp cât mai scurt. 
- Să nu dureze mult (2-4 minute). 
În momentele de mijloc ale lecţiei jocurile vor viza formarea sau perfecţionarea 

deprinderilor motrice de bază sau dezvoltarea calităţilor motrice. În acest sens se va acorda 
atenţia corespunzătoare repetării acţiunilor de bază în condiţii schimbătoare şi calităţii 
efortului, exprimat prin componentele efortului-volum şi intensitate. 

Pentru a evita efectele nedorite în alegerea jocului trebuie să respectăm cu stricteţe 
particularităţile biomotrice şi psihice ale jucătorilor. Astfel un joc, ca să corespunda unei 
categorii de vârsta, trebuie să îndeplinească cel puţin două condiţii şi anume: să fie accesibil, să 
prezinte interes. 

b.Pregătirea locului pentru joc să se facă din timp şi cu multă atenţie (dacă este posibil 
locul de desfăşurare a jocului să fie pregătit înainte de începerea activităţii). 
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Acest mod de a rezolva problema elimină din start o serie de neajunsuri ce se pot ivi pe 
parcursul desfăşurării jocului. Un alt aspect îl constituie asigurarea cadrului igienico-sanitar 
atât pentru activitatea de sală cât şi pentru activitatea în aer liber. 

c. Pregătirea materialului pentru joc. În majoritatea jocurilor de mişcare se folosesc 
diferite materiale ajutătoare care trebuie să îndeplinească anumite condiţii: 

- să corespundă din punct de vedere igienic; 
- să corespundă din punct de vedere al dimensiunilor în funcţie de categoria de vârstă la 

care se folosesc; 
- să fie  în stare de folosinţă; 
- să fie în număr suficient pentru jocul ce se organizează. Toate materialele trebuie 

aduse din timp la locul de desfăşurare a jocului, distribuirea şi strângerea lor facandu-se cu 
uşurinţă şi rapiditate. 

d. Formarea echipelor. La jocurile la care este necesar să se formeze echipe vom 
proceda în aşa fel să fie încât să asigurăm o echitate în întrecere. Echipele trebuie să fie egale 
numeric şi valoric, deoarece dezechilibrul valoric duce la o serie de nemulţumiri din partea 
jucătorilor şi face ca interesul copiilor să scadă. 

Pentru formarea echipelor se pot folosi mai multe procedee: 
- prin numărătoare; 
- alegerea de către căpitan; 
- alegerea de către profesori; 
- prin probe de verificare a calităţilor pentru joc. 
Alegerea unuia sau altuia din procedeele de formare a echipelor ţine de natura jocului, 

de timpul afectat, de natura întrecerii, de experienţa şi măiestria educatorului şi, nu în ultima 
instanţă, de dorinţele manifestate de jucători. 

e. Aşezarea jucătorilor în terenul de joc. Înainte de explicarea unui joc este necesar ca 
elevii să fie aşezaţi în dispozitivul de joc pentru o mai uşoară înţelegere a acestuia.  

f. Explicarea şi demonstrarea jocului. Reuşita jocului ţine în mare măsură de calitatea şi 
claritatea explicaţiilor şi demonstraţiilor care trebuie să se facă într-o ordine şi linişte 
desăvârşită. Educatorul trebuie să stea într-un loc pentru a nu distrage atenţia copiilor şi pentru 
a fi urmărit cu uşurinţă. 

Explicaţia trebuie să urmărească următoarea succesiune:  
- se va anunţa denumirea jocului;  
- principalele momente ale jocului-deschidere;  
- principalele reguli; 
-  condiţii cu privire la câştigarea jocului; 
- stabilirea punctajului; 
- stabilirea sarcinilor fiecărui jucător; 
- stabilirea comenzilor, semnalelor sau a altor momente din timpul desfăşurării jocului. 
Amănuntele în legătură cu desfăşurarea şi cu unele aspecte ale regulilor se pot da pe 

parcurs. Explicaţiile nu trebuie sa dureze prea mult. La preşcolari şi la clasele mici se dau odată 
cu demonstrarea jocului. 

