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INTRODUCERE 
 
Tema cercetării se situează în zona teoriei și practicii avansate din 

domeniul „Știința Sportului și Educației Fizice”, prin elaborarea și verificarea 
unui model educativ-terapeutic, alcătuit din jocuri motrice clasice și jocuri 
motrice interactive virtuale, în cadrul unor programe cu caracter ludic, 
valorificând astfel cuceririle tehnicii moderne și îmbinarea metodologiei 
clasice cu cea modernă, cu rol în îmbogățirea cunoștințelor teoretice și 
practice de specialitate. 

Tema cercetării este una de actualitate și relevanță practică,   
încadrându-se în cerințele învățământului secolului al XXI-lea, prin 
implementarea mijloacelor moderne de învățământ și prin folosirea lor, alături 
de cele clasice, în cadrul activităților de kinetoterapie desfășurate cu elevii cu 
deficiență mintală, pentru eficientizarea procesului educativ-terapeutic. 

Motivarea alegerii temei a plecat de la experiența dobândită în calitatea 
mea de profesor de kinetoterapie în învățământul special, din dorința de a 
realiza un studiu printr-o cercetare experimentală ameliorativă privind găsirea 
și aplicarea unor posibilități de intervenție prin programe cu caracter ludic 
pentru ameliorarea tulburărilor motrice și psihomotrice întâlnite la copiii cu 
deficiență mintală, introducând în activitatea de kinetoterapie elemente noi, ale 
tehnologiei moderne. 

Copiii deficienți mintal sunt lipsiți de voință și tocmai de aceea este 
foarte greu să-i determini să persiste în efortul lor atunci când întâmpină 
greutăți. Pentru acești copii, jocul rămâne forma permanentă a procesului 
instructiv-educativ-recuperator, el având o forță propulsatoare pe planul 
dezvoltării personalității copilului deficient mintal sub toate aspectele ei: 
dezvoltarea intelectuală, psihomotrică, afectivă, adaptativ-comportamentală, 
urmările resimțindu-se și în calitatea vieții copilului. Jocul este parte 
componentă a terapiei prin mișcare, el constituind forma de bază prin care se 
organizează și se desfășoară programul de intervenție kinetoterapeutică în 
scopul ameliorării tulburărilor deficienței mintale, atât în plan psihomotric, cât 
și în planurile cognitiv, afectiv-motivațional și comportamental, cu efecte 
pozitive și asupra calității vieții acestora. 

Lucrarea are un puternic caracter interdisciplinar, pornind tocmai de la 
ideea că nicio disciplină de învățământ nu constituie un domeniu închis, ci se 
pot stabili legături între diferite discipline, în cazul de față între: kinetoterapie; 
educație fizică și activități sportive; educație senzorială, motorie și 
psihomotorie; ludoterapie, toate reunite prin folosirea unei inovații, soft-ul 
educațional (cu o ambianță virtuală), alături de mijloacele de învățământ 
clasice (folosind obiecte reale). Implementarea noii tehnologii informaționale 
se înscrie ca o prioritate în direcția modernizării învățământului românesc.  
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PARTEA I 
 

BAZELE TEORETICE, CONCEPTUALE ȘI METODOLOGICE 
PRIVIND INTERVENȚIA KINETOTERAPEUTICĂ PRIN  

PROGRAME CU CARACTER LUDIC PENTRU AMELIORAREA 
TULBURĂRILOR ÎNTÂLNITE LA ELEVII  

CU DEFICIENȚĂ MINTALĂ 
 

CAPITOLUL 1. TEHNOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DE 
DOCUMENTARE 

 
1.1. Premisă 
Premisa de la care am plecat a fost aceea că sunt abordate în literatura de 

specialitate diverse posibilități de intervenție educativ-terapeutică, cu caracter 
ludic, menite să amelioreze tulburările întâlnite la copiii cu deficiență mintală. 
 

1.2. Scop 
Scopul cercetării științifice de documentare a constat în oferirea, din 

literatura de specialitate, a unui cadru teoretic, conceptual și metodologic de 
cercetare a posibilităților de intervenție cu caracter ludic în vederea ameliorării 
tulburărilor motrice și psihomotrice întâlnite la elevii cu deficiență mintală. 
 

1.3. Obiective  
Pentru realizarea cercetării teoretice am stabilit următoarele obiective: 
-sintetizarea multitudinii informațional bibliografice pentru cunoașterea 

fundamentelor teoretice ale educației speciale și de legislație aferente; 
-identificarea elementelor specifice deficienței mintale din perspectiva 

intervenției educaționale și terapeutice; 
-interpretarea informației referitoare la psihomotricitate, domeniu 

important pentru educarea copilului și pentru ameliorarea tulburărilor la copiii 
cu deficiență mintală; 

-prezentarea diverselor abordări privind jocul și rolul acestuia în 
dezvoltarea și educația copilului; 

-sesizarea și conturarea rolului educativ al jocului la copilul cu deficiență 
mintală.  

 
1.4. Sarcini 
Printre sarcinile cercetării științifice de documentare s-au numărat: 
-studierea literaturii de specialitate folosind diverse surse: cărți, articole, 

dicționare, enciclopedii, în format tipărit sau electronic; 
-frecventarea (fizică și virtuală) unor biblioteci, instituții, organizații,     

site-uri de specialitate pentru culegerea  informațiilor; 
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-înregistrarea pe suport clasic (fișe de lectură pe hârtie) și pe suport 
electronic (calculator) a informației culese. 

-formularea concluziilor cercetării științifice de documentare.  
 

1.5. Ipoteze 
Ipotezele de la care am pornit au fost următoarele: 
-studiind literatura de specialitate referitoare la deficiența mintală, vom 

cunoaște mai bine particularitățile copilului deficient mintal, care includ și 
tulburările motrice și psihomotrice întâlnite la un astfel de copil; 

-consultând literatura de specialitate referitoare la posibilitățile de 
educare a copiilor cu cerințe educaționale speciale, putem afla aspecte 
abordate de-a lungul timpului pe această linie și care ne oferă deschideri spre 
variate posibilități de intervenție kinetoterapeutică pentru ameliorarea 
tulburărilor întâlnite la elevul cu deficiență mintală.    

 
1.6. Metode și tehnici de cercetare 
Am folosit următoarele metode și tehnici de cercetare: metoda și tehnica 

studiului bibliografic, metoda și tehnica hermeneutică, metoda istorică, 
metoda și tehnica analogiei, metoda și tehnica logică. 
 

CAPITOLUL 2. ASPECTE DEFINITORII, METODOLOGICE ȘI 
DE SISTEMATIZARE PRIVIND SĂNĂTATEA MINTALĂ. 
PREVEDERI  LEGISLATIVE  

 
2.1. Deficiență – incapacitate – handicap  
În anul 1980, Organizația Mondială a Sănătății (World Health 

Organization) a delimitat conceptele deficiență, incapacitate, handicap, făcând 
și o clasificare a acestor domenii, cunoscută sub denumirea ”International 
classification of impairments, disabilities and handicaps” („Clasificarea 
internațională a deficiențelor, incapacităților și handicapurilor”).1   

Deficiența (fr. déficience, cf. lat. deficientia – slăbire, sleire, deficiere – a 
lipsi, a slăbi; engl. impairment)2 reprezintă „orice pierdere sau anomalie a 
structurii sau funcției psihologice, fiziologice sau anatomice.” 3 În literatura 
românească este utilizat și termenul infirmitate, ca sinonim al termenului 
deficiență.4, 5  

Incapacitatea (fr. incapacité; engl. disability)6 semnifică „orice restricție 
sau pierdere (rezultând dintr-o infirmitate) a capacității de a realiza o activitate 

                                                           
1 World Health Organization (WHO), 1980.  
2 Albu, C., Gherguț, A., Albu, M. 2007, p. 145. 
3 World Health Organization (WHO), 1980, p. 27. 
4 Ochiană, G., 2006, p. 28. 
5 Teodorescu, S., Bota, A., Stănescu, M., 2003, p. 22. 
6 Albu, C., Gherguț, A., Albu, M. 2007, p. 262. 
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în maniera sau în cadrul a ceea ce e considerat normal pentru o ființă   
umană.” 7 În literatura de specialitate se folosește, ca sinonim al termenului 
incapacitate, termenul dizabilitate, care e preluat din limba engleză, 
desemnând „o limitare a abilităților funcționale, fizice, mintale sau senzoriale, 
având drept consecință diminuarea sau compromiterea participării subiecților 
la activitățile obișnuite.” 8  

Trebuie subliniată ideea că nu orice deficiență duce neapărat la o 
incapacitate, dar ”orice incapacitate are la bază o deficiență. Incapacitatea 
poate fi prevenită, ameliorată sau corectată.” 9  

Handicapul este definit ca fiind „un dezavantaj pentru un individ, 
rezultând dintr-o deficiență sau incapacitate, care limitează sau împiedică 
îndeplinirea unui rol care este normal (depinzând de vârstă, sex, factori sociali 
și culturali) pentru acel individ.” 10  Handicapul e determinat de o deficiență 
sau de starea de incapacitate a unei persoane, dar apare doar când mediul 
socio-educațional sau de muncă îi reduce accesibilitatea, persoana 
întâmpinând bariere culturale, fizice, sociale și/sau chiar arhitecturale. 11, 12, 13 

Clasificarea internațională a deficiențelor, incapacităților și 
handicapurilor precizează nouă mari categorii de deficiențe, printre care se 
numără și deficiențele intelectuale (deficiențe de inteligență, deficiențe de 
gândire, deficiențe de memorie), nouă grupe de incapacități și șapte categorii 
de handicap.14, 15 

 
2.2. Copiii cu cerințe educaționale speciale 
În cazul copiilor cu cerințe speciale, a apărut sintagma ”cerințe 

educaționale speciale” (CES), această sintagmă fiind lansată în Marea 
Britanie în anul 1978, prin Raportul Warnock16 , conceptul fiind inclus în 
terminologia UNESCO în anii ’90. Acest concept desemnează necesitățile 
educaționale complementare obiectivelor generale ale educației și 
învățământului, solicitând o educație adaptată particularităților individuale     
și caracteristicilor anumitor deficiențe, precum și o intervenție educațională 
specifică.17  

România a declarat șase categorii de cerințe educaționale speciale 18 : 
tulburări emoționale și de comportament; retard/deficiență mintală/dificultăți 
                                                           
7 World Health Organization (WHO), 1980, p. 28 
8 Kirby, 1998, citat de Teodorescu, S., Bota, A., Stănescu, M., 2003, p. 23. 
9 Teodorescu, S., Bota, A., Stănescu, M., 2003, p. 23 
10 World Health Organization (WHO), 1980, p. 29. 
11 Teodorescu, S., Bota, A., Stănescu, M., 2003, p. 24 – 25. 
12 Ochiană, G., 2006, p. 31. 
13 Purcia, S., 2003, p. 16. 
14 World Health Organization (WHO), 1980, p. 48 – 52. 
15 Purcia, S., 2003, p. 17 – 18. 
16 Warnock, H.M., 1978. 
17 Vlad, E., 1999, Stănescu, M., 2002, citați de Ciolcă, E.C., 2012, p. 27. 
18 UNESCO, 1995, p. 186. 
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severe de învățare; dizabilități fizice/motorii; deficiențe de vedere; deficiențe 
de auz; tulburări de limbaj.   

 
2.3. Cadrul legislativ cu privire la învățământul special din România 
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului și în temeiul art. 48, art. 49, art. 50 din Legea Educației Naționale 
nr.1/2011, s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a 
învățământului special și special integrat. 19, 20  

În România, educația copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale 
se realizează în: școli speciale cu internat, școli speciale de zi, clase speciale în 
școli obișnuite, centre de resurse și asistență educațională, școli obișnuite cu 
profesor de sprijin/itinerant. 21, 22 

Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și 
special integrat 23 prevede în articolul 44: ”(1) Unităţile de învăţământ special 
şi special integrat se organizează, de regulă, pe tipuri de deficienţe/categorii de 
CES: deficienţe intelectuale, fizice, motorii şi neuromotorii, senzoriale 
(auditive sau vizuale), socioafective şi de comportament sau deficienţe 
asociate.”      

Articolul 70 din același regulament, la alineatul 2 stipulează: 
”Activitatea instructiv-educativă din învăţământul special se compune 

din activităţile de predare-învăţare şi activităţile de terapie (terapie 
educaţională complexă şi integrată şi terapii specifice de corectare şi 
compensare)”, din ultima categorie de terapii făcând parte și kinetoterapia. 
 

2.4. Deficiența mintală – definiție, istoric, clasificare 
Termenul deficiență mintală este folosit în literatura de specialitate 

românească alternativ cu sintagma handicap mintal.24 Pe plan internațional se 
întâlnesc termeni precum întârziere mintală sau retard mintal (în America de 
Nord), tulburare de dezvoltare, dificultăți/dizabilități severe de învățare și 
dizabilitate intelectuală (în Europa), ultimul termen tinzând să-i înlocuiască pe 
ceilalți.25 

Deficiența mintală, una dintre disfuncțiile psihice majore, este înțeleasă 
ca fiind “reducerea semnificativă a capacităților psihice care determină o serie 
de dereglări ale reacțiilor și mecanismelor de adaptare a individului la 
condițiile în permanentă schimbare ale mediului înconjurător și la standardele 
de conviețuire socială dintr-un anumit areal cultural, fapt ce plasează individul 
                                                           
19 Ciolcă, E.C., 2012, p. 17. 
20

 Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat. 
21 UNESCO, 1995, p. 186-187. 
22 Ciolcă, E.C., 2012, p. 22-23. 
23 Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat. 
24 UNICEF, Reprezentanţa în România, 2007, p. 10. 
25 Ciolcă, E. C., 2012, p. 40. 
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într-o situație de incapacitate și inferioritate, exprimată printr-o stare de 
handicap în raport cu ceilalți membri ai comunității din care face parte”.26 

Preocupări pentru educația copiilor cu retard mintal au existat încă de la 
sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, pe această 
linie înscriindu-și numele medicii Itard, Seguin, Decroly și Montessori.27  

După M. Stănescu 28, deficiența mintală poate fi ușoară, moderată, severă 
și profundă, în funcție de valoarea coeficientului de inteligență. Prezentăm în 
tabelul de mai jos (Tabelul 1) clasificarea deficienței mintale: 
 

Tabelul 1. Deficiența mintală  – clasificare 
Coeficientul  
de inteligență 

Tipul de  
deficiență mintală 

Instituții  
educaționale 

65 – 74  deficiență mintală ușoară școli speciale 
50 – 64  deficiență mintală moderată școli speciale 
30 – 49  
≤  29 

deficiență mintală severă 
deficiență mintală profundă 

centre de zi sau cămine spital 
centre de zi sau cămine spital 

 
2.5. Particularități ale dezvoltării intelectuale a elevilor cu deficiență 

mintală 
Elevii cu deficiență mintală prezintă anumite particularități ale 

dezvoltării lor intelectuale, pe care profesorul kinetoterapeut trebuie să le 
cunoască și să țină cont de ele în activitatea pe care o desfășoară cu acești 
copii, printre aceste particularități numărându-se cele enumerate mai           
jos: 29, 30, 31, 32,33   
- o îngustime a câmpului perceptiv (perceperea clară a unui număr mai mic de 
elemente pe unitatea de timp), afectând orientarea în spațiu, precum și 
capacitatea intuitivă de stabilire a unor relații între obiectele din jur;  
- tulburări ale schemei corporale; 
- dificultăți în definirea unei noțiuni, ei indicând funcția sau utilizarea; 
dificultăți în înțelegerea noțiunilor “înainte – înapoi”, “stânga – dreapta”,   
“sus – jos”, “mai mult – mai puțin” etc.;  
-activitatea voluntară este legată, în general, de trebuințe sau interese 
momentane; dacă întâmpină dificultăți, acești copii se abat ușor de la scopurile 
fixate; motivația este deficitară; 
- incapacitatea concentrării atenției asupra stimulilor din jur, de exemplu, ei nu 
își pot concentra atenția asupra aspectelor ce li se explică; 
                                                           
26 Albu, C., Gherguț, A., Albu, M., 2007, p. 146. 
27 Planchard, É, 1992, p. 222, 291.       
28 Stănescu, M., 2009, citat de Ciolcă, E.C., 2012, p. 40. 
29 Purcia, S., 2003, p. 125-140. 
30 Gherguț, A., 2000, p. 52-55. 
31 Ciolcă, E.C., 2012, p. 40-41. 
32 Verza, E., 1996, p. 185-187. 
33 Moțet, D., 2006, p. 397. 



7 
 

- dificultăți de coordonare (segmentară, oculo-manuală), insuficientă 
dezvoltare a calităților motrice. 
 

2.6. Sugestii metodologice pentru activitatea cu elevii deficienți 
mintal 

Printre sugestiile metodologice privind activitatea de kinetoterapie 
desfășurată cu elevii cu deficiență mintală se numără: 34, 35, 36, 37 
- conținutul instruirii să fie schimbat frecvent în cadrul unei lecții; secvențele 
de instruire să fie cât mai variate; 
- indicațiile verbale să fie cât mai reduse, accentul să cadă pe metoda 
demonstrației, având în vedere executarea doar a 2-3 elemente; 
- indicațiile privind execuția unor elemente să fie transmise lent, clar, prin 
instrucțiuni scurte și un limbaj simplu; 
- să fie reluate anumite indicații, să se revină sistematic asupra etapelor deja 
parcurse, demonstrația repetându-se de câte ori va fi necesar; 
- se recomandă utilizarea cât mai judicioasă a materialului didactic;   
- materialul didactic să fie adecvat, ușor de manipulat, folosindu-se materiale 
intuitive, planșe, afișe etc.; 
- senzațiile kinestezice să fie valorificate și amplificate prin conducerea 
manuală a exercițiului; 
 - copiii să fie antrenați în jocuri ce implică mișcare, evitându-se totuși 
mișcările bruște; 
- în efectuarea exercițiior fizice, profesorul să dovedească consecvență, să 
încurajeze și să motiveze permanent elevii, evitându-se atitudinile de 
marginalizare; 
- elevii au nevoie de încurajări, de elaborarea unor noi scopuri pe măsură ce 
anumite greutăți au fost învinse, oferirea de recompense după învingerea 
obstacolelor. 

 
CAPITOLUL 3. PSIHOMOTRICITATEA, DOMENIU DE 

INTERVENȚIE PENTRU AMELIORAREA TULBURĂRILOR LA 
COPIII CU DEFICIENȚĂ  MINTALĂ 

 
3.1. Mișcare și motricitate  
”Mișcarea umană e mișcare corporală, orientată spre scop, stimulată și 

susținută de motive, în vederea adaptării la ambianță și la sine.” 38 

                                                           
34 Eberhard, 1998, citat de Stănescu, M., 2006, p. 275. 
35 Ciolcă, C.E., 2012, p. 43-44. 
36 Purcia, S., 2003, p. 129,139. 
37 Kinetoterapie. Programa școlară, 2008. 
38 Epuran, M., 2011, p. 21. 



8 
 

Mișcarea este privită ca schimbare a poziției corpurilor, în spațiu și timp, 
iar motricitatea este discutată din punct de vedere fiziologic și 
psihofiziologic.39  

Motricitatea, înțeleasă ca ”ansamblul funcțiilor care asigură menținerea 
posturii și execuția mișcărilor specifice ființelor vii”, se clasifică în: 
motricitate reflexă (independentă de voință), motricitate automată (parțial 
dependentă de voință, care intervine pentru declanșarea unei succesiuni de 
mișcări automatizate) și motricitate voluntară (în care ”fiecare gest este gândit 
înainte de a fi efectuat”). 40 

 
3.2. Conceptul de psihomotricitate 
În jurul anului 1925, în Franța a apărut conceptul de psihomotricitate, ca 

urmare a impactului cunoștințelor psihologice, determinând reconsiderarea 
relației dintre minte și corp, cu scopul înțelegerii mișcării voluntare. 41 

Despre psihomotricitate, Moțet afirmă: ”psihomotricitatea este o funcție 
complexă care integrează și conjugă aspectele motrice și psihice, care 
determină reglarea comportamentului individual incluzând participarea 
diferitelor procese și funcții psihice care asigură atât recepția, transmiterea și 
prelucrarea informațiilor, cât și execuția adecvată a acțiunii de răspuns.” 42 

Senzorimotricitatea pune accentul pe raportul reciproc dintre controlul 
senzorial și elementele sistemului motor, iar psihomotricitatea pune accentul 
pe reglarea psihică a motricității.43 Un concept important pentru înțelegerea 
educației psihomotrice este învățarea multisenzorială 44, învățare dependentă 
de ceea ce vedem, pipăim, simțim, auzim, în urma efectuării unei mișcări. 

 
3.3. Componentele psihomotricității 
Au fost emise diferite păreri privind componentele psihomotricității. 
După  Pick și Vayer 45, psihomotricitatea cuprinde: 
- conduitele motrice de bază (coordonarea oculomotoare; echilibrul static 

și dinamic; coordonarea dinamică generală); 
- conduitele neuromotrice (tonusul muscular; senzațiile proprioceptive); 
-structurile și conduitele perceptiv-motrice (schema corporală; 

lateralitatea; orientarea și organizarea spațio-temporală). 
Epuran46 enumeră următoarele componente ale psihomotricității: 
- schema corporală; 
- lateralitatea și ambidextria; 

                                                           
39 Epuran, M., Stănescu, M., 2010, p. 47. 
40 Didier, J., 1994, citat de Epuran, M., Stănescu, M., 2010, p. 45. 
41 Ochiană, G., 2006, p. 57. 
42 Moțet, D., 2006, p. 351. 
43 Epuran M., Stănescu, M., 2010, p. 46. 
44 Ochiană, G., 2006, p. 64. 
45 Pick, L., Vayer, P., 1978, citați de Albu, C., Gherguț, A., Albu, M., 2007, p. 447. 
46 Epuran, M., 2002, citat de Ochiană, G., 2006, p. 59-60. 
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- kinestezia; 
- precizia și stabilitatea mișcărilor; 
- echilibrul static și dinamic; 
-coordonarea generală și coordonarea membrelor; 
-coordonarea perceptiv-motrică (percepția spațiului, mișcărilor obiectelor  

și a mișcărilor proprii); 
- simțul ritmului și al aprecierii duratelor; 
- rapiditatea mișcărilor; 
- agilitatea, precizia și stabilitatea mișcărilor; 
- aprecierea oportunității acțiunilor în diferite momente de timp; 
- ideomotricitatea. 
 
3.4. Dezvoltarea motrică în ontogeneză 
Haywood 47 , 48  subliniază, în monografia dedicată dezvoltării motrice   

de-a lungul vieții, faptul că dezvoltarea motrică trebuie analizată în raport cu 
factorii psihici, adică discutată din perspectiva psihologică, sociologică și 
biologică, lucru absolut necesar pentru înțelegerea întregii personalități.  

 
3.5. Etapele dezvoltării motrice la vârstele preșcolară și școlară mică  
Deoarece copiii care vor constitui lotul de subiecți, în următoarele etape 

ale studiului nostru, se încadrează din punct de vedere al dezvoltării motrice la 
nivelul vârstelor preșcolară și școlară mică, am prezentat câteva aspecte ale 
dezvoltării motrice specifice acestor vârste.   
 

3.6. Stadiile dezvoltării intelectuale a copilului 
Piaget a prezentat procesul de dezvoltare intelectuală a copilului pe 

parcursul a patru mari stadii:49    
-Stadiul inteligenței senzorio-motoare, de la naștere până la vârsta de      

2 ani;   
-Stadiul gândirii preoperatorii (sau al gândirii în imagini), propriu 

perioadei de vârstă 2 – 7 ani, ocupând cea mai mare parte din perioada 
preșcolarității, este stadiul în care structurile psihice se formează mai ales prin 
organizarea unor acțiuni succesive asupra obiectelor; 

-Stadiul operațiilor concrete, specific vârstei 7 – 11 ani, corespunde în 
mare măsură ciclului primar. Copilul poate să-și reprezinte mintal acțiunile 
anterior realizate în mod efectiv și jonglează din ce în ce mai bine cu 
conceptele; 

-Stadiul operațiilor formale (propoziționale), specific vârstei 11 – 15 ani, 
corespunde perioadei gimnaziului, când elevul devine capabil să facă 
raționamente asupra enunțurilor verbale.  
                                                           
47 Haywood, 1993, citat de Epuran, M., Stănescu, M., 2010, p. 151. 
48 Haywood, 1993, citat de Ochiană, G., 2006, p. 68-69. 
49 Rigal, R., 2009, p. 227-232. 
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 3.7. Tulburări ale psihomotricității 
Dumitru Moțet 50  precizează existența a opt grupe de tulburări 

psihomotrice: 
• Tulburări motorii (întârzieri în dezvoltarea motorie, mari deficite 

motorii, debilitate motorie, tulburări de echilibru, tulburări de 
coordonare, tulburări de sensibilitate) 

• Tulburări de schemă corporală  
• Tulburări de lateralitate 
• Tulburări de orientare, organizare și structurare spațială 
• Tulburări de orientare, organizare și structurare temporală  
• Instabilitate psihomotorie  
• Tulburări de realizare motrică (apraxia, dispraxia, disfagia motrică) 
• Tulburări psihomotorii de natură afectivă 

 
3.8. Educarea – reeducarea psihomotricității 
Studiul psihomotricității are un rol deosebit în organizarea procesului 

instructiv-educativ-recuperator pentru toate tipurile de deficiență. În cazul 
persoanelor deficiente mintal, educarea psihomotricității este importantă, 
deoarece, de cele mai multe ori, deficiența mintală este asociată cu deficiențe 
motrice. 51  René Zazzo subliniază importanța educației psihomotrice, 
considerând-o educație de bază în școala elementară. El afirmă că procesul de 
învățare nu este eficient dacă elevul ”nu are conștiința corpului său, nu 
cunoaște lateralitatea sa, nu se poate situa în spațiu, nu este stăpân pe timp și 
nu a adăugat o suficientă coordonare și stabilitate a gesturilor și mișcărilor 
sale”.52 

 După Pick și Vayer53, obiectivele educației psihomotrice sunt: 
- formarea conștiinței propriului corp; 
- stăpânirea echilibrului; 
- controlul diferitelor coordonări globale și segmentare; 
- organizarea schemei corporale și orientarea în spațiu; 
- structurarea spațio-temporală; 
- controlul inhibiției voluntare și al respirației; 
- adaptarea la lumea externă.  
 
 
 
 
 

                                                           
50 Moțet, D., 2006, p. 399-400. 
51 Albu, C., Gherguț, A., Albu, M., 2007, p. 447. 
52 Zazzo, R., 1973, citat de Albu, C., Gherguț, A., Albu, M., 2007, p. 448. 
53 Pick și Vayer, 1972, citați de Ochiană, G., 2006, p. 108. 
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CAPITOLUL 4. ACTIVITATEA LUDICĂ ȘI IMPORTANȚA EI ÎN 
EDUCAȚIA COPILULUI CU DEFICIENȚĂ MINTALĂ  
 

4.3. Teorii ale jocului 
De-a lungul timpului au fost elaborate diverse teorii ale jocului, ca 

modele-încercări pentru a ajuta să fie înțeles mai bine copilul, atât în ceea ce 
privește dezvoltarea lui, cât și comportamentul acestuia.54  

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, teoriile 
clasice ale jocului au subliniat semnificația biogenetică a jocului. Ele au 
descris jocul ca un mecanism instinctiv care fie promovează dezvoltarea 
fizică, fie reflectă istoria evolutivă a speciei umane. Aceste teorii s-au 
fundamentat mai mult pe interpretări filosofice decât pe cercetarea empirică, 
specifică teoriilor moderne ale jocului.55  

Teoriile contemporane 56  subliniază valoarea psihologică a jocului și 
contribuția lui la dezvoltarea intelectuală, socială, afectivă a copilului.  

