
OPTIMIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE A INSTITUȚIONALIZAȚI PRIN PRACTICAREA COPIILOR SPORTULUI ADAPTAT-FOTBAL 
 

III 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECUNOAȘTERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercetarea științifică Teză de Doctorat, avându-i ca autori pe Ec. Pătrășcan Gabriel – Jan și 

Prof. univ. dr. Negulescu C. Ioan, intitulată „Optimizarea educației incluzive a copiilor 

instituționalizați prin practicarea sportului adaptat – fotbal” aparține și a fost realizată în 

cadrul U.N.E.F.S. București și a I.O.S.U.D. București , prezentând un conținut original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPTIMIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE A INSTITUȚIONALIZAȚI PRIN PRACTICAREA COPIILOR SPORTULUI ADAPTAT-FOTBAL 
 

IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUNOȘTINȚĂ 

 

 

 

 

 

 

Mulțumesc Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat aparținând 

Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București pentru acceptare și 

îndrumare pe drumul cercetării științifice ,precum și pentru sprijinul acordat de-a lungul 

studiilor și pe parcursul realizării Tezei de Doctorat. 

 

 

 

 

 

 

 Doresc să-i mulțumesc în mod special celui ce mi-a fost Conducător științific , 

domnului Prof. univ. dr.Negulescu C. Ioan , pentru existența sa , pentru susținerea și 

orientarea manifestate în această etapă din viața mea dedicată cercetării științifice , în care  

m-a șlefuit și pregătit într-un mod aparte, probabil întâlnit doar la specialiștii domeniului din 

această prestigioasă instituție , lecțiile de teorie în educație fizică, sport de masă și de 

performanță , cercetare științifică și comportament academic pe care le-am primit de la 

domnia sa, împletindu-se cu istoria, religia și cultura mealeagurilor noastre , dar și cu cea 

universală. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPTIMIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE A INSTITUȚIONALIZAȚI PRIN PRACTICAREA COPIILOR SPORTULUI ADAPTAT-FOTBAL 
 

V 
 

CUPRINS

Cuvinte cheie…………………………………………………….………………………….IX

Lista de abrevieri……………………………………………….……………………………X

Lista de tabele………………………………………………….……………………….…..XI

Lista de figuri……………………………………………………………..……………......XI

INTRODUCERE.....................................................................................................................1

 Actualitatea și utilitatea proiectului științific..............................................................1

 Motivarea spre tratarea temei de cercetare.................................................................6
 

 

PARTEA I 

CERCETĂRI TEORETICE PRIVIND EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ȘI ORIENTĂRILE 

METODICE ÎN PREDAREA FOTBALULUI ADAPTAT COPIILOR 

INSTITUȚIONALIZAȚI 

 

CAPITOLUL 1- Abordări tehnologice în cadrul cercetării de

fundamentare teoretică a demersului științific..................................................................15

     1.1. Premisele...................................................................................................................15

1.2. Scopul........................................................................................................................15

1.3.Obiectivele………………..………………………..………………………...….15

1.4. Ipoteze documentare...............................................................................................15

1.5. Sarcinile....................................................................................................................15

1.6.Metode și tehnici de cercetare.................................................................................15

 1.6.1.Metoda și tehnica informational – bibliografică….……………….……....15

1.6.2. Metoda și tehnica observaţiei pedagogice……………......…………..........16

1.6.3. Metoda și tehnica convorbirii……..…………………………………..…....16

 

CAPITOLUL2- Fundamentarea teoretică a lucrării prin cercetarea

de documentare....................................................................................................................17

 2.1. Evoluţii și realizări în domeniul protecţiei persoanelor

cu dizabilităţi........................................................................................................................17

 2.2. Sistemul de protecție a persoanelor cu dizabilități.............................................19

 2.3.Caracteristici generale ale școlilor speciale (Centre Școlare de

Educație Incluzivă)..............................................................................................................22

2.4 Particularități ale copiilor cu CES din mediul instituționalizat.........................23

2.5 Particularități ale instruirii copiilor cu CES........................................................23
 

 
CAPITOLUL 3 - Rolul sportului și al fotbalului, în special pentru satisfacerea unor

nevoi ale copiilor instituționalizați.........................................................................................24

3.1. Educarea copilului cu CES prin practicarea sportului…………..……………24

3.2. Mijloacele educației fizice și sportivă .....................................................................25

3.3. Fotbalul adaptat și valențele sale sociale................................................................26

 



OPTIMIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE A INSTITUȚIONALIZAȚI PRIN PRACTICAREA COPIILOR SPORTULUI ADAPTAT-FOTBAL 
 

VI 
 

CAPITOLUL 4 - Particularitățile bio-psiho-motrice ale copiilor cu

CES corelate cu metodica predării fotbalului adaptat....................................................32

 4.1.Aspecte biologice..............................................................................................32

 4.2. Aspecte motrice...............................................................................................32

 4.3. Aspecte psihologice..........................................................................................34

CAPITOLUL 5 Concluziile cercetării teoretice...............................................................37

 

PARTEA A II-A 

STUDIU  SOCIOLOGIC DE CUNOASTEREA NIVELULUI ACTUAL DE 

INTERVENTIE PRIN MIJLOACELE SPORTULUI ADAPTAT FOTBAL ASUPRA 

COPIILOR INSTITUTIONALIZAȚI 

 
CAPITOLUL 6- Tehnologia cercetării preliminare………………………………….........39

 6.1.Premise………………………………..………………………………………....39

 6.2.Scop ……………….………………………………………………………..…....39

 6.3.Obiective................................................................................................................39

 6.4.Ipoteze……………………………….……………………………………….......39

 6.5.Sarcini …………………………………..………………….................................39

6.6.Metodele şi tehnicile de cercetare în context eexploratoriu…..........................40

 6.6.1.Metoda și tehnica informational – bibliografică………………….....40

 6.6.2. Metoda și tehnica observaţiei pedagogice..…………………….……40

 6.6.3. Metoda si tehnica convorbirii………………………………………...40

 6.6.4. Metoda si tehnica înregistrării….……………....……………….........40

            6.6.5. Metoda și tehnica experimentului de explorare pentrurealizarea

studiului sociologic de intervenţie asupra copiilor instituţionalizaţi.......................41

 6.6.6. Metoda și tehnica tabelară-grafică………………....………………....41

 

CAPITOLUL 7- Organizarea şi defăşurarea cercetării preliminare…………….……….41

 7.1.Organizarea cercetării preliminare...…………………………………....…...…41

 7.1.1.Etapizarea cercetării……………………..………....………………….41

 7.1.2.Subiecții cercetării exploratorii .............................................................42

 7.1.3.Contextul cercetării ................................................................................44

 7.1.4. Logistica cercetării exploratorii............................................................44

 7.1.5.Echipa de proiect.....................................................................................47

 7.2.Desfășurarea cercetării preliminare.....................................................................47

 7.2.1. Programul de evaluare elaborat în vederea

inventarierii abilităţilor motorii la copiii cu CES, cu vârsta cuprinsă

între 16-18 ani...........................................................................................................................47

 7.2.2. Întrebările, rezultatele și interpretările obţinute ca urmare

a aplicării anchetei pe bază de chestionar.............................................................................48

 

CAPITOLUL 8 - Concluziile cercetării preliminare............................................................51

 

PARTEA A III –A 

CONTRIBUŢII  LA  OPTIMIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE A COPIILOR 

INSTITUȚIONALIZAȚI PRIN IMPLEMENTAREA MIJLOACELOR 

SPECIFICE FOTBALULUI ADAPTAT 



OPTIMIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE A INSTITUȚIONALIZAȚI PRIN PRACTICAREA COPIILOR SPORTULUI ADAPTAT-FOTBAL 
 

VII 
 

 

CAPITOLUL 9-Tehnologia de cercetare propriu-zisă aplicătă în context

experimental.............................................................................................................................52

 9.1.Premisele……………………………………………...………………….…….....52

 9.2.Scopul……………..…………………………………….………………….…......52

 9.3.Obiectivele……………………………………………...……………………........52

 9.4.Ipotezele………………………………………………………………………......52

 9.5.Sarcinile……………………………………………………………..………….....53

 9.6.Metode și tehnici de cercetare……………………………………………….......53

  9.6.1.Metoda informational – bibliografică…………..………………..........53

  9.6.2. Metoda și tehnica observaţiei pedagogic………..………………........53

  9.6.3. Metoda și tehnica convorbirii…………………….……………….…..53

  9.6.4. Metoda și tehnica înregistrării………………..……………………....53

  9.6.5. Metoda și tehnica experimentului pedagogic

de verificare……………………………………………………………….………………….54

  9.6.6. Metoda şi tehnică statistico-matematică………........................…......54

  9.6.7. Metoda și tehnica grafică-tabelară.………………...………………...54

 

CAPITOLUL 10 - Organizarea şi desfăşurarea cercetării

propriu-zise...............................................................................................................................54

 10.1. Organizarea cercetării propriu-zise. Experiment pedagogic

 de verificare…………………………………………...……………………………………...54

 10.1.1.Etapizare…………………………………………………………….....54

  10.1.2.Subiecții cercetării..................................................................................55

  10.1.3.Contextul cercetării................................................................................55

  10.1.4. Logistica cercetării ...............................................................................55

 10.2. Desfășurarea cercetării propriu-zise. Experiment pedagogic

de verificare…………………………………………………………………………………...55

 10.2.1. Cunoașterea inițială a potențialităților, somatice,

funcționale, motrice generale și specifice pe care le posedă subiecții

din grupul de experiment și grupul de control......................................................................55

   10.2.1.1.Cunoașterea inițială a potențialităților somatice.................55

   10.2.1.2 Cunoașterea inițială a potențialităților funcționale.............56

   10.2.1.3. Probe pentru aprecierea nivelului de

motricitate generală.................................................................................................................57

   10.2.1.4.Probe pentru aprecierea nivelului de motricitate specifică

jocului de fotbal adaptat..........................................................................................................58