g.Conducerea şi arbitrarea jocului. Pentru a mări valoarea educativă, jocul trebuie sa 
fie condus de profesor sau educator. Acesta va urmări, întreaga desfăşurare a jocului pentru a 
nu greşi în momentul aprecierilor finale pentru a nu da rezultate eronate. Urmărirea atentă a 
jocului de către profesor îi dă posibilitatea acestuia de a cunoaşte comportarea elevilor 
încurajând comportarea corectă a unor jucători şi temperând manifestările unor elevi mai 
agitaţi sau  brutali. 

h.Dozarea jocului trebuie să se facă în scopul asigurării unor efecte binefăcătoare 
asupra organismului în funcţie de:  

- locul pe care îl ocupă în lecţie; 
        - cantitatea de efort fizic şi intelectual cheltuite înainte de joc;  
        - vârsta, sexul, gradul de dezvoltare şi pregătire fizică a copiilor;  
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        - starea de sănătate; 
- numărul de participanţi şi dimensiunile terenului;  
 - ritmul de joc; 
- numărul de repetări; 
- greutatea aparatelor sau obiectelor folosite; 
- de durata jocului. 
 La sfârşitul jocului se comunică rezultatele, apoi se face o scurtă analiză a 

comportării în care se evidenţiază aspectele pozitive şi negative din comportarea elevilor, 
neefectuarea analizei are ca efect scăderea valorii educative a jocului. 

Concluzii: În final, analizând esenţa şi conţinutul jocurilor de mişcare ne putem da 
seama de imensa lor valoare educativă. Funcţiile lor pot fi identificate cu cele de integrare 
socială, proprie fenomenului educaţional. Copilul cunoaşte şi îşi însuşeşte realitatea motrică, 
dirijând în mod conştient mişcările corpului,,  dobândind capacitatea motrică, calităţile 
motrice, iar operând cu ele, îşi formează atitudini faţă de activitatea motrică. În acest proces 
complex, copilul este activ: observă, gândeşte, reactualizează creator, caută şi găseşte soluţii 
care asigură succesul, acţionează în interrelaţie cu colegii – parteneri sau adversari. 
Perfecţionarea capacităţii motrice şi dezvoltarea fizică armonioasă sunt corelate cu influenţarea 
dezvoltării personalităţii în integralitatea ei. 

Astfel este demonstrată complexitatea şi importanţa jocurilor de mişcare la vârsta 
copilăriei, perioadă în care acesta este în plină formare şi dezvoltare. Am făcut aceste 
considerente asupra folosirii jocului de mişcare ca mijloc şi metodă în activitatea de educaţie 
fizică şcolară, fiind convins de utilitatea şi eficacitatea lui. 
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Abstract  
The present research highlights the change of life style of the UNEFS students 

by the involvement in different working activities. Few of these activities are related 
with their domain of study.   

Keywords: Students,extra-curricular activities. 
 
 
 

Introducere 
 
Schimbările radicale produse după anul 1990, la nivelul sistemului general de convieţuire 

din România au provocat modificări majore şi în domeniul învăţământului. Noile coordonate 
au impus anumite sincronizări şi din partea studenţilor. Astfel,se remarcă o nouă perspectivă în 
stilul de viaţă al studenţilor determinat printre altele de încadrarea acestora în diferite activităţi 
extraprofesionale. 

Studiul de faţă continuă o cercetare pe care o am  în preocupările mele privind stilul de 
viaţă al studenţilor din U.N.E.F.S. Obiectivul studiului vizează  preocupările extraprofesionale 
ale studenţilor din U.N.E.F.S. 

În cercetare sunt cuprinşi un număr de 36 subiecţi, dintre care 16 subiecți  de sex feminin 
şi  20 de subiecți de sex masculin. Subiecţii cercetaţi sunt studenţi în anul II ai U.N.E.F.S. 
facultatea E.F.S.. cu  vârste cuprinse între   20-25   ani. 