Biologul și filosoful elvețian Jean Piaget (1896-1980) este autorul celei 
mai influente dintre teoriile dezvoltării intelectuale a copiilor. 57  Jocul, în 
concepția lui Piaget, este o formă de activitate a cărei motivație este asimilarea 
realului la eul său, fără constrângeri sau sancțiuni, și nu adaptarea la real.58  

 
4.4. Clasificarea jocurilor 
O primă clasificare a jocurilor îi aparține lui Quérat, care a împărțit 

jocurile în trei categorii: jocuri cu caracter ereditar (luptă, vânătoare, 
urmărire), jocuri de imitație, jocuri de imaginație.59 

Stern a împărțit jocurile în două categorii: jocurile individuale și jocurile 
sociale.60 

Claparède a făcut următoarea clasificare a jocurilor: 
-jocuri ale funcțiilor generale (jocuri ce exersează funcțiile generale): 

jocuri senzoriale, jocuri motorii, jocuri psihice (ce se împart în jocuri 
intelectuale și jocuri afective); 

-jocuri ale funcțiilor speciale: jocuri de luptă, jocuri de vânătoare, jocuri 
sociale, jocuri de familie, jocuri de imitație.61   

Piaget face o clasificare a jocurilor în funcție de stadiile de dezvoltare 
intelectuală, distingând trei categorii principale de joc și o a patra care face 
tranziția între jocul simbolic și ”jocurile serioase”. Cele patru categorii de joc 
sunt: jocul-exercițiu (caracteristic perioadei senzorio-motoare), jocul simbolic 

                                                           
54 Hughes, F. P., 2010, p. 21-22. 
55 Saracho și Spodek, 2003, citați de Hughes, 2010, p. 23. 
56 Hughes, F.P., 2010, p. 24. 
57 Ibidem, p. 27. 
58 Zlate, M., 1996, p. 93.  
59 Piaget, J., 1945, 1978, p. 114. 
60 Ibidem, p. 115. 
61 Claparède, 1911, p. 128-146. 
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(apare în perioada preoperatorie, în al doilea an de viață), jocul cu reguli 
(apare în partea a doua a perioadei preoperatorii, pe la 4 ani, dezvoltându-se 
de-a lungul întregii perioade operatorii concrete), jocul de construcție (care se 
dezvoltă pe baza jocului simbolic, la început impregnat de simbolism ludic, 
dar care mai târziu tinde să constituie veritabile adaptări, cum ar fi 
construcțiile mecanice sau rezolvări de probleme și creații inteligente).62,63 

 
4.5. Funcțiile și caracteristicile jocului 
Epuran și Stănescu afirmă că jocul are următoarele funcții: funcția de 

cunoaștere, funcția complexă de stimulare a mișcărilor, funcția formativ-
educativă, funcția de echilibrare și tonifiere, funcția terapeutică. Aceste funcții 
evidențiază rolul jocului în formarea individului.64  

În funcție de natura jocurilor, de condițiile mediului și de vârsta celor 
care le practică, Epuran 65 consideră următoarele caracteristici ale jocului ca 
fiind cele mai importante: 
• activitate naturală, ca și izvor de trebuințe firești de mișcare și 

activitate, de manifestare și evidențiere a calităților ființei umane; 
• activitate liberă, fără a fi constrânsă, în care prioritară este inițiativa 

jucătorului, dorința și nevoia lui de a se juca; 
• activitate spontană, apărută din nevoile ființei umane; 
• activitate atractivă, care poate produce mari satisfacții, de la plăcerea 

senzorială, până la încordările și relaxările care însoțesc jocurile periculoase; 
• activitate totală, ființa umană fiind angajată cu toate funcțiile ei psihice 

(perceptive, volitive, afective, imaginative, motrice etc.); 
• activitate dezinteresată, urmărind satisfacerea trebuințelor de ordin 

psihic, vizând trăirea bucuriei activității autonome și gratuite; 
• activitate recreativă și compensatorie, caracterizată prin destindere și 

distracție. 
 

4.6. Considerații privind jocul și rolul lui în educația copilului 
Încă din antichitate și până în zilele noastre a fost evidențiată necesitatea 

educării ființei umane de la o vârstă fragedă, precum și virtuțiile formative ale 
jocului.  

Filosoful antic Platon (427-347 î.e.n.) recomandă o educație fără 
rigiditate sau încorsetări: ”nu-i crește cu de-a sila pe copii la învățătură, ci 
învață-i prin joacă, pentru ca să fii în stare mai degrabă să vezi firea  
fiecăruia”. 66  

                                                           
62 Piaget, J., 1945, 1978, p. 118-149. 
63 Piaget, J., Inhelder, B., 1966, p. 51. 
64 Epuran, M., Stănescu, M., 2010, p. 188. 
65 Epuran, M., citat de Albu, C., Gherguț, A., Albu, M., 2007, p. 280-281. 
66 Platon, citat de Cucoș, C., 2001, p. 19. 
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Friedrich Fröbel (1782-1852), fondatorul unei instituții pentru copiii 
mici, ”grădinița de copii” (1837), a acordat atenție formării copilului prin 
activitățile ludice. Pentru eficientizarea instruirii, el a realizat diverse materiale 
didactice sub forma unor daruri-jocuri (având forme de corpuri geometrice: 
sfere, mingi, cuburi etc), a conceput diverse tipuri de jocuri, cum ar fi: jocurile 
sub forma ocupațiilor practice, jocurile folosite la gimnastică, la muzică, 
precum și jocurile cu obiectele daruri-jocuri.67 Fröbel înțelege jocul într-un 
sens foarte larg, conducând spre ideea unei educații prin activitate. 
Satisfăcându-i-se nevoia de joc, copilului i se crează condiția de dezvoltare 
fizică și psihică.68  

Maria Montessori (1870-1952) susține ideea conform căreia copilul 
trebuie lăsat să se desfășoare liber, în concordanță cu dorințele și interesele lui 
naturale și în acest sens a experimentat diferite jocuri simple ca pre-exercițiu 
pentru activitatea serioasă de mai târziu.69  

Edouard Claparède (1873-1940), medic, psiholog și pedagog elvețian, 
consideră jocul ca activitate prioritară de educație. Potrivit concepției sale, 
copilul își afirmă prin joc propria personalitate și își lărgește sfera de 
cunoștințe și interese.70  Piaget afirma că jocul este cea mai pură formă de 
asimilare, jocul nefiind considerat o modalitate a dezvoltării cognitive, ci o 
reflectare a nivelului prezent de dezvoltare cognitivă a copilului. 71 

 
4.7. Caracterul educativ al jocului 
Rolul educativ al jocului, precum și legătura lui cu munca au fost 

subliniate de psihologul și pedagogul elvețian Edouard Claparède, autor al 
teoriei educației funcționale, educație ce pune la baza activității elevului 
trebuința și interesul, prin aceasta asigurând dezvoltarea proceselor psihice. 
După cum afirma Claparède, ”trebuința de a se juca este tocmai ceea ce ne va 
permite să împăcăm școala cu viața (…). Oricare ar fi lucrarea pe care voiți să 
o îndeplinească cel mic, dacă ați găsit mijlocul de a i-o prezenta astfel încât el 
s-o primească în calitate de joc, ea va fi capabilă să elibereze în favoarea sa 
comorile de energie ale copilului.” 72  

Jocul didactic este un joc cu reguli, creat de pedagogi, o formă de 
activitate ce urmărește rezolvarea uneia sau a mai multor sarcini didactice, 
prin îmbinarea tehnicilor de realizare a acestor sarcini cu elementul de joc.73 

Caracteristica principală a jocului didactic constă în crearea unor condiții 
favorabile valorificării achizițiilor și exersării priceperilor și deprinderilor prin 
desfășurarea unor activități plăcute și atractive. Elementele constitutive ale 
                                                           
67 Cucoș, C., 2001, p.181-182. 
68 Stanciu, I. Gh., 1993, p. 73-74. 
69 Cucoș, C., 2001, p. 218. 
70 Ibidem, p. 227. 
71 Piaget, 1965, citat de Albu, C., Gherguț, A., Albu, M., 2007, p. 280 
72 Claparède, 1973, citat de Cucoș, 2001, p.227 
73 Albu, C., Gherguț, A., Albu, M., 2007, p. 281. 
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jocului didactic sunt: conținutul, sarcina didactică, regulile jocului, acțiunea de 
joc. 74  

În general, jocul are „atât o forță predictivă, cât și una propulsoare pe 
planul dezvoltării personalității deficientului mintal, aserțiunea de joc-învățare 
trebuie completată cu cea de joc-terapie. Jocul este învățare și terapie 
recuperatorie. Obiectivul imediat al jocului este educațional, dar cel final este 
terapeutic.”75 „Jocul conceput ca învățare și terapie se înscrie în noua tendință 
de evoluție a metodelor de predare-învățare, care urmăresc să transforme rolul 
profesorului-terapeut și să acorde noi posibilități copilului deficient mintal.”76 

Jocul are o deosebită importanță în stimularea psihomotrică, este „cea 
mai importantă metodă de susținere a activității de învățare în cazul tuturor 
copiilor, însă, în cazul deficienților mintali, rolul lui este unul covârșitor. (...) 
Jocul este parte componentă a terapiei prin mișcare. Programele de mișcare 
încearcă să recreeze primul mediu stimulativ prin implicarea copilului în 
experiențe de mișcare. Scopul acestor programe este e a conduce la 
conștientizarea corpului și la controlul mișcărilor. (...) Programul de terapie 
prin mișcare se focalizează la început pe corp, utilizând mișcări care 
stimulează conștientizarea sa: părțile corpului în ansamblu, poziționarea 
corpului în spațiu și progresiv obținerea calității mișcării.” 77 

 
4.8. Tehnici moderne de utilizare a jocului la copiii cu cerințe 

educaționale speciale  
Activitatea ludică este cu atât mai plăcută, atrăgându-l pe copil în 

procesul de învățare, cu cât materialele folosite în joc sunt variate, dinamice și 
moderne. 

Tehnicile moderne de educație, rezultate din asocierea anumitor 
materiale purtătoare de informații (software) cu aparate special concepute să 
pună în valoare respectivele materiale (hardware)78 , au început să-și pună 
amprenta și asupra activităților cu caracter ludic desfășurate cu copiii cu 
cerințe educaționale speciale.79 , 80  Tehnologia actuală permite crearea unor 
sisteme educaționale ce includ modalități de interacțiune multiplă pentru a 
satisface diverse trebuințe ale utilizatorului. Unul dintre progresele 
tehnologice îl constituie dispozitivele de interacțiune prin mișcare, care ajută 
la dezvoltarea de medii virtuale în care tehnicile educaționale pot fi 
desfășurate, elevul făcând parte din mediul virtual ca protagonist al 
activităților și, în același timp, își poate vedea toate acțiunile, ca și cum ar fi o 
terță persoană. Activitățile cele mai delicate sunt cele care încorporează jocul 
                                                           
74 Ibidem, p. 281-282. 
75 Păunescu, C., Mușu, I., 1990, p. 219. 
76 Păunescu, C., 1999, p. 150. 
77 Voinea, A., 2015, p. 138-139. 
78 Cerghit, I, 1988, citat de Cojocariu, V.M., 2002, p. 75. 
79 Griffiths, M. (2002), p. 48-49. 
80 Karal, H., Kokoç, A., Ayyıldız, U., 2010.  
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didactic desfășurat cu elevii cu deficiențe, urmărind ameliorarea tulburărilor, 
putându-se face o adaptare pentru fiecare elev, menținându-i totodată și 
motivația.  

Dispozitivele de interacțiune prin mișcare ajută la crearea unor sisteme de 
învățare ce au capacitatea de a interacționa cu utilizatorii într-un mod continuu 
și activ. 81  Printre dispozitivele de interacțiune prin mișcare se numără și 
Kinect (o invenție a secolului al XXI-lea), denumirea lui venind de la kinetic 
(mișcare) și connect (legătură directă persoană – dispozitiv).82 Prin intermediul 
dispozitivului Kinect, utilizatorii au posibilitatea de a interacționa cu mediul 
virtual, prin gesturi naturale. Senzorul Kinect are următoarele părți 
componente (Figura 1): o cameră RGB, senzori de adâncime 3D, o rețea de 
patru microfoane și un pivot motorizat de înclinare. 83  

   

 
Figura 1. Părțile componente ale senzorului Kinect84 

 
Perspectivele educativ-terapeutice legate de Kinect rezultă în primul rând 

din tehnologia sa inovatoare care permite captarea stimulilor vizuali, 
kinestezici și auditivi.85 Kinect s-a dovedit a fi util în activitatea cu copiii cu 
cerințe educaționale speciale, pentru ameliorarea coordonării oculo-manuale,  
a memoriei vizuale, a concentrării atenției.86 

Kinect, datorită calităților prezentate mai sus, este un deschizător de noi 
abordări în educație, inclusiv în kinetoterapia din învățământul special. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
81 Garrido, J.E., Penichet, V.M.R, Lozano, M.D., Sanchez, L.A., 2012, p. 883.  
82 Melgar, E.R., Diez, C.C., 2012, p. 25. 
83 Garrido, J.E., Penichet, V.M.R., Lozano, M.D., Sanchez,L.A., 2012, p. 884. 
84 http://channel9.msdn.com/Series/KinectSDKQuickstarts/Understanding-Kinect-Hardware. 
85 Wojtaszak, J., 2013, p. 37. 
86 Altanis, G., Boloudakis, M., Retalis, S., Nikou, N., 2013.  
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CAPITOLUL 5. CONCLUZIILE CERCETĂRII TEORETICE 
 
Corelând și sintetizând informațiile culese, putem prezenta câteva 

concluzii: 
- De-a lungul timpul au existat preocupări pentru eficientizarea activității 

desfășurată cu copiii cu cerințe educaționale speciale, printre care se numără și 
cei cu deficiență mintală, diferiți autori (pedagogi) adaptând metodele și 
mijloacele de învățământ la particularitățile dezvoltării intelectuale a acestor 
copii, concepând chiar materiale didactice și dispozitive. 

- Cunoașterea de către profesorul kinetoterapeut a particularităților 
dezvoltării intelectuale a elevului deficient mintal este necesară atât pentru 
promovarea unor sugestii metodologice de lucru cu acești copii, cât și pentru 
transformarea lor în obiective educativ-terapeutice, în ceea ce privește 
aspectele motrice și psihomotrice. 

Astfel a fost confirmată prima ipoteză a cercetării științifice de 
documentare. 

- Variatele posibilități de educație a copilului cu deficiență mintală 
(jocuri clasice, jocuri moderne bazate pe softuri educaționale, dispozitive-
jocuri și alte materiale didactice), existente în literatura de specialitate, îl 
încurajează pe profesorul kinetoterapeut să folosească o gamă cât mai diversă 
de activități cu caracter ludic pentru ameliorarea tulburărilor motrice și 
psihomotrice, fiind astfel confirmată cea de-a doua ipoteză a cercetării 
științifice de documentare. 

Prin tot ceea ce am studiat, cercetarea noastră teoretică ne-a deschis 
drumul spre cercetarea preliminară, și în perspectivă spre cercetarea 
experimentală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

PARTEA a II-a 
 

CONSTATĂRI ȘI POSIBILITĂȚI DE RELAȚIONARE ÎNTRE 
SUBIECȚI-KINETOTERAPEUT-PĂRINȚI 

 
CAPITOLUL  6.  TEHNOLOGIA  CERCETĂRII  ȘTIINȚIFICE 

PRELIMINARE 
 
6.1. Premisă 
Premisa de la care am plecat în acest studiu este aceea că ne aflăm      

într-un moment oportun pentru folosirea unor noi modalități de intervenție 
kinetoterapeutică în ameliorarea tulburărilor motrice și psihomotrice întâlnite 
la copiii cu deficiență mintală, prin intermediul unor softuri și dispozitive 
tehnologice moderne, care, asociate cu mijloace didactice clasice, pot fi 
incluse în programe cu caracter ludic, cu influențe pozitive și în relaționarea 
dintre copii-kinetoterapeut-părinți.  
 

6.2. Scop  
Scopul cercetării preliminare a fost de a constata caracteristicile relațiilor 

dintre copil–kinetoterapeut–părinte și de a găsi modalități de menținere sau 
îmbunătățire a relațiilor, urmărind în același timp diagnosticarea, identificarea 
manifestărilor componentelor motrice și psihomotrice la copiii cu deficiență 
mintală și realizarea unui model de proiect didactic de intervenție ameliorativă 
cu caracter ludic. 

 
6.3. Obiective 
Pentru realizarea cercetării preliminare, am stabilit următoarele obiective: 
-realizarea unui studiu constatativ privind existența tulburărilor motrice și 

psihomotrice la copiii cu deficiență mintală; 
-estimarea calității vieții copiilor cu surprinderea elementelor legate de 

relația copilului cu familia și atitudinea lor față de mișcare; 
-identificarea și utilizarea unei game cât mai variate de posibilități de 

relaționare între copil-kinetoterapeut-părinte;  
-observarea interesului de participare a copilului cu deficiență mintală la 

activități kinetoterapeutice folosind jocul interactiv virtual, în cadrul unor 
programe cu caracter ludic. 

 
6.4. Sarcini 
În cercetarea preliminară am urmărit realizarea următoarelor sarcini: 
-studierea literaturii de specialitate; 
-fixarea etapelor cercetării; 
-stabilirea probelor, testelor și chestionarelor ce vor fi folosite în 

cercetare; 
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-întâlniri și discuții cu părinții copiilor incluși în grupul de cercetare, 
pentru a afla date despre copii, pentru a afla părerea părinților privind folosirea 
unor mijloace moderne, contemporane în activitate kinetoterapeutică și pentru 
obținerea acordului de participare a copiilor la activitățile de kinetoterapie din 
cadrul cercetării preliminare; 

-aplicarea probelor și testelor în vederea cunoașterii gradului de 
dezvoltare motrică și psihomotrică a copiilor cu deficiență mintală; 

-aplicarea chestionarelor pentru a constata stadiul relațiilor copii-părinți; 
-selectarea unor metode și mijloace de educare motrică și psihomotrică a 

copilului cu deficiență mintală; 
-achiziționare de materiale didactice;  
-prelucrarea datelor, analiza și interpretarea lor; 
-realizarea unui model de proiect didactic de intervenție ameliorativă cu 

caracter ludic; 
-formularea concluziilor; 
-înregistrarea pe suport clasic (hârtie) și electronic a informației culese. 
 
6.5. Ipoteze 
În cercetarea preliminară am pornit de la umătoarele ipoteze: 
-cunoscând cât mai multe aspecte din viața copilului cu deficiență 

mintală, se pot desprinde anumite caracteristici ale calității vieții copilului, cu 
surprinderea elementelor de relație cu familia și plăcerea lor de a face mișcare, 
în ansamblul stării de bine; 

-dezvoltarea motrică și psihomotrică a copiilor cu deficiență mintală 
ușoară și moderată prezintă întârzieri, dar nu la același nivel pentru toate 
componentele evaluate; 

-copiii cu deficiență mintală sunt atrași, în jocul lor, de dispozitive ale 
tehnologiei moderne, folosite în cadrul unor programe de intervenție cu 
caracter ameliorativ. 
 

6.6. Metode și tehnici de cercetare  
Metodele și tehnicile de cercetare folosite au fost stabilite în conformitate 

cu obiectivele cercetării preliminare: metoda și tehnica studiului bibliografic, 
metoda observației pedagogice, metoda convorbirii, metoda și tehnica 
înregistrării, metoda experimentului de explorare, metoda statistico-
matematică și metoda și tehnica grafică computerizată.   

La metoda și tehnica înregistrării am utilizat: 
-probe psihomotrice și motrice: Proba de schemă corporală, Proba de 

orientare spațială, Proba de orientare temporală, Proba de lateralitate 
Harris, Proba de coordonare a membrelor inferioare, Proba Tapping         
Ch. Walter -  testarea dexterității manuale, Săritura în lungime de pe loc – 
evaluarea forței explozive la nivelul membrelor inferioare, Ridicarea 
trunchiului din decubit dorsal – evaluarea forței musculaturii abdominale; 
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-teste: Testul coordonării intersegmentare (Testul Bruininks - Oseretsky), 
Testul coordonării membrelor superioare (Testul Bruininks – Oseretsky), 
Testul Matorin, Testul Bass – testarea echilibrului dinamic, Testul echilibrului 
dinamic (Testul Bruininks – Oseretsky), Testul echilibrului static (Testul 
Bruininks – Oseretsky); 

-chestionare: Chestionarul AUQUEI pentru evaluarea calității vieții  
copilului, Chestionar despre joc și tehnologie aplicat copiilor, Chestionar 
privind opinia subiecților la sfârșitul jocului interactiv virtual. 
 

CAPITOLUL 7. CONSIDERAȚII PRIVIND RELAȚIA ÎNTRE 
ELEVI CU DEFICIENȚĂ MINTALĂ – PROFESOR DE 
KINETOTERAPIE – PĂRINȚI  
 
7.1. Relația profesor de kinetoterapie – elev cu deficiență mintală  
În activitatea de kinetoterapie desfășurată în școala specială, actul 

pedagogic propriu-zis este săvârșit în cadrul unor relații educațional-
terapeutice specifice.  

Relația educațional - terapeutică se înscrie în cadrul larg al relațiilor 
sociale, ea presupunând existența a cel puțin doi membri, kinetoterapeutul și 
copilul, dar lărgind sfera de cuprindere, se ajunge la o relație ce include grupul 
de educatori/terapeuți și grupul celor educați. În activitatea de kinetoterapie, 
relația educațional - terapeutică are loc între profesorul de kinetoterapie sau 
întreaga echipă interdisciplinară și elevul sau elevii cu cerințe educaționale 
speciale, relația fiind  una de cooperare, colaborare și comunicare. Această 
relație are un caracter intenționat, cu o finalitate bine definită. Activitățile de 
kinetoterapie urmăresc, în privința finalității, atât aspectul educațional, cât și 
cel terapeutic.87  

O dezvoltare armonioasă a copiilor în plan intelectual, moral sau spiritual 
se realizează doar prin intermediul unei relații educaționale adecvate.88  

În kinetoterapie, relația profesorului kinetoterapeut cu elevul cu 
deficiență mintală (relația specialistului cu subiectul) prezintă aspecte 
specifice date atât de repetarea activităților pe parcursul tratamentului, cât și 
de mijloacele folosite. Durata activităților și frecvența lor determină o 
inevitabilă comunicare expresivă și verbală din partea subiectului, pe care 
kinetoterapeutul trebuie s-o controleze. 

În cadrul comunicării motrice este foarte important contextul fizic în care 
aceasta se realizează, el incluzând: spațiul, microclimatul, ambianța sonoră, 
lumina, culoarea etc., context menit să antreneze participarea copilului la 
activitatea de kinetoterapie de plăcere, activ, cu toate resursele de care 
dispune.89 
                                                           
87 Ciolcă, E. C., 2012, p. 33-34. 
88 Ibidem, p. 34. 
89 Ochiană, G., 2006, p. 138-139. 



20 
 

Prin intermediul jocului, copilul deficient mintal comunică mult mai ușor 
cu kinetoterapeutul, jocul fiind activitatea prin care copilul se exprimă cel mai 
bine. Jocurile, bine alese, pot furniza satisfacție imediată copiilor și pot facilita 
comunicarea cu partenerii de joc. 

Pentru dezvoltarea, trezirea și consolidarea spiritului de observație și a 
interesului cognitiv se recomandă folosirea pe scară largă a mijloacelor audio-
vizuale, a filmului de animație și chiar a instruirii asistate pe calculator, 
adaptată la specificul activităților școlare. 90 

 
7.2. Relația profesor de kinetoterapie – părinte al copilului cu 

deficiență mintală 
Atunci când copilul cu deficiență ajunge la un specialist în domeniul 

kinetoterapiei, este importantă comunicarea dintre kinetoterapeut și familie și, 
în acest sens, trebuie să se explice familiei și copilului care sunt principalele 
dificultăți pe care le va întâmpina copilul și cum, prin depășirea lor (parțială 
sau totală), se poate contribui la dezvoltarea personalității acestuia.91  

Profesorul de kinetoterapie le va explica părinților obiectivele activității 
de kinetoterapie, etapele pe care le va urma copilul până la realizarea lor, 
precum și conținutul activității.92  
 

7.3. Relația părinți (familie) – copil cu deficiență mintală 
Deficiența nu afectează numai persoana în cauză, ci și pe membrii 

familiei din care face parte și, de aceea, pentru dezvoltarea persoanei afectate 
de o deficiență, un rol important îl are atitudinea familiei: acceptarea copilului 
ca un membru cu drepturi depline și acceptarea disabilității în sine. Atunci 
când părinții creează și mențin percepții pozitive asupra copilului lor cu 
disabilități, creșterea și dezvoltarea acestuia este favorabilă; în schimb, 
percepțiile negative ale părinților asupra deficienței copilului exercită 
influențe negative asupra acestuia. 93 
 

CAPITOLUL 8. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 
CERCETĂRII PRELIMINARE  
 
8.1. Organizarea cercetării preliminare 
 
8.1.1. Locul 
Studiul preliminar s-a desfășurat la Școala Gimnazială Specială nr. 8, 

București, sector 1, care dispune de sală de kinetoterapie dotată cu aparatură și 
material didactic necesare desfășurării activităților de kinetoterapie. Pentru 

                                                           
90 Verza, 1997, citat de Neamțu, C., 2000, p. 102-103. 
91 Stănescu, M., 2006, p. 261. 
92 Ibidem, p. 262. 
93

 Ibidem, p.268. 
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desfășurarea activității de cercetare preliminară am solicitat și am obținut 
acceptul unității de învățământ și al părinților copiilor incluși în grupul de 
cercetare preliminară (pentru anul școlar 2016-2017).  

 
8.1.2. Etapele cercetării preliminare 
Am realizat planificarea sarcinilor, aceasta având rol important în 

stabilirea ordinii etapelor cercetării preliminare:  
• stabilirea probelor, testelor și chestionarelor necesare depistării 

tulburărilor  motrice și psihomotrice întâlnite la copiii cu deficiență mintală;  
• achiziționarea materialului necesar desfășurării studiului preliminar;  
• aplicarea probelor, testelor și chestionarelor subiecților din grupul de 

cercetare;  
• elaborarea și aplicarea unor programe de intervenție kinetoterapeutică, 

alcătuite din jocuri clasice și jocuri interactive virtuale. 
 

8.1.3. Grupul de subiecți investigat  
Grupul de subiecți pentru cercetarea preliminară a fost format din 5 copii 

și a fost stabilit în funcție de următoarele criterii:  
-elevi în clasele primare, cu deficiență mintală ușoară (DMU) sau cu 

deficiență mintală medie (DMM), pentru o posibilă omogenitate a grupului; 
-să fie clinic sănătoși, lucru constatat în urma consultării fișei medicale a 

fiecărui copil;  
-copii care rămân în programul de terapii care se desfășoară după-amiaza, 

informație obținută de la profesorii diriginți. 
 
8.1.4. Logistica folosită în cercetarea preliminară 
În cercetarea preliminară, în cadrul etapei de verificare a aparaturii, am 

folosit dispozitive și accesorii (Figura 2): senzorul Kinect (Xbox 360 și Xbox 
One); laptop și aplicații, jocuri, programe descărcate de pe site-uri de 
specialitate; consola Xbox 360, jocuri video Xbox 360; monitor TV și cabluri 
de conexiune între monitorul TV și calculator. 