  10.2.2. Crearea și implementarea programelor de dezvoltare

 motrică generală și specifică jocului de fotbal, adaptate pentru

 educarea incluzivă a copiilor cu CES la 16-18 ani...............................................................61

   10.2.2.1.Programe de motricitate generală necesară

practicării fotbalului adaptat copiilor cu CES, cu vârsta cuprinsă

între 16-18 ani...........................................................................................................................63

    10.2.2.1.1.Program nr. 1 -  Sisteme de acționare

pentru educarea echilibrului dinamic....................................................................................65

    10.2.2.1.2.Program nr. 2  Sisteme de acționare

pentru educarea orientării în spaţiu.......................................................................................67

   10.2.2.2. Programe de motricitate specifică jocului de fotbal

adaptat pentru educarea incluzivă a copiilor cu CES, cu vârsta cuprinsă între

16-18 ani.....................................................................................................................................70



OPTIMIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE A INSTITUȚIONALIZAȚI PRIN PRACTICAREA COPIILOR SPORTULUI ADAPTAT-FOTBAL 
 

VIII 
 

    10.2.2.2.1 Programul nr. 1. Îmbunătăţirea

capacităţii specifice de schimbare de locuri în zonele aglomerate ale terenului................71

    10.2.2.2.2. Program nr. 2.  Îmbunătăţirea calităţii paselor

şi a combinaţiilor în zona de pregătire a finalizării..............................................................77

 

 CAPITOLUL 11 Stocarea, procesarea, interpretarea șiprezentarea grafică a

rezultatelor obținute de subiecții de experimentși de control după ambele testări

(testarea inițială, testarea finală);chestionarde evaluare al gradului de satisfacție al

subiecților în legătură cu activitățile în careau fost implicați, interpretarea

rezultatelor...............................................................................................................................85

 11.1. Cu privire la măsurători somatice ale subiecților din grupa

 de experiment și grupa de control.........................................................................................85

 11.2. Cu privire la testele funcționale ale subiecților de

experiment și de control..........................................................................................................91

 11.3.Cu privire la probele de motricitate specifică jocului de fotbal adaptat

 a subiecților de experiment și de control..............................................................................93

 11.4 Chestionar de evaluare a nivelului de satisfacție al subiecților în

ceea ce privește activitățile în care au fost implicați.............................................................94

 

Capitolul 12.Concluziile cercetării propriu-zise..................................................................102

 

Capitolul 13. Concluzii finale și recomandări...............................................................104

 

 13.1. Concluzii finale................................................................................................104

 13.2. Recomandări....................................................................................................104

 

Capitolul 14. Elemente de originalitate  în demersul nostru ştiinţific............................105

 

Capitolul 15. Limitele cercetării...................................................................................109

 

Capitolul 16.Diseminarea produsului nostru științific.......................................................109

 

BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................110

 

WEBGRAFIE.............................................................................................................116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPTIMIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE A INSTITUȚIONALIZAȚI PRIN PRACTICAREA COPIILOR SPORTULUI ADAPTAT-FOTBAL 
 

IX 
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 Incluziune  socială – „Ansamblul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din 

domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării-

comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale 

şi asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale şi 

politice ale societăţii”. (conform art. 6 lit. c. din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei 

sociale). 

 Fotbal adaptat - Joc sportiv cu mingea între două echipe de câte 11 jucători, sau mai 

puțini, fiecare dintre jucători căutând să introducă mingea în poarta celeilalte echipe, lovind-o 

cu piciorul sau cu oricare altă parte a corpului, în afară de mâini, care a fost modificat pentru a 

corespunde unor cerințe sau pentru a fi întrebuințat în anumite împrejurări. 

 Programe de motricitate - Plan de activitate în care sunt stabilite (în ordinea 

desfășurării lor) etapele propu se pentru o perioadă dată pentru antrenarea/îmbunătățirea  

capacitații activității nervoase superioare de a trece rapid de la un proces de excitație la altul, 

de la un anumit stereotip dinamic la altul. 

 Strategie- Ansamblu de operațiuni, realizate și utilizate în vederea atingerii unor 

obictive 

 Cerințe educative speciale(CES) – Acele cerințe sau nevoi speciale față de educație, 

care sunt suplimentare dar și complementare obiectivelor generale ale educației pentru o 

persoană, de obicei copil sau tânăr.( confom Legii 448/2006). 
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1 
 

Introducere 

 

La începutul anilor  „90, România a moștenit din regimul comunist un  sistem de 

protecție al copilului catastrofal. Ca efect al politicilor pro-nataliste şi al declinului 

economic din anii „80, modelele tradiționale de îngrijire a copilului în familie, mai ales a 

copiilor în dificultate (în special a celor cu dizabilități), au fost descurajate. Astfel, în 

1989, se estimează că peste 100.000 de copii trăiau în instituții  de  mari  dimensiuni,  în  

condiții extrem  de  precare,  cu  un  puternic  impact  negativ  asupra sănatății dezvoltării şi 

stării psihologice a copiilor. 

 În ciuda numărului mare de copii aflați în sistemul de protecție, Guvernul 

României a recunoscut faptul că îngrijirea de tip rezidențial are efecte negative, mai ales 

asupra dezvoltării copilului mic și a reușit să îmbunătățească substanțial serviciile de 

protecție a copilului prin dezvoltarea alternativelor de tip familial. Astfel, la ora actuală, 

două treimi din copiii din sistemul de protecție se află în servicii de tip familial
1
. 

 În contextul european actual, problema copiilor instituționalizați a revenit în lumina 

reflectoarelor la nivelul comisiilor europene. Există astfel numeroase programe ce vizează 

integrarea acestora și dobândirea de deprinderi pe care ei le vor folosi în viața adultă.  

 Parlamentul European consideră că educația pentru sport și instruire reprezintă un 

instrument eficient pentru includerea din punct de vedere social a grupurilor defavorizate și 

dialogului multicultural pentru promovarea valorilor sociale  și joacă un rol activ în 

combaterea discriminării, intoleranței, rasismului, xenofobiei ,violenței, etc 

 Actualitatea și utilitatea proiectului științific 

 Tema propusă de noi se remarcă sub aspectul actualității prin însuși cerințele și 

obiectivele învățământului românesc în acest moment, aflat într-un proces profund de 

regândire strategică și curriculară în conformitate cu valențele europene. Prin urmare, unitățile 

de învățământ special din România se bazează pe un întreg opis legislativ, adaptat – cum 

precizam anterior- normelor și cerințelor europene in acest important domeniu al educației 

speciale. Literatura de specialitate a analizat diferite aspecte ale problemelor practicării 

sportului adaptat, care limitează calitatea și eficiența activităților școlilor cu program 

special, însă, în continuare, se simte nevoia apariției unor lucrări care să dezvolte în mod 

științific și pe larg conținutul acestor probleme care fac obiectul cercetării noastre. 

 O problemă de importanță majoră pentru învățământul special din România în 

condițiile în care economia țării noastre se află în plin proces  de schimbare, îl constituie 

sportul adaptat. Susținem acest lucru deoarece, oricât de binevoitoare ar fi lumea dezvoltată 

spre care tindem, baza doritei bunăstări o reprezintă numai capacitatea de a procura și 

valorifica resursele materiale (echipamente si instalatii speciale), financiare, energetice, 

umane și nu în ultimul rând a celor informaționale. 

 Având în vedere toate aspectele mai sus menționate, educația fizică și sportul 

reprezintă singura disciplină de învățământ care prin obiectivele și conținuturile 

didactice proiectate urmărește dezvoltarea din punct de vedere fizic, psihomotric și 

afectiv a elevilor, laturi care vor asigura unitatea dintre armonia fizică, complexitatea 

personalității și dezvoltarea motrică. Educația fizică urmărește dezvoltarea motrică a 

copilului, fie el și în dificultate, prin practicarea exercițiilor fizice, în mod sistematic, 
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indiferent de contextul social, economic sau politic al momentului
2
 
3
 
4
( L.P. Mateev, A.D. 

Novikov 1980; Gh. Mitra, Al. Mogoș 1980, Gh. Cârstea 1993).  

 Activitățile sportive reprezintă o necesitate impetuoasă, astăzi mai mult ca oricând, iar 

numărul de ore afectat acestui domeniu se dovedește a fi insuficient, mai ales în programa 

școlară fie, că este vorba de învățământul de masă sau cel special ( incluziv). Începutul anului 

școlar 2016-2017, a debutat cu propunerea legislativă, aprobată deja de Comisia de 

Învățământ din Camera Deputaților, potrivit căreia elevii vor avea în programa școlară trei ore 

de educație fizică în fiecare săptămână, modificându-se astfel legea 69/2000.   

 Pentru a înțelege mai bine distanța dintre teorie și practică în sistemul nostru de 

învățământ, vom prelua informații concrete desprinse din cadrul Raportului anual de țară 

(2014) al Consiliului Național al Dizabilității din România
5
. La capitolul care face referințe 

privitoare la sistemul educațional pentru aceste persoane, acest organism tutelar, ca 

reprezentant responsabil al societății civile, remarcă punctual o serie de aspecte pozitive, 

materializate sub forma unor puncte tari, după cum urmează: 

 • Educația persoanelor instituționalizate este reglementată în principal prin acte 

normative elaborate în acord cu prevederile internaționale în domeniu; 

 • Integrarea școlară a copiilor cu cerințe educative speciale se poate realiza prin: 

unități de învățământ special, grupe și clase speciale din unități preșcolare și școlare obișnuite 

(în mod individual), inclusiv unități cu predare în limbile minorităților naționale; 

 • Educația specială este parte integrantă a sistemului național de educație, coordonat 

de M.E.C, 

 • Se dezvoltă parteneriate între organizațiile neguvernamentale și autorități și/ sau 

instituții școlare care care diversifică și accesibilizează educația specială. 