  Pentru rezolvarea  obiectivului propus, am derulat o anchetă pe bază de chestionar 
cu privire la activitățile extraprofesionale practicate de studenţi. Aceștia au răspuns la două 
tipuri de  întrebări:  

1.-întrebări de identificare: numele prenumele, vârsta, anul de studii, facultatea; 
2. Întrebări tematice:  
A.-precizați dacă  ați desfășurat vreo activitate lucrativă în afara orelor de program 

şcolar, înaintea admiterii la U.N.E.F.S (și dacă ați desfășurat , vă rugăm să indicați tipul 
activității; 

B.-precizați dacă   desfășurați  vreo activitate lucrativă în afara orelor de program şcolar, 
după admiterea la U.N.E.F.S (și dacă desfășurați , vă rugăm să indicați tipul activității). 
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Rezultate și interpretare 
Tabel 1. Activităţile extraprofesionale practicate de studenţii din U.N.E.F.S. 

Nr. 
Crt. 

F e t e Nr. 
Crt. 

B ă i e ţ i 
   N.P. Ocupaţia: I /II     N.P. Ocupaţia: I /II 

 1. M.M. 
 

I-Instructor Aerobic 1. D.M I-Instructor Tenis 
II-Nu  II-Instructor Tenis 

2. G.V. I-Nu 2. G.I. I-Nu 
II-Nu II-Antrenor Secund Schi 

3. F.A. I-Nu 3. M.F. I-Tâmplar 
II-Nu II-Tâmplar 

4 G.R. I-Nu 4. D.G. I-Nu 
II-Asist. Manager II-Translator 

5. B.O. I-Nu 5. O.A. I.Director Program O.M.G. 
II-Nu II-Supraveghetor 

6. Ţ.S. I-Promoter 6. R.R. I-Muncitor Construcţii 
II-Nu II-Nu 

7. C.B. I-Promoter 7. C.C. I-Nu 
II-Promoter II-Nu 

8. I.R. I-Agent Comercial 8. O.B. I-Nu 
II-Nu II-Nu 

9. B.C. I-Instructor Gimnastică 9. I.V. I-Muncitor Construcţii 
II-Instructor Gimnastică II-Nu 

10. R.L. I-Nu 10. B.L. I-Muncitor Construcţii 
II-Suplinitor Ed.Fizică II-Figurant Operă 

11. B.D. I-Promoter 11. B.S. I-Muncitor Construcţii 
II-Promoter II-Figurant Operă 

12. T.A. I-Nu 12. S.A. I-Nu 
II-Suplinitor Ed.Fizică II-Nu 

13. M.S. I-Promoter 13. I.A. I-Nu 
II-Nu II-Nu 

14. O.A. I-Vânzătoare 14. A.L. I-Încărcător Descărcător 
II-Nu II-Nu 

15. C.C. I-Coregraf 15. V.M. I-D.J. 
II-Coregraf II-D.J. 

16. S.N. I-Casier 16. V.A. I-Nu 
II-Casier II-Nu 

 
   17. G.I. I-Operator P.S. 

 II-Nu 
   18. P.V. I-Nu 

 II-Nu 
   19. D.A. I-Nu 

 II-Nu 
   20. B.I. I-Sportiv Performanţă 

 II-Sportiv Performanţă 
 

Legendă: I-reprezintă activitățile extraprofesionale practicate înainte de admiterea la 
U.N.E.F.S. 
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                II- reprezintă activitățile extraprofesionale practicate după admiterea la 
U.N.E.F.S. 

 
Din 36 subiecţi chestionaţi 10 subiecţi (3 fete şi 7 băieţi) nu au lucrat nici înaintea 

admiterii şi nici după ce au obţinut statutul de student. 
Grupul de fete. Este format din 16 studente, dintre care 3 studente nu au lucrat nici 

înainte  şi nici după admiterea  la U.N.E.F.S.. 
3 studente nu au lucrat înaintea admiterii la U.N.E.F.S., dar lucrează  în prezent. 
5 studente au lucrat înaintea admiterii la U.N.E.F.S., dar nu mai lucrează după obţinerea 

statutului de student. 
5 studente au lucrat atât înaintea cât şi după admiterea la U.N.E.F.S. 
Studentele au optat pentru  9  activităţi diferite. Dintre acestea doar 4 activităţi sunt pe 

specificul domeniului nostru. 
Grupul de băieţi. Este format din 20 studenţi, dintre care 7 studenţi nu au lucrat nici 