 

 
Figura 2. Aparate utilizate în jocul video interactiv 

folosind senzorul Kinect 
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8.2. Desfășurarea cercetării preliminare 
Cercetarea noastră preliminară s-a desfășurat în vederea constatării și 

cunoașterii posibilităților de relaționare între subiecți – kinetoterapeuți – 
părinți, în vederea facilitării intervenției kinetoterapeutice prin programe cu 
caracter ludic pentru ameliorarea tulburărilor psihomotrice și motrice întâlnite 
la elevii cu deficiență mintală ușoară și moderată. 

 
8.2.1. Măsurare și evaluare  
Desfășurarea cercetării a debutat prin cunoașterea valențelor și 

posibilităților subiecților, specifice cercetării noastre. 
Prezentăm în continuare rezultatele obținute în urma măsurării și 

evaluării participanților la cercetarea preliminară, la câteva dintre probele, 
testele și chestionarele aplicate. 

 
8.2.1.1. Proba de schemă corporală 
 
Tabelul 2. Valorile obținute de subiecți la proba de schemă corporală 

Subiect Subiect 1 Subiect 2 Subiect 3 Subiect 4 Subiect 5 
Schema 

corporală 
(nr.puncte) 

 
7 

 
8 

 
6 

 
6 

 
6 

 
Din Tabelul 2 se observă că în privința schemei corporale, niciun subiect 

nu a atins punctajul maxim, urmare a faptului că acești copii întâmpină 
greutăți în conștientizarea ei. Rezultatele obținute evidențiază faptul că acești 
copii au întârzieri în ceea ce privește schema corporală (punctajul maxim al 
probei fiind 10 puncte). 
 

Tabelul 3. Indicatori statistici pentru schema corporală 
Indicatori statistici Schema corporală 
Media 6,6 
Abaterea medie  0,8 
Maxim 8 
Minim 6 
Mediana 6 
Modul 6 
Abaterea standard 0,89 
Coeficient de variabilitate 13,55 

 
Din Tabelul 3 se constată că, pentru schema corporală, parametrii de 

nivel (media, mediana și modul) arată că rezultatele înregistrate gravitează în 
jurul valorii centrale. Abaterea medie și abaterea standard, fiind mici, denotă 
faptul că rezultatele au aria de repartiție în jurul valorii centrale. Distribuția 
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este aproape simetrică. Coeficientul de variabilitate, fiind mic, indică un grup 
omogen. 
 

 
Figura 3. Reprezentarea grafică a scorurilor în urma testării 

pentru schema corporală 
 

În Figura 3 se observă că scorurile celor cinci subiecți obținute la proba 
pentru schemă corporală sunt foarte apropiate, evidențiind omogenitatea 
grupului. 
 

8.2.1.2. Proba de orientare spațială 
 

Tabelul 4. Valorile obținute de subiecți la proba de orientare spațială 
Subiect Subiect 1 Subiect 2 Subiect 3 Subiect 4 Subiect 5 

Orientarea 
spațială 

(nr.puncte) 

 
9 

 
7 
 

 
9 
 

 
7 

 
5 

 
Din Tabelul 4 se observă că rezultatele obținute de subiecți la proba de 

orientare spațială relevă faptul că acești copii au întârzieri pe această linie, 
niciun subiect nu a atins punctajul maxim, unul dintre copii obținând doar 
jumătate din punctajul maxim (punctajul maxim al probei fiind 10 puncte). 

 
Tabelul 5. Indicatori statistici pentru orientarea spațială 

Indicatori statistici Orientarea spațială 
Media 7,40 
Abaterea medie  1,49 
Maxim 9 
Minim 5 
Mediana 7 
Modul 9 
Abaterea standard 1,67 
Coeficient de variabilitate 22,61 
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Din Tabelul 5 se constată că, pentru orientarea spațială, parametrii de 
nivel (media, mediana și modul) arată că rezultatele înregistrate tind spre 
valoarea centrală. Abaterea medie și abaterea standard, fiind mici, denotă 
faptul că rezultatele au aria de repartiție în jurul valorii centrale. Distribuția 
este aproape simetrică. Coeficientul de variabilitate, fiind mic, indică un grup 
omogen. 

 

 
Figura 4. Reprezentarea grafică a scorurilor în urma testării 

pentru orientarea spațială 
 
În Figura 4 se vede faptul că, la proba de orientare spațială, subiecții au 

obținut rezultate apropiate între ele, indicând existența unei omogenități a 
grupului. 
 
 

8.2.1.3. Testul coordonării membrelor superioare (Testul Bruininks – 
Oseretsky) 

 
Tabelul 6. Valorile obținute de subiecți la testul coordonării  

membrelor superioare 
Subiect Subiect 1 Subiect 2 Subiect 3 Subiect 4 Subiect 5 

Coordonarea 
membrelor 
superioare 
(nr.puncte) 

 
38 

 
38 

 
32 

 
40 

 
27 

 
Din Tabelul 6 se vede că rezultatele obținute de copii la testul pentru 

coordonarea membrelor superioare sunt apropiate între ele, indicând un grup 
omogen, dar subiecții prezintă mici întârzieri (punctajul maxim al testului 
fiind 43 puncte). 

 
 
 

 

0

2

4

6

8

10

Subiect 1 Subiect 2 Subiect 3 Subiect 4 Subiect 5

Puncte

Media

Maxim

Minim



25 
 

Tabelul 7. Indicatori statistici pentru coordonarea membrelor superioare 
Indicatori statistici Coordonarea  membrelor 

superioare 
Media 35 
Abaterea medie  4,81 
Maxim 40 
Minim 27 
Mediana 38 
Modul 38 
Abaterea standard 5,38 
Coeficient de variabilitate 15,38 

 
Indicii de nivel, așa cum se constată din Tabelul 7, evidențiază o 

repartiție aproape simetrică a valorilor obținute la testul pentru coordonarea 
membrelor superioare; indicii variabilității sunt mici, evidențiind faptul că 
aceste valori gravitează în jurul valorii centrale. Coeficientul de variabilitate 
fiind mai mic de 35%, rezultă grupul este omogen. 
 

 
Figura 5. Reprezentarea grafică a scorurilor la testarea 

coordonării membrelor superioare 
 
Figura 5 ilustrează faptul că scorurile obținute la testarea pentru 

coordonarea membrelor superioare sunt apropiate între ele, dar și de valoarea 
maximă a testului, evidențiind omogenitatea grupului. 
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8.2.1.4. Testul Matorin 
 

Tabelul 8. Valorile obținute la testul coordonării generale (testul Matorin) 
Subiect Subiect 1 Subiect 2 Subiect 3 Subiect 4 Subiect 5 

coordonarea 
generală       

(testul Matorin) 
 nr. grade 

stg. dr. stg. dr. stg. dr. stg. dr. stg. dr. 

190 230 200 210 150 180 210 250 140 130 

 
Din Tabelul 8 se observă că rezultatele obținute de subiecți la testul 

coordonării generale (testul Matorin) evidențiază întârzieri, precum și faptul 
că patru subiecți au întâmpinat dificultăți mai mari în efectuarea testului cu 
întoarcere spre stânga. (performanța de peste 360º se apreciază cu ”foarte 
bine”).  
 
Tabelul 9. Indicatori statistici pentru coordonarea generală (testul Matorin) 
Indicatori statistici Coordonarea  generală 

(testul Matorin stânga) 
Coordonarea  generală 
(testul Matorin dreapta) 

Media 178 200 
Abaterea medie  27,85 41,95 
Maxim 210 250 
Minim 140 130 
Mediana 190 210 
Modul 214 230 
Abaterea standard 31,14 46,90 
Coeficient de variabilitate 17,49 23,45 
 

Conform datelor înregistrate în Tabelul 9, pentru coordonarea generală 
(Matorin) distribuția valorilor este asimetrică dreapta (M<Me<Mo), atât 
pentru proba efectuată spre stânga, cât și pentru proba efectuată spre dreapta. 
Coeficienții de variabilitate fiind mici (sub 35%), grupul este omogen.         
 

 
Figura 6. Reprezentarea grafică a scorurilor obținute de subiecți  

la testarea coordonării generale (testul Matorin) 
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În Figura 6 observăm că la testarea coordonării generale (Matorin) la 
patru copii valorile din dreapta sunt mai mari decât cele din stânga, iar la un 
copil valoarea din stânga este mai mare decât valoarea din dreapta. 
 

8.2.1.5. Chestionarul AUQUEI pentru evaluarea calității vieții 
copilului  

 
Chestionarul AUQUEI 94, 95, 96 (Autoquestionnaire Qualité de vie-Enfant-

Imagé – Autoevaluarea calității vieții prin imagine de copil) a fost folosit 
pentru estimarea calității vieții în ansamblul ei, el cuprinzând mai multe 
domenii ale vieții cotidiene, ale calității vieții copilului: familia, sănătatea, 
școlaritatea, timpul liber, autonomia, funcțiile și stima de sine. 

Evaluarea stării de bine se bazează pe un desen al unei fețe de copil aflat 
în patru ipostaze: o față foarte tristă cu o lacrimă, o față tristă, o față cu un mic 
zâmbet, o față foarte zâmbitoare, copilul urmând a colora rotundul de sub fața 
care corespunde stării lui. Pentru copiii care nu știu să citească, un adult le va 
citi fiecare întrebare. 

Acest chestionar cuprinde două părți. Prima parte a chestionarului este 
compusă din mai multe întrebări deschise, care permit copilului să identifice 
situațiile care corespund celor patru stări exprimate prin cele patru fețe. 
Această parte a chestionarului verifică dacă stările de mulțumire și cele de 
nemulțumire, exprimate prin cele patru fețe, sunt bine înțelese.  

A doua parte a chestionarului constă în precizarea, de către copil, a 
nivelului său de stare de bine, parcurgând cei 32 de itemi închiși, grupați în 
șapte domenii ale vieții cotidiene a copilului. Cotația itemilor se întinde         
de la 0 la 3, în funcție de fața aleasă: 0 – evaluare subiectivă foarte 
defavorabilă, 3 – evaluare subiectivă foarte favorabilă.  
 

Datele obținute în urma aplicării chestionarului AUQUEI pentru 
evaluarea calității vieții copilului sunt prezentate în tabelul de mai jos 
(Tabelul 10). 

 
Tabelul 10. Scoruri medii obținute pe itemi corespunzători unor domenii 

ale calității vieții 
Domeniu Item Scor mediu 
Familie când te gândești la tatăl tău 2,2 

când te gândești la mama ta  2,4 
când te joci cu frați/surori 1,8 
când mama ta, tatăl tău vorbesc despre tine 3,0 
când ești cu bunicii 3,0 

                                                           
94 Guirlet-Vibert, M., 2016, p. 12, 20. 
95 Lemétayer, F., Gueffier, M, 2006, p. 68-69. 
96 Eyraud, G., Fontaine, D., Méram, D., Oelsner, A. 2004, p. 16. 
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Sănătate când te duci la doctor 1,4 
când iei medicamente 1,6 
când rămâi la spital 0,6 
când te gândești la sănătatea ta 0,2 

Școlaritate în clasă 1,8 
când îți faci temele 2,4 
când primești calificative 1,8 

Timp liber când faci sport 2,8 
în timpul vacanțelor 3,0 
când citești o carte/faci un desen 1,4 
când te uiți la televizor 3,0 
de ziua ta de naștere 2,8 
în recreație 1,6 

Autonomie când te joci singur 1,6 
când dormi în altă parte decât acasă 1,2 
când te gândești că vei fi mare 3,0 
când ți se spune ce trebuie să faci 1,8 
când ești departe de familia ta 0,6 
seara, când te duci la culcare 1,8 

Funcții la masă cu familia ta 2,8 
când faci mișcare 2,8 
când mănânci 2,8 
noaptea, când dormi 2,0 
în timp ce răspunzi la aceste întrebări 3,0 

Stima de sine când te vezi într-o fotografie 2,2 
când prietenii tăi vorbesc despre tine 2,0 
când și se cere să arați ce știi să faci 2,8 

 
După cum se observă în Tabelul 10, cele mai mari scoruri au fost 

înregistrate pentru domeniile: 
- Familie: (3,0) la itemii „când mama ta, tatăl tău vorbesc despre tine” și 

„când ești cu bunicii”;  
- Timp liber: (3,0) la itemii „în timpul vacanțelor” și „când te uiți la 

televizor”; (2,8) la itemii „când faci sport”și „de ziua ta de naștere”;  
- Autonomie: (3,0) la itemul „când te gândești că vei fi mare”; 
- Funcții: (2,8) la itemii „la masă cu familia ta”, „când faci mișcare”, 

„când mănânci”; 
 - Stima de sine: (2,8) la itemul „când ți se cere să arați ce știi să faci”. 
Cele mai mici scoruri s-au înregistrat în domeniile: 
- Sănătate: la itemii „când te gândești la sănătatea ta” (0,2) și „când 

rămâi la spital” (0,6); 
- Autonomie: la itemul „când ești departe de familia ta” (0,6). 
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Aceste rezultate evidențiază dorința copiilor de a fi mai mult timp alături 
de familie, având în vedere faptul că ei sunt în regim de internat săptămânal 
sau semestrial. Scorurile foarte mari la itemii legați de sport și mișcare în 
general și plăcerea lor de a privi la televizor, ne mobilizează în îmbinarea 
acestor elemente în cadrul unor programe cu caracter ludic pentru educarea 
motricității și psihomotricității copiilor cu deficiență mintală. 

 

 
Figura 7. Scorul mediu pe fiecare item din domeniile calității vieții 
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Figura 7 ilustrează, prin scoruri mari și uniforme, că dorințele și 
preocupările din viața copiilor interogați rămân în sfera unor domenii precum: 
Funcții, Timp liber și Familie. Sunt fascinați de televizor și de mișcare în 
general. Își iubesc părinții și bunicii, sunt dornici de a colabora, răspunzând 
fără rețineri la întrebări, de a comunica, arătând ceea ce știu să facă.   

 
Tabelul 11. Scorurile obținute de subiecți la chestionarul privind 

calitatea vieții 
Subiecți Subiect1 Subiect 2 Subiect 3 Subiect 4 Subiect 5 
Scor 1,97 2,00 2,06 2,25 2,22 
 

După cum se vede în Tabelul 11, scorurile obținute de subiecți reflectă 
faptul că acești copii au o calitate bună a vieții și totodată se observă că aceste 
scoruri sunt foarte apropiate între ele.  
 

Tabelul 12. Indicatori statistici pentru calitatea vieții 
Indicatori  statistici Calitatea vieții 
Media 2,10 
Maxim 2,25 
Minim 1,97 
 

Conform Tabelului 12, media scorurilor obținute de cei cinci subiecți este 
bună (2,10), situată aproape la egală distanță de scorul minim (1,97) și, 
respectiv, scorul maxim (2,25). 
 

 
Figura 8. Reprezentarea grafică a scorurilor obținute de copii  
în urma aplicării chestionarului cu privire la calitatea vieții 

 
Figura 8 ilustrează faptul că toți copiii au obținut scoruri bune; acest 

lucru poate fi interpretat că nu le este indiferent stilul propriu de viață, își 
doresc mai mult și au fost sinceri în răspunsuri.  
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8.2.1.6. Chestionarul privind opinia subiecților la sfârșitul jocului 
interactiv virtual  

 
După desfășurarea primului joc interactiv virtual („Golf - Ocean Driver”) 

din Kinect Sports, sezonul 2, am aplicat un chestionar pentru obținerea 
feedback-ului (adaptare după Bossavit, B., 2016)97 privind bucuria participării 
copilului la joc, înțelegerea regulilor jocului, ușurința cu care s-a descurcat în 
joc, dorința de competiție, de progres și de a participa și la alte jocuri de acest 
fel. Acest chestionar (Tabelul 13) a cuprins un număr de 7 întrebări, 
răspunsurile fiind codificate cu literele A, B, C, unde A=1 punct, B=2 puncte, 
C=3 puncte, scorul maxim fiind de 21 puncte. Acest chestionar are următoarea 
cerință: Încercuiește litera care corespunde răspunsului tău pentru fiecare 
întrebare. 

 
Tabelul 13. Chestionar privind opinia subiecților la sfârșitul jocului 

interactiv virtual 
Nr. 
crt. 
 

Item 
 

Nu Așa și așa Da 

        
1. Ți-a plăcut  jocul? A B C 
2. A fost ușor jocul pentru tine? A B C 
3. Te-ai obișnuit repede să 

participi la joc? 
A B C 

4. Te-ai simțit bine în timpul 
jocului? 

A B C 

5. Ți-a plăcut să intri în 
competiție cu un alt copil? 

A B C 

6. Ți-ar plăcea să-l joci din 
nou? 

A B C 

7. Ți-ar plăcea să participi și la 
alte jocuri de acest fel? 

A B C 

 
 
Datele obținute în urma aplicării chestionarului privind opinia subiecților 

la sfârșitul jocului interactiv virtual sunt prezentate în tabelul de mai jos 
(Tabelul 14). 
 

 

                                                           
97 Bossavit, B. 2016, p. 260. 
 



32 
 

Tabelul 14. Scorul obținut de fiecare subiect la chestionarul aplicat după 
desfășurarea unui joc interactiv virtual 

Puncte 
Item 

Subiect 1 Subiect 2 Subiect 3 Subiect 4 Subiect 5 

1 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 
5 3 3 1 3 3 
6 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 

Total 
puncte 

21 21 19 21 21 

 
Conform Tabelului 14, în urma aplicării chestionarului după desfășurarea 

unui joc interactiv virtual (jocul „Golf - Ocean Driver”), un singur copil din 
cei cinci din lotul de subiecți a obținut un punctaj mai mic, 19 puncte; el nu a 
fost încântat că a intrat în competiție cu un alt copil. Punctajul celorlalți patru 
copii a fost de 21 de puncte (punctajul maxim) pentru fiecare.  

Pe ansamblu, toți copiii au fost încântați că au participat la acest joc.  
 

 
Figura 9. Punctajul obținut de fiecare subiect la chestionarul aplicat  

după desfășurarea unui joc interactiv virtual 
 

În Figura 9 se constată o apropiere a aprecierilor copiilor referitoare la 
participarea la un joc interactiv virtual (jocul „Golf - Ocean Driver”). 
 
 
 
 

 

7
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15

17

19

21

Subiect 1 Subiect 2 Subiect 3 Subiect 4 Subiect 5

puncte
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8.2.2. Elemente de teorie privind proiectarea și programarea 
didactică kinetoterapeutică și prospectări cu privire la posibilitățile de 
elaborare a acesteia 

Activitatea didactică pretinde instrumente de proiectare, evidență și 
programare a activității, știut fiind faptul că o proiectare bine întocmită ajută la 
o ordonare a muncii. 

Kinetoterapia folosește ca mijloc specific mișcarea, având drept scop 
recuperarea somato-funcțională, motrică și psihomotrică, iar în cazul 
deficiențelor parțial reversibile sau ireversibile, reeducarea funcțiilor 
compensatorii.98 

 În cadrul cercetării preliminare ne-am axat pe obiectivul ce urmărește 
găsirea de modalități noi și diversificate în scopul folosirii lor ulterioare în 
ameliorarea tulburărilor de motricitate și psihomotricitate. 

Educarea psihomotricității ocupă un loc important în terapia 
educațională, dacă ținem cont de faptul că, de cele mai multe ori, deficiența 
mintală este asociată cu deficiențele motrice.99  

În general, structura activității de kinetoterapie în învățământul special 
prezintă următoarele evenimente didactice: 

-moment organizatoric; 
-anunțarea temei și a obiectivelor noii activități; 
-pregătirea organismului pentru efort; 
-terapia specifică pentru realizarea obiectivelor operaționale; 
-revenirea organismului după efort; 
-aprecieri fnale. 
În cadrul cercetării preliminare, am realizat un model de propunere de 

proiect didactic, cu obiective, metode didactice, mijloace de învățământ și 
sisteme de acționare educativ-terapeutică abordate într-o manieră combinată, 
de tip tradițional cu cea de tip informatizat, ce a anticipat ideea modelului 
educativ-terapeutic conceput și aplicat în cercetarea experimentală. 

 
Model de propunere de proiect didactic 
 
Școala: Gimnazială Specială nr. 8 
Data: 10 mai 2017 
Durata activității: 35 minute 
Tip de deficiență: deficiență mintală ușoară 
Efectiv de elevi: 2 elevi 
Tema: Optimizarea capacității psihomotrice 
Mijloace de învățământ: MI1: mingi 

MI2: jocul Golf (CD-joc interactiv virtual) 
                                                           
98Kinetoterapie. Programă școlară. 2008, p. 2.     
99 Gherguț, A., 2005, p. 171. 
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MI3: senzorul Kinect Xbox 360 
MI4: consola Xbox 360 
MI5: televizor 
MI6: baloane de săpun 
 

Metode didactice:            MD1: expunerea  
MD2: conversația  
MD3: explicația  
MD4: demonstrația  
MD5: exercițiul      
MD6: evaluarea 

 
Obiective operaționale:  
- obiective cognitive:        OC1: -să memoreze regulile jocului; 

   OC2: -să identifice culorile obiectelor; 
   OC3: -să cunoască și să denumească deplasarea  

înainte/înapoi, în lateral (stânga/dreapta); 
- obiective psihomotorii:  OPM1: -să se orienteze corect în spațiu după țintă  

relativ mobilă, după semnal sonor, după  
culoare; 

 OPM2 : -să execute corect aruncări și prinderi ale  
mingii cu amândouă mâinile; 

 OPM3: -să execute exerciții de respirație; 
- obiective afective:           OA1: -să accepte relaționarea cu un alt copil; 

  OA2: -să adopte un comportament de fair-play. 
 

Desfășurarea activității 
 

Eveniment 
didactic 

Sisteme de acționare, 
jocuri 

Dozare Obiective Metode 
didact. 

Mijl. 
de înv.  

Obs. 

Moment 
organiza-
toric 
(1 min.) 

-asigurarea condițiilor 
necesare bunei 
desfășurări a 
activității.  

     

Anunțarea 
temei și a 
obiecti-
velor noii 
activități 
(1 min.) 

-prezentarea pe 
înțelesul elevilor a 
obiectivelor noii 
activități. 

  MD1   

Pregătirea 
organis-
mului 

-mers pe vârfuri; 
-mers pe călcâie; 
-alergare ușoară; 

  MD2 

MD3 

MD4 
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pentru 
efort 
(5 min.) 

-mobilizări ale 
capului și gâtului, 
trunchiului, 
membrelor superioare 
și membrelor 
inferioare. 

Terapia 
specifică 
pentru 
realizarea 
obiecti-
velor  
(24 min.) 

Jocuri pentru: 
1.corectarea și 
educarea spațială: 
-jocuri de executare a 
unor comenzi simple 
de deplasare în spațiu 
(după semnal sonor, 
după culoarea 
mingii): 
Fii atent la semnal! 
Ocupă locul indicat! 
-joc de recunoaștere 
și schimbare a 
direcției în funcție de 
poziția țintei 
(înainte/înapoi față de 
un obiect):  
Golf – Ocean Driver 
(joc interactiv virtual) 
2. coordonarea 
membrelor 
superioare: 
Mingea frige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5min. 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
10 
min. 
 
 
 
4 min. 

 
 
 
 
 
 
 
OC1; OC3 

OPM1 
 OC2; OC3 

OPM1 
 
 
 
OC1; OC3 

OPM1 
OA2 

 
OC1 
OPM2  
OA1 
OA2 

 
 
 
MD1 

MD2 

MD3 

MD4 

MD5 

MD6 

 

 

 

 

 

MD1 

MD2 

MD3 

MD4 

MD5 

MD6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MI1 

 
 
MI2 

MI3 

MI4 

MI5 

 
 
 
 
 
MI1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revenirea 
organis-
mului 
după efort 
(3 min.) 

-mers cu mișcarea 
brațelor pe inspir – 
expir 
-scuturarea brațelor și 
picioarelor. 
-Facem baloane de 
săpun!  

1 min. 
 
 
1 min. 
 
1 min. 

 
 
OPM3 

  
 
 
 
 
MI6 

 

Aprecieri 
finale 
(1 min.) 

-se apreciază verbal 
modul de participare 
a elevilor la activitate. 

  MD6   

 
Descrierea jocului „Golf – Ocean Driver” („Golf”) 
Este un joc motric interactiv virtual, din colecția Kinect Sports sezonul 2, 

joc bazat pe simularea mișcărilor. 
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Regulile jocului: Subiectul este dirijat pas cu pas în alegerea elementelor 
din meniu, controlul fiind deținut de acțiunea mâinii. De exemplu, pentru a 
selecta un sport din cele șase se ridică o mână, cu palma spre ecran, 
deplasând-o până se reperează mâna de pe ecran, dirijând apoi mâna spre jocul 
dorit. Odată jocul selectat, o mână trebuie ridicată deasupra capului, semn că 
jocul poate începe. Următorii pași depind de natura jocului: de exemplu, la 
jocul Golf  - Ocean Driver (Golf) (Figura 10) subiectul se poziționează în 
lateral, cu mâna preferată în partea exterioară (mâna nepreferată fiind spre 
ecran). Acest joc contribuie la orientarea spațială, subiectul fiind nevoit să-și 
adapteze poziția înainte de fiecare „lovire” executată cu mâinile împreunate, 
pentru a nimeri ținta, deplasându-se înainte sau înapoi. Este de asemenea util 
și pentru gestionarea acțiunilor. Astfel, dacă jucătorul se roteștește și „lovește” 
mingea fără o planificare corectă în prealabil, mingea va ajunge în apă, adică 
nu va ajunge pe insula cu puncte și acea „lovire” nu va fi punctată. La finalul 
jocului (după cele 10 mingi „lovite”) copilul primește imediat punctajul și este 
felicitat. Pentru o lovire în una din cele trei zone ale insulei, copilul primește: 
1 punct (zona verde), 2 puncte (zona mov), 3 puncte (zona roșie). 

Înainte de desfășurarea propriu-zisă a jocului, am făcut o scurtă 
prezentare a regulilor jocului, urmată de demonstrarea jocului, după care i-am 
îndrumat și ajutat pe copii în desfășurarea jocului. 
 

 

    
 

    
 

Figura 10. Secvențe din jocul interactiv virtual „Golf-Ocean Driver”(„Golf”) 
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CAPITOLUL 9. CONCLUZIILE CERCETĂRII PRELIMINARE 
 
Rezultatele testărilor confirmă ipotezele cercetării preliminare. 
Subiecții investigați, copii cu deficiență mintală, sunt atașați de familiile 

lor, își doresc să petreacă mai mult timp cu familia, acești copii fiind în regim 
de internat săptămânal sau semestrial; le place să facă mișcare, sport (dovadă 
pentru toate acestea fiind scorurile foarte bune obținute la domeniile Familie, 
Timp liber și Funcții, din chestionarul privind calitatea vieții copilului), fiind 
astfel confirmată prima ipoteză a cercetării preliminare. 

Pe plan motric și psihomotric, copiii au obținut scoruri ce evidențiază 
mici întârzieri la coordonarea membrelor superioare și la echilibrul static; 
întârzieri medii la schema corporală, orientarea spațială, orientarea temporală, 
coordonarea intersegmentară, coordonarea generală (Matorin), echilibrul 
dinamic; întârzieri mari la coordonarea membrelor inferioare, dexteritatea 
manuală, echilibrul dinamic (Bass), forța explozivă a membrelor inferioare, 
forța musculaturii abdominale; în ceea ce privește lateralitatea, ea este stabil 
definitivată pentru toți subiecții. Rezultatele obținute de acești copii la probele 
și testele aplicate au relevat astfel întârzieri la nivelul dezvoltării motrice și 
psihomotrice, dar nu la același nivel pentru toate componentele evaluate, 
confirmându-se în acest fel a doua ipoteză a cercetării preliminare. 