 Pe lângă această serie de aspecte pozitive  materializate ca puncte tari ale sistemului 

educațional, se remarcă o serie de deficiențe, pe care le enumerăm: 

 • Existența a numeroase bariere birocratice și colaborarea ineficentă în programele de 

interes comun a instituțiilor și structurilor administrative și executiv responsabile de 

problematica persoanelor instituționalizate, 

 • Cu toate măsurile reformiste aplicate până în prezent, educația instituționalizată 

acoperă doar educația școlară (a copiilor, inclusiv celor cu disabilități) și se manifestă doar 

anumite încercări de extindere către educația părinților și a familiilor, 

 • Deși există programe derulate de unele organizații nonguvernamentale, la nivel 

național nu se cunoaște numărul copiilor și adulților care ar trebui să beneficieze de acestea; 

 • Situațiile determinate de contextul instituționalizării fac astfel ca elevii și tinerii cu 

diferite limitări în participarea școlară să fie excluși prin imposibilitatea de a raspunde 

cerințelor acestora, altfel spus, situația actuală a numeroase instituții școlare nu răspunde încă 

nevoilor tuturor copiilor, 

 • Pentru copiii aflați în instituțiile de protecție rezidențială, nu există programe oficiale 

de educație, nu este încă generat un curriculum național pentru această categorie de 

beneficiari. 

 • Insuficienta preocupare din partea forului tutelat de probleme de învățare ale copiilor 

și adulților cu dizabilități (neabordarea limbajului mimico-gestual la surzi ca obligație 

profesională pentru specialiști care își desfășoară actvitatea în școlile de surzi); 

 • Absența schimbărilor profunde la nivelul înțelegerii rolului școlii în comunitate, lipsa 

de deschidere și flexibilizare a curriculumului școlar, politizarea programelor naționale 

                                                           
2
 Matveev, L.P, Novikov, A.D (1980)– Teoria și metodica educației fizice, București, Ed IEFS 

3
 Mitra, Gh., Mogoș, Al., (1980) Metodica educației fizice școlare, ed a III-a revăzută și adăugită, Bucuresti, edit 

IEFS. 
4
 Cârstea, Gh., (1993), Teoria şi metodica educaţiei fizice si sportului, Ed. Universul, Bucureşti. 

5
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referitoare la integrarea școlară a elevilor cu CES, amatorismul, superficialitatea și 

dezinteresul unei verigi de decizie importante în managementul procesului de dezvoltare a 

școlilor incluzive, au făcut ca rezultatele să fie parțiale și nesemnificative în domeniul 

educației integrate/ incluzive în țara noastră, 

 • Inexistența unor programe individualizate în educație fizică și sport, absența 

monitorizării programelor de mișcare adaptată, faptul ca vocea persoanelor instituționalizate 

nu este încă suficient ascultată și luată în considerare, 

 • Relația dintre profesioniști și copiii cu CES este încă bazată pe autoritate și nu 

implică în mod real calitatea de decidenți și responsabili ai beneficiarilor. Copiii nu pot decide 

ca nu au informația necesară, iar specialiștii aleg și direcționează alegerile prin prisma 

propriilor interese. In plus, percepțiile specialiștilor sunt incă de tip tradiționalist. 

 • Insuficienta informare a părinților, specialiștilor și societății în ansamblu cu privire la 

limitările, valoarea umană și posibilitățile de recuperare, 

 • Precaritatea relațiilor democratice de colaborare și comunicare eficientă între 

beneficiarii și furnizorii de servicii educaționale. 

  Actualitatea temei reflectată în literatura de specialitate  din țară și 

străinătate, analiză critică 

 Sportul este o necesitate actuală în programele de instruire, socializare și educare ale 

copiilor din centrele de plasament, dar și ca o modalitate eficientă de petrecere a timpului 

liber, aceasta în contextul în care statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de 

protecție socială de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent
6
. 

 Activitățile fizice adaptate ca instrument de incluziune socială, reprezintă o 

componentă de bază a politicilor educaționale promovate pe plan internațional, conturându-și 

în România ultimilor ani, un profil distinct , context în care noțiuni precum diferențiere, 

integrare socială și incluziune apar frecvent în documentele legislative privind accesul la 

educație al tuturor copiilor, într-un mediu cât mai restrictiv înlăturând termeni ca: 

marginalizare, segregare sau izolare.
7
 S. Teodorescu, A. Bota, S.Stănescu în 2002, subliniază 

faptul că pornind de la principiul fundamental al valorizării diversității umane, este necesar a 

se creea un sistem de valori cu semnificație pentru individ și pentru societate, capabil să pună 

într-o nouă lumină persoana deficientă. 

 Specialiștii în domeniu au dezbătut extrapolarea activității fizice si sportului pe diferite 

ramuri sportive, au testat, monitorizat, inregistrat și adaptat sportul, astfel încât nevoile 

beneficiarilor să fie cât mai bine satisfăcute.  

 Datorită importanţei şi efectelor proceselor de educație incluzivă  în contextul special 

al activităţii copiilor cu CES, numeroşi autori au fost preocupaţi pentru cercetarea şi 

prezentarea multiplelor aspecte legate de conceptele ştiinţifice  şi posibilităţile aplicării 

acestora în practică. Astfel autori străini ca, Brown, St.D. si  Lent, R.W
8
, Smart, J. 

9
,  

Peterson, D.B
10

 ,  Simeonsson, R.J.; Leonardi, M.; Lollar, D.; Björck-Åkesson, E.; 

Hollenweger, J. & Martinuzzi, A
11

  , Simeonsson, R.J.; Scarborough, A.A. & Hebbeler, 

                                                           
6
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7
 Teodorescu S., Bota A, Stanescu M, (2003) Educaţie fizică şi sport adaptat pentru persoane cu deficienţe 

senzoriale, mintale şi defavorizate social, Bucureşti. 
8
 Brown, St.D. & Lent, R.W. 2008. Handbook of Counseling Psychology, 4th ed., J.Wiley and Soons. New 

Jersey, p. 216. 
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 Smart, J. 2005. The promise of the International Classification of Functioning, Disability & Health, ICF. 

Rehabilitation Education, 19. 191-197. 
10

 Peterson, D.B. 2011. Psychological Aspects of Functioning, Disability, and Health, Springer Pub.C., New 

York 
11

 Simeonsson, R.J.; Leonardi, M.; Lollar, D.; Björck-Åkesson, E.; Hollenweger, J. & Martinuzzi, A. 2003. 

Applying the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) to measure childhood 

disability. Disability and Rehabilitation. 25. 602-610. 
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K.M.
12

, Ueda, S. & Okawa, Y
13

 , Wright, J
14

 , Hendi, T. Si Garakani, S.
15

  si mulți alții au 

abordat diferite aspecte legate de conceptele educației incluzive. 

 Deşi domeniul educației incluzive româneşti prezintă un grad înalt de competitivitate 

pe plan internaţional, literatura de specialitate pe aceasta direcție este destul de săracă, 

comparativ cu alte domenii, în special al sportului adaptat.  În acest context semnalăm unele 

începuturi încurajatoare materializate în apariţia unor lucrări specifice sportului adaptat scrise 

de autori români. 

Dintre lucrările cu obiectiv de referință – sportul adaptat, de la noi din țară ,se enumeră 

acelea publicate de Soare D. (Posibilități de îmbunătățire a pregătirii elevului deficient mintal 

pentru muncă și viață prin activitatea de educație fizică și sport), Radu I, si Ulici Ghe. 

(Evaluarea și educarea psihomotricității), Ciolcă, S-M,Grigore, Ghe.(2005) – „Fotbalul - 

mijloc asociat al kinetoterapiei”,(prim autor), Ciolcă, S-M, Ciolcă,C. (2008)– „Fotbal – 

Ghid metodologic pentru educație fizică adaptată şi inclusivă”, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., Bucureşti, 124 pg.,Cojocaru, V, (2002)- Fotbal de la 6 la 18 ani-

Metodica pregătirii, Editura Axis Mundi, București, Negulescu ,I., (2006), Integrarea socială 

prin practicarea sportului și a activităților fizice adaptate, Editura UNEFS, București , 

Teodorescu S., Bota A, Stanescu M, (2003) -Educaţie fizică şi sport adaptat pentru persoane 

cu deficienţe senzoriale, mintale şi defavorizate social, Bucureşti, Strategia naţională pentru 

protecția, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 – 2013 

„Sanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări”, publicată în 

MO nr. 919 din 14 octombrie 2005. 

  Desigur că unele dintre aceste lucrări tratează problemele adaptării sportului și mai 

puțin cele specifice pentru fotbal la copiii cu CES, cu vârsta cuprinsă între 16- 18 ani. 

   Din lucrările mai sus menționate se desprinde constatarea că specialiștii în domeniu au 

un interes ridicat în cercetarea aspectelor problematice ale copiilor instituționalizați și că 

apelează cu încredere la efectele benefice ale sportului, ca soluție a multor dileme. 

 Considerăm semnificativ pentru evoluţia fenomenului şi cercetările în domeniul 

sportului adaptat  materializate în teze de doctorat  sau cele în curs de elaborare, precum şi 

faptul că în cadrul unor reuniuni ştiinţifice cu recunoaştere naţională şi internaţională sunt 

prezentate din ce în ce mai multe lucrări de cercetare cu referire la educatia incluziva si 

sportul adaptat pentru copiii cu CES. Credem că argumentele prezentate anterior determină 

şi justifică importanţa proiectului nostru, importanţă concretizată atât din punct de 

vedere ştiinţifico-inovator prin extrapolarea şi particularizarea programelor de pregătire 

generală si specifică pe fotbalul adaptat,  în funcţie de misiunea, obiectivele şi specificul 

domeniului fundamental educaţie fizică şi sport, cât şi practic, prin iniţierea activităţii de 

„plombare” a numeroaselor lacune de la nivelul specialistilor care interacționează în 

mod direct cu copiii cu CES de vârsta 16-18 ani. 