înainte  şi nici după admiterea  la U.N.E.F.S.. 
2 studenţi nu au lucrat înaintea admiterii la U.N.E.F.S., dar lucrează  în prezent. 
4 studenţi au lucrat înaintea admiterii la U.N.E.F.S., dar nu mai lucrează după obţinerea 

statutului de student. 
7 studenţi au lucrat atât înaintea cât şi după admiterea la U.N.E.F.S. 
Studenţii  au optat pentru  11  activităţi diferite. Dintre acestea doar 3 activităţi sunt pe 

specificul domeniului nostru. 
 
 
Concluzii şi propuneri 
 
Din totalul studenţilor investigaţi (36), 17 studenţi nu au lucrat nici înainte şi nici după 

admiterea laU.N.E.F.S.,5 studenţi nu au lucrat înaintea dar lucrează în present. ,9 studenţi au 
lucrat înainte cât şi după admiterea la U.N.E.F.S. 

Studenţii au prestat şi prestează 21 de activităţi diferite dintre care 7 activităţi se 
încadrează în domeniul nostru. 

Subiecţii cercetării au optat pentru  15 activităţi diferite (7 fetele şi 8 băieţii) înaintea 
admiterii şi 14 activitivităţi  diferite (6 fetele şi 8 băieţii) după admiterea la U.N.E.F.S. Dintre 
acestea doar 3  activităţi pe specificul domeniului nostru aparţin fetelor şi respectiv 2 activităţi 
aparţin băieţilor,inaintea admiterii. Iar după admiterea la U.N.E.F.S., 3 activităţi specifice 
domeniului nostru  aparţin fetelor şi tot atâtea băieţilor. 

 Din datele şi concluziile cercetării se impun programe de învăţământ care se pot corela şi 
cu fenomenul întîlnit în rândul studenţilor privind opţiunile acestora pentru activităţile 
extraprofesionale. 

Înfiinţarea unor centre de consiliere profesională în vederea orientării studenţilor către 
activităţile lucrative cu specificul domeniului nostru. 
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 Sunt admise maxim 4-5 materiale ilustrative (tabele, grafice, figuri 
simbolice); acestea vor purta titluri şi vor fi numerotate conform specificaţiilor din 
text; este recomandat ca acestea să fie furnizate la dimensiunile la care se doreşte 
publicarea. Nu sunt admise materiale scanate cu exceptia figurilor/ foto;  

 Tabelele, graficele si figurile vor fi numerotate cu cifre arabe în ordinea 
primei referiri din text şi vor purta un titlu clar şi concis menţionat sub acestea ;  

 Acronimele folosite vor fi detaliate la prima lor apariţie în text.  
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Structura generală a articolelor: 
 

1. Pagina de titlu va cuprinde:  

 titlul articolului,  

 numele şi prenumele autorilor (împreună cu afilierea lor instituţională, adresa 
de corespondenţă a primului autor cu nr. tel şi e-mail, adresa la care va fi expediată 
revista, dacă aceasta diferă de adresă de corespondenţă);  

Ex: Titlu...... 

Popescu Ion1, Stanescu Rodica2, Mihalache Cornelia3 

1 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport –Bucureşti 
2 Universitatea de Vest – Timişoara 
3 Universitatea din Oradea 
Constantin Noica, 140, sector 6, Bucureşti 
tel, email, adresă de corespondenţă 

 abstract în limbile română si engleză/franceză;  

 cuvintele cheie în limbile română şi engleză/franceză. Pentru fiecare lucrare 
vor fi selectate între 3-5 cuvinte, reprezentând termenii utilizaţi în lucrare. Abstractul cuprinde 
între 100- 150 cuvinte. 
2.  Articolul nu va depăşi 6 pagini pentru studiile de cercetare, 4 pagini pentru lucrările tip 
eseu, 1 pagină pentru recenzii, informaţii, reportaje de la evenimente ştiinţifice.  