Răspunsurile date de copii la chestionarul despre joc și tehnologie și la 
chestionarul aplicat după desfășurarea unui joc interactiv virtual au evidențiat 
faptul că aceștia sunt fascinați de televizor, computer, telefoane mobile și sunt 
încântați de introducerea mijloacelor moderne în activitatea lor prioritară – 
jocul, confirmându-se astfel a treia ipoteză a cercetării preliminare. 

Subiecții s-au prezentat ca și grup omogen la majoritatea componentelor 
motricității și psihomotricității, excepție făcând coordonarea membrelor 
inferioare, coordonarea intersegmentară, echilibrul dinamic (Bass), forța 
explozivă a membrelor inferioare. Întrucât grupul de subiecți din cadrul 
cercetării preliminare s-a manifestat, în cadrul testărilor, ca și grup omogen la 
majoritatea componentelor motricității și psihomotricității, ne-a dat ulterior 
posibilitatea desfășurării jocurilor atât individual, cât și în echipă. Acest lucru 
accentuează ideea că, în cadrul activităților de kinetoterapie, se pot constitui, 
din copii cu diagnostic medical apropiat și ținând cont de particularitățile lor 
de vârstă și individuale, grupuri de lucru, fiind încurajată totodată relaționarea 
copil-copil, copii-profesor. De aceste aspecte vom ține cont în desfășurarea 
cercetării experimentale. 

În cadrul relației profesor de kinetoterapie – elev cu deficiență mintală, 
pe parcursul desfășurării cercetării preliminare, am avut ocazia să constatăm 
că elevii din grupul de subiecți sunt dornici de a comunica, de a le fi ascultate 
dorințele, de a li se recunoaște calitățile. Copiii au dovedit atașament față de 
profesor, străduindu-se să răspundă la toate solicitările și cât mai bine, 
așteptând intens să ajungă în etapa desfășurării jocului nou, promis.  
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Am întâlnit și aspecte cu impact negativ asupra comunicării/relaționării, 
urmărind gestionarea și remedierea lor. Copiii au întâmpinat dificultăți în 
efectuarea unor sarcini, din cauza neînțelegerii unor cerințe (în completarea 
chestionarelor, în efectuarea unor probe/teste sau în desfășurarea unor jocuri). 
Am remediat problema dând explicații pe înțelesul copiilor, folosind un limbaj 
adecvat și am oferit exemplificări cu diferite situații concrete. 

Am constatat din partea copiilor unele rețineri în comunicare și mai ales 
în acțiune, probabil, de teama de a nu greși unul în fața altuia (un copil, după 
ce a pierdut în fața colegului la unul dintre jocuri, și-a exprimat dorința de a 
participa la jocurile următoare singur). Am sesizat, de asemenea, dificultăți de 
atenție și de execuție. Ca soluție de depășire a situației, am purtat cu copilul o 
discuție sinceră, spunându-i/arătându-i ceea ce a făcut bine și ceea ce a greșit, 
sfătuindu-l ca pe viitor să fie mai atent; l-am încurajat, creându-i perspectiva 
de reușită pe viitor. 

Am observat tendința acestor copii de a renunța uneori atunci când 
întâmpină unele greutăți. Ca modalitate de gestionare și remediere, am adoptat 
o atitudine caldă, răbdătoare, încurajatoare, sfătuindu-i să fie mai atenți, mai 
muncitori, pentru a reuși. 

Atunci când am sesizat unele atitudini necolegiale, le-am cerut copiilor să 
aibă o atitudine de fair-play. 

Despre relația părinte – copil cu deficiență mintală, atât cât am putut 
consta în cadrul acestei cercetări preliminare, putem face următoarele 
afirmații: toți copiii din lotul de subiecți își iubesc părinții și bunicii, frații și 
surorile, dorind să petreacă mai mult timp în mijlocul familiei. 

Relația profesor de kinetoterapie – părinte al copilului cu deficiență 
mintală a fost îngreunată de faptul că părinții acestor copii că au unele rețineri 
în a comunica sau a colabora.  

În vederea obținerii acordului pentru participarea copiilor la acest studiu, 
le-am oferit părinților informații suplimentare legate de desfășurarea 
activităților, le-am răspuns la întrebări,  le-am lăsat timp de gândire. În același 
timp, am urmărit să aflăm cât mai multe lucruri despre copii, informații utile 
pentru această cercetare. Părinții care și-au dat acordul pentru participarea 
copiilor la activități în care se folosesc mijloace moderne au văzut în aceasta o 
posibilitate de a veni în folosul copiilor, mai ales pe plan comportamental. În 
discuțiile cu părinții, le-am explicat că o colaborare mai strânsă cu școala este 
în avantajul copilului.   

Din toate constatările menționate mai sus, concluzionăm că ipotezele și 
scopul cercetării preliminare au fost atinse și ne-au permis trecerea la 
cercetarea experimentală. 
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PARTEA a III-a 
INTERVENȚIA KINETOTERAPEUTICĂ PRIN  

PROGRAME CU CARACTER LUDIC ÎN AMELIORAREA 
TULBURĂRILOR DEFICIENȚEI MINTALE 

 
CAPITOLUL 10. TEHNOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

EXPERIMENTALE DE VERIFICARE ȘI AMELIORARE 
 
10.1. Premise 
Printre premisele de la care am plecat în cercetarea experimentală au fost:  
-jocul, parte componentă a terapiei prin mișcare, poate fi folosit ca 

metodă de intervenție educativ-terapeutică, pentru a obține progres în sfera 
motricității și psihomotricității; 

-prin intermediul unor softuri și dispozitive tehnologice moderne, jocul 
motric interactiv virtual poate fi inclus în programe cu caracter ludic, alături 
de jocul motric clasic, în cadrul intervenției kinetoterapeutice pentru 
ameliorarea tulburărilor motrice și psihomotrice întâlnite la copiii cu 
deficiență mintală. 

 
10.2. Scop 
Scopul cercetării experimentale a constat în elaborarea, aplicarea și 

constatarea eficienței modelului educativ-terapeutic alcătuit din programe cu 
caracter ludic (folosind jocuri motrice clasice și jocuri motrice interactive 
virtuale) în activitatea de kinetoterapie, pentru ameliorarea tulburărilor motrice 
și psihomotrice la copilul cu deficiență mintală.  
 

10.3. Obiective 
Pentru realizarea cercetării experimentale, am stabilit următoarele 

obiective de verificare și ameliorare: 
-identificarea și utilizarea unei game cât mai variate de posibilități de 

intervenție kinetoterapeutică, folosind jocul, pentru ameliorarea tulburărilor 
deficienței mintale; 

-elaborarea unui model educativ – terapeutic de ameliorare a tulburărilor 
motrice și psihomotrice la copilul cu deficiență mintală ușoară, model alcătuit 
din jocuri motrice clasice și jocuri motrice interactive virtuale;  

-observarea interesului de participare a copilului cu deficiență mintală la 
activități kinetoterapeutice folosind jocuri motrice interactive virtuale, în 
cadrul unor programe cu caracter ludic. 

 
10.4. Sarcini 
Printre sarcinile cercetării experimentale s-au numărat: 
-fixarea etapelor cercetării experimentale; 
-stabilirea grupului experimental și a grupului de control; 
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-obținerea acordului conducerii școlii și al părinților copiilor din grupul 
experimental pentru a fi fotografiați, cu mențiunea protejării identității 
copiilor;  

-aplicarea probelor și a testelor în vederea cunoașterii gradului de 
dezvoltare motrică și psihomotrică a copiilor, în cadrul testării inițiale; 

-constatarea tulburărilor motrice și psihomotrice întâlnite la copiii din 
ambele grupuri de subiecți; 

-elaborarea programelor de intervenție kinetoterapeutică în vederea 
ameliorării tulburărilor motrice și psihomotrice întâlnite la copiii din grupul 
experimental; 

-aplicarea programelor de intervenție kinetoterapeutică folosind o gamă 
variată de jocuri motrice, atât clasice, cât și interactive virtuale; 

-aplicarea chestionarului pentru a constata gradul de satisfacție a copiilor 
din grupul experimental, privind participarea la activități care includ jocuri 
interactive virtuale;  

-testarea finală a subiecților din ambele grupuri; 
-prelucrarea, analiza și interpretarea datelor obținute la testarea inițială și 

la testarea finală; 
-formularea concluziilor. 
 
10.5. Ipoteze 
În cercetarea experimentală am pornit de la umătoarele ipoteze: 
-folosirea unor programe cu caracter ludic în activitatea de kinetoterapie 

amplifică efectele educativ-terapeutice de ameliorare a tulburărilor motrice și 
psihomotrice la copilul cu deficiență mintală; 

-modelul educativ-terapeutic conceput de noi, alcătuit din jocul motric 
clasic și jocul motric interactiv virtual, reprezentând și mijloace și metode de 
învățare la acești copii, contribuie la ameliorarea tulburărilor motrice și 
psihomotrice, cu efecte benefice și asupra calității vieții copiilor; 

-jocul motric interactiv virtual, ca parte a tehnicii moderne, foarte 
atrăgătoare pentru toți copiii, aduce un plus de motivare în participarea 
copilului deficient mintal la desfășurarea activităților de kinetoterapie. 

 
10.6. Metode și tehnici de cercetare  
Metodele de cercetare folosite au fost stabilite în conformitate cu 

obiectivele și ipotezele cercetării: metoda și tehnica studiului bibliografic, 
metoda observației pedagogice, metoda convorbirii, metoda și tehnica 
înregistrării, metoda experimentului pedagogic, metoda și tehnica logică, 
metoda statistico-matematică, metoda și tehnica grafică-computerizată. 
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CAPITOLUL 11. ORGANIZAREA  ȘI  DESFĂȘURAREA 
CERCETĂRII  EXPERIMENTALE 
 
11.1. Organizarea cercetării experimentale 
11.1.1. Cadrul general de organizare a cercetării experimentale  
Cercetarea experimentală s-a desfășurat la Școala Gimnazială Specială     

nr. 2, București, sector 2, sub formă de experiment longitudinal, provocat, 
constatativ și comparativ.  

Experimentul s-a desfășurat în cadrul activităților de kinetoterapie, pe 
perioada anului școlar 2017 – 2018, ținând cont de structura lui, fiecare copil  
din grupul experimental fiind inclus în programul kinetoterapeutic de           
două ori pe săptămână. Durata unei activități de kinetoterapie a fost de 45 de 
minute.  

 
11.1.2. Etapele cercetării experimentale 
Cercetarea experimentală propriu-zisă s-a desfășurat în trei etape: 
-etapa de testare inițială, desfășurată la începutul anului școlar, a constat 

în aplicarea de probe și teste motrice și psihomotrice, în scopul depistării 
tulburărilor întâlnite la copiii cu deficiență mintală din ambele grupuri; 

-etapa de intervenție a constat în desfășurarea timp de un an școlar a unor 
activități de kinetoterapie cu caracter ludic pentru ameliorarea tulburărilor 
motrice și psihomotrice întâlnite la subiecții din grupul experimental, respectiv 
absența unor astfel de activități de kinetoterapie la grupul de control; 

-etapa de testare finală, desfășurată la sfârșitul anului școlar, a constat în 
aplicarea acelorași probe și teste ca la testare inițială, la ambele grupuri 
(experimental și de control). Menționăm că, pentru obținerea feedback-ului,  
subiecții din grupul experimental au primit, la sfârșitul desfășurării ultimului 
joc interactiv virtual,  un chestionar ce a urmărit gradul de satisfacție privind 
participarea la activități care includ jocuri motrice interactive virtuale. 

 
11.1.3. Subiecții cercetării experimentale 
Subiecții cercetării experimentale, în număr de 20 de elevi de la         

Școala Gimnazială Specială nr. 2 din București, copii cu deficiență mintală 
ușoară (DMU), din învățământul primar, au fost repartizați în două grupuri:  
10 subiecți (S1–S10) care frecventează regulat întregul program de          
după-amiază (rezervat terapiilor) au alcătuit grupul experimental, iar ceilalți 
10 subiecți (S11–S20) au alcătuit grupul de control. 
 

11.1.4. Logistica folosită în cercetarea experimentală 
În cercetarea experimentală, am folosit o gamă largă de materiale 

didactice pentru desfășurarea jocurilor motrice interactive virtuale (prezentate 
în partea de cercetare preliminară) și materiale didactice pentru desfășurarea 
jocurilor motrice clasice.   



 

11.2. Desfășurarea cercet
Cercetarea experimentală s

tulburărilor psihomotrice 
grupul experimental, prin programe de kinetoterapie cu 

 
11.2.1. Sistemul de măsurare, apreciere 
 Măsurarea, aprecierea 

teste, ca și la cercetarea preliminar
cu mențiunea că subiecții din 
(Chestionarul privind opinia 
desfășurarea ultimului joc interactiv virtual

 
11.2.2. Intervenția kinetoterapeutic

programelor de interven
și motrice la elevii cu deficienț

 
Intervenția kinetoterapeutic

psihomotrice întâlnite la 
după un model educativ-
noi am urmărit educarea motricită
mintală, folosind atât mijloace de învă
clasice, cât și mijloace de înv
virtuale, în cadrul unor programe cu caracter ludic
noi, poate fi folosit 
învățământul special. 

 

 
Figura 11. Model educativ

 
Pentru fiecare activitate am stabilit obiective opera

optimizarea capacității psihomotrice, obiective grupate în: cognitive, 
psihomotorii și afective. 
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șurarea cercetării experimentale 
Cercetarea experimentală s-a desfășurat în vederea

tulburărilor psihomotrice și motrice întâlnite la elevii cu deficienț
grupul experimental, prin programe de kinetoterapie cu caracter ludic.

Sistemul de măsurare, apreciere și evaluare 
aprecierea și evaluarea le-am realizat prin acelea

și la cercetarea preliminară, aplicate subiecților din ambele grupuri, 
ții din grupul experimental au primit și un chestionar 

privind opinia subiecților din grupul experimental 
șurarea ultimului joc interactiv virtual). 

ția kinetoterapeutică – elaborarea și desf
programelor de intervenție pentru ameliorarea tulburărilor psihomotrice 
și motrice la elevii cu deficiență mintală ușoară (DMU) 

ția kinetoterapeutică destinată ameliorării tulburărilor motrice 
psihomotrice întâlnite la subiecții din grupul experimental, am desfă

-terapeutic (reprezentat grafic în Figura 
educarea motricității și psihomotricității copiilor cu deficienț

atât mijloace de învățământ tradiționale – 
și mijloace de învățământ moderne – jocuri motrice interactive 

în cadrul unor programe cu caracter ludic. Acest model, conceput de 
fi folosit și pentru alte activități educativ-terapeutice din 

Model educativ-terapeutic pentru programe cu caracter ludic

fiecare activitate am stabilit obiective operaționale privind 
ții psihomotrice, obiective grupate în: cognitive, 

 

șurat în vederea ameliorării 
și motrice întâlnite la elevii cu deficiență mintală din 

caracter ludic. 

prin aceleași probe și 
ților din ambele grupuri, 

și un chestionar 
din grupul experimental după 

și desfășurarea 
tulburărilor psihomotrice 

ameliorării tulburărilor motrice și 
am desfășurat-o 

Figura 11), prin care 
ții copiilor cu deficiență 

 jocuri motrice 
jocuri motrice interactive 

model, conceput de 
terapeutice din 

 

terapeutic pentru programe cu caracter ludic 

ționale privind 
ții psihomotrice, obiective grupate în: cognitive, 
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Am întocmit o proiectare globală, cu obiective de referință și obiective 
operaționale, incluzând o gamă largă de jocuri motrice clasice și jocuri 
motrice interactive virtuale aferente fiecărui obiectiv operațional. Pentru 
eficientizarea intervenției kinetoterapeutice, am elaborat proiecte didactice, 
conținând programe cu caracter ludic, din care prezentăm unul (Proiect 
didactic 1). 
 
Proiect didactic 1 
 
Școala Gimnazială Specială nr. 2 
Durata activității: 45 minute 
Tip de deficiență: deficiență mintală ușoară 
Efectiv de elevi: 2-3 elevi 
Tema: Optimizarea capacității psihomotrice 
 
Mijloace de învățământ: MI1: bancă de gimnastică  

MI2: mingi  
MI3: coșulețe 
MI4: senzorul Kinect Xbox One 
MI5: laptop cu jocul interactiv virtual 
MI6: monitor TV 
MI7: tobă  
MI8: cretă 
MI9: dispozitive de suflat (giroscop) 
MI10: gimball 

 
Metode didactice:            MD1: expunerea  

MD2: conversația  
MD3: explicația  
MD4: demonstrația  
MD5: exercițiul      
MD6: evaluarea 
MD7: jocul didactic 

 
Obiective operaționale:  
- obiective cognitive:        OC1: -să memoreze regulile jocului; 

 OC2: -să desfășoare jocuri de educare a echilibrului; 
 OC3: -să desfășoare jocuri de recunoaștere și de  

denumire a părților propriului corp /ale altei 
persoane; 

   OC4: -să desfășoare jocuri de cunoaștere a  
noțiunilor de lateralitate (stânga-dreapta) la  
propria persoană/la altă persoană; 
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 OC5: -să desfășoare jocuri de orientare temporală; 
 

- obiective psihomotorii:  OPM1 : -să răspundă corect la comenzile din joc  
referitoare la menținerea anumitor poziții ale 
corpului; 

 OPM2 : -să răspundă corect la comenzile din joc  
referitoare la menținerea echilibrului în  
mișcare; 

 OPM3: -să răspundă corect la comenzile din joc  
referitoare la schema corporală; 

 OPM4 : -să răspundă corect la comenzile din joc  
referitoare la noțiunile de lateralitate (stânga- 
dreapta); 

OPM5 : -să răspundă corect la comenzile din joc  
referitoare la respectarea unui anumit ritm al  
mișcării; 

OPM6:-să execute exerciții de respirație și de  
relaxare; 

 
- obiective afective:          OA1: -să accepte relaționarea cu un alt copil; 

 OA2: -să adopte un comportament de fair-play. 
 

Desfășurarea activității 
 

Eveniment 
didactic 

Sisteme de acționare, 
jocuri 

Dozare Obiective Metode 
didact. 

Mijl. 
de înv.  

Obs. 

Moment 
organiza-
toric 
(1 min.) 

-asigurarea condițiilor 
necesare bunei 
desfășurări a 
activității.  

     

Anunțarea 
temei și a 
obiecti-
velor noii 
activități 
(1 min.) 

-prezentarea pe 
înțelesul elevilor a 
obiectivelor noii 
activități. 

  MD1   

Pregătirea 
organis-
mului 
pentru 
efort 
(5 min.) 

-mers pe vârfuri; 
-mers pe călcâie; 
-alergare ușoară; 
-exerciții dinamice 
libere, de mobilizare 
a capului și gâtului, 
trunchiului, 

1 min. 
1 min. 
1 min. 
 
2 min. 

  
MD2 

MD3 

MD4 
MD5 
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membrelor superioare 
și membrelor 
inferioare. 

 
Terapia 
specifică 
pentru 
realizarea  
obiecti-
velor  
(32 min.) 

Jocuri:  
1.Furnicuța harnică  
(pentru educarea 
echilibrului dinamic) 
 
2.Stai cum îți spun eu 
(pentru educarea 
echilibrului static) 
 
3. Do Like – Repetiții 
ale mișcării  
(joc interactiv virtual) 
(pentru educarea 
schemei corporale și a 
lateralității) 
 
4.Mergi în ritmul dat 
de mine  
(pentru educarea 
orientării temporale) 

 
 
6 min. 
 
 
 
6 min. 
 
 
 
14 
min. 
 
 
 
 
 
6 min. 
 

 
OC1; OC2 

OPM2 
OA1 

 
OC1; OC2 

OPM1 
OA1;OA2 

  
OC1; OC3 

OC4 

 OPM3 
OPM4 

 
 
 
OC1; OC5 

OPM5 
 

 
 
 
 
 
 
 
MD1 

MD2 

MD3 

MD4 

MD5 

MD6 

MD7 

 

 

 
MI1 

MI2 

MI3 

 
MI1 

 
 
 
MI4 

MI5 

MI6 

 
 
 
 
MI7 

MI8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revenirea 
organis-
mului 
după efort 
(5 min.) 

-mers cu mișcarea 
brațelor pe inspir – 
expir 
-scuturarea brațelor și 
picioarelor. 
5. Giroscopul 
6. Relaxare pe 
gimball 
 (joc de relaxare) 

1 min. 
 
 
1 min. 
 
1 min. 
 
2 min. 

 
 
 
 
 
OPM6 

 
MD1 

MD2 

MD3 

MD4 

MD5 

MD7 

 
 
 
 
 
MI9 
 
MI10 

 

Aprecieri 
finale 
(1 min.) 

-se apreciază verbal 
modul de participare 
a elevilor la activitate. 

  MD6   

 
În cadrul acestei activități de kinetoterapie, folosind modelul nostru 

educativ-terapeutic, am desfășurat în veriga principală („Terapia specifică 
pentru realizarea obiectivelor”) trei jocuri clasice și un joc interactiv virtual, 
iar în penultima verigă („Revenirea organismului după efort”), două jocuri 
clasice. 

La începutul fiecărui joc, am prezentat regulile și am făcut o demonstrație 
de joc, am răspuns întrebărilor venite din partea elevilor, clarificând astfel 
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unele neînțelegeri privind desfășurarea jocului. În timpul desfășurării jocului, 
i-am supravegheat permanent pe copii, i-am încurajat atunci când întâmpinau 
dificultăți în executarea unei sarcini sau când greșeau, iar la finalul fiecărui joc 
am făcut aprecieri. Copiii au fost cooperanți, străduindu-se să realizeze cât mai 
bine sarcinile, respectând regulile jocurilor, având o atitudine de fair-play. 

Prezentăm câteva secvențe din desfășurarea jocului    motric interactiv 
virtual „Do Like” („Faci așa”) –IV.Repetiții ale mișcării (Figura 12). 
 

 

 
Ridică brațul tău drept de 3 ori. 

 

 
 

 

 
Bate cu piciorul tău stâng de 3 ori. 

 

 
 

 

 
Atinge cu mâinile vârfurile 

picioarelor de 3 ori. 

 
 

 

 
Ridică brațul tău stâng de 3 ori. 

 

 
 

Figura 12. Imagini din jocul motric interactiv virtual   
„Do Like” ( „Faci așa”) – IV. Repetiții ale mișcării 
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Ridică amândouă brațele de 3 ori. 

 

 
 

 

 
Sari pe piciorul tău drept de 3 ori. 

 

 
  

 

 
Bate cu piciorul tău drept de 3 ori. 

 

 
 

 

 
Sari pe piciorul tău stâng de 3 ori. 

 

 
 

Figura 12. Imagini din jocul motric interactiv virtual   
„Do Like” („Faci așa”) – IV. Repetiții ale mișcării (continuare) 
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Pune mâinile pe cap de 3 ori. 

 

 
 

Figura 12. Imagini din jocul motric interactiv virtual   
„Do Like” („Faci așa”) – IV. Repetiții ale mișcării (continuare) 

 
Din partea de revenire a organismului după efort, prezentăm imagini   

dintr-un joc clasic, adresat funcției respiratorii, jocul Giroscopul (Figura 13), 
folosind ca mijloc didactic un obiect din hârtie, în acțiune – giroscopul. Foarte 
atractive pentru copii au fost și alte jocuri cu obiecte din hârtie, în acțiune. 

 
 

 
 

 

 
 

Figura 13. Imagini din jocul „Giroscopul” 
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11.3. Stocarea, procesarea și interpretarea datelor obținute la 
testarea inițială și la testarea finală 

Pentru rigurozitatea interpretării rezultatelor, nivelul inițial și final al 
componentelor motricității și psihomotricității copiilor din grupul 
experimental a fost comparat cu cel al copiilor din grupul de control. 

Rezultatele obținute la probele și testele aplicate la testarea inițială și la 
testarea finală au fost stocate, procesate și interpretate, realizându-se 
comparații intragrupale și comparații intergrupale, folosindu-ne de următorii 
indicatori statistici: valoarea medie, abaterea medie, mediana, modul, abaterea 
standard, coeficientul de variabilitate, valoarea t calculată (t Stat), valoarea p 
(probabilitatea de a face eroare dacă respingem ipoteza nulă), pragul de 
semnificație α (α = 0,05), valoarea critică a lui t (t Critical), coeficientul de 
corelație (ce măsoară gradul de legătură statistică dintre variabile cantitative). 

În continuare exemplificăm pentru câteva probe și teste aplicate. 
 
11.3.1. Proba de schemă corporală  

 
Tabelul 15. Indicatori statistici pentru schema corporală la testarea 

inițială și testarea finală 
Indicatori  
statistici 
                                 Grup 

Schema corporală 
Grup experimental Grup de control 
Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Media 7,50 9,60 7,10 7,60 
Abaterea medie  1,02 0,48 0,83 1,2 
Maxim 9 10 9 10 
Minim 6 9 6 6 
Mediana 7,50 10 7 7,5 
Modul 7 10 7 7 
Abaterea standard 1,08 0,51 0,87 1,26 
Coeficient de variabilitate 14,40 5,37 12,33 16,64 
Valoarea  t  Stat (calculată) 9 2,236 
Valoarea  p 0,000 0,052 
Valoarea  t Critical (din tabel) 2,262 2,262 

 
Din Tabelul 15 se constată că, pentru schema corporală, la grupul 

experimental, parametrii de nivel (media, mediana și modul) arată că 
rezultatele înregistrate gravitează în jurul valorii centrale, atât la testarea 
inițială, cât și la testarea finală. Abaterea medie și abaterea standard, fiind 
mici, indică faptul că rezultatele au aria de repartiție în jurul valorii centrale. 
Distribuția este aproape simetrică. Coeficientul de variabilitate fiind sub 35%, 
intensitatea variației (variația abaterii standard față de medie) este redusă, ceea 
ce indică un grup omogen, atât la testarea inițială, cât și la testarea finală. 
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Valoarea lui t Stat (9) fiind mai mare decât valoarea t Critical (2,262) din 
tabel, iar p=0,000 deci p<0,05 se respinge ipoteza nulă și există diferență înalt 
semnificativă între mediile celor două testări. 

La grupul de control, pentru schema corporală, coeficientul de 
variabilitate fiind sub 35%, indică un grup omogen, atât la testarea inițială, cât 
și la testarea finală. Valoarea lui t Stat (2,236) este mai mică decât valoarea     
t Critical (2,262), iar p = 0,052 deci p>0,05 și astfel nu se respinge ipoteza 
nulă și deci nu există diferență semnificativă între mediile celor două testări.  
 

Tabelul 16. Indicatori statistici pentru compararea mediilor la schema 
corporală 
Testare Grup Media  F p t Stat p t Critical 
Testare 
inițială 

Grup 
experimental 

7,50  
1,521 

 
0,270 

 
0,909 

 
0,374 

 
2,100 

Grup de 
control 

7,10 

Testare 
finală 

Grup 
experimental 

9,60  
0,166 

 
0,006 

 
4,629 

 
0,000 

 
2,178 

Grup de 
control 

7,60 

 
Conform Tabelului 16, la testarea inițială, valoarea calculată a lui t             

(t Stat=0,909) este mai mică decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,100), iar  
p = 0,374 deci p>0,05 nu se respinge ipoteza nulă și deci nu există diferență 
semnificativă între mediile celor două grupuri. Acest lucru înseamnă că cele 
două grupuri au plecat de la același nivel al achizițiilor. 