 În acest context, proiectul nostru axat pe creșterea nivelului de incluziune la copiii cu 

CES cu vârsta intre 16-18 ani, nișă asupra căreia se regăsesc foarte puţine lucrări de 

specialitate, este important întrucât vine şi în întâmpinarea unor necesităţi evidenţiate de 

practica activităţii. Importanţa şi actualitatea temei este amplificată şi de perioada pe care o 
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15
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parcurge activitatea sportivă adaptată din ţara noastră, aceea de reorganizare şi restructurare  

în concordanţă cu noul cadru normativ creat ca urmare a parcursului societăţii româneşti către 

economia de piaţă şi în integrarea în Uniunea Europeană. 

 Tema lucrării noastre pune în discuție  probleme inovatoare specifice activității 

educației fizice și sportului și anume optimizarea educației incluzive a copiilor 

instituționalizați prin practicarea sportului adaptat – fotbal. Principala cauză a acestui aspect 

problematic este adaptarea, individualizarea sportului și in special, a fotbalului, nevoilor 

variate impuse de vârsta și instituționalizarea copiilor. 

  Înființarea unor instituții – aflate în subordinea Inspectoratelor Școlare Județene sau a 

Direcției Județene pentru Protecția Copilului (aflate în subordinea Consiliilor Județene), 

precum Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională, sau Centrele Județene de 

Asistență Psihopedagogică, reflectă preocuparea pentru identificarea unor soluții adecvate 

problemelor individualizării și personalizării, care lilitează calitatea calitatea și eficiența 

activității școlare cu program special. În acest sens, demersul nostru a însemnat organizarea 

unor activtăți specifice de cercetare (realizarea de chestionare, muncă de documentare 

științifică, testarea subiecților, elaborarea unor programe de dezvoltare motrică generală și 

specifică fotbalului adaptat pentru vârsta de 16-18 ani) în colaborare cu Centrul de Tip 

Familial Găvana, Piteşti pentru grupa experimentală și ONG – ul, Asociația „Spiridon și 

Irina” pentru grupa martor și Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică (director, 

psiholog Maria Hancea) și Centrul Județean Argeș de Resurse Educaționale (director Mugurel 

Marin)
16

. 

  În același timp, am urmărit realizarea unei strânse legături cu Inspectoratul Școlar 

Argeș (inspector pentru învățământul special – prof. Predescu Andrei și inspector pentru 

educație fizică – prof. Coman Ștefan)
17

. 

  Scoatem în evidență că specialistul în sportul adaptat nu poate fi o persoană oarecare. 

Exercitarea funcției pe acest post, necesită competențe pofesionale probate zilnic de 

problemele variate ale subiecților, cât și de natură managerială, legislativă și logistică, care 

trebuie rezolvate eficient și la timpul lor. 

  Această scurtă introducere a fost necesară pentru a scoate în evidență principalul 

motiv pentru care a fost abordată tema aleasă, adică identificarea și extrapolarea 

fotbalului în domeniul educației instituționalizate, particularizând la nevoile și 

posibilitățile copiilor cu CES, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani. 

 Actualitatea și importanța temei pot fi în mare măsură desprinse chiar din rândurile 

anterioare, totuși am dori să scoatem în evidență următoarele aspecte: 

 • Implementarea în practică a orientării praxiologice moderne de gândire şi 

conducere a proceselor pe traiectoria obiective-strategii-evaluare; 

 • În urma rezultatelor obţinute din ancheta prin chestionar am adaptat şi creat 

teste şi probe sensibile posibilităţilor şi nevoilor copiilor din cercetare; 

 • Am promovat viziunea sistemică în cadrul strategiei didactice de îmbunătăţire a 

sportului adaptat, determinând efecte de creştere in instruirea, socializarea si educarea 

copiilor cu cerințe educative speciale, cu vârsta cuprinsa intre 16-18 ani; 

 • Am creat o listă de activităţi motrice care evaluează  gradul de dezvoltare al 

motricităţii copiilor cu CES cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani. 

 • Am elaborat si implementat strategii didactice de îmbunătăţire a fotbalului 

adaptat in centrele institutionalizate prin conturarea celor trei strategii: strategiei de 

evaluare în schema de organizare a strategiei de optimizare a pregătirii copiilor cu 

cerințe educative special în fotbalul adaptat, strategia de evaluare a pregătirii sportive a 
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17
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subiecţilor cercetării în fotbalul adaptat, strategia de evaluare a dezvoltării motrice la 

copii 16-18 ani. 

 • am elaborat și aplicat programe de pregătire motrică generală și specifică 

fotbalului adaptat. În conturarea strategiilor ce vizează dezvoltarea capacităţii motrice 

în fotbal am avut ca punct de reper analiza cerinţelor pe care le impune practicarea 

acestei ramuri sportive: analiza motrică a jocului pe posturi, analiza sistemelor 

energetice solicitate în antrenament şi competiţie, necesităţile funcţionale şi energetice 

specifice, cunoaşterea posibilităţilor subiecţilor.  

  • am identificat componentele strategiei instrucţionale (obiective, conţinuturi, 

metode, mijloace, baza materială, forme de organizare a activităţii, evaluare) pentru 

elaborarea şi aplicarea optimă a acesteia în practică. Un rol esenţial în cadrul acestui 

proces l-a avut feed-back-ul activităţii desfăşurate care a fost obţinut pe parcursul 

pregătirii şi a contribuit la ajustarea strategiei instrucţionale la condiţiile şi situaţiile nou 

apărute. 

  • am elaborat și aplicat o anchetă sociologică sub forma unui chestionar pentru 

cunoașterea nivelului de satisfacție al subiecților urmare a activităților ( probe, teste, 

măsurători etc.) la care au participat . 

 Aceasta impune creșterea răspunderii cadrelor didactice din sistemul educațional 

special față de informarea continuă și adaptarea sportului în mod individual. În această idee 

sunt formulate elemente distincte ale strategiei și unei noi politici de continuă dezvoltare a 

strategiilor educaționale pentru persoane cu CES. 

  Aspecte mai puțin cercetate și soluționate în cadrul învățământului special pe care ne 

vom baza întregul demers strategic la nivel județean: 

  • Optimizarea înțelegerii de către managerii școlari a nevoii de abordare 

strategică – tactică- aplicativă a procesului educațional; 

  • Creșterea eficienței echipelor manageriale din unitățile de învățământ special în 

vederea elaborării instrumentelor adaptate printr-o dinamică internă a schimbărilor 

reformatoare controlate, 

  • Îmbunătățirea capacității de identificare/ rezolvare a nevoilor ivite în procesul 

educativ, bazată pe perspectivă, atitudini și abordări moderne; 

  • Cunoașterea orizontului de referință și caracteristicile bio-psiho-motrice 

necesare elaborării unui proiect de dezvoltare educațională viabil, care să corespundă 

nevoilor reale ale copiilor cu CES, conform politicilor educaționale europene; 

  • Dezvoltarea competențelor privind evaluare proiectului de dezvoltare 

educațională, aplicarea lui în perioada de timp care este elaborat și durabilitatea liniilor 

directoare. 

 Motivarea spre tratarea temei de cercetare 

 În contextul dezvoltării societății actuale, considerăm că se impun unele modificări în 

modul de abordare a programelor de instruire focalizate pe obiective care vizează educarea și 

incluziunea socială a copiilor instituționalizati, având în vedere particularitățile individuale ale 

acestora ca premisă a integrării socio-profesionale, folosind mijloacele jocului de fotbal ca și 

componentă a educației incluzive, care este mai cuprinzătoare decât educația formală 

obișnuită, având: educația pentru familie, pentru comunitate, alte oportunități de educație în 

afara școlii. 

 Efectele instituționalizării se resimt la toate nivelele personalității copilului 

instituționalizat şi în toate domeniile unde acesta își desfășoară activitatea :  

 a. învățământul de masă și cel incluziv 

 b. dezvoltarea cognitivă,  

 c. maturizarea afectiv-emoțională,  

 d. sistem de interese şi valori,  
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 e. comportamente manifeste,  

 f. formarea conștiinței de sine,  

 g. natura imaginii şi a respectului de sine.  

 Motivația abordării temei de față a fost susținută de următoarele argumente:  

 1. Absența unor studii recente asupra creșterii şi dezvoltării fizice, precum şi a 

motricității în ontogeneză a copiilor instituționalizați;  

 2. Implementarea unor programe de instruire care să vizeze  educarea și integrarea-

reintegrarea socio-profesională prin sport în general și fotbal în special, a copiilor 

instituționalizați.  

 3. Perspectivele măririi raportului incluziune-excluziune socială, atât la nivelul 

educației școlare cât și al integrării socio-profesionale, din perspectiva copiilor 

instituționalizați, utilizând mijloace și funcții caracteristice activităților și jocurilor sportive.  

 4. Înclinația constatată ca specialist( coordonator personal educație ) al D.G.A.S.P.C. 

Argeș , unde sunt responsabil pentru întocmirea P.I.S.-urilor, P.I.P.-urilor, programelor de 

activități( inițiator și coordonator a numeroase activități de parteneriat educațional desfășurate 

la nivel județean, interjudețean și/sau național), caracterizărilor semestriale etc., ca membru 

voluntar al Asociției „Sfinții Spiridon și Irina”( ce are ca pricipal obiect de activitate inserția 

socială a copiilor instituționalizați) a beneficiarilor din centrele de plasament pentru a 

desfășura activități de tipul jocurilor sportive, atât pentru recreere și petrecere a timpului liber( 

loisir), cât și pe plan competitiv( participări la competițiile organizate de Centrul Școlar, 

Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Centrele de Plasament, parteneri ai instituțiilor etc.). 