Studiul de cercetare va cuprinde: 

 introducere  
 scop, obiectiv, ipoteza cercetării.  
 material şi metodă – această secţiune va descrie metodologia de cercetare 

utilizată, modul de selecţie a eşantioanelor studiate, criteriile de includere şi cele de 
excludere, metoda, tehnica, programul statistic folosit în prelucrarea datelor etc.  

 rezultate – aici vor fi prezentate concis rezultatele obţinute, de obicei prin 
intermediul tabelelor şi al graficelor.  

 discuţii – se vor preciza aspectele noi şi importante ale studiului, interpretarea 
rezultatelor proprii, în contextul literaturii de specialitate.  

 concluzii – concluziile studiului vor fi enunţate cu claritate, stabilindu-se o 
legătură între acestea şi scopurile studiului.  

 Bibliografie 
  

Articolele tip eseu vor cuprinde, ca structură: 
 Introducere 
 Nivelul actual reflectat în literatura de specialitate 
 Problematica abordată 
 Concluzii 
 Bibliografie  
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3. Lista referinţelor bibliografice:  
Revista Discobolul  recomandă respectarea Convenţiei de la Vancouver în ceea ce priveşte 
redactarea listei referinţelor bibliografice.  
Lista referinţelor bibliografice se va redacta în ordinea numerică a apariţiei în text a surselor 
citate, cu numerotarea acestora între paranteze rotunde. Lista va cuprinde si titluri 
reprezentative, aparute in ultimii ani. 

Se vor menţiona: autorul(-ii), titlul, editura, anul, paginile, în funcţie de sursa citării 
(carte, articol de revistă, site de internet). Vedeţi exemplele de mai jos. Limba folosită la 
editarea bibliografiei va fi identică cu cea folosită de sursa citată.  
Ex.: Russel FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic processing of radiolabelled big 
ET-1 in human kidney as food ingredient. Biochem Pharmacol 1998 Mar 1;55(5):697-701. – 
pentru citarea unui articol de revistă  

Ex: Harris J, Elbourn J. Teaching health-related exercise at key stages1 and 2- USA, Human 
Kinetics, 1997.-(37-40).- pentru citarea unei cărţi. 

Condiţii privind plata abonamentului pentru anul 2010: 

 cadre didactice UNEFS - abonament anual 50 lei; în preţul abonamentului 
este inclusă publicarea de articole în numere diferite ale revistei; 

 cadre didactice, specialişti, din afara UNEFS  – abonament anual 50 lei; 
pentru fiecare articol publicat, se va percepe taxa de 50 lei; 

 plata se efectuează la casieria UNEFS sau prin transfer bancar.  

Datele de identificare bancare sunt:  
EDITURA DISCOBOLUL SRL 
Banca Romana de Dezvoltare (BRD)- Groupe Societe Generale 
Agentia Stirbei Voda, Bucuresti, Romania 
Str. Stirbei Voda, nr. 156-158 
SWIFT    BRDEROBU 
Cod IBAN:  RO37BRDE410SV41065964100 
 
Distribuirea revistei 

 distribuirea revistei către abonaţi se face personal sau prin poştă, la adresa de 
corespondenţă menţionată.  

 revista va fi expediată de către redacţie, destinatarului, o singură dată. La 
solicitarea abonatului, costurile retrimiterii revistei vor fi suportate de către acesta.  

     
Articolele pot fi trimise la: 
Sediul redacţiei: UNEFS Bucureşti, str, Constantin Noica nr. 140, sec. 6, Bucureşti 
Telefon: 0213164107 /224,  e-mail: discobolul@gmail.com 
sau: în atenţia domnului Prof. univ. dr. Ion Bâtlan – Redactor şef 
Revista va putea fi accesată şi pe pagină de web: www.anefs.edu.ro/ Revista-Discobolul 
 

 
TIPAR DIGITAL 

EDITURA DISCOBOLUL 