La testarea finală, valoarea calculată a lui t (t Stat=4,629) este mai mare 
decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,178), iar p = 0,000 deci p<0,05 și 
astfel se respinge ipoteza nulă, există diferență înalt semnificativă între 
mediile celor două grupuri, explicată  prin intervenția kinetoterapeutică prin 
programe cu caracter ludic asupra grupului experimental. Grupul de control, 
care nu a fost supus intervenției kinetoterapeutice, a înregistrat la testarea 
finală o creștere a mediei pentru schema corporală, acest lucru datorându-se 
achizițiilor dobândite în cursul anului școlar la alte discipline. 
 

Tabelul 17. Diferența de scor pentru schema corporală  
Grup Grup experimental Grup de control 
Probă/test Media scorurilor Diferența 

de scor 
(Final – 
Inițial) 

Media scorurilor Diferența 
de scor 
(Final – 
Inițial) 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Schemă 
corporală 

7,50 9,60 2,10 
(28%) 

7,10 7,60 0,50 
(7,04%) 



 

În Tabelul 17 se 
experimental, în urma interven
ludic, s-a înregistrat o cre
cea finală, ameliorarea fiind de 28%.

La grupul de control, care nu a beneficiat de
prin programe cu caracter ludic, s
finală, o creștere a mediei de 0,50 unit
 

Figura 14. Evoluția scorului mediu pentru schema corporal
 

Figura 14 evidențiaz
mediei scorurilor la grupul experimental fa
 

Figura 15. Reprezentarea grafică a diferen

 

grup experimental

28%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

grup experimental
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 observă că, pentru schema corporală, la grupul 
experimental, în urma intervenției kinetoterapeutice prin programe cu caracter 

a înregistrat o creștere a mediei de 2,10 unități, între testarea inițial
cea finală, ameliorarea fiind de 28%. 

control, care nu a beneficiat de intervenția kinetoterapeutic
prin programe cu caracter ludic, s-a înregistrat, între testarea ini

ștere a mediei de 0,50 unități, reprezentând 7,04%. 

ția scorului mediu pentru schema corporală, la fiecare grup 

țiază, pentru schema corporală, o creștere mai mare a 
mediei scorurilor la grupul experimental față de grupul de control. 

. Reprezentarea grafică a diferenței de scor pentru schema 
corporală, la fiecare grup 

grup experimental grup de control

28%

7,04%

grup experimental grup de control

Medie (T.I.)

Medie (T.F.)

că, pentru schema corporală, la grupul 
ției kinetoterapeutice prin programe cu caracter 

ți, între testarea inițială și 

ția kinetoterapeutică 
a înregistrat, între testarea inițială și cea 

 

 
ă, la fiecare grup  

ștere mai mare a 
ă de grupul de control.  

 
ței de scor pentru schema 

 

 

Medie (T.I.)

Medie (T.F.)
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Figura 15 ilustrează o îmbunătățire a scorului mediu cu 28% pentru 
schema corporală la grupul experimental și cu 7,04% la grupul de control, 
semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor mult mai mare la grupul 
experimental, care a beneficiat de intervenția kinetoterapeutică prin programe 
cu caracter ludic, față de grupul de control, care nu a beneficiat de o astfel de 
intervenție. 
 

11.3.2. Proba de orientare spațială 
 

Tabelul 18. Indicatori statistici pentru orientarea spațială la testarea 
inițială și testarea finală  
Indicatori  
statistici 
                                  Grup 

Orientarea spațială 
Grup experimental Grup de control 
Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Media 7,60 9,70 7,50 7,80 
Abaterea medie  0,80 0,45 0,80 1,24 
Maxim 9 10 9 10 
Minim 7 9 6 6 
Mediana 7 10 7,50 8 
Modul 7 10 7 8 
Abaterea standard 0,84 0,48 0,84 1,31 
Coeficient de variabilitate 11,09 4,97 11,33 16,87 
Valoarea  t  Stat (calculată) 9 1,152 
Valoarea  p 0,000 0,278 
Valoarea  t Critical (din 
tabel) 

2,262 2,262 

 
Din Tabelul 18 se constată că, pentru orientarea spațială, la grupul 

experimental, parametrii de nivel (media, mediana și modul) arată că 
rezultatele înregistrate tind spre valoarea centrală, atât la testarea inițială, cât și 
la testarea finală. Abaterea medie și abaterea standard, fiind mici, denotă 
faptul că rezultatele au aria de repartiție în jurul valorii centrale. Distribuția 
este aproape simetrică; coeficientul de variabilitate, fiind mic (sub 35%), 
indică un grup omogen, atât la testarea inițială, cât și la testarea finală. 
Deoarece valoarea lui     t Stat (9) este mai mare decât valoarea lui t Critical 
(2,262), iar p=0,000 deci p<0,05 se respinge ipoteza nulă, existând diferență 
înalt semnificativă între mediile celor două testări. 

La grupul de control, pentru orientarea spațială, coeficientul de 
variabilitate este sub 35%, indicând un grup omogen, atât la testarea inițială, 
cât și la testarea finală. Valoarea lui t Stat (1,152) este mai mică decât valoarea 
lui  t Critical (2,262), iar p = 0,278 deci p>0,05 și astfel nu se respinge ipoteza 
nulă și deci nu există diferență semnificativă între mediile celor două testări.  
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Tabelul 19. Indicatori statistici pentru compararea mediilor pentru 
orientarea spațială 
Testare Grup 

 
Media  F p t Stat p t 

Critical 
Testare 
inițială 

Grup 
experimental 

7,60  
0,984 

 
0,490 

 
0,264 

 
0,794 

 
2,100 

Grup de 
control 

7,50 

Testare 
finală 

Grup 
experimental 

9,70  
0,134 

 
0,003 

 
4,284 

 
0,001 

 
2,200 

Grup de 
control 

7,80 

 
Conform Tabelului 19, la testarea inițială, valoarea calculată a lui t             

(t Stat=0,264) este mai mică decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,100), iar  
p = 0,794 deci p>0,05 nu se respinge ipoteza nulă și deci nu există diferență 
semnificativă între mediile celor două grupuri. Acest lucru înseamnă că cele 
două grupuri au plecat de la același nivel al achizițiilor, la începutul studiului 
experimental. 

La testarea finală, valoarea calculată a lui t (t Stat=4,284) este mai mare 
decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,200), iar p = 0,001 deci p<0,05 se 
respinge ipoteza nulă și există diferență foarte semnificativă între mediile 
celor două grupuri, explicată prin intervenția kinetoterapeutică prin programe 
cu caracter ludic asupra grupului experimental. În același timp, observăm că și 
grupul de control, care nu a fost supus intervenției kinetoterapeutice, a 
înregistrat la testarea finală o ușoară creștere a mediei pentru orientare spațială 
(media finală fiind mai mare decât media inițială), acest lucru datorându-se 
achizițiilor dobândite în cursul anului școlar la alte discipline. 
 

Tabelul 20. Diferența de scor pentru orientarea spațială 
Grup Grup experimental Grup de control 
Probă/test Media scorurilor Diferența 

de scor 
(Final – 
Inițial) 

Media scorurilor Diferența 
de scor 
(Final – 
Inițial) 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Orientarea 
spațială 

7,60 9,70 2,10 
(27,63%) 

7,50 7,80 0,30 
(4%) 

 
În Tabelul 20 se observă că, pentru orientarea spațială, la grupul 

experimental, în urma intervenției kinetoterapeutice prin programe cu caracter 
ludic, s-a înregistrat o creștere a mediei de 2,10 unități, între testarea inițială și 
cea finală, ameliorarea fiind de 27,63%. 



 

La grupul de control, care nu a beneficiat de interven
prin programe cu caracter ludic, s
finală, o creștere a mediei de 0,30 unit

 

Figura 16. Evolu

 
Figura 16 eviden

experimental s-a înregistrat o cre
grupul de control.  

 

Figura 17. Reprezentarea grafică a diferen

Figura 17 ilustrează, pentru
scorului mediu cu 27,63% la grupul experimental 
control, semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor mult mai mare la grupul 
experimental, care a beneficiat de interven
cu caracter ludic, față de grupul de control, care nu a beneficiat de o astfel
intervenție. 
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La grupul de control, care nu a beneficiat de intervenția kinetoterapeutic
prin programe cu caracter ludic, s-a înregistrat, între testarea ini

ștere a mediei de 0,30 unități, reprezentând 4%. 

. Evoluția scorului mediu pentru orientarea spațial
la fiecare grup 

evidențiază că, pentru orientarea spațial
a înregistrat o creștere mai mare a mediei scorurilor faț

. Reprezentarea grafică a diferenței de scor pentru orientarea 
spațială, la fiecare grup 

 
ilustrează, pentru orientarea spațială, o îmbunătă

scorului mediu cu 27,63% la grupul experimental și cu 7,04% la grupul de 
control, semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor mult mai mare la grupul 
experimental, care a beneficiat de intervenția kinetoterapeutică prin programe 

ă de grupul de control, care nu a beneficiat de o astfel

grup experimental grup de control

27,63%

4%

grup experimental grup de control

Medie (T.I.)

Medie (T.F.)

ția kinetoterapeutică 
între testarea inițială și cea 

 
ția scorului mediu pentru orientarea spațială,  

țială, la grupul 
ștere mai mare a mediei scorurilor față de 

 
ței de scor pentru orientarea 

, o îmbunătățire a 
7,04% la grupul de 

control, semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor mult mai mare la grupul 
ă prin programe 

ă de grupul de control, care nu a beneficiat de o astfel de 

 

 

Medie (T.I.)

Medie (T.F.)
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11.3.3. Proba de orientare temporală  
 

Tabelul 21. Indicatori statistici pentru orientarea temporală la testarea 
inițială și testarea finală  
Indicatori  
statistici 
                                   Grup 

Orientarea temporală 
Grup experimental Grup de control 
Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Media 4,10 4,80 3,90 4,40 
Abaterea medie  0,7 0,4 0,7 0,48 
Maxim 5 5 5 5 
Minim 3 4 3 4 
Mediana 4 5 4 4 
Modul 4 5 4 4 
Abaterea standard 0,73 0,42 0,73 0,51 
Coeficient de variabilitate 17,99 8,78 18,91 11,73 
Valoarea  t Stat (calculată) 4,582 3 
Valoarea  p 0,001 0,014 
Valoarea  t Critical (din tabel) 2,262 2,262 
 

Din Tabelul 21 se constată că, pentru orientarea temporală, la grupul 
experimental, rezultatele înregistrate, atât la testarea inițială, cât și la testarea 
finală, tind spre valoarea centrală. Distribuția este aproape simetrică, iar 
coeficientul de variabilitate, fiind mic, indică un grup omogen. Valoarea lui        
t Stat (4,582) fiind mai mare decât valoarea lui t Critical (2,262), iar p=0,001 
deci p<0,05 se respinge ipoteza nulă și există diferență foarte semnificativă 
între mediile celor două testări. 

La grupul de control, pentru orientarea temporală, coeficientul de 
variabilitate este sub 35%, indicând un grup omogen, atât la testarea inițială, 
cât și la testarea finală. Valoarea lui t Stat (3) este mai mare decât valoarea lui          
t Critical (2,262), iar p = 0,014 deci p<0,05 și astfel se respinge ipoteza nulă și 
există diferență semnificativă între mediile celor două testări.  
 

Tabelul 22. Indicatori statistici pentru compararea mediilor pentru 
orientarea temporală 
Testare Grup Media  F p t Stat p t Critical 
Testare 
inițială 

Grup 
experimental 

4,10  
1 

 
0,5 

 
0,606 

 
0,552 

 
2,100 

Grup de control 3,90 
Testare 
finală 

Grup 
experimental 

4,80  
0,666 

 
0,277 

 
1,897 

 
0,073 

 
2,100 

Grup de control 4,40 
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Conform Tabelului 22, la testarea inițială, valoarea calculată a lui t             
(t Stat=0,606) este mai mică decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,100), iar  
p = 0,552 deci p>0,05 nu se respinge ipoteza nulă și deci nu există diferență 
semnificativă între mediile celor două grupuri. Acest lucru înseamnă că cele 
două grupuri au plecat de la același nivel al achizițiilor, la începutul studiului 
experimental. 

La testarea finală, valoarea calculată a lui t (t Stat=1,897) este mai mică 
decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,100), iar p = 0,073 deci p>0,05 și nu 
se respinge ipoteza nulă, deci nu există diferență semnificativă statistic, 
explicată prin faptul că plaja de punctare a itemilor testului a fost prea mică.                    
Se poate afirma totuși că există tendință către semnificație statistică, deoarece 
0,05 < p ≤ 0,1. Diferență între mediile celor două grupuri există: astfel, dacă 
la testarea inițială diferența dintre media grupului experimental și media 
grupului de control a fost de 0,20 unități, la testarea finală diferența dintre 
medii s-a accentuat, ajungând la 0,40 unități, acest lucru datorându-se 
intervenției kinetoterapeutice prin programe cu caracter ludic aplicată grupului 
experimental.  
 

Tabelul 23. Diferența de scor pentru orientarea temporală 
Grup Grup experimental Grup de control 
Probă/test Media scorurilor Diferența 

de scor 
(Final – 
Inițial) 

Media scorurilor Diferența 
de scor 
(Final – 
Inițial) 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Orientarea 
temporală 

4,10 4,80 0,70 
(17,07%) 

3,90 4,40 0,50 
(12,82%) 

 
În Tabelul 23 se observă că, pentru orientarea temporală, la grupul 

experimental, în urma intervenției kinetoterapeutice prin programe cu caracter 
ludic, s-a înregistrat o creștere a mediei de 0,70 unități, între testarea inițială și 
cea finală, ameliorarea fiind de 17,07%. 

La grupul de control, care nu a beneficiat de intervenția kinetoterapeutică 
prin programe cu caracter ludic, s-a înregistrat, între testarea inițială și cea 
finală, o creștere a mediei de 0,50 unități, reprezentând 12,82%. 
 



 

Figura 18. Evoluția scorului mediu pentru orientarea temporal

 
Figura 18 evidențiaz

experimental s-a înregistrat o cre
comparativ cu grupul de control. 

 

Figura 19. Reprezentarea grafică a diferen

 
Figura 19 ilustrează

crescut cu 17,07% la grupul experimental 
semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor pu
experimental, care a beneficiat de interven
cu caracter ludic, față de grupul de control, care nu a beneficiat de o astf
intervenție. 
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ția scorului mediu pentru orientarea temporal
la fiecare grup 

țiază că, pentru orientarea temporală
a înregistrat o creștere puțin mai mare a mediei scorurilor 

comparativ cu grupul de control.  

. Reprezentarea grafică a diferenței de scor pentru orientarea 
temporală, la fiecare grup 

ilustrează că, pentru orientarea temporală, scorul mediu a 
crescut cu 17,07% la grupul experimental și cu 12,82% la grupul de control, 
semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor puțin mai mare la grupul 
experimental, care a beneficiat de intervenția kinetoterapeutică prin programe 

ă de grupul de control, care nu a beneficiat de o astf

grup experimental grup de control

17,07%

12,82%

grup experimental grup de control

Medie (T.I.)

Medie (T.F.)

 
ția scorului mediu pentru orientarea temporală,  

orientarea temporală, la grupul 
ștere puțin mai mare a mediei scorurilor 

 
ței de scor pentru orientarea 

, scorul mediu a 
12,82% la grupul de control, 

țin mai mare la grupul 
ă prin programe 

ă de grupul de control, care nu a beneficiat de o astfel de 

 

Medie (T.I.)

Medie (T.F.)
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Tabelul 24. Coeficientul de corelație între schema corporală, orientarea 
spațială și orientarea temporală, la testarea finală, pentru grupul 
experimental 
Variabile Coeficient de corelație (Pearson) 
Schema corporală – orientarea spațială 0,8017 
Schema corporală – orientarea temporală 0,6123 
Orientarea spațială – orientarea temporală 0,7637 

 
În Tabelul 24 se observă că pentru grupul experimental valorile 

coeficientului de corelație sunt pozitive, evidențiind astfel corelații pozitive. 
Între schema corporală și orientarea spațială se constată o corelație foarte bună 
(coeficientul de corelație fiind 0,8017); între schema corporală și orientarea 
temporală se constată o corelație moderată (coeficientul de corelație fiind 
0,6123), iar între orientarea spațială și orientarea temporală se constată o 
corelație bună (coeficientul de corelație fiind 0,7637).  

Matricea de corelație între schema corporală, orientarea spațială și 
orientarea temporală, la testarea finală, pentru grupul experimental, este 
reprezentată în tabelul de mai jos (Tabelul 25). 
 

Tabelul 25. Matricea de corelație între schema corporală, orientarea 
spațială și orientarea temporală, la testarea finală, pentru grupul 
experimental 

 
Variabile A B C 
A 1 
B 0,801784 1 
C 0,612372 0,763763 1 

 
unde, A = schema corporală, B = orientarea spațială, C = orientarea temporală 
 

11.3.4. Ridicarea trunchiului din decubit dorsal – evaluarea forței 
musculaturii abdominale 
 

Tabelul 26. Indicatori statistici pentru proba destinată evaluării forței 
musculaturii abdominale la testarea inițială și testarea finală  
Indicatori  
statistici 
                                   Grup 

Forța musculaturii abdominale 
Grup experimental Grup de control 
Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Media 7,30 9,60 8 8,40 
Abaterea medie  1,67 1,2 1,09 1,01 
Maxim 11 12 10 10 
Minim 5 8 6 7 
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Mediana 7 9,50 8 8 
Modul 6 9 8 8 
Abaterea standard 1,76 1,26 1,15 1,07 
Coeficient de variabilitate 24,20 13,17 14,43 12,79 
Valoarea  t Stat (calculată) 10,776 1,809 
Valoarea  p 0,000 0,103 
Valoarea  t Critical (din tabel) 2,262 2,262 
 

Datele înregistrate în Tabelul 26 evidențiază pentru proba destinată 
evaluării forței musculaturii abdominale, la grupul experimental, atât la 
testarea inițială, cât și la testarea finală o repartiție asimetrică stânga 
(Mo<Me<M). Coeficientul de variabilitate fiind sub 35%, atât la testarea 
inițială, cât și la testarea finală, există omogenitate în cadrul grupului. 
Valoarea lui t Stat (10,776) fiind mai mare decât valoarea lui t Critical 
(2,262), iar p=0,000 deci p<0,05 se respinge ipoteza nulă și există diferență 
înalt semnificativă între mediile celor două testări. 

La grupul de control, pentru proba destinată evaluării forței musculaturii 
abdominale, rezultatele înregistrate la testarea inițială tind spre valoarea 
centrală, distribuția fiind simetrică, iar la testarea finală distribuția este 
aproape simetrică. Coeficientul de variabilitate este sub 35%, indicând 
omogenitate la nivelul grupului. Valoarea lui t Stat (1,809) este mai mică 
decât valoarea lui       t Critical (2,262), iar p = 0,103 deci p>0,05 și astfel nu 
se respinge ipoteza nulă și nu există diferență semnificativă între mediile celor 
două testări.  
 

Tabelul 27. Indicatori statistici pentru compararea mediilor pentru 
proba destinată evaluării forței musculaturii abdominale 
Testare Grup 

 
Media  F p t Stat p t 

Critical 
Testare 
inițială 

Grup 
experimental 

7,30  
2,341 

 
0,110 

 
1,048 

 
0,308 

 
2,100 

Grup de control 8 
Testare 
finală 

Grup 
experimental 

9,60  
1,384 

 
0,317 

 
2,286 

 
0,034 

 
2,100 

Grup de control 8,40 
 

Conform Tabelului 27, la testarea inițială, valoarea calculată a lui t             
(t Stat=1,048) este mai mică decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,100), iar  
p = 0,308 deci p>0,05 nu se respinge ipoteza nulă și deci nu există diferență 
semnificativă între mediile celor două grupuri. Acest lucru înseamnă că cele 
două grupuri au plecat de la același nivel al achizițiilor, la începutul studiului 
experimental. 
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La testarea finală, valoarea calculată a lui t (t Stat=2,286) este mai mare 
decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,100), iar p = 0,034 deci p<0,05 și se 
respinge ipoteza nulă, deci există diferență semnificativă statistic între mediile 
celor două grupuri, explicată prin intervenția kinetoterapeutică prin programe 
cu caracter ludic asupra grupului experimental.  
 

Tabelul 28. Diferența de scor la proba destinată evaluării forței 
musculaturii abdominale 
Grup Grup experimental Grup de control 
Probă/test Media scorurilor Diferența 

de scor 
(Final – 
Inițial) 

Media scorurilor Diferența 
de scor 
(Final – 
Inițial) 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Proba 
destinată 
evaluării forței 
musculaturii 
abdominale 

7,30 9,60 2,30 
(31,50%) 

8 8,40 0,40 
(5%) 

 
În Tabelul 28 se observă că la proba destinată evaluării forței 

musculaturii abdominale, la grupul experimental, în urma intervenției 
kinetoterapeutice prin programe cu caracter ludic, s-a înregistrat o creștere a 
mediei de 2,30 unități, între testarea inițială și cea finală, ameliorarea fiind de 
31,50%. 

La grupul de control, care nu a beneficiat de intervenția kinetoterapeutică 
prin programe cu caracter ludic, s-a înregistrat, între testarea inițială și cea 
finală, o creștere a mediei de 0,40 unități, reprezentând 5%. 
 

 
Figura 20. Evoluția scorului mediu pentru proba destinată evaluării forței 

musculaturii abdominale, la fiecare grup 
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Figura 20 evidențiaz
forței musculaturii abdominale
creștere mai mare a mediei scorurilor comparativ cu grupul de control. 

 

Figura 21. Reprezentarea grafică a diferen
evaluării forței musculaturii abdominale, la fiecare grup

În Figura 21 se observă că, pentru
musculaturii abdominale
experimental și cu 5% la grupul de control, semnificând astfel o ameliorare a 
tulburărilor mult mai mare la grupul experimental, care a beneficiat de 
intervenția kinetoterapeutic
control, care nu a beneficiat de o astfel de interven
 

11.3.5. Testul coordonării intersegmentare (Testul Bruininks 
Oseretsky)  
 

Tabelul 29. Indicatori
testarea inițială și testarea finală
Indicatori  
statistici 
                                  Grup

Media 
Abaterea medie  
Maxim 
Minim 
Mediana 
Modul 
Abaterea standard 
Coeficient de variabilitate
Valoarea  t Stat (calculată)

grup experimental

31,50%
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țiază faptul că, pentru pentru proba destinată evaluării 
ței musculaturii abdominale, la grupul experimental s-
ștere mai mare a mediei scorurilor comparativ cu grupul de control. 

. Reprezentarea grafică a diferenței de scor pentru proba destinat
ței musculaturii abdominale, la fiecare grup

 
se observă că, pentru proba destinată evaluării for

abdominale, scorul mediu a crescut cu 31,50% la grupul 
și cu 5% la grupul de control, semnificând astfel o ameliorare a 

tulburărilor mult mai mare la grupul experimental, care a beneficiat de 
ția kinetoterapeutică prin programe cu caracter ludic, fa

control, care nu a beneficiat de o astfel de intervenție. 

. Testul coordonării intersegmentare (Testul Bruininks 

. Indicatori statistici pentru coordonarea intersegmentară
i testarea finală 

Grup 

Coordonarea intersegmentară
Grup experimental Grup de control
Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială

40,30 52,40 38,60 
8,55 2,49 9,52 
50 55 55 
26 48 23 
41,50 53 36 
50 55 35 
9,01 2,63 10,03 

Coeficient de variabilitate 22,37 5,02 25,99 
(calculată) 5,747 

grup experimental grup de control

31,50%

5,00%

pentru proba destinată evaluării 
-a înregistrat o 

ștere mai mare a mediei scorurilor comparativ cu grupul de control.  

 
ței de scor pentru proba destinată 

ței musculaturii abdominale, la fiecare grup 

evaluării forței 
scorul mediu a crescut cu 31,50% la grupul 

și cu 5% la grupul de control, semnificând astfel o ameliorare a 
tulburărilor mult mai mare la grupul experimental, care a beneficiat de 

cter ludic, față de grupul de 

. Testul coordonării intersegmentare (Testul Bruininks - 

statistici pentru coordonarea intersegmentară la 

Coordonarea intersegmentară 
Grup de control 
Testare 

ă 
Testare 
finală 

 40,40 
10,23 
55 
25 
38,5 
37 

 10,79 
 26,71 

2,250 
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Valoarea  p 0,000 0,051 
Valoarea  t Critical (din tabel) 2,262 2,262 
 

Datele înregistrate în Tabelul 29 evidențiază pentru coordonarea 
intersegmentară, la grupul experimental, o repartiție asimetrică dreapta 
(M<Me<Mo), atât la testarea inițială, cât și la testarea finală. Coeficientul de 
variabilitate, fiind mai mic de 35%, evidențiază omogenitatea grupului, la 
ambele testări. Deoarece valoarea lui t Stat (5,747) este mai mare decât 
valoarea lui t Critical (2,262), iar p=0,000 deci p<0,05 se respinge ipoteza 
nulă și există diferență înalt semnificativă între mediile celor două testări. 

La grupul de control, pentru coordonarea intersegmentară, coeficientul 
de variabilitate este mai mic de 35%, indicând un grup omogen, atât la testarea 
inițială, cât și la testarea finală. Valoarea lui t Stat (2,250) este mai mică decât 
valoarea lui t Critical (2,262), iar p = 0,051 deci p>0,05 și astfel nu se 
respinge ipoteza nulă și nu există diferență semnificativă între mediile celor 
două testări.  
 

Tabelul 30. Indicatori statistici pentru compararea mediilor pentru 
coordonarea intersegmentară  
Testare Grup Media  F p t Stat p t 

Critical 
Testare 
inițială 

Grup 
experimental 

40,30  
0,807 

 
0,377 

 
0,398 

 
0,695 
 

 
2,100 

Grup de control 38,60 
Testare 
finală 

Grup 
experimental 

52,40  
0,059 

 
0,000 

 
3,415 

 
0,006 

 
2,228 

Grup de control 40,40 
 
Conform Tabelului 30, la testarea inițială, valoarea calculată a lui t             

(t Stat=0,398) este mai mică decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,100), iar  
p = 0,695 deci p>0,05 nu se respinge ipoteza nulă și deci nu există diferență 
semnificativă între mediile celor două grupuri. Acest lucru înseamnă că cele 
două grupuri au plecat de la același nivel al achizițiilor, la începutul studiului 
experimental. 

La testarea finală, valoarea calculată a lui t (t stat=3,415) este mai mare 
decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,228), iar p = 0,006 deci p<0,05 astfel 
se respinge ipoteza nulă și există diferență foarte semnificativă între mediile 
celor două grupuri, explicată prin intervenția kinetoterapeutică prin programe 
cu caracter ludic asupra grupului experimental. În același timp, observăm că și 
grupul de control, care nu a fost supus intervenției kinetoterapeutice, a 
înregistrat la testarea finală o ușoară creștere a mediei pentru coordonarea 
intersegmentară (media finală fiind mai mare decât media inițială), acest lucru 
datorându-se achizițiilor dobândite în cursul anului școlar la alte discipline. 
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Tabelul 31. Diferența de scor pentru coordonarea intersegmentară 
Grup Grup experimental Grup de control 
Probă/test Media scorurilor Diferența 

de scor 
(Final – 
Inițial) 

Media scorurilor Diferența 
de scor 
(Final – 
Inițial) 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Coordonarea 
interseg-
mentară 

40,30 52,40 12,10 
(30,02%) 

38,60 40,40 1,80 
(4,66%) 

 
În Tabelul 31 se observă că pentru coordonarea intersegmentară, la 

grupul experimental, în urma intervenției kinetoterapeutice prin programe cu 
caracter ludic, s-a înregistrat o creștere a mediei de 12,10 unități, între testarea 
inițială și cea finală, ameliorarea fiind de 30,02%. 