Mai jos, prezentăm eșalonarea calendaristică a cercetării( Diagrama Gantt). 
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sarcinilor în 
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1.a.Sustinerea 

Examenului de 

admitere la 

StudiiUniversit

are de Doctorat 

                                    

1. . 

identificarea 

susrselor 

bibliografice și 

a lucrărilor din 

literatura de 

specialitate 

română și 

străină ale 

căror 

conținuturi ar 

putea asigura 

atingerea 

dezeratului 

sugerat de 

obiectiv; 

                                    

2.cercetarea 

integrală sau 

parțială, după 

caz, a susrselor 

identificate și 

consemnarea 

informațiilor în 

fișe de studiu; 

                                    

Tabel 1. Eșalonarea calendaristică a cercetării  
 

Legendă 

Anul 2015-2016   Începând cuoctombrie 2015 

Anul 2016-2017  

Anul 2017-2018   Noiembrie 
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3.  analiza 

critică a 

informațiilor 

reieșite și 

sistematizarea 

acestora pe 

probleme 

                                    

4.prelucrarea 

informațiilor și 

redactarea 

primului raport 

de cercetare. 

                                    

4.b. Susţinerea 

Raportului de 

Progres  Nr. 1 

la nivelul Scolii 

Doctorale.(26 

septembrie 

2016) 

                                    

5.stabilirea 

variabilelor 

cercetării, a 

modalităților de 

relaționare și 

de determinare 

a acestora și 

formularea 

ipotezelor de 

lucru 

                                    

6.formularea 

scopului 

cercetării, a 
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obiectivelor 

derivate din 

acesta, a 

activităților 

asociate 

obiectivelor, 

stabilirea 

resurselor 

necesare şi a 

echipei de 

cercetare 

7.conturarea 

conceptului 

cercetării 

preliminare și 

elaborarea 

chestionarului 

ce va fi adresat 

antrenorilor si 

psihologului 

                                    

8.cercetarea 

surselor de 

specialitate în 

legătură cu 

tema tezei și 

implementarea 

metodei 

anchetei bazată 

pe chestionar  

                                    

9.prelucrarea 

datelor reieșite 

ca urmare a 
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aplicării 

anchetei bazată 

pe chestionar; 

10.analiza 

datelor și 

informațiilor 

reieșite ca 

urmare a 

realizării 

activităților 1 – 

7 și redactarea 

raportului de 

cercetare nr. 2. 

                                    

10b. Susţinerea 

Raportului de 

Progres  Nr. 2 

la nivelul Scolii 

Doctorale (21 

mai 2017) 

                                    

11.pregătirea 

cadrului 

operațional 

privind 

cercetarea 

propriu-zisă la 

copiii 

instituționalizaț

i cu vârsta 

cuprinsă între 

16-18 ani;  

                                    

12. stabilirea 

cadrului 
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organizatorico 

– managerial al 

cercetării 

propriu-zise;  

13. elaborarea 

strategiilor 

didactice 

considerate că 

vor conduce la 

îmbunătățirea 

pregătirii fizice 

si psihologice 

în cadrul 

antrenamentulu

i sportiv la 

fotbal adaptat, 

ținând cont de 

ipotezele de 

lucru 

formulate;  

                                    

14. stabilirea 

instrumentelor  

și strategiei de 

evaluare ce 

urmează  a fi 

utilizată în 

cadrul 

cercetării;  

                                    

15. cunoașterea 

subiecților prin 

realizarea 

testării inițiale  
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16. recoltarea 

datelor și 

informațiilor 

rezultate în 

cadrul testării 

inițiale  

                                    

17. prelucrarea 

datelor și 

analiza 

informațiilor 

reieșite ca 

urmare a 

testării inițiale  

                                    

18.implementar

ea programelor 

de motricitate 

generală și 

specifică, 

pentru copiii cu 

CES, cu vârsta 

cuprinsă între 

16-18 ani.  

                                    

19. măsurarea, 

aprecierea și 

evaluarea 

intermediară a 

subiecților 

cercetării  

                                    

20. elaborarea 

concluziilor 

parțiale și 

redactarea 
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raportului de 

cercetare nr. 3.  

20 b. 

Susţinerea 

Raportului de 

Progres  Nr. 3 

la nivelul Scolii 

Doctorale.(30 

martie 2018) 

                                    

21.Elaborarea 

tezei de 

doctorat 

                                    

22.Susținerea 

tezei 
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PARTEA I 

 CERCETĂRI TEORETICE PRIVIND EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ȘI ORIENTĂRILE 

METODICE ÎN PREDAREA FOTBALULUI ADAPTAT COPIILOR 

INSTITUȚIONALIZAȚI 

 

 

Capitolul 1. Abordări tehnologice în cadrul cercetării de fundamentare teoretică a 

demersului științific 

 1.1.Premisa 

 Există proecupări livrești de specialitate în care găsim tratate multitudinea direcțiilor 

de educare a copiilor instituționalizați. 

 1.2.Scopul    
Prin cercetarea noastră de documentare, încercăm să găsim argumentele bibliografice 

de nișă, prin care să profilăm un secvențial teoretic, cu un conținut conceptual de 

operaționalizare, prin sportul adaptat – fotbal, pentru o educație specială incluzivă. Asigurăm 

astfel, prefigurarea unui debut original necesar cercetărilor experimentale ulterioare.  

 1.3. Obiectivele  

 Obiectivele fundamentării sunt în număr de două : 

 1.Investigarea materialelor scrise si din mediul online în dircția temei tezei de doctorat  

 2. Aprofundarea cunoașterii în vederea fundamentării științifice a demersului de 

cercetare presupus de temă.  

1.4. Ipoteze documentare 
 1. Aprofundând cunoștințele teoretice de specialitate despre problematica procesului 

de educare a copiilor  ce cerințe educaționale speciale, vom percepe adecvat factorii 

perturbatori ai educației inclusive. 

 2. Stocând și procesând integro-corelativ multitudinea informațiilor de sorginte socio-

umană necesare educației inclusive a elevilor cu CES, încercăm să găsim diverse modalități 

teoretico-metodice de dirijare  a predării sportului adaptat fotbal, la vârsta de 16-18 ani. 

 1.5. Sarcinile  
Sarcinile pentru îndeplinirea primului obiectiv: 

O1.1. dezvoltarea și aprofundarea cunoașterii în legătură cu potențiala temă de 

cercetare în cadrul studiilor universitare de doctorat; 

O1.2. susținerea proiectului de cercetare și definitivarea formulării temei tezei de 

doctorat. 

Sarcinile pentru îndeplinirea celui de-al doilea obiectiv: 

O2.1. identificarea susrselor bibliografice și a lucrărilor din literatura de specialitate 

română și străină ale căror conținuturi ar putea asigura atingerea dezeratului sugerat de 

obiectiv; 

O2.2. cercetarea integrală sau parțială, după caz, a susrselor identificate și 

consemnarea informațiilor în fișe de studiu; 

O2.3. analiza critică a informațiilor reieșite și sistematizarea acestora pe probleme; 

O2.4. prelucrarea informațiilor și redactarea primei părți a tezei. 

 1.6.Metode și tehnici de cercetare 

 1.6.1.Metoda și tehnica informațional – bibliografică 

 Studiul bibliografic a fost o metodă indispensabilă de cercetare, mai ales acum când 

explozia informaţională se manifestă pregnant, fapt ce determină perisabilitatea informaţiilor 

în toate domeniile de activitate. 

 Prin studierea literaturii de specialitate am intrat în posesia datelor privitoare la 

rezultatele obţinute în domeniul temei mele. Aceasta a presupus căutarea surselor 

bibliografice, consultarea lor, selecţionarea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor. 
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Studierea materialelor de specialitate din domeniul ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, dar şi 

lucrări din psihologie, pedagogie, fiziologie, s.a., mi-au oferit date privitoare la tema supusă 

cercetării şi a modalităţilor de acţionare în cadrul acesteia. 

 Am folosit cuvinte cheie pentru identificarea următoarelor categorii de lucrări: 

 -lucrări cu caracter general de pedagogie; 

 -lucrări despre curriculum în general și privind activitățiole de educație fizică și sport 

în special, din reviste și publicații românești; 

 -studii și cercetări științifice privind dezvoltarea instituțională; 

 -studierea actelor normative ce reglementează activitatea învațământului în general și a 

învățământului special, în mod particular, 

 -documente de evidență și planificare ale cadrelor didactice din învățământul special la 

nivelul ciclului primar și gimnazial. 

 Surse de procurare a materialelor bibliografice: Biblioteca UNEFS București, 

Inspectoratul Școlar al Județului Argeș, Biblioteca Municipală Argeș, Biblioteca EFS – 

Universitatea din Pitești, o altă sursă de informare a constituit-o internetul pe adresele de mai 

jos: 

 -email / centrulșcolar@yahoo.com 

 -email / isjag@yahoo.com 

 -web www.isjarges.ro, www.edu.ro, www.wordland.ro, www.handisport.ro. , 

www.incluziune.org. 

 Un loc important în fundamentarea teoretică a cercetării l-au avut lucrările publicate și 

cercetările unor specialăști români și străini cum au fost: 

  -Științele educaționale: Cerghit I, Verza E, Neamțu C., Gherguț A., Golu P., Zlate M., 

Cristea S., Cucoș C., Potolea D., Jinga I., Kapița P.L, Landsheere de, G, Dewey, J, Claparede, 

E. 

 - Educație fizică și sport: Negulescu, I., Marinescu, G., Ciolcă, S., Scarlat, E., 

Dragomir, P., Niculescu, M., Colibaba-Evuleț, Dragnea, A., Rață, G., Mihăilescu, L. dar și 

alții. 

1.6.2. Metoda și tehnica observaţiei pedagogice 

 Metoda observaţiei a constat în urmărirea intenţionată, după un plan a fenomenelor 

specifice în condiţiile derulării lor naturale. Observaţia noastră a fost sistematică, organizată şi 

continuă pe tot parcursul cercetării. Pentru ca observaţia să fie eficientă am respectat unele 

condiţii: 

 - subiecţii studiaţi nu au ştiut aceasta, întrucât îşi puteau schimba conduita; 

 - faptele au fost consemnate aşa cum au fost observate în cadrul antrenamentului 

pentru a nu se interfera cu alte fapte sau cu opiniile observatorului; 

 - acelaşi fapt a fost observat de mai multe ori pentru a se evidenţia constanta. 