La grupul de control, care nu a beneficiat de intervenția kinetoterapeutică 
prin programe cu caracter ludic, s-a înregistrat, între testarea inițială și cea 
finală, o creștere a mediei de 1,80 unități, reprezentând 4,66%. 
 

 
Figura 22. Evoluția scorului mediu pentru coordonarea intersegmentară,   

la fiecare grup 
 

Figura 22 evidențiază faptul că, pentru coordonarea intersegmentară, la 
grupul experimental s-a înregistrat o creștere mult mai mare a mediei 
scorurilor comparativ cu grupul de control.  
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Figura 23. Reprezentarea grafică a diferen
intersegmentară, la fiecare grup

 
În Figura 23 se observă că, pentru

mediu a crescut cu 30,02% la grupul experi
control, semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor mult mai mare la grupul 
experimental, care a beneficiat de interven
cu caracter ludic, față de grupul de control, care nu a beneficia
intervenție. 
 

11.3.6. Testul Bass 

Tabelul 32. Indicatori statistici pentru echilibrul dinamic (testul Bass)
testarea inițială și testarea final
Indicatori  
statistici 
                                  Grup

Media 
Abaterea medie  
Maxim 
Minim 
Mediana 
Modul 
Abaterea standard 
Coeficient de variabilitate
Valoarea  t Stat (calculată)
Valoarea  p 
Valoarea  t Critical (din tabel)

grup experimental

30,02%

64 

. Reprezentarea grafică a diferenței de scor pentru coordonarea 
intersegmentară, la fiecare grup 

observă că, pentru coordonarea intersegmentară
mediu a crescut cu 30,02% la grupul experimental și cu 4,66% la grupul de 
control, semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor mult mai mare la grupul 
experimental, care a beneficiat de intervenția kinetoterapeutică prin programe 

ă de grupul de control, care nu a beneficia

Testul Bass – testarea echilibrului dinamic  
 

Indicatori statistici pentru echilibrul dinamic (testul Bass)
și testarea finală 

Grup 

Echilibrul dinamic (Bass)
Grup experimental Grup de control
Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială

58,60 81,90 59,60 
7,85 6,83 13,38 
68 94 81 
45 73 40 
61 80,5 61,5 
66 80 45 
8,27 7,20 14,11 

Coeficient de variabilitate 14,12 8,79 23,67 
(calculată) 18,413 

0,000 
(din tabel) 2,262 

grup experimental grup de control

30,02%

4,66%

 
ței de scor pentru coordonarea 

coordonarea intersegmentară, scorul 
și cu 4,66% la grupul de 

control, semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor mult mai mare la grupul 
ă prin programe 

ă de grupul de control, care nu a beneficiat de o astfel de 

Indicatori statistici pentru echilibrul dinamic (testul Bass) la 

Echilibrul dinamic (Bass) 
Grup de control 
Testare 

ă 
Testare 
finală 

 64,80 
 14,76 

85 
40 
63 
63 

 15,56 
 24,01 

2,742 
0,022 
2,262 
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Datele înregistrate în Tabelul 32 evidențiază pentru echilibrul dinamic 
(testul Bass), la grupul experimental, o repartiție asimetrică dreapta 
(M<Me<Mo), la testarea inițială, și o repartiție asimetrică stânga 
(Mo<Me<M), la testarea finală. Coeficientul de variabilitate fiind mic (sub 
35%), se înregistrează omogenitate la nivelul grupului, la ambele testări. 
Deoarece valoarea lui t Stat (18,413) este mai mare decât valoarea lui              
t Critical (2,262), iar p=0,000 deci p<0,05 se respinge ipoteza nulă și există 
diferență înalt semnificativă între mediile celor două testări. 

La grupul de control, pentru echilibrul dinamic (testul Bass), coeficientul 
de variabilitate este sub 35%, indicând un grup omogen, atât la testarea 
inițială, cât și la testarea finală. Valoarea lui t Stat (2,742) este mai mare decât 
valoarea lui t Critical (2,262), iar p = 0,022 deci p<0,05 și astfel se respinge 
ipoteza nulă și există diferență semnificativă între mediile celor două testări.  
 

Tabelul 33. Indicatori statistici pentru compararea mediilor pentru 
echilibrul dinamic (testul Bass) 
Testare Grup Media  F p t Stat p t 

Critical 
Testare 
inițială 

Grup 
experimental 

58,6  
0,343 

 
0,063 

 
0,193 

 
0,848 

 
2,100 

Grup de control 59,6 
Testare 
finală 

Grup 
experimental 

81,9  
0,214 

 
0,015 

 
3,153 

 
0,007 

 
2,160 

Grup de control 64,8 
 
Conform Tabelului 33, la testarea inițială, valoarea calculată a lui t             

(t Stat=0,193) este mai mică decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,100), iar  
p = 0,848 deci p>0,05 nu se respinge ipoteza nulă și deci nu există diferență 
semnificativă între mediile celor două grupuri. Acest lucru înseamnă că cele 
două grupuri au plecat de la același nivel al achizițiilor, la începutul studiului 
experimental. 

La testarea finală, valoarea calculată a lui t (t Stat=3,153) este mai mare 
decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,160), iar p = 0,007 deci p<0,05 se 
respinge ipoteza nulă și există diferență foarte semnificativă între mediile 
celor două grupuri, explicată strict prin intervenția kinetoterapeutică prin 
programe cu caracter ludic asupra grupului experimental. În același timp, 
observăm că și grupul de control, care nu a fost supus intervenției 
kinetoterapeutice, a înregistrat la testarea finală o ușoară creștere a mediei 
pentru echilibrul dinamic (testul Bass), media finală fiind mai mare decât 
media inițială, acest lucru datorându-se achizițiilor dobândite în cursul anului 
școlar la alte discipline. 
 
 



66 
 

 
Tabelul 34. Diferența de scor pentru echilibrul dinamic (testul Bass) 

Grup Grup experimental Grup de control 
Probă/test Media scorurilor Diferența 

de scor 
(Final – 
Inițial) 

Media scorurilor Diferența 
de scor 
(Final – 
Inițial) 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Echilibrul 
dinamic 
(testul Bass) 

58,60 81,90 23,30 
(39,76%) 

59,60 64,80 5,20 
(8,72%) 

 
 

În Tabelul 34 se observă că pentru echilibrul dinamic (testul Bass), la 
grupul experimental, în urma intervenției kinetoterapeutice prin programe cu 
caracter ludic, s-a înregistrat o creștere a mediei cu 23,30 unități, între testarea 
inițială și cea finală, ameliorarea fiind de 39,76%. 

La grupul de control, care nu a beneficiat de intervenția kinetoterapeutică 
prin programe cu caracter ludic, s-a înregistrat, între testarea inițială și cea 
finală, o creștere a mediei de 5,20 unități, reprezentând 8,72%. 

 

 
Figura 24. Evoluția scorului mediu pentru echilibrul dinamic (testul Bass),   

 la fiecare grup 
 

În Figura 24 se observă faptul că, pentru echilibrul dinamic (testul Bass), 
la grupul experimental s-a înregistrat o creștere mult mai mare a mediei 
scorurilor comparativ cu grupul de control. 
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Figura 25. Reprezentarea grafică a diferen
echilibrul dinamic (testul Bass), la fiecare grup

 
Figura 25 ilustrează faptul că, pentru

scorul mediu a crescut cu 39,76% 
de control, semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor mult mai mare la 
grupul experimental, care a beneficiat de interven
programe cu caracter ludic, comparativ cu grupul de contro
beneficiat de o astfel de interven
 

 11.3.7. Testul echilibrului dinamic (Testul Bruininks 
  

Tabelul 35. Indicatori statistici pentru echilibrul dinamic
inițială și testarea finală 
Indicatori  
statistici 
                                  Grup

Media 
Abaterea medie  
Maxim 
Minim 
Mediana 
Modul 
Abaterea standard 
Coeficient de variabilitate
Valoarea  t Stat (calculată)
Valoarea  p 
Valoarea  t Critical (din tabel)
 

Din Tabelul 35 se
experimental, atât la testarea ini

grup experimental

39,76%

67 

. Reprezentarea grafică a diferenței de scor pentru 
echilibrul dinamic (testul Bass), la fiecare grup

ilustrează faptul că, pentru echilibrul dinamic (testul Bass)
scorul mediu a crescut cu 39,76% la grupul experimental și cu 8,72% la grupul 
de control, semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor mult mai mare la 
grupul experimental, care a beneficiat de intervenția kinetoterapeutic
programe cu caracter ludic, comparativ cu grupul de contro
beneficiat de o astfel de intervenție. 

. Testul echilibrului dinamic (Testul Bruininks –

Indicatori statistici pentru echilibrul dinamic
 

Grup 

Echilibrul dinamic
Grup experimental Grup de control
Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială

17 23 15,10 
4,71 2,09 4,41 
23 25 24 
9 19 8 
17 24 14,5 
16 24 14 
4,96 2,21 4,65 

Coeficient de variabilitate 29,21 9,61 30,81 
(calculată) 5,477 

0,000 
(din tabel) 2,262 

se constată că pentru echilibrul dinamic
la testarea inițială, cât și la testarea finală, parametrii de 

grup experimental grup de control

39,76%

8,72%

 
ței de scor pentru  

 

dinamic (testul Bass), 
și cu 8,72% la grupul 

de control, semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor mult mai mare la 
ția kinetoterapeutică prin 

programe cu caracter ludic, comparativ cu grupul de control, care nu a 

–Oseretsky)  

Indicatori statistici pentru echilibrul dinamic la testarea 

Echilibrul dinamic 
Grup de control 
Testare 

ă 
Testare 
finală 

 16,70 
4 
25 
10 
16,5 
17 
4,21 

 25,25 
2,752 
0,022 
2,262 

echilibrul dinamic, la grupul 
ă, parametrii de 
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nivel (media, mediana și modul) arată că rezultatele înregistrate gravitează în 
jurul valorii centrale; distribuția este aproape simetrică. Abaterea medie și 
abaterea standard, fiind mici, arată faptul că rezultatele au aria de repartiție în 
jurul valorii centrale. Coeficientul de variabilitate, fiind sub 35%, indică un 
grup omogen. Valoarea lui t Stat (5,477) fiind mai mare decât valoarea lui       
t Critical (2,262), iar p=0,000 deci p<0,05 se respinge ipoteza nulă și există 
diferență înalt semnificativă între mediile celor două testări. 

La grupul de control, pentru echilibrul dinamic, coeficientul de 
variabilitate este sub 35%, indicând un grup omogen, la ambele testări. 
Valoarea lui t Stat (2,752) este mai mare decât valoarea lui t Critical (2,262), 
iar p = 0,022 deci p<0,05 și astfel se respinge ipoteza nulă și există diferență 
semnificativă între mediile celor două testări.  

 
Tabelul 36. Indicatori statistici pentru compararea mediilor pentru 

echilibrul dinamic  
 
Testare 

 
Grup 

 
Media  

 
F 

 
P 
 

 
t Stat 

 
p 

 
t 
Critical 

Testare 
inițială 

Grup 
experimental 

17  
1,139 

 
0,424 

 
0,882 

 
0,388 

 
2,100 

Grup de  
control 

15,1 

Testare 
finală 

Grup 
experimental 

23  
0,274 

 
0,033 

 
4,183 

 
0,000 

 
2,144 

Grup de  
control 

16,7 

 
Conform Tabelului 36, la testarea inițială, valoarea calculată a lui t             

(t Stat=0,882) este mai mică decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,100), iar  
p = 0,388 deci p>0,05 nu se respinge ipoteza nulă și deci nu există diferență 
semnificativă între mediile celor două grupuri. Acest lucru înseamnă că cele 
două grupuri au plecat de la același nivel al achizițiilor, la începutul studiului 
experimental. 

La testarea finală, valoarea calculată a lui t (t Stat=4,183) este mai mare 
decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,144), iar p = 0,000 deci p<0,05 se 
respinge ipoteza nulă și există diferență înalt semnificativă între mediile celor 
două grupuri, explicată strict prin intervenția kinetoterapeutică prin programe 
cu caracter ludic asupra grupului experimental. În același timp, observăm că și 
grupul de control, care nu a fost supus intervenției kinetoterapeutice, a 
înregistrat la testarea finală o ușoară creștere a mediei pentru echilibrul 
dinamic (media finală fiind mai mare decât media inițială), acest lucru 
datorându-se achizițiilor dobândite în cursul anului școlar la alte discipline. 
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Tabelul 37. Diferența de scor pentru echilibrul dinamic 
Grup Grup experimental Grup de control 
Probă/test Media scorurilor Diferența 

de scor 
(Final – 
Inițial) 

Media scorurilor Diferența 
de scor 
(Final – 
Inițial) 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Echilibrul 
dinamic  

17 23 6 
(35,29%) 

15,10 16,70 1,60 
(9,93%) 

 
În Tabelul 37 se observă că pentru echilibrul dinamic, la grupul 

experimental, în urma intervenției kinetoterapeutice prin programe cu caracter 
ludic, s-a înregistrat o creștere a mediei de 6 unități, între testarea inițială și 
cea finală, ameliorarea fiind de 35,29%. 

La grupul de control, care nu a beneficiat de intervenția kinetoterapeutică 
prin programe cu caracter ludic, s-a înregistrat, între testarea inițială și cea 
finală, o creștere a mediei de 1,60 unități, reprezentând 9,93%. 
 

 
Figura 26. Evoluția scorului mediu pentru echilibrul dinamic, la fiecare grup 

 
În Figura 26 se observă faptul că, pentru echilibrul dinamic, la grupul 

experimental s-a înregistrat o creștere mult mai mare a mediei scorurilor 
comparativ cu grupul de control. 
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Figura 27. Reprezentarea grafică a diferen

 
Figura 27 ilustrează

crescut cu 35,29% la grupul experimental 
semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor mult mai mare la grupul 
experimental, care a beneficiat de interven
cu caracter ludic, comparativ cu grupul de control, care nu a beneficiat de o 
astfel de intervenție. 
 

11.3.8. Testul echilibrului static (Testul Bruininks 
 

Tabelul 38. Indicatori statistici pentru echilibrul static
și testarea finală 
Indicatori  
statistici 
                                 Grup

Media 
Abaterea medie  
Maxim 
Minim 
Mediana 
Modul 
Abaterea standard 
Coeficient de variabilitate
Valoarea  t Stat (calculată)
Valoarea  p 
Valoarea  t Critical (din tabel)
 

grup experimental

35,29%
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. Reprezentarea grafică a diferenței de scor pentru echilibrul 
dinamic, la fiecare grup 

ilustrează faptul că, pentru echilibrul dinamic, 
crescut cu 35,29% la grupul experimental și cu 9,93% la grupul de control, 
semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor mult mai mare la grupul 
experimental, care a beneficiat de intervenția kinetoterapeutică prin programe 
cu caracter ludic, comparativ cu grupul de control, care nu a beneficiat de o 

Testul echilibrului static (Testul Bruininks – Oseretsky)

Indicatori statistici pentru echilibrul static la testarea ini

Grup 

Echilibrul static
Grup experimental Grup de control
Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială

21,8 25,8 20,2 
4,93 3,86 5,72 
27 30 28 
14 20 14 
23,5 27 17,5 
27 29 14 
5,20 4,07 6,03 

Coeficient de variabilitate 23,86 15,80 29,86 
(calculată) 8,090 

0,000 
(din tabel) 2,262 

grup experimental grup de control

35,29%

9,93%

 
ței de scor pentru echilibrul 

 scorul mediu a 
9,93% la grupul de control, 

semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor mult mai mare la grupul 
ă prin programe 

cu caracter ludic, comparativ cu grupul de control, care nu a beneficiat de o 

Oseretsky) 

la testarea inițială 

static 
Grup de control 
Testare 

ă 
Testare 
finală 
20,4 
6,32 
30 
14 
17 
15 
6,67 

 32,69 
0,514 
0,619 
2,262 
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Datele înregistrate în Tabelul 38 evidențiază, pentru echilibrul static, la 
grupul experimental, o repartiție asimetrică dreapta (M<Me<Mo), atât la 
testarea inițială, cât și la testarea finală. Coeficientul de variabilitate, fiind sub 
35%, evidențiază omogenitate la nivelul grupului, la ambele testări. Valoarea 
lui t Stat (8,090) fiind mai mare decât valoarea lui t Critical (2,262), iar 
p=0,000 deci p<0,05 se respinge ipoteza nulă și există diferență înalt 
semnificativă între mediile celor două testări. 

La grupul de control, pentru echilibrul static, coeficientul de variabilitate, 
fiind sub 35%, indică un grup omogen, atât la testarea inițială, cât și la testarea 
finală. Valoarea lui t Stat (0,514) este mai mică decât valoarea lui t Critical 
(2,262), iar p = 0,619 deci p>0,05 și astfel nu se respinge ipoteza nulă și nu 
există diferență semnificativă între mediile celor două testări.  
 

Tabelul 39. Indicatori statistici pentru compararea mediilor pentru 
echilibrul static 
Testare Grup Media  F p t Stat p t 

Critical 
Testare 
inițială 

Grup 
experimental 

21,8  
0,743 

 
0,333 

 
0,635 

 
0,533 

 
2,100 

Grup de control 20,2 
Testare 
finală 

Grup 
experimental 

25,8  
0,373 

 
0,079 

 
2,184 

 
0,042 

 
2,100 

Grup de control 20,4 
 
Conform Tabelului 39, la testarea inițială, valoarea calculată a lui t             

(t Stat=0,635) este mai mică decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,100), iar  
p = 0,533 deci p>0,05 nu se respinge ipoteza nulă și deci nu există diferență 
semnificativă între mediile celor două grupuri. Acest lucru înseamnă că cele 
două grupuri au plecat de la același nivel al achizițiilor. 

La testarea finală, valoarea calculată a lui t (t Stat=2,184) este mai mare 
decât valoarea critică a lui t (t Critical=2,100), iar p = 0,042 deci p<0,05           
se respinge ipoteza nulă și deci există diferență semnificativă între mediile 
celor două grupuri, explicată strict prin intervenția kinetoterapeutică prin 
programe cu caracter ludic asupra grupului experimental.  

 
Tabelul 40. Diferența de scor pentru echilibrul static 

Grup Grup experimental Grup de control 
Probă/test Media scorurilor Diferența 

de scor 
(Final – 
Inițial) 

Media scorurilor Diferența 
de scor 
(Final – 
Inițial) 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Testare 
inițială 

Testare 
finală 

Echilibrul 
static  

21,8 25,8 4 
(18,34%) 

20,2 20,4 0,2 
(0,99%) 



 

În Tabelul 40 se
experimental, în urma interven
ludic, s-a înregistrat o cre
cea finală, ameliorarea fiind de 

La grupul de control, care nu a beneficiat de interven
prin programe cu caracter ludic, s
finală, o creștere a mediei de 

 

Figura 28. Evoluția scorului mediu pentru echilibrul static, la fiecare grup

În Figura 28 se observă faptul că, pentru 
experimental s-a înregistrat o cre
grupul de control creșterea mediei scorurilor este extrem de mic

 

Figura 29. Reprezentarea grafică a diferen
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se observă că pentru echilibrul static
experimental, în urma intervenției kinetoterapeutice prin programe cu caracter 

a înregistrat o creștere a mediei de 4 unități, între testarea inițial
cea finală, ameliorarea fiind de 18,34%. 

La grupul de control, care nu a beneficiat de intervenția kinetoterapeutic
prin programe cu caracter ludic, s-a înregistrat, între testarea ini

mediei de 0,2 unități, reprezentând 0,99%. 

ția scorului mediu pentru echilibrul static, la fiecare grup
 

observă faptul că, pentru echilibrul static
a înregistrat o creștere vizibilă a mediei scorurilor, 

șterea mediei scorurilor este extrem de mic

Reprezentarea grafică a diferenței de scor pentru echilibrul static,
 la fiecare grup 

grup experimental grup de control

18,34%

0,99%

grup experimental grup de control

Medie (T.I.)

Medie (T.F.)

echilibrul static, la grupul 
ției kinetoterapeutice prin programe cu caracter 

ți, între testarea inițială și 

ția kinetoterapeutică 
a înregistrat, între testarea inițială și cea 

 
ția scorului mediu pentru echilibrul static, la fiecare grup 

echilibrul static, la grupul 
ă a mediei scorurilor, în schimb la 

șterea mediei scorurilor este extrem de mică. 

 
ței de scor pentru echilibrul static, 

 

Medie (T.I.)

Medie (T.F.)
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Figura 29 ilustrează faptul că, pentru echilibrul static, scorul mediu a 
crescut cu 18,34% la grupul experimental și doar cu 0,99% la grupul de 
control, semnificând astfel o ameliorare a tulburărilor mult mai mare la grupul 
experimental, care a beneficiat de intervenția kinetoterapeutică prin programe 
cu caracter ludic, comparativ cu grupul de control, care nu a beneficiat de o 
astfel de intervenție. 

 
Tabelul 41. Coeficientul de corelație între echilibrul dinamic și echilibrul 

static, la testarea finală, pentru grupul experimental 
Variabile Coeficient de corelație (Pearson) 
Echilibrul dinamic (testul Bass) – 
echilibrul static 

0,7597 

Echilibrul dinamic (testul Bruininks- 
Oseretsky) – echilibrul static 

0,9120 

 
În Tabelul 41 se observă că pentru grupul experimental valorile 

coeficientului de corelație sunt pozitive, evidențiind astfel corelații pozitive. 
Între echilibrul dinamic (testul Bass) și echilibrul static se constată o corelație 
bună (coeficientul de corelație fiind 0,7597), iar între echilibrul dinamic (testul 
Bruininks - Oseretsky) și echilibrul static se constată o corelație foarte bună 
(coeficientul de corelație fiind 0,9120). 

Matricile de corelație între echilibrul dinamic (testul Bass) și echilibrul 
static, respectiv între echilibrul dinamic (testul Bruininks - Oseretsky) și 
echilibrul static, la testarea finală, pentru grupul experimental sunt 
reprezentate în tabelele de mai jos (Tabelul 42 și Tabelul 43). 

 
Tabelul 42. Matricea de corelație între echilibrul dinamic (testul Bass) și 

echilibrul static, la testarea finală, pentru grupul experimental 
 

 Variabile   M O 
M 1 
O 0,759777 1 

 

unde, M = echilibrul dinamic (testul Bass), O = echilibrul static 
 

Tabelul 43. Matricea de corelație între echilibrul dinamic (testul 
Bruininks - Oseretsky) și echilibrul static, la testarea finală, pentru grupul 
experimental 

 

Variabile   N O 
N 1 
O 0,912094 1 

 

unde, N = echilibrul dinamic (testul Bruininks - Oseretsky), O = echilibrul 
static 
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11.3.9. Chestionar privind opinia subiecților după desfășurarea 
ultimului joc interactiv virtual  

Chestionarul privind opinia subiecților din grupul experimental după 
desfășurarea ultimului joc interactiv virtual (Tabel 44) cuprinde un număr de    
8 întrebări, răspunsurile fiind codificate cu literele A, B, C, unde A=1 punct, 
B=2 puncte, C=3 puncte, scorul maxim fiind de 24 puncte; cerința 
chestionarului fiind: „Încercuiește litera care corespunde răspunsului tău 
pentru fiecare întrebare.” Acest chestionar este o adaptare după Chestionarul 
privind opinia subiecților la sfârșitul jocului interactiv virtual (prezentat în 
partea de cercetare preliminară). 

 
Tabel 44. Chestionar privind opinia subiecților din grupul experimental 

după desfășurarea ultimului joc interactiv virtual 
Nr. 
crt. 
 

Item 
 

Nu Așa și așa Da 

    
1. Ți-au plăcut jocurile 

interactive virtuale? 
A B C 

2. A fost ușor să participi la un 
astfel de joc? 

A B C 

3. Te-ai obișnuit repede cu 
aceste jocuri? 

A B C 

4. Te-ai simțit bine în timpul 
jocurilor? 

A B C 

5. Ți-a plăcut să participi la 
jocuri alături de alt copil? 

A B C 

6. Ți-a plăcut să intri în 
competiție cu un alt copil? 

A B C 

7. Ți-ar plăcea să mai participi 
la aceste jocuri în anul școlar 
următor? 

A B C 

8. Ți-ar plăcea să participi și la 
alte jocuri de acest fel în 
anul școlar următor? 

A B C 
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Tabelul 45. Scorul obținut de fiecare subiect la chestionarul aplicat după 
desfășurarea ultimului joc interactiv virtual 

Puncte 
Item 

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Total puncte 22 24 22 24 24 24 22 24 24 24 
Nivel de  

satisfacție (%) 
91,66 100 91,66 100 100 100 91,66 100 100 100 

Nivel general de 
satisfacție (%) 

 
97,49 

 
Conform Tabelului 45, în urma aplicării chestionarului după desfășurarea 

ultimului joc interactiv virtual, șapte copii din cei zece ai grupului 
experimental au obținut 24 de puncte (punctajul maxim), ceilalți trei copii au 
obținut un punctaj puțin mai mic, 22 puncte, ei nefiind încântați că au intrat în 
competiție cu un alt copil. Nivelul general de satisfacție privind participarea la 
jocurile interactive virtuale a fost foarte ridicat (97,49%), întrevăzând astfel 
posibilitatea de includere și pe viitor a jocurilor interactive virtuale în 
activitatea de kinetoterapie, la care copiii să participe cu plăcere.  

Nivelul de satisfacție a copiilor privind participarea la jocuri interactive 
virtuale a fost ilustrat grafic în Figura 30. 
 

 
Figura 30. Nivelul de satisfacție al subiecților la chestionarul aplicat 

după desfășurarea ultimului joc interactiv virtual  
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CAPITOLUL  12.  CONCLUZIILE  CERCETĂRII 
EXPERIMENTALE  DE  VERIFICARE  ȘI  AMELIORARE 

 
După analiza și interpretarea datelor, s-au confirmat ipotezele cercetării 

experimentale, stabilite inițial. Această afirmație este susținută de următoarele 
concluzii: 

- La testarea inițială, nu s-a înregistrat diferență semnificativă statistic 
între mediile celor două grupuri, acest lucru însemnând că cele două grupuri 
au plecat, la începutul studiului experimental, aproximativ de la același nivel 
al achizițiilor; la testarea finală situația s-a schimbat: 
• există diferență înalt semnificativă între mediile celor două grupuri la proba 

de schemă corporală și la testul echilibrului dinamic (Testul Bruininks –
Oseretsky); 

• există diferență foarte semnificativă între mediile celor două grupuri la 
proba de orientare spațială, la testul coordonării intersegmentare și la testul 
echilibrului dinamic (testul Bass); 

• există diferență semnificativă între mediile celor două grupuri la proba de 
coordonare a membrelor inferioare, la proba destinată evaluării forței 
musculaturii abdominale, la testul coordonării membrelor superioare, la 
testul coordonării generale (testul Matorin) și la testul echilibrului static 
(Testul Bruininks – Oseretsky). 

Aceste diferențe semnificative statistic se explică prin intervenția 
kinetoterapeutică prin programe cu caracter ludic aplicată grupului 
experimental. 
• există rezultate îmbunătățite și la proba de lateralitate Harris, la proba 

dexterității manuale (proba Tapping), la proba de orientare temporală și la 
săritura în lungime de pe loc, ele fiind mai evidente la grupul experimental, 
ca urmare a intervenției kinetoterapeutice prin programe cu caracter ludic. 

Din cele prezentate mai sus rezultă că folosirea în activitatea de 
kinetoterapie a unor programe cu caracter ludic amplifică efectele educativ–
terapeutice de ameliorare a tulburărilor motrice și psihomotrice la copilul cu 
deficiență mintală, fiind astfel confirmată prima ipoteză a cercetării 
experimentale. 

- Rezultatele obținute la probele și testele finale psihomotrice și motrice 
de către elevii cu deficiență mintală ușoară din cele două grupuri confirmă o 
mai bună ameliorare a tulburărilor motrice și psihomotrice la copiii din grupul 
experimental, care au beneficiat de intervenție kinetoterapeutică după un 
model educativ-terapeutic conceput de noi, alcătuit din jocul motric clasic și 
jocul motric interactiv virtual, față de copiii din grupul de control, care nu au 
beneficiat de o astfel de intervenție. Pentru copiii din grupul de control 
îmbunătățirile s-au datorat achizițiilor dobândite pe parcursul anului școlar la 
alte discipline. 
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Statistic, rezultatele se prezintă astfel: 
• la proba de schemă corporală, pentru grupul experimental, ameliorarea a 

înregistrat un procent de 28%, în timp ce la grupul de control, ameliorarea a 
fost de 7,04%; 

• în ceea ce privește orientarea spațială, ameliorarea a fost de 27,63% la 
grupul experimental, iar la grupul de control, ameliorarea a înregistrat un 
procent de 4%; 

• pentru orientarea temporală, la grupul experimental ameliorarea a fost de 
17,07%, iar la grupul de control de 12,82%; 

• referitor la coordonarea membrelor inferioare, s-a înregistrat o ameliorare 
de 37,63% pentru grupul experimental și numai de 4,04% pentru grupul de 
control; 

• la proba motrică săritura în lungime de pe loc, ameliorarea a fost de 9,53% 
pentru grupul experimental și de 2,37% pentru grupul de control; 

• la proba motrică destinată evaluării forței musculaturii abdominale, 
ameliorarea a înregistrat un procent de 31,50% pentru grupul experimental 
și de 5% pentru grupul de control; 

• în ceea ce privește coordonarea intersegmentară, ameliorarea a fost de 
30,02% pentru grupul experimental și numai de 4,66% pentru grupul de 
control; 

• pentru coordonarea membrelor superioare, ameliorarea a înregistrat un 
procent de 11,05% la grupul experimental și de 2,61% la grupul de control; 

• la testul coordonării generale (testul Matorin), pentru partea stângă, 
ameliorarea a fost de 18,04% pentru grupul experimental și de 4,91% 
pentru grupul de control, iar pentru partea dreaptă, ameliorarea a înregistrat 
un procent de 13,36% pentru grupul experimental și de 4% pentru grupul de 
control; 

• la echilibrul dinamic (testul Bass) ameliorarea a fost de 39,76% la grupul 
experimental și de 8,72% la grupul de control; 

• pentru echilibrul dinamic (testul Bruininks – Oseretsky) ameliorarea a fost 
de 35,29% la grupul experimental și de 9,93% la grupul de control; 

• la echilibrul static ameliorarea a înregistrat un procent de 18,34% la grupul 
experimental și de 0,99% la grupul de control. 

• în ceea ce privește proba de lateralitate Harris pentru stabilirea dominantei 
manuale, oculare, podale și proba Tapping pentru dexteritatea manuală, s-a 
înregistrat o mai bună ameliorare a tulburărilor la grupul experimental, față 
de grupul de control. Facem observația că pe parcursul testării inițiale, în 
cadrul altor probe/teste, majoritatea copiilor prezentau tulburări în 
conștientizarea lateralității, necunoscând noțiunile de lateralitate stânga-
dreapta la propria persoană și/sau la altă persoană. 
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- Constatându-se ameliorarea tulburărilor motrice și psihomotrice într-un 
procent mai mare la grupul experimental comparativ cu grupul de control, 
putem concluziona că acest lucru se datorează intervenției kinetoterapeutice la 
grupul experimental prin modelul educativ-terapeutic conceput de noi, alcătuit 
din jocul motric clasic și jocul motric interactiv virtual.  

- Pentru educarea fiecărei componente motrică/psihomotrică au fost 
selectate anumite jocuri, dar în desfășurarea lor, aceste jocuri au influențat și 
alte componente ale motricității și psihomotricității, lucru demonstrat de 
coeficienții de corelație (Pearson) obținuți între anumite componente, ceea ce 
ne îndreptățește să afirmăm că toate aceste jocuri, împreună, au avut o 
influență majoră în ameliorarea tulburărilor motrice și psihomotrice ale 
subiecților din grupul experimental. Astfel, s-au obținut corelații foarte bune 
între: schema corporală și orientarea spațială (0,8017); coordonarea 
intersegmentară și coordonarea membrelor superioare (0,8717); săritura în 
lungime de pe loc și testul Matorin stânga (0,9836); săritura în lungime de pe 
loc și testul Matorin dreapta (0,8590); testul Matorin stânga și testul Matorin 
dreapta (0,8741); echilibrul dinamic (testul Bruininks – Oseretsky) și 
echilibrul static (0,9120). 

- În cadrul intervenției kinetoterapeutice, prin intermediul jocurilor 
motrice clasice și al jocurilor motrice interactive virtuale, copiii au înțeles 
totodată că pot câștiga, că pot și pierde, învățând să aibă un comportament 
fair-play; de asemenea, li s-au dezvoltat sentimente de colaborare și 
întrajutorare, li s-au dezvoltat emoții pozitive ce au contribuit la instalarea 
unei stări de bine, cu influențe benefice asupra calității vieții.  

Astfel cea de-a doua ipoteză a cercetării experimentale a fost 
confirmată. 

- Ameliorările obținute în plan psihomotric și motric de către copiii din 
grupul experimental sunt rezultatul atât al elaborării și aplicării programelor 
de intervenție aplicativă cu caracter ludic, cât și al introducerii elementului de 
noutate – jocul motric interactiv virtual, copiii fiind foarte atenți și motivați în 
desfășurarea jocului până la sfârșit, când aflau scorul. În urma aplicării 
chestionarului după desfășurarea ultimului joc interactiv virtual, nivelul 
general de satisfacție al copiilor privind participarea la jocurile interactive 
virtuale a fost foarte ridicat (97,49%), confirmându-se a treia ipoteză a 
cercetării experimentale. 

Din toate constatările menționate mai sus, concluzionăm că ipotezele și 
scopul cercetării experimentale au fost atinse. 
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CAPITOLUL 13. CONCLUZII  FINALE ȘI RECOMANDĂRI 
 
Studiul motricității și psihomotricității constituie un subiect aflat mereu 

în atenția educatorilor și a terapeuților care lucrează cu copii cu deficiență 
mintală. Varietatea posibilităților de intervenție este fundamentală pentru 
ameliorarea tulburărilor întâlnite la acești copii, pentru antrenarea lor 
permanentă în desfășurarea activităților, lucrul cel mai greu fiind să-i 
determini pe acești copii să nu renunțe atunci când întâmpină greutăți. 

În activitatea de kinetoterapie desfășurată cu copiii cu deficiență mintală, 
jocul are un rol deosebit în realizarea obiectivelor propuse. 

Deși se cunosc și se folosesc foarte multe jocuri, ele sunt însă, de cele 
mai multe ori, jocuri motrice clasice, dar există provocări ale secolului XXI,    
secolul tehnologiei moderne, pentru un învățământ în pas cu stadiul actual de 
dezvoltare a societății. 

Prin studiul literaturii de specialitate, am remarcat faptul că jocul motric 
interactiv virtual are efecte benefice în ameliorarea tulburărilor întâlnite la 
copiii cu cerințe educaționale speciale, printre care se numără și cei cu 
deficiență mintală. 

În prezenta teză de doctorat am avut în vedere folosirea, în cadrul 
activității de kinetoterapie desfășurată cu elevii deficienți mintal, atât a jocului 
motric clasic, cât și a jocului motric interactiv virtual pentru creșterea efectului 
educativ-terapeutic urmărit prin obiectivele stabilite. 

Ne-am propus furnizarea de răspunsuri la următoarele întrebări: 
-Se poate dezvolta o metodologie de folosire a jocului motric interactiv 

virtual alături de jocul motric clasic cu potențial de ameliorare a tulburărilor 
motrice și psihomotrice întâlnite la copiii cu deficiență mintală? 

-Care sunt direcțiile de folosire a jocului motric interactiv virtual în 
activitatea de kinetoterapie prin prisma posibilităților oferite de tehnologia 
actuală? 

-Cum se poate concepe un model educativ-terapeutic care să contribuie la 
ameliorarea tulburărilor motrice și psihomotrice întâlnite la elevii cu deficiență 
mintală? 

Capitolele tezei au urmărit obținerea răspunsurilor pentru aceste întrebări 
ce au constituit nucleul motivațional al cercetării. Am demonstrat că se pot 
obține rezultate în ameliorarea tulburărilor motrice și psihomotrice la copiii cu 
deficiență mintală, folosind un model educativ-terapeutic, alcătuit din jocul 
motric clasic și jocul motric interactiv virtual, în cadrul unor programe cu 
caracter ludic. 

 
Recomandări  
Rezultatele obținute în cadrul cercetării noastre pot constitui îndemnuri 

pentru specialiștii care lucrează cu copiii cu deficiență mintală să abordeze, în 
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cadrul activităților motrice, cu mai multă încredere folosirea tehnologiei 
moderne în procesul instructiv-educativ-recuperator.  

Pentru dotarea sălilor de kinetoterapie cu aparatura necesară desfășurării 
unor astfel de activități folosind tehnologia modernă, profesorii pot participa la 
proiecte de finanțare. 

 
 
CAPITOLUL 14. LIMITELE CERCETĂRII ȘI NOI DIRECȚII DE 

CERCETARE 
 

� Ca limite ale cercetării amintim:  
-în cadrul jocului interactiv virtual folosind senzorul Kinect, informația 

audio nu este prezentată în limba română, necesitând astfel intervenția 
profesorului de kinetoterapie pentru traducere; 

-procurarea aparaturii necesare desfășurării jocurilor motrice interactive 
virtuale presupune un efort financiar din partea cadrului didactic. 

 
� Ținând cont de ameliorările obținute în aria motricității și 

psihomotricității la copiii cu deficiență mintală prin folosirea modelului 
educativ-terapeutic alcătuit din jocul motric clasic și jocul motric interactiv 
virtual, întrevedem posibilitatea de extindere prin analogie și în alte direcții ale 
kinetoterapiei din școala specială, de exemplu în afecțiunile neurologice 
pentru creșterea coordonării, controlului și echilibrului. 
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CAPITOLUL 15. ELEMENTE DE NOUTATE ȘI 
ORIGINALITATE 

 
Teza de doctorat conține următoarele contribuții originale în domeniul de 

cercetare abordat: 
•  Investigarea posibilităților și a condițiilor de folosire a jocurilor motrice 

interactive virtuale alături de jocurile motrice clasice în activitatea de 
kinetoterapie din învățământul special. 

•  Propunerea unui model educativ-terapeutic, alcătuit din jocul motric 
clasic și jocul motric interactiv virtual, care să contribuie la ameliorarea 
tulburărilor motrice și psihomotrice întâlnite la elevii cu deficiență mintală, 
realizând astfel îmbinarea metodologiei clasice cu cea modernă. 

•  Selectarea unor jocuri motrice interactive virtuale pentru educarea 
motricității și psihomotricității. 

•  Prezentarea unei analize detaliate a condițiilor impuse de desfășurarea 
unui joc în realitatea virtuală, prin descrierea fiecărui joc motric interactiv 
virtual folosit în activitatea de kinetoterapie din învățământul special. 

•  Conceperea și desfășurarea unei sesiuni preliminare privind 
participarea copiilor deficienți mintal la activități de kinetoterapie din școala 
specială, folosind jocul motric interactiv virtual alături de jocul motric clasic. 

•  Dezvoltarea unei sesiuni experimentale pentru verificarea eficienței 
aplicării modelului educativ-terapeutic, conceput de noi, în cadrul unor 
programe cu caracter ludic pentru ameliorarea tulburărilor întâlnite la elevii cu 
deficiență mintală. 

•  Elaborarea unui chestionar pentru obținerea gradului de satisfacție a 
copiilor privind participarea la jocul motric interactiv virtual în cadrul 
activității de kinetoterapie din învățământul special. 
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CAPITOLUL 16.  VALORIFICAREA  ACTIVITĂȚII  DE 
CERCETARE  ȘTIINȚIFICĂ  

 
Cercetarea științifică desfășurată în perioada studiilor universitare de 

doctorat a fost valorificată prin publicare de lucrări științifice în reviste             
de specialitate, comunicări în cadrul unor conferințe și congrese științifice. 

 
Lucrări științifice publicate: 
 

-   Cojocaru, A. L., Negulescu, I. (2017). The use of modern technology 
through the virtual interactive game in the kinetotherapy activity.                   
În „Proceedings of the 10th Annual International Conference: Physical 
Education, Sports and Health, Pitești, 23rd-24th of November 2017, 
Romania”, vol. 21, p. 74-78. 
 
-  Cojocaru, A. L., Negulescu, I. (2017). Important directions in assessing the 
quality of life of children with mental deficiency. În „Proceedings of the 10th 
Annual International Conference: Physical Education, Sports and Health, 
Pitești, 23rd-24th of November 2017, Romania”, vol. 21,  p. 79-83.   
 
- Cojocaru, A. L., Negulescu, I. (2014). The particularities of intellectual 
development of pupils with mental deficiency and the importance of knowing 
them by the teacher kinetotherapist (Particularitățile dezvoltării intelectuale a 
elevilor cu deficiență mintală și importanța cunoașterii lor de către profesorul 
kinetoterapeut). În „Discobolul” nr. 37, septembrie 2014. București. p. 27-36. 
 

Lucrări științifice în curs de  publicare: 
 
- Cojocaru, A. L., Negulescu, I., The use of virtual interactive game in 
kinetotherapy activity, în curs de publicare în „European Proceedings of Social 
and Behavioral Sciences” (EpSBS). 
 
- Cojocaru, A. L., Negulescu, I., Relationship possibilities between children 
with special educational needs-kinetotherapist-parents în curs de publicare în 
„Discobolul”, București. 
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Lucrări științifice susținute public în cadrul unor conferințe și 
congrese: 

 

• International Congress of Physical Education, Sports and 
Kinetotherapy, 8th Edition, București, 14-16 iunie 2018: 
 

- Cojocaru, A. L., Negulescu, I., The use of virtual interactive game in 
kinetotherapy activity („Folosirea jocului interactiv virtual în activitatea de 
kinetoterapie”);  
 
-  Cojocaru, A. L., Negulescu, I., Relationship possibilities between children 
with special educational needs-kinetotherapist-parents („Posibilități de 
relaționare între copii cu cerințe educative speciale-kinetoterapeut-părinți”). 
 

• 10th Annual International Conference „Physical Education, Sports and 
Health”, Pitești, 23-24 noiembrie 2017: 
 

- Cojocaru, A. L., Negulescu, I., The use of modern technology through the 
virtual interactive game in the kinetotherapy activity („Folosirea tehnologiei 
moderne prin jocul interactiv virtual în activitatea de kinetoterapie”);  
 
-  Cojocaru, A. L., Negulescu, I., Important directions in assessing the quality 
of life of children with mental deficiency („Direcții importante în evaluarea 
calității vieții copiilor cu deficiență mintală”).  
 

• International Congress of Physical Education, Sports and 
Kinetotherapy, 4th Edition, București, 11-13 iunie 2014: 
 

-  Cojocaru, A. L., Negulescu, I., The particularities of intellectual 
development of pupils with mental deficiency and the importance of knowing 
them by the teacher kinetotherapist („Particularitățile dezvoltării intelectuale 
a elevilor cu deficiență mintală și importanța cunoașterii lor de către 
profesorul kinetoterapeut”).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



84 
 

BIBLIOGRAFIE 

 
1. Albu, A., Albu, C. (1999). Psihomotricitatea. Editura Spiru Haret. Iași. 
2. Albu, C., Albu, A., Vlad, T. L., Iacob, I. (2006). Psihomotricitatea. 

Metodologia educării și reeducării psihomotrice. Editura Institutul 
European. Iași. 

3. Albu, C., Gherguț, A., Albu, M. (2007). Dicționar de kinetoterapie. 
Editura Polirom. Iași. 

4. Altanis, G., Boloudakis, M., Retalis, S., Nikou, N. (2013). Children with 
motor impairments play a Kinect learning game: first findings from a pilot 
case in a authentic classroom environment. În Interaction Design and 
Architecture(s) Journal. IxD&A, N. 19. p. 91-104.  [Online], de pe 
http://www.mifav.uniroma2.it/inevent/events/idea2010/doc/19_7.pdf. 
(Accesat iulie 2014). 

5. Amégan, S. (1993). Pour une pédagogie active et créative. 2e éd. Presses 
de l’Université du Québec. Québec. [Online], de pe http://books.google.ro 
(Accesat august 2014). 

6. Arcan, P., Ciumăgeanu, D. (1980). Copilul deficient mintal. Editura Facla. 
Timișoara. 

7. Aristotel (1848). Politique d’Aristote, 2e ed.,  Dumont. Paris. Traducere în 
limba franceză de Saint-Hilaire, J.B.  [Online], de pe 
http://books.google.ro (Accesat iunie 2014). 

8. Badiu, T. și colaboratori: Badiu, G., Carastoian, L. (1995). Exerciții și 
jocuri de mișcare pentru clasele I-IV. Imprimeria Alma. Galați. 

9. Barbu, H., Popescu, E., Șerban, F. (1994). Activități de joc și recreativ-
distractive. Editura Didactică și Pedagogică. București. 

10. Bălan, B. (1999). Aptitudinile și importanța lor în activitatea școlară. În 
volumul: Psihologie școlară, coord. Cosmovici, A., Iacob, L., Editura 
Polirom. Iași.  

11. Bossavit, B. (2016). Tesis Doctoral. Designing and implementing digital 
educational tools for children and youth with special needs using Natural 
Interfaces, Appendix VI: Scenario Experience Feedback Questionnaire, 
Pamplona, [Online], de pe https://academica-
e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/23780/Thesis_Benoit_Bossavit%20M
A%20SA.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accesat decembrie 2016). 

12. Brehony, K. J. (2004). Theories of Play. În Fass, P. S. (Ed.), Encyclopedia 
of Children and Childhood: in history and society, vol. 3. Macmillan 
Reference USA. New York, NY. [Online], de pe 
http://bookzz.org/book/1109391/11fbde (Accesat iunie 2014). 

13. Brown, R. (1997). Quality of life for people with disabilities: models, 
research and practice. Stanley Thornes (Publishers) Ltd. [Online], de pe 
http://books.google.ro . (Accesat aprilie 2016). 



85 
 

14. Butnariu, S.L. (2016). Utilizarea tehnologiilor de Realitate Virtuală (RV) 
și Realitate Augmentată (RA) în aplicații de inginerie, medicină și 
patrimoniu. Teză de abilitare. Universitatea Transilvania din Brașov. 
[Online], de pe https://www.unitbv.ro/documente/cercetare/doctorat-
postdoctorat/abilitare/teze-de-abilitare/butnariu-silviu/05-
Butnariu_Teza_abilitare_RO.pdf (Accesat august 2018). 

15. Caillois, R. (1961). Man, play and games, traducere a cărții originale din 
1958: Les jeux et les hommes. University of Illinois Press. Urbana and 
Chicago. [Online], de pe http://books.google.ro (Accesat august 2014). 

16. Căbulea, L., Breaz, N., Interpretarea statistică a informațiilor. Elemente 
de data mining și prognoză. Modul de instruire nr. 7, Universitatea                    
„1 Decembrie 1918” Alba Iulia, [Online], de pe 
http://www.uab.ro/cursuri_perfectionare/program_perfectionare_profesion
ala/pagini/cursuri/Modul-7-Cabulea-Breaz/curs_modul7.doc. (Accesat mai 
2017). 

17. Cârstea, G. (2000). Teoria și metodica educației fizice și sportului. Editura 
AN-DA. București. 

18. Chateau, J. (1967). Copilul și jocul. Editura Didactică și Pedagogică. 
București. 

19. Ciofu, C. (1998). Interacțiunea părinți – copii. Editura Amaltea. 
București. 

20. Ciolcă, C. (2004). Jocul de mișcare în kinetoterapie. Editura Cartea 
Universitară. București. 

21. Ciolcă, E.C. (2012). Elemente de metodologia instruirii aplicate în 
kinetoterapie. Editura Universitară. București. 

22. Claparède, Ed. (1911). Experimental pedagogy and the psychology of the 
child. Longmans, Green and Co., New York. Edward Arnold, London. 
[Online], de pe www.archive.org  (Accesat august 2014) 

23. Claparède, Ed. (1924). Psihologia copilului și pedagogia experimentală. 
Editura Văcărescu. București. 

24. Clocotici, V., Stan, A. (2001). Statistică aplicată în psihologie. Editura 
Polirom. Iași. 

25. Cojocariu, V.M. (2002). Teoria și metodologia instruirii. Editura 
Didactică și Pedagogică. București. 

26. Cojocaru, A.L. (2010). Means for physical therapy intervention using 
elements of recreational mathematics (Posibilităţi de intervenţie 
kinetoterapeutică folosind elemente din matematica recreativă). În 
volumul Conferinţei Știinţifice Internaţionale „Achievements and 
prospects in the field of physical education and sports within the 
interdisciplinary European education system”. Editura Alma Mater. Bacău. 
(format electronic)                    

27. Cojocaru, A. (2012). Means for kinetotherapy intervention using elements 
of origami (Posibilităţi de intervenţie kinetoterapeutică folosind elemente 



86 
 

din origami). În revista Discobolul, Anul VIII, nr. 2 (28), Editura 
Discobolul U.N.E.F.S. București. 

28. Cojocaru, V. (2006). Fotbal. Aspecte teoretice și metodice. Editura Cartea 
Universitară. București. 

29. Constituția României din 1991, articolul 46 [Online], de pe 
http://www.cdep.ro/pls/dic/act_show?ida=1&tit=2&idl=1. (Accesat iunie 
2014). 

30. Constituția României din 2003, articolul 50. [Online], de pe 
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339  (Accesat iunie 2014). 

31. Cordun, M. (1999). Kinetologie medicală. Editura AXA. București. 
32. Cordun, M. (1999). Postura corporală normală și patologică. Editura 

ANEFS. București. 
33. Cordun, M. (2006). Aspecte ale traumatismului și nevoia intervenției 

psihologice în recuperare. În volumul „Asistență, consiliere și intervenții 
psihomedicale în sport și kinetoterapie” (coord. Epuran, M.). Editura 
Fundației Humanitas. București. 

34. Cordun, M. (2009). Kinantropometrie. Editura CD PRESS. București. 
35. Cordun, M. (2011). Bioergonomie și ergometrie în sport. Editura CD 

PRESS. București. 
36. Crețu, A. (2003). Mediul înconjurător și sănătatea noastră. Editura 

BREN. București. 
37. Crețu, A., Bratu, M. (2003). Refacere în sport. Editura Alexandru 27. 

București. 
38. Cristea, S. (2000). Dicționar de pedagogie. Editura Litera Internațional. 

Chișinău-București. 
39. Cristuță, A.M. (2016). Studiu privind incidența tulburărilor de lateralitate 

la copii din ciclul primar. Măsuri de intervenție. În „Sport și Societate. 
Revista de Educație Fizică, Sport și Științe Conexe”, vol. 16, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, [Online], de pe 
http://www.sportsisocietate.ro/articol/studiu-privind-inciden-a-tulbur-rilor-
de-lateralitate-la-copii-din-ciclul-primar-m-suri-de-interven-ie/351. 
(Accesat noiembrie 2016). 

40. Cucoș, C. (2001). Istoria pedagogiei: idei și doctrine pedagogice 
fundamentale. Editura Polirom. Iași. 

41. Decroly, [O.], & Monchamp, [E.] (1922). Initiation à l’activité 
intellectuelle et motrice par les jeux éducatifs: Contribution à la 
pédagogie des jeunes enfants et des irréguliers. 2e ed., Delachaux & 
Niestlé. Neuchatel, Paris. [Online], de pe www.archive.org  (Accesat 
august 2014). 

42. Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), ediția a II-a. (1998). 
Editura Univers Enciclopedic. București. 

43. Dobrescu, T. (2006). Expresie corporală, dans și euritmie – Curs de 
specialitate. Editura Pim. Iași. 



87 
 

44. Dobrescu, T., Constantinescu, E. (2006). Bazele teoretice și metodice ale 
gimnasticii  – Curs de bază. Editura Pim. Iași. 

45. Downey, S., Hayes, N., O’Neill, B. (2007). Play and Technology for 
children aged 4-12, Dublin: Office of the Minister for Children, [Online], 
de pe http://www.dit.ie/cser/media/ditcser/images/Play-and-
Technology.pdf. (Accesat aprilie 2016). 

46. Dragomir, P., Barta, A. (1996). Educație fizică. Manual pentru clasele       
a XI-a, a XII-a, a XIII-a, școli normale. Editura Didactică și Pedagogică. 
București. 

47. Dragomir, Șt., Barta, A. (1996). Educație fizică. Manual pentru clasa        
a IX-a, școli normale. Editura Didactică și Pedagogică. București. 

48. Dragomirescu, L. (2003). Lucrări practice de biostatistică. Editia a III-a 
revăzută și adăugită. Editura “Agronomica”. Bucuresti. [Online], de pe 
www.liviu-dragomirescu.ro/LP-BS/08_lp8.pdf. (Accesat ianuarie 2018). 

49. Educație fizică și activități sportive. Programă școlară. Clasele I-X (Aria 
curriculară „Educație fizică și sport”), aprobată prin ordin al ministrului 
nr. 5235/01.09.2008. București. 

50. Epuran, M. (2005). Metodologia cercetării activităților corporale – 
Exerciții fizice, sport, fitness (ediția a 2-a). Editura FEST. București. 

51. Epuran, M. (2005). Psihologia vârstelor, a jocurilor și activităților de timp 
liber și recreative. FEFS. Bacău. 

52. Epuran, M. (coord.), Cordun, M., Mârza, D., Moțet, D., Ochiană, G., 
Stănescu, M. (2006). Asistență, consiliere și intervenții psihomedicale în 
sport și kinetoterapie. Editura Fundației HUMANITAS. București. 

53. Epuran, M., Stănescu, M. (2010). Învățarea motrică: aplicații în activități 
corporale. Editura Discobolul. București. 

54. Epuran, M. (2011). Motricitate și psihism în activitățile corporale. Editura 
FEST. București. 

55. Epuran, V. (1973). Jocuri de mișcare. I.E.F.S. București. 
56. Eyraud, G., Fontaine, D., Méram, D., Oelsner, A. (2004). Promouvoir 

l’estime de soi à l’école. Evaluation d’une recherche-action sur la 
prévntion des conduites à risque chez les enfants de 5 à 7 ans à 
Vénissieux, [Online], de pe http://www.ors-rhone-
alpes.org/pdf/evalvenissieux.pdf. (Accesat decembrie 2016). 