 Observaţia s-a realizat pe bază de plan, parcurgând următorii paşi: 

 - stabilirea faptului de observare; 

 - informarea teoretică asupra specificităţii faptului observat; 

 - observarea propriu-zisă şi consemnarea rezultatelor; 

 -interpretarea rezultatelor şi integrarea lor în teoria şi practica antrenamentului. 

 Avantajul metodei este dat de faptul că nu cere condiţii specifice de cercetare 

(aparatură, etc.) şi poate fi efectuată în orice moment al activităţii 

1.6.3. Metoda și tehnica convorbirii 

 Convorbirea s-a desfăşurat în funcţie de obiectivele urmărite, pe baza unui plan şi a 

unor întrebări dinainte elaborate.Prin intermediul convorbirii se pot dobândi informaţii de cea 

mai mare importanţă cu referire la interesele şi opiniile specialiştilor şi a subiecţilor.Ea se 

poate realiza individual sau în grup, ocazional sau planificat. Această metodă am folosit-o pe 

tot parcursul experimentului de explorare, în vederea obţinerii de informaţii despre cum 

mailto:isjag@yahoo.com
http://www.isjarges.ro/
http://www.wordland.ro/
http://www.handisport.ro/
http://www.incluziune.org/
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reacţionează subiecţii la teste şi probe, cum cooperează membrii lor, ce greutăţi întâmpină, 

dacă se ajută, dacă se încurajează. 

 

 Capitolul 2. Fundamentarea teoretică a lucrării prin cercetarea de documentare 

2.1. Evoluţii și realizări în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi   

Principala sursă de informaţie statistică la nivel naţional referitoare la persoanele cu 

dizabilităţi în general şi la copiii cu dizabilităţi în special este Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), prin cele două direcţii de 

specialitate: Direcţia Protecţia Persoanelor cu Handicap (DPPH), pentru copii
18

 şi adulţi şi 

Direcţia Protecţia Copilului (DPC), pentru copii
19

. 

La 30 septembrie 2016 numărul total de persoane cu dizabilităţi comunicat Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a fost de 

779.814 persoane.  

 

 

 
 

Figura 1. Numărul persoanelor cu dizabilităţi la 30 septembrie 2016 

Dintre acestea, 97,82 % (761.831 persoane) se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc 

independent (neinstituţionalizate) şi 2,18 % (17.983 persoane) se află în instituţiile publice 

rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (instituţionalizate) 

coordonate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

*Numărul persoanelor instituţionalizate în instituţiile rezidentiale publice de asistenţă socială 

pentru persoanele adulte cu dizabilităţi aflate în coordonarea metodologică a MMFPSPV-

                                                           
18

 Copiii neinstituționalizați și din instituţiile publice de protecţie socială pentru persoanele adulte cu handicap 
19

 Copiii din familie și din sistemul de protecție specială 

număr total persoane 

779.814 

 

neinstituţionalizate 
761.831 

instituţionalizate *  
17983 
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ANPDC               

 
Figura 2.Evoluția numărului persoanelor cu dizabilități , decembrie 2006 – septembrie 2016  

 

 
Figura 3. Numărul persoanelor cu dizabilităţi, pe grupe de vârstă şi sex, la 30 septembrie 

2016 

 Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezintă 68,98% din totalul 

persoanelor adulte cu dizabilităţi. Din centralizarea datelor pe grupe de vârstă rezultă că 

57,97% sunt persoane cuprinse între 18-64 ani (415.975 persoane) şi 42,03% au peste 65 ani 

(301.587 persoane), în total persoane adulte cu dizabilităţi. 
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Figura 4. Ponderea persoanelor cu dizabilităţi, pe grupe de vârstă, la 30 septembrie 2016 

 Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, republicată, gradele de handicap sunt: grav, accentuat, mediu şi uşor. Numărul 

persoanelor cu handicap grav reprezintă 36,53% din total (faţă de 35,77% la 30 septembrie 

2015), cele cu handicap accentuat 51,92% (faţă de 52,54% la 30 septembrie 2015) iar cele cu 

handicap mediu şi uşor 11,55% (faţă de 11,69% la 30 septembrie 2015) (Grafic 9). 

2.2.Sistemul de protecție al persoanelor cu dizabilități  

 Înainte de 1989, situaţia copiilor şi adulţilor cu handicap a fost puţin cunoscută, de 

fapt, chiar ascunsă voit de ochii lumii. Legea nr. 3 din 26 martie 1970 privind regimul 

ocrotirii unor categorii de minori
20

 consfinţise instituţionalizarea “în vederea creşterii, 

educării şi pregătirii şcolare şi profesionale a minorilor deficienţi” şi, în acest scop, fuseseră 

înfiinţate instituţii rezidenţiale mari, unele cu peste 350 de rezidenţi, de cele mai multe ori în 

afara localităţilor, unde locuiau împreună, sub limita decenţei, copii, adulţi şi vârstnici. După 

1989, în România s-au petrecut schimbări fundamentale în îmbunătăţirea vieţii copiilor în 

general şi a copiilor cu dizabilităţi în special, intervenţia organizaţiilor neguvernamentale cu 

sprijinul organismelor internaţionale având un rol covârşitor. România a ratificat Convenţia 

cu privire la Drepturile Copilului (CDC) în anul imediat următor adoptării sale de către 
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 Legea nr. 3 din 26 martie 1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori, aparută în MO nr. 28/1970; a 

fost abrogată prin OUG nr. 26/1997 
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Naţiunile Unite, prin Legea nr. 18 din 28 septembrie 1990
21

 . A urmat ratificarea altor 

convenţii şi tratate internaţionale (Strasbourg, Haga) dar momentul decisiv în pornirea 

reformelor pentru copii l-a constituit adoptarea în 1995 a Planului naţional de acţiune în 

favoarea copilului
22

 . 

Bazele sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap au fost puse în 1991, prin 

înfiinţarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap (SSPH)
23

 , care a funcţionat 

până în anul 2003, când a fost reorganizat sub denumirea de Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap (ANPH). Imediat după înfiinţare, SSPH a început lucrul la un set de 

măsuri legislative şi astfel a fost posibil ca în 1992 să intre în vigoare şi să producă efecte 

Legea nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor cu handicap
24

 şi Legea nr. 57/1992 

privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate , acestea fiind capetele de pod ale 

introducerii problematicii dizabilităţii pe agenda politică.  

Adoptarea OUG nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate
25

 a creat 

cadrul pentru procesul de reformă semnificativă şi construcţia unui sistem pentru protecţia 

copilului, întemeiat pe principiul descentralizării puterii de decizie şi a responsabilităţilor, 

prin înfiinţarea Departamentului pentru Protecţia Copilului (DPC) în cadrul Guvernului cu rol 

de coordonare şi elaborare a politicilor în domeniu. Începând cu anul 1998, Serviciile Publice 

Specializate pentru Protecţia Copilului
26

 judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au 

început să preia instituţiile care adăposteau copii, aflate în subordinea altor instituţii centrale. 

În anul 1998, DPC a lansat Strategia Guvernului privind protecţia copilului în dificultate care 

a îndreptat reforma spre dezinstituţionalizare şi crearea de servicii alternative, printre care: 

asistenţa maternală, casele de tip familial, centrele de zi, centrele de consiliere, centre 

specializate pentru copiii cu handicap şi altele. În 1999, DPC s-a reorganizat în Agenţia 

Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) şi a demarat procesul de închidere 

a instituţiilor mari, de tip vechi.  

În perioada 2000 - 2001, sistemul a preluat şi copiii cu handicap din căminele spital şi 

copiii cu deficienţe din internatele şcolilor speciale iar guvernul a demarat o politică publică 

de integrare masivă a acestora în şcolile de masă. Efectele acestei politici nu au fost analizate 

iar acest fapt este menţionat în lucrarea Copii la limita speranţei – o analiză focalizată asupra 

situaţiei copiilor vulnerabili, excluşi şi discriminaţi în România
27

 , realizată de Reprezentanţa 

UNICEF în România. Cităm: „În anul şcolar 2003-2004, conform Ministerului Educaţiei, 

numărul copiilor cu dizabilităţi integraţi în învăţământul de masă era de 11.770, în timp ce, 

conform ANPDC, numărul acestora era mult mai mic, şi anume de 4.475. Deşi sunt diferite, 

aceste două cifre sunt mult mai mici decât numărul total de copii transferaţi din şcolile 

speciale în şcoli de masă, ceea ce pare să indice faptul că mulţi dintre aceşti copii au 

abandonat şcoala. Există unele informaţii conform cărora nu mai puţin de 80% dintre copiii 

transferaţi în învăţământul de masă au abandonat şcoala, fiind însă necesară realizarea unor 

noi studii pentru a se fundamenta aceste informaţii.”  
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 Planul naţional de acţiune în favoarea copilului, aprobat prin HG nr. 972/1995, publicat în MO nr. 290/1995 
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În anul 2003, Constituţia României a fost revizuită, dar la fel ca şi cea din 1991, a 

păstrat un articol distinct destinat protecţiei persoanelor cu handicap: „Persoanele cu handicap 

se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a 

şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a 

persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin 

părinţilor şi tutorilor.”
28

  

În anul 2004, a fost adoptată Legea nr. 272 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului
29

 , care respectă îndeaproape prevederile Convenţiei cu privire la Drepturile 

Copilului şi extinde sfera de acţiune de la protecţia copilului în dificultate la protecţia 

drepturilor copilului. Printre altele, actul normativ interzice plasarea copilului cu vârsta sub 2 

ani în instituţii, cu excepţia copiilor cu dizabilităţi grave „cu dependenţă de îngrijiri în servicii 

de tip rezidenţial specializate”. Art. 46 se referă la copilul cu handicap care “are dreptul la 

educaţie, recuperare, compensare, reabilitare şi integrare, adaptate posibilităţilor proprii, în 

vederea dezvoltării personalităţii sale”, reprezentând de fapt transpunerea articolului 23 al 

Convenţiei. Din punct de vedere al construcţiei instituţionale, Legea nr. 272/2004 a stabilit 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) ca autoritate centrală 

responsabilă pentru coordonarea implementării drepturilor copilului cuprinse în CDC şi 

monitorizarea respectării acestora. Ulterior, această instituţie, ca şi Autoritatea Naţională 

pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) au fost desființate, iar activitatea lor a fost preluată de 

Ministerul Muncii, Familiei şi Solidarităţii
30

 . 

Prin acelaşi act normativ, în anul 2010 a fost desfiinţat şi Institutul Naţional pentru 

Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap
31

, aflat în 

subordinea ANPH, cel care asigura efectuarea de analize şi studii comparative, precum şi 

cercetări privind concepte, teme şi practici în domeniul dizabilităţii, fără că aceste atribuţii 

specifice să fie transferate altei instituţii. „Una dintre problemele majore în înţelegerea 

dimensiunii şi gravităţii fenomenului dizabilităţii în întreaga lume este variaţia considerabilă 

care există în clasificarea şi definiţia acestuia”, se afirmă în lucrarea Copii la limita speranţei 

– o analiză focalizată asupra situaţiei copiilor vulnerabili, excluşi şi discriminaţi în România
32

. 

Planul de Acţiune integrează scopurile Consiliului Europei privind Convenţia 

reprezintă cel mai înalt document juridic prin care se asigură exercitarea deplină a tuturor 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi. 

Ţara noastră a semnat Convenţia în data de 26 septembrie 2007 şi a ratificat-o prin Legea nr. 

221/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 792 din 26 noiembrie 2010, dar nu a ratificat, 

până în prezent, şi Protocolul opţional. Pentru a se putea asigura implementarea efectivă a 

Convenţiei, Comisia Europeană a adoptat la 15 noiembrie 2010, Strategia europeană 2010-

2020 pentru persoanele cu dizabilităţi: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere
33

 

care stabileşte priorităţile şi planul de lucru pentru anii viitori. Obiectivul general al acestei 
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strategii este de a oferi persoanelor cu dizabilităţi capacitatea de a se bucura de drepturi 

depline şi de a beneficia complet de participarea la viaţa socială şi economică europeană.  

Strategia se axează pe eliminarea barierelor în opt domenii de acţiune principale: 

Accesibilitate, Participare, Egalitate, Ocuparea forţei de muncă, Educaţie şi formare, Protecţie 

socială, Sănătate şi Acţiune externă. Toate aceste documente europene şi internaţionale 

constituie repere şi argumente în perspectiva reconsiderării şi recunoaşterii persoanei cu 

dizabilităţi ca cetăţean cu drepturi egale. Atât Strategia naţională în domeniul protecţiei şi 

promovării drepturilor copilului 2008-2013
34

, cât şi Strategia naţională pentru protecţia, 

integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 – 2013 „Şanse 

egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări”
35

 îşi termină 

perioada de implementare şi valabilitate la sfârşitul acestui an şi, luând în considerare 

contextul naţional şi european, modificările profunde legate de transferul de la modelul 

medical la modelul social şi de schimbarea de paradigmă devine necesitate elaborarea noilor 

documente strategice. 

2.3.  Caracteristici generale ale școlilor speciale (Centre Școlare de Educație 

Incluzivă) 

Ca organizație socială, instituția școlii, are următoarele caracteristici esențiale: 

- Poate fi privită ca sistem cibernetic hipercomplex, având toate atributele 

acestuia ; 

- O structură precisă( formală), răspunzând scopurilor cu, care societatea a 

investit-o: transmiterea valorilor și modelelor sociale( organizare pe clase școlare, colectiv 

profesoral , ierahie de competență); 

- Funcționarea și actualizarea structurii se traduce printr-un process de relții între 

membrii colectivității școlare ( elevi, profesori , director etc.). 

„Școala incluzivă trebuie să fie o școală eficientă pentru toți. Ea valorifică 

interdependență, dar și independența copiilor, își valorizează elevii, personalul și pe părinți, 

realizând o comunitate a celor care învață” 
36

(Gh. Radu, 1999) 

Adeziunea la educația incluzivă pune în evidență necesitatea dezvoltării școlii, 

pregătirea și schimbarea de ansamblu a acesteia pentru a primi și a satisface corespunzător 

participarea elevilor cu dizabilități, dar și a altor gurpuri marginalizate, în medii școlare 

obișnuite, ca elemente componente ale diversității umane, cu diferențele ei specifice. 

Inclusivitatea educației are ca obiectiv principal adaptarea școlii la cerințele speciale 

de învățare ale elevilor și adaptarea școlii la diversitatea copiilor dintr-o comunitate, ceea ce 

presupune reforma și dezvoltarea de ansamblu a școlii. O școală inclusivă vede potențialul 

fiecărui elev, considerându-l dotat într-o direcție sau alta, împărtășește și asigură diversitatea 

umană.
37

   

Principiul incluziunii, apărut la începutul anilor 1990, se bazează pe extinderea 

aplicării drepturilor omului în vederea asigurării egalității șanselor fiecărui individ.
38
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Printre avantajele școlii incluzive se semnalează și optimizarea calității educației 

oferite prin creșterea eficacității. În acest sens, accentul se pune, de aceea, tot mai mult, pe 

necesitățile educaționale individuale. 

2.4 Particularități ale copiilor cu CES din mediul instituționalizat 

 Nu este greu de remarcat că privarea copiilor de dragostea părinţilor şi plasarea lor 

în instituţiile de protecţie influenţează, într-o oarecare măsură, sănătatea socială, psihică şi 

fizică a acestor copii.  

 Atunci când copiii sunt privați de protecția și căldura sufletească a părinților ei se află 

într-o stare de incertitudine și nesiguranță putând să devină așa cum spunea Karen  Horney( 

adept al modelului culturalist), ostil și caută răzbunare, supus , obedient ca să câștige 

dragostea și atenția semenilor, autocompătimitor pentru a obține simpatie sau dominat 

impunându-și voința asupra altora având iluzia de putere. 

 Climatul familial, este deosebit de important pentru dezvoltarea copilului. Acesta 

rezultă ca emergenţă a sistemului familial fiind determinat de o serie de factori, printre care 

enumerăm: condiţiile materiale (venit, buget, rezidenţă), structura familiei, calitatea 

conduitelor de parteneriat conjugal, nivelul intelectual şi cultural, afinitatea spirituală, 

aspiraţiile, sistemul de valori şi sistemul atitudinal, calitatea relaţiilor interpersonale (intra- 

şi inter- generaţii) etc. Acesta este definit ca fiind ansamblul de stări psihice, moduri de 

relaţionare inter-personală , atitudini, nivel de satisfacţie ce caracterizează grupul familial o 

perioadă mai mare de timp (Mitrofan, I. & Mitrofan N., 1991, pag. 72). 

 Spitz, a făcut studii pe două grupuri de copii crescuți în medii diferite. El a constatat că 

la copiii crescuți în familie coeficientul de dezvoltare a rămas mediu sau superior, iar la copiii 

privați de căldura mediului familial și lăsați în grija instituțiilor statului, copii care au 

constituit al doilea grup țintă al studiului, coeficientul de dezvoltare a scăzut astfel: la sfârșitul 

primului an de la 124 la 72 iar la sfîrșitul celui de-al doilea an a ajuns la 45, s-au contstatat 

întârzieri în ceea ce privește înălțimea, mânuirea obiectelor, relațiile sociale, vorbirea.  

 2.5 Particularități ale instruirii copiilor cu CES 

 Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare al copiilor cu CES, se 

ajunge la concluzia că una dintre cerinţele esenţiale vizează un grad cât mai mare de 

flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în 

funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este necesar ca formularea obiectivelor, 

stabilirea conţinuturilor instruirii modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi 

evaluarea elevilor să se facă diferenţiat.  

 Copiii instituționalizați necesită o atenție specială, ei fiind privați de sprijinul 

mediului familial natural. La împlinirea vârstei de 18 ani, dacă nu-și continuă studiile, 

obligațiile sistemului legal de ocrotire a copilului încetează, tânărul trebuind să-și asume 

responsabilitățile vieții adulte. Anual, cca. 5.000 de tineri urmează să părăsească sistemul de 

ocrotire și să se integreze în viața socială și profesională. 

Aceste cerinţe sunt: 

- Respectarea dreptului fiecărui copil la instrucţie şi educaţie pe măsura capacităţilor 

potenţialului său. 

- Formarea la copilul deficient a unui registru comportamental adecvat care să permită 

adoptarea şi integrarea sa socială printr-o experienţă comună de învăţare alături de copiii 

normali. 

- Asigurarea legăturii cu faptele reale de viaţă şi familiarizarea cu o serie de obişnuinţe 

privind  activităţile de utilitate practice şi de timp liber. 

 - Dezvoltarea capacităţilor necesare pentru rezolvarea independentă a problemelor de 

viaţă, autocontrol în situaţiile dificile şi practicarea unor modele şi tehnici de muncă 

intelectuală care să asigure eficienţă în adaptarea şi integrarea socială şi şcolară. 
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 Ca nivel de educație 4,57% dintre copiii și tinerii din sistemul de ocrotire socială au 

absolvit sau sunt cuprinși în învățământul primar, 50,5% - învățământul gimnazial, 26,08 - 

cel profesional, 13,17 - învățământul liceal, 5,38% sunt neșcolarizați, 0,27% au abandonat 

școala și 0,02% sunt cuprinși sau au absolvit învățământul universitar. Ca și calificare, cei 

mai mulți dintre tinerii din sistemul de protecție, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, sunt 

orientați cu precădere spre confecții, tâmplărie, mecanică, construcții și alimentație publică( 

date conținute și preluate din H.G. / 2006, privind Strategia națională a tinerilor care părăsesc 

sistemul de proteție a copilului) 

Contextul cercetării este reprezentat Centrul de Tip Familial Găvana, Pitești. Acest 

centru, oferă servicii pentru protecţia copilului de tip familial, și are rolul de a asigura 

protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca 

urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de plasament, dar  și de ONG-ul Asociația 

„Spiridon și Irina”,cu principal obiect de activitate, inserția socială pentru copii 

instituționalizați. 