57. Frîncu, A. și colectiv (1972). Jocuri didactice și exerciții corective. 
Editura Didactică și Pedagogică. București. 

58. Garrido, J. E., Penichet, V. M. R.,  Lozano, M. D., Sanchez, L. A.  (2012). 
Mobility and memory training through movement interaction. În 
Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and 
Information Systems. Wroclaw. Polska [Online], de pe 
https://fedcsis.org/proceedings/2012/pliks/282.pdf. (Accesat iulie 2014). 

59. Gherguț, A. (2000). Cadru conceptual, legislație, modalități de 
investigație și strategii de intervenție în educația și asistența persoanelor 



88 
 

cu cerințe educative speciale. Principalele categorii de persoane cu 
cerințe educative speciale – clasificări, etiologie, scurtă prezentare clinică 
și psihopedagogică. În Neațu, C., & Gherguț, A., Psihopedagogie 
specială. Ghid practic pentru învățământul deschis la distanță. Editura 
Polirom. Iași.  

60. Gherguț, A. (2005). Sinteze de psihopedagogie specială: ghid pentru 
concursuri și examene de obținere a gradelor didactice. Editura Polirom. 
Iași. 

61. Gherguț, A. (2006). Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. 
Strategii diferențiate și incluzive în educație. Editura Polirom. Iași. 

62. Gîda, T., Mihăilescu, N.L., Folea, E., Georgescu, S. (2009). Îndrumar 
metodic pentru studenții practicanți. Portofoliul practicii pedagogice: aria 
curriculară educație fizică și sport. Editura PIM. Iași. 

63. Griffiths, M. (2002). The educational benefits of videogames. În Education 
and Health. Vol. 20. No.3. [Online], de pe 
http://sheu.org.uk/publications/eh/eh203mg.pdf. (Accesat iunie 2014). 

64. Grigore, V. (2002). Importanța și contribuția gimnasticii la viața 
persoanelor cu nevoi speciale. În „Ghid metodologic pentru organizarea și 
desfășurarea activităților de educație fizică și sport la copiii 
instituționalizați (7-14 ani). Programe și aplicații”. (coord. Dragnea, A.). 
Editura A.N.E.F.S. București. 

65. Grigore, V. (2003). Gimnastică – manual pentru cursul de bază. Editura 
BREN, București.  

66. Grosu, E. (2009). Suport de Curs. Psihomotricitate. Anul I. Semestrul I. 
Editura Universitatea Babeș-Bolyai. Cluj Napoca. [Online], de pe 
https://www.scribd.com/doc/48264954/Psihomotricitatea. (Accesat 
septembrie 2016). 

67. Guirlet-Vibert, M. (2016). Evaluation de la qualite de vie chez 17 enfants 
porteurs de trisomie 21 ages de 6 a 12 ans: utilisation du questionnaire 
AUQUEI et comparaison avec une cohorte d’enfants transplantes 
hepatiques, These, Universite Claude Bernard, Lyon, [Online], de pe 
http://bibnum.univ-lyon1.fr/nuxeo/nxbigfile/default/885a5c0e-a19d-4043-
9cad-d17589f750fb/blobholder:0/THm_2016_GUIRLET-
VIBERT_Mathilde.pdf.  (Accesat decembrie 2016). 

68. Horghidan, V. (2000). Problematica psihomotricității. Editura Globus. 
București. 

69. Hughes, F. P. (2010), Children, play and development, (4th ed.). SAGE 
Publications Inc., Thousand Oaks, California. [Online], de pe 
http://books.google.ro (Accesat iunie 2014). 

70. Huizinga, J. (1949), Homo Ludens: A study of  the play-element in culture. 
Routledge & Kegan Paul. London, Boston and Henley. [Online], de pe 
art.yale.edu/file.../homo_ludens_johan_huizinga_routledge_1949_.pdf 
(Accesat august 2014). 



89 
 

71. Ispas, C. (1998). Noțiuni de semiologie medicală pentru kinetoterapeuți. 
Editura Art Design. București. 

72. Ispas, C. (2003). Kinetoterapia în afecțiunile ortopedico-traumatice – 
Deficiențe fizice. ANEFS. București. 

73. Itard, E. M. [J. M. G.] (1801). De l’éducation d’un homme sauvage ou des 
premiers développemens physiques et moraux du jeune sauvage de 
l’Aveyron. Goujon, Paris. [Online], de pe http://books.google.ro (Accesat 
august 2014). 

74. Karal, H., Kokoç, A., Ayyıldız, U. (2010). Educational computer games 
for developing psychomotor ability in chldren with mild mintal 
impairment. În Procedia–Social and Behavioral Sciences. [Online], de pe  
www.sciencedirect.com. (Accesat septembrie 2014). 

75. Kinetoterapie. Programă școlară. Clasele I-X (Aria curriculară „Terapii 
specifice și de compensare”), aprobată prin ordin al ministrului                
nr. 5235/01.09.2008. București. 

76. Le Boulch, J. (1981). Le développement psychomoteur de la naissance à      
6 ans. Conséquences éducatives. La psychocinétique à l’âge préscolaire. 
Les Editions E.S.F. Paris. 

77. Legea nr. 53/1992. [Online], de pe http://www.legex.ro/Legea-53-1992-
2808.aspx. (Accesat iunie 2014). 

78. Lemétayer, F., Gueffier, M. (2006). Évaluation de la qualité de vie des 
enfants et des adolescents avec une déficience intellectuelle pris en charge 
dans un institut spécialisé, Revue francophone de la déficience 
intellectuelle,  Volume 17, [Online], de pe http://www.rfdi.org/wp-
content/uploads/2013/05/LEMETAYER_v17.pdf. (Accesat decembrie 
2016). 

79. Login, M., Stoicescu, A. (1982). Îndrumător metodic. Educația fizică la 
clasele I-IV. Editura Didactică și Pedagogică. București. 

80. Macovei, S. (2010). Kinantropologie: particularități și capacități motrice 
în ontogeneză (note de curs). Editura Discobolul. București. 

81. Macovei, S., Vasile, L. (2009). Bazele generale ale mișcării – fundamente 
în educarea motricității. În „Palestrica Mileniului III. Civilizație și sport”. 
Volumul X, Nr. 3(37). Editura Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu” 
Cluj-Napoca.  

82. Manole, V., Manole, L. (2009). Evaluarea motrică și funcțională în 
kinetoterapie. Editura Pim. Iași. 

83. Marcu, V. (1997). Bazele teoretice și practice ale exercițiilor fizice în 
kinetoterapie. Editura Universității din Oradea. Oradea. 

84. Marcu, V. (coord.) (2007). Vademecum de psihopedagogie specială. 
Editura Universității din Oradea. Oradea. 

85. Marcu, V., Ciobanu, D.I. (coord.) (2009). Exercițiul fizic și calitatea vieții. 
Editura Universității din Oradea. Oradea. 



90 
 

86. Marcu, V., Dan, M. (coord.). (2010). Manual de kinetoterapie. Editura 
Universității din Oradea. Oradea. 

87. Marinescu, Gh. (1998). Copii și performanța în înot. Editura INID. 
București. 

88. Marinescu, Gh. (2003). Natație – Efort și antrenament. Editura Bren. 
București. 

89. Marinescu, Gh. (2011). Ergogeneza și oboseala în sport. Note de curs. 
U.N.E.F.S. București. 

90. Mânzat, B. (1997). Terapia psihomotricității și abilitare manuală. În 
„Terapia Educațională Integrată” (coord. Mușu, I., Taflan, A.). Editura 
Pro Humanitate. București. 

91. Mârza, D. (2004). Bazele teoretico-metodice ale exercițiului fizic în 
kinetoterapie (Activități motrice). Note de curs. Universitatea din Bacău. 

92. Mârza, D. (2005). Kinetoprofilaxie primară. Editura Tehnopress. Iași. 
93. Mârza, D. (2006). Abordarea psihologică a relațiilor kinetoterapeut – 

pacient. În volumul „Asistență, consiliere și intervenții psihomedicale în 
sport și kinetoterapie” (coord. Epuran, M.). Editura Fundației Humanitas. 
București. 

94. Meister, M., Japp, P. M. (Eds.) (2002). Enviropop: Studies in 
environmental rhetoric and popular culture. Praeger. Westport, CT. 
[Online], de pe http://books.google.ro (Accesat iulie 2014). 

95. Melgar, E.R., Diez, C.C. (2012), Arduino and Kinect Projects: Design, 
Build, Blow Their Minds. Apress. New York, [Online], de pe 
http://books.google.ro (Accesat iunie 2014). 

96. Mitrache, G., Tüdös, Șt. (2004). Psihomotricitate și limbaj. Editura 
Cartea Universitară. București. 

97. Mitrache, G., Bejan, R. (2011). Dezvoltarea motrică și psihomotrică a 
copiilor de 7-11 ani. Editura Discobolul. București. 

98. Moanță, A. D. (2000). Pregătirea fizică în jocul de baschet. PRO-
Editura. București. 

99. Moanță, A.D. (2009). Pregătirea copiilor și juniorilor. Editura Moroșan. 
București. 

100. Moineagu, C., Negură, I., Urseanu, V. (1976). Statistica. Editura 
Științifică și Enciclopedică. București. 

101. Montessori, M. (2006). The Montessori Method. Cosimo, Inc., New 
York, NY. [Online], de pe http://books.google.ro (Accesat august 2014). 

102. Montessori, M., Gutek, G. L. (Ed.) (2004). The Montessori Method: the 
origins of an educational innovation, including an abridged and 
annotated edition of Maria Montessori’s The Montessori Method. 
Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Oxford. [Online], de pe 
http://books.google.ro și de pe 
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/montessori-new.pdf 
(Accesat august 2014). 



91 
 

103. Moțet, D. (2001). Psihopedagogia recuperării handicapurilor 
neuromotorii. Editura Fundației Humanitas. București. 

104. Moțet, D. (2006). Recuperarea handicapurilor psihoneuromotorii, în 
cadrul specializării „Psihopedagogia specială”. În volumul „Asistență, 
consiliere și intervenții psihomedicale în sport și kinetoterapie” (coord. 
Epuran, M.). Editura Fundației Humanitas. București. 

105. Neamțu, C. (2000). Resurse de ameliorare a învățării în clasă. În 
„Psihopedagogie specială. Ghid practic pentru învățământ deschis la 
distanță”, autori: Neamțu, C., Gherguț, A., Editura Polirom. Iași. 

106. Neamțu, C. (2000). Rolul factorilor non-cognitivi în eficiența învățării. 
În „Psihopedagogie specială”, autori: Neamțu, C., Gherguț, A., Editura 
Polirom. Iași. 

107. Neamțu, M., Pîrvulescu, D. (2014). Aesthetic in the art of dance. În 
„Bulletin of the Transilvania University of Braşov”, Series IX: Sciences 
of Human Kinetics, Vol. 7 (56) No. 2. Brașov. [Online], de pe   
http://webbut.unitbv.ro/BU2014/Series%20IX/BULETIN%20IX/08_NE
AMTU-Pirvulescu.pdf. (Accesat decembrie 2016). 

108. Negulescu, I. (2006). Integrare socială prin practicarea sportului și 
activităților fizice adaptate. Note de curs. U.N.E.F.S. București. 

109. Negulescu, I. (2007). Sistemul de comunicare interumană (Sinteze 
documentar-bibliografice). Editura U.N.E.F.S. București. 

110. Nicola, I., Farcaș, D. (1996). Teoria educației și noțiuni de cercetare 
pedagogică. Manual pentru clasa a XI-a - școli normale. Editura 
Didactică și Pedagogică. București.  

111. Niculescu, A., Cruli, N. (1976). Exerciții și jocuri în școală. Editura 
Sport - Turism. București. 

112. Niculescu, M. (1999). Elemente de psihologia sportului de performanță 
și mare performanță. Editura Didactică și Pedagogică. București. 

113. Niculescu, M. (2001). Metodologia cercetării în educație fizică și sport 
(note de curs). Academia Națională de Educație Fizică și Sport. 
București. 

114. Ochiană, G. (2006). Ludoterapia în recuperarea disabilităților psiho-
neuro-motorii ale copiilor. Îndrumar metodologic. Editura 
Performantica. Iași. 

115. Orțănescu, D. (2008). Gimnastica, componentă a educației fizice școlare. 
Editura Universitaria. Craiova. 

116. Orțănescu, D., Nanu, C. (2002). Gimnastica de bază. Dezvoltarea 
capacității motrice prin mijloace specifice. Editura Universitaria. 
Craiova.  

117. Părăian, A.M. (2011). Interfață de realitate virtuală pentru aplicații 
inginerești cu modalități de interacțiune co-localizate în scena virtuală. 
Teză de doctorat - rezumat. Brașov. [Online], de pe 



92 
 

www.rrv.ro/rrv/rezumate_teze/2011.09.29_rez_beraru_andreea.pdf 
(Accesat august 2018). 

118. Păunescu, C. (1976). Deficiența mintală și procesul învățării. Editura 
Didactică și Pedagogică. București.  

119. Păunescu, C. (1983). Copilul deficient – cunoașterea și educarea lui. 
Editura Științifică și Enciclopedică. București. 

120. Păunescu, C., Mușu, I. (1990). Recuperarea medico-pedagogică a 
copilului handicapat mintal. Editura Medicală. București. 

121. Păunescu, C., Mușu, I. (1997). Psihopedagogie specială integrată. 
Handicapul mintal. Handicapul intelectual. Editura Pro Humanitate. 
București. 

122. Păunescu, C. (1999). Psihoterapia educațională a persoanelor cu 
disfuncții intelective. Editura All. București. 

123. Păunescu, M. (2013). Metode de cercetare științifică. Editura Discobolul. 
București. 

124. Péter, Á. (2013). Explozia mass-mediei digitale interactive în 
postmodernism. Referințe virtuale și ficțiuni numerice în jocurile video 
postmoderne. Teză de doctorat - rezumat. Universitatea Babeș-Bolyai. 
Cluj-Napoca.  [Online], de pe 
http://193.231.20.119/doctorat/teza/fisier/1000. (Accesat august 2018). 

125. Piaget, J. (1945, 1978). La formation du symbol chez l`enfant: imitation, 
jeu et rêve, image et représentation. Chapitre 5: La classification des 
jeux et leur evolution a partir de l`aparition du langage. Delachaux & 
Niestle. Neuchâtel, Paris. [Online], de pe  www.fondationjeanpiaget.ch  
(Accesat august 2014) 

126. Piaget, J. (1950). Introduction à l’épistémologie génétique. Chapitre IV. 
Nature des notions cinematiques et mecaniques: le temps, la vitesse et la 
force. (vol. 2). Paris. PUF. [Online], de pe 
http://www.fondationjeanpiaget.ch (Accesat august 2014). 

127. Piaget, J., Inhelder, B. (1966). Psihologia copilului. Editura Didactică și 
Pedagogică. București. 

128. Pick L., Vayer, P. (1978). Éducation psychomotrice et arriération 
mentale. Doin. Paris. 

129. Planchard, É. (1992). Pedagogie școlară contemporană. Editura 
Didactică și Pedagogică. București.  

130. Popescu-Neveanu, P. (1978). Dicționar de psihologie. Editura Albatros. 
București. 

131. Popovici, C., Gheba, L., Chitic, O., Popovici., E. (1972). Culegere de 
jocuri didactice pentru clasele I – IV. Editura Didactică și Pedagogică. 
București.  

132. Purcia, S. (2003). Ocrotirea și integrarea copiilor handicapați. Editura 
Psihomedia. Sibiu.  



93 
 

133. Radu, Gh. (2000). Psihopedagogia școlarilor cu handicap mintal. 
Editura Pro Humanitate. București.  

134. Radu, I. (1974). Psihologie școlară. Editura Științifică. București. 
135. Radu, I. (1991). Personalitatea și dimensiunile ei psihologice. În     Radu, 

I. (coord.), Druțu, I., Mare, V., Miclea, M., Podar., T.,  Preda, V., 
Introducere în psihologia contemporană. Editura Sincron. Cluj-Napoca.  

136. Radu, I. D. (2000). Educația psihomotorie a deficienților mintali – 
Îndrumător metodic. Editura Pro Humanitate. București. 

137. Radu, I. D., Ulici, G. (2003). Evaluarea și educarea psihomotricității 
copiilor cu dificultăți psihomotorii de integrare, Editura Fundației 
Humanitas, București, [Online], de pe 
http://www.academia.edu/9969569/Evaluarea_si_educarea_psihomotricit
atii  (Accesat aprilie 2016). 

138. Raveica, G. (2008). Biomecanica funcțională. Editura Alma Mater. 
Bacău. 

139. Rață, G., Rață B. (2006). Aptitudinile în activitatea motrică. Editura 
Edusoft. Bacău. 

140. Rață, G. (2010). Metodica educației fizice și sportului. Editura Alma 
Mater. Bacău.  

141. Rață, M. (2013). Stimularea senzorio-motrică în pediatrie. Editura Alma 
Mater. Bacău.  

142. Rață, M. (2014). Educarea și reeducarea psihomotricității – curs. 
Editura Alma Mater. Bacău.  

143. Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și 
special integrat.   [Online], de pe 
http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=
14471.  (Accesat iunie 2014). 

144. Reynolds, C. R., & Fletcher-Janzen, E. (Eds.) (2002). Concise 
encyclopedia of special education: a reference for the education of the 
handicapped and other exceptional children and adults. 2nd ed. John 
Wiley & Sons, Inc., New York; Hoboken, New Jersey. [Online], de pe 
http://books.google.ro (Accesat august 2014). 

145. Rigal, R. (1994). Right-left orientation: development of correct use of 
right and left terms. În Perceptual and Motor Skills. [Online], de pe 
http://www.er.uqam.ca/nobel/r17424/.../rightleft.pdf (Accesat august 
2014). 

146. Rigal, R. (2003). Motricité humaine: fondements et applications 
pédagogiques – Tome 2. Développement moteur. Presses de l’Université 
du Québec. Québec     [Online], de pe http://books.google.ro (Accesat 
august 2014). 

147. Rigal, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en 
preescolar y primaria. INDE Publicaciones. Barcelona. [Online], de pe 
http://books.google.ro (Accesat august 2014). 



94 
 

148. Rigal, R. (2009). L’éducation motrice et l’éducation psychomotrice au 
préscolaire et au primaire. Presses de l’Université du Québec. Québec.       
[Online], de pe http://books.google.ro (Accesat august 2014). 

149. Roșca, M. (1967). Psihologia deficienților mintal. Editura Didactică și 
Pedagogică. București. 

150. Rusu, C. (coord.). (1997). Deficiență. Incapacitate. Handicap. Editura 
Pro Humanitate. București.  

151. Sabău, E. (2003). Joc de mișcare – fundamente teoretice și metodice. 
Editura Arvin Press. București. 

152. Schaub, H., Zenke, K. (2001). Dicționar de pedagogie. Editura Polirom. 
Iași. 

153. Schiller, F. (1862). Oeuvres de Schiller VIII: Esthétique de Schiller, 
Libraire de L. Hachette et Cie. Paris. Traducere în limba franceză de 
Regnier, Ad. [Online], de pe http://books.google.ro (Accesat august 
2014). 

154. Schmidt, F. (2012). Aspecte ale educării psihomotricității în 
învățământul primar. În Studia Universitatis ”Vasile Goldiș”, Seria 
Educație fizică și Kinetoterapie, vol. 1, nr. 1 (1). [Online], de pe 
http://edu.uvvg.ro/files/Studia%20Educatie%20Fizica%20si%20Kinetote
rapie.pdf. (Accesat august 2014). 

155. Seguin, E. (1856). Origin of the treatment and training of idiots. În 
revista/jurnalul The American Journal of Education and College Review, 
vol. 2, editat de Barnard, H., Trübner & Co., London. [Online], de pe 
http://books.google.ro (Accesat august 2014).  

156. Stan, L., Oancea, I., Oancea, M., Cojocaru, Ș. (2004). Educație fizică. 
Ghid metodologic privind proiectarea activităților de predare-învățare-
evaluare la clasele I-IV. Editura Aramis. București.  

157. Stanciu, I. Gh. (1993). Istoria pedagogiei. Manual pentru clasa a XII-a, 
școli normale. Editura Didactică și pedagogică. București.   

158. Stănescu, M. (2002). Educația fizică pentru preșcolari și școlari mici – o 
abordare psihomotrică. Editura Semne. București. 

159. Stănescu, M. (2002). Strategii de învățare motrică prin imitație. Editura 
Semne. București. 

160. Stănescu, M., Ciolcă, C., Urzeală, C. (2004). Jocul de mișcare – metodă 
și mijloc de instruire în educație fizică și sport. Editura Cartea 
Universitară. București. 

161. Stănescu, M. (2006). Consilierea persoanelor cu deficiențe în contextul 
practicării exercițiilor fizice. În volumul „Asistență, consiliere și 
intervenții psihomedicale în sport și kinetoterapie” (coord. Epuran, M.). 
Editura Fundației Humanitas. București. 

162. Șchiopu, U. (1967). Psihologia copilului. Ediția a II-a. Editura Didactică 
și Pedagogică. București. 



95 
 

163. Șchiopu, U. (coord.). (1970). Probleme psihologice ale jocurilor și 
distracțiilor. Editura Didactică și Pedagogică. București. 

164. Șchiopu, U., Verza, E. (1981). Psihologia vârstelor. Editura Didactică și 
Pedagogică. București. 

165. Șerbănoiu, S. (2002). Lecția de educație fizică. Editura Făgăraș. 
București. 

166. Șerbănoiu, S., Tudor, V. (2007). Teoria și metodica educației fizice și 
sportului. Curs universitar. A.N.E.F.S. București. 

167. Teodorescu, S., Bota, A., Stănescu, M. (2003). Educație fizică și sport 
adaptat pentru persoane cu deficiențe senzoriale, mintale și defavorizate 
social. Editura Semne. București. 

168. Teodoru, M. (coord.) (2012). Exerciții fizice analitice pentru dezvoltarea 
principalelor grupe musculare ale corpului uman. Editura Didactică și 
Pedagogică. București. 

169. Teodoru, M. (2013). Psihologie socială. Editura Discobolul UNEFS. 
București. 

170. Tudor, V. (2001). Evaluarea în educație fizică. Editura Printech. 
București. 

171. Tudor, V. (2005). Măsurare și evaluare în cultură fizică și sport. Editura 
Alpha. Buzău. 

172. Tüdös, Șt. (2001). Concepte psihologice de bază. Perspectivă genetică și    
funcțională. Editura Globus. București. 

173. Țifrea, C. (2002). Atletism. Efortul de antrenament și de concurs. 
A.N.E.F.S. București. 

174. Țifrea, C. (2008). Jogging. Sănătate, rezistență, frumusețe. Editura 
Didactică și Pedagogică. București.  

175. UNESCO (1995). Review of the Present Situation in Special Needs 
Education. Paris. [Online], de pe 
www.unesco.org/education/pdf/281_79.pdf (Accesat iunie 2014). 

176. UNICEF (1989). Fact Sheet: A summary of the rights under the 
Convention on the Rights of the Child. [Online], de pe 
http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf. (Accesat iunie 
2014). 

177. UNICEF, Reprezentanţa în România (2007), Monitorizarea drepturilor 
copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi din instituţiile publice. Editura 
MarLink. București. [Online], de pe 
http://www.unicef.org/romania/ro/Raport_CRJ.pdf. (Accesat iunie 2014). 

178. Verza, E. (1978). Omul, jocul și distracția. Editura Științifică și 
Enciclopedică. București. 

179. Verza, E. (1993). Psihopedagogie specială. Manual pentru clasa            a 
XIII-a, școli normale. Editura Didactică și Pedagogică. București. 



96 
 

180. Verza, E. (1996). Probleme ale învățării și dezvoltării psihice a copiilor 
în condiții speciale. În Psihologia copilului. Manual pentru clasa a XI-a, 
școli normale. Editura Didactică și Pedagogică. București. 

181. Verza, E., Verza, F. E. (2000). Psihologia vârstelor. Editura Pro 
Humanitate. București. 

182. Vincent, R. (1972). Cunoașterea copilului. Editura Didactică și 
Pedagogică. București. 

183. Vlad,  E. (2000). Evaluarea în actul educațional-terapeutic. Editura Pro 
Humanitate. București. 

184. Vlada, M., Popovici, M. (2004). Realitatea Virtuală (Virtual Reality), 
tehnologie modernă a informaticii aplicate. Facultatea de Matematică și 
Informatică. Universitatea din București. [Online], de pe 
https://www.academia.edu/718371/Realitatea_Virtual%C4%83_Virtual_
Reality_Tehnologie_Modern%C4%83_a_Informaticii_Aplicate (Accesat 
august 2018). 

185. Voinea, A. (2015). Psihomotricitatea. Editura ASE. București. 
186. Vrășmaș, E. (2002). Educația și consilierea părinților. În „Pedagogie. 

Fundamentări teoretice și demersuri aplicative” (coord. Păun, E., Potolea, 
D.). Editura Polirom. Iași. 

187. Warnock, H.M. (1978). Warnock Report: Special Educational Needs, 
Report of the Committee of Enquiry into the education of handicapped 
children and young people. [Online], de pe 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/...:/sen...uk/.../21739b8e-5245-
4709 (Accesat iunie 2014). 

188. Winzer, M. A. (1993). The history of special education: from isolation to 
integration. Gallaudet University Press. Washington, DC. [Online], de pe 
http://books.google.ro (Accesat august 2014). 

189. Wojtaszak, J. (2013). Reducation de l’anticipation posturale par 
l’intermediaire de l’outil « kinect » au travers d’une etude de cas uniques 
a ligne de base multiple chez quatre enfants porteurs de troubles du 
spectre autistique. Universite Paul Sabatier, Faculte de Medecine, 
Toulouse Rangueil. Institut de Formation en Psychomotricite. Mémoire 
en vue de l’obtention du Diplôme d’Etat de Psychomotricien. [Online], 
de pe http://www.psychomot.ups-tlse.fr/Wojtaszak2013.pdf. (Accesat 
iulie 2014).  

190. World Health Organization (WHO) (1980). International Classification 
of Impairments, Disabilities, and Handicaps. Geneva [Online], de pe 
http://whqlibdoc.who.int/publications/1980/9241541261_eng.pdf 
(Accesat iunie 2014). 

191. Zapletal, M. (1980). Mică enciclopedie a jocurilor. Editura Sport - 
Turism. București. 

192. Zlate, M. (1994). Fundamentele psihologiei. Editura Hyperion. 
București. 



97 
 

193. Zlate, M. (1996). Dezvoltarea copilului în primul an de viață. În 
Psihologia copilului (învățare - dezvoltare). Caracterizarea creșterii și 
dezvoltării psihice a copilului preșcolar. În Psihologia copilului 
(învățare - dezvoltare), manual pentru clasa a XI-a, școli normale. 
Editura Didactică și Pedagogică. București.   
 

194. www.kinems.com/documentation/KinemsUserGuide.pdf. 
195. http://www.kinems.com/ . 
196. http://www.math.univ-montp2.fr/~mas/Tables_Statistiques_usuelles.pdf. 
197. http://channel9.msdn.com/Series/KinectSDKQuickstarts/Understanding-

Kinect-Hardware. 
198. http://channel9.msdn.com/coding4fun/kinect/KinectSEN-Kinect-and-

Special-Educational-Needs-round-up. 
199. http://aaidd.org/ 
200. http://kinectsen.wikispaces.com/. 
201. http://www.kinecteducation.com/. 
202. http://www.senteacher.org/resourcelinks/31/KinectSEN.html 

 