Principiile care stau la baza activităţii C.T.F. Găvana, sunt (vezi Anexa 1): 

a.respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 

b.deschiderea către comunitate; 

c.asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt şi deschiderea centrului către comunitate; 

d.egalitatea şanselor şi nediscriminarea copilului/tânărului; 

e.asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea în rolurile lor; 

f.respectarea demnităţii copilului; 

g.ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de 

vârsta şi gradul său de maturitate; 

h.menţinerea relaţiilor personale ale copiilor şi contacte directe cu părinţii, rudele 

precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament; 

i.  menţinerea împreună a fraţilor; 

j. promovarea unui model familial de îngrijire a copilului; 

k. asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului; 

1.asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată, până la integrarea sau 

reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă; 

m. asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului; 

n. asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

o. asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

p. găsirea unor soluţii pentru integrarea tinerilor în societate; 

q. încheierea de protocoale cu diverse organizaţii nonguvernamentale în vederea 

închirierii de spaţii pentru locuit a tinerilor care ies din sistem; 

r. încheierea de protocoale cu diverse firme din judeţ în vederea obţinerii unor locuri 

de muncă. 

 Capitolul 3. Rolul sportului în general și al fotbalului, în special pentru 

satisfacerea unor nevoi ale copiilor instituționalizați 

 3.1. Educarea copilului cu CES prin practicarea sportului 
Şcolile speciale se ocupă de persoanele cu cerințe educative speciale, de studiul 

particularităţilor psihice ,de instrucţia şi educaţia lor, evoluţia şi dezvoltarea lor psihică, de 

modalităţile corectiv recuperative pentru valorificarea potenţialului uman existent şi formarea 

personalităţii acestora, în vederea integrării socio-profesionale cât mai adecvate. Aşadar 

conturarea domeniului depăşeşte cadrul teoretic şi are profunde aplicaţii în care educaţia, 

instrucţia, recuperarea şi integrarea se constituie ca activităţi de intervenţie speciale care să 

conducă la dezvoltarea de comportamente şi disponibilităţi necesare inserţiei sociale. 
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 Autori precum Goodwin și Watkinson(2000), analizând percepția subiecților cu 

dizabilități motorii cu porivire la reușita unei lecții de educație fizică incluzivă constată că
39

:” 

O zi bună se reflectă în sentimentul aparteneței la grup, eficiență în execuții și împărtășirea 

bucuriei , în timp ce o zi proastă e umbrită de sentimente negative de izolare, nesiguranță în 

exerciții și participare limitată la acțiunile grupului”. 

 Block și Zeman (1996), afirmau că
40

: „ Atunci când se utilizează servicii de sprijin 

adecvate subiecții cu dizabilități severe pot fi incluși în lecție fără afectarea activităților 

participanților fără dizabilități”. Astfel incluziunea poate fi concepută ca
41

;” atitudine și 

proces bazate pe egalitate socială”, cum ar fi spus DePauw și Doll-Tepper(2000). 

Competițiile pentru nevăzători ,,reprezintă o excelentă oportunitate pentru a demonstra 

talentul jucătorilor orbi și a arăta lumii că nevăzătorii sunt capabili de orice”, a declarat 

președintele IBSA Michale Barredo
42

. 

Federația Internațională de Fotbal pentru Persoane cu Deficiențe Motorii în colaborare 

cu Federația Internațională de fotbal Asociație (FIFA), organizează din 1999 competiții de 

fotbal pentru persoanele cu handicap motor, cu respectarea unor reguli de bază ale jocului 

adaptate la specificul  acestor activități
43

. 

Meciurile oficiale trebuie să înceapă între 2 echipe care să nu conțină mai mult de 7 

jucători, dintre care unul să fie portar. Toate echipele admise în competiția internațională 

trebuie să aibă un portar de rezervă. Dacă în timpul jocului un portar este eliminat de către 

arbitru, el trebuie să fie înlocuit de un jucător de rezervă. Fiecare echipă poate efectua 7 

înlocuiri ale jucătorilor (schimbări), dintre care una se referă la portar. În orice moment din 

joc pot fi făcute maxim 2 schimbări. Toate schimbările cerute pot fi executate în timpul 

jocului doar cu permisiune arbitrului principal. Toți jucărorii schimbați pot reveni în joc ori de 

câte ori este nevoie, putând înlocui orice jucător de pe terenul  de joc. Durata meciului trebuie 

să fie de 2 reprize a câte 25 de minute, cu o pauză de maxim 10 minute, după prima repriză. 

Jocul poate fi oprit pentru time-out, dar nu mai mult de 1 minut pentru fiecare echipă pe 

repriză.  

Practicarea unui sport influenţează pozitiv dezvoltarea armonioasă a personalităţii 

copiilor, îi ajută să-şi înfrângă propriile porniri negative. Odată căpătate, obişnuinţele sociale 

îl ajută pe copil să se raporteze tot mai corect la comportamentul civilizat, devenind mai 

sensibil şi controlat în relaţiile cu cei din jur.
44

  

Considerăm că sportul poate contribui la finanțarea unei vieți autonome pentru 

persoanele cu CES, facilitând astfel integrarea lor educațional, economic și social și în același 

timp oferind oportunități de reintegrare, timp liber și competiție. Comitetul European al 

Sportului pentru persoane cu nevoi speciale înființat la 19 Noiembrie 1993, încurajează 

comitetele naționale de sport pentru personae cu CES să dezvolte programe care să 

promoveze oportunități egale și în favoarea integrării personei cu CES, inclusive integrarea 

prin sport. 

3.2. Mijloacele educației fizice și sportive 
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 Mijlocele folosite în educaţie fizică constituie ansamblul instrumentelor practice, 

materiale, ce sunt selectate şi adaptate pentru realizarea sarcinilor procesului de predare - 

învăţare - evaluare
45

.  

 Aceste mijloace pot fi împărţite în
46

:  

- mijloace didactice specifice educaţiei fizice în care intră exerciţiul fizic considerat ca 

mijloc de bază;  

- mijloace didactice ajutătoare reprezentate de materialele, aparatele, instalaţiile şi 

spaţiul de lucru fără de care eficienţa exerciţiului fizic este scăzută şi modalitatea de realizare 

limitată, redusă;  

- mijloace nespecifice reprezentate de factorii naturali şi condiţii igienice. 

În educaţia fizică, termenul de exerciţiu are un înţeles propriu. Este definit ca mijloc 

specific şi de bază al activităţii de educaţie fizică şi este format din acţiuni de mişcare 

efectuate în mod conştient, sistematic conform unor norme metodice bine precizate în scopul 

îndeplinirii obiectivelor educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv
47

. 

 3.3.Fotbalul adaptat și valențele sale sociale 

 Gândirea sociologică asupra fotbalului a fost total reactualizată de lucrările lui Norbert 

Elias si Eric Dunning (1986). Ei înscriu nașterea fotbalului modern în schema “procesului de 

civilizare”, care asociază nașterea statului modern unei transformări a moravurilor, vădită prin 

autocontrolul impulsurilor. Se contrazice astfel ideea că fotbalul ar fi o relicvă a bărbariei. 

Apărut în sânul acelei “gentry” britanice din secolul XXIII și legat de regimul parlamentar, 

fotbalul exprimă o eliberare controlată a impulsurilor, fiind rezultatul și suportul unui proces 

de socializare. Monique Selim afirmă în 1993 că inițial fotbalul permitea muncitorilor 

angajați în joc o “depășire simbolică” a condiției lor precare. El semnifică însă uneori 

strângerea împreună a unor indivizi dotați de un capital cultural si economic pentru formarea 

unui “ordin social local”. Diferitele clase sociale nu se diferentiaza prin sportul pe care il 

practica, cat mai mult prin felul in care se angajeaza in sport. 

 Fotbalul apare astăzi drept una dintre cele mai complexe discipline  sportive, 

angrenând milioane de sportivi şi spectatori, precum şi un număr impresionant de specialişti, 

teoreticieni, antrenori, cercetători ştiinţifici, medici, biologi, profesori, psihologi (LEALI, G. - 

L‟allenamento e l‟addesttramento calcistico durante il  periodo evolutivo. Societa Stampa 

Sportivo, Roma, 1983). Multiplele valenţe instructive şi educative ale fotbalului au determinat 

cuprinderea lui în programa şcolară de educaţie fizică şi în diferitele forme de organizare a 

activităţii fotbalistice şcolare. 

  Jocul de fotbal formează deprinderi psihosomatice specifice, simple, accesibile şi 

atractive, pe fondul unor solicitări fizice şi psihice, cu un deosebit caracter socio-educativ. 

Din aceste motive, jocul de fotbal este considerat un important mijloc al educaţiei fizice, care 

rezolvă pozitiv unele din obiectivele acesteia în mediul şcolar. 

  Introdus în toate formele de învăţământ, datorită calităţilor sale formative, şi practicat 

în mod ştiinţific, contribuie la întărirea sănătăţii, la dezvoltarea multilaterală a capacităţilor 

psihice ,fizice și sociale la însuşirea unor deprinderi tehnice şi acţiuni tactice necesare 

practicării fotbalului.(WEIN, H. -  Imparare il calcio, Editura Mediteranee, Roma, 1994). 

 O direcție utilă și incluzivă a ramurii de sport  fotbal este și Fotbalul Unificat în 7 

(vezi Anexa 2). 

  Joc de fotbal care ajuta la creșterea nivelului de incluziune socială a copiilor cu CES și 

nu numai. 
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 Competiția se va desfasura după regulile FIFA la care se vor adăuga regulile de pe 

site-ul Official Special Olympics Summer Sport
48

 (www.speicalolympics.org). In concordanță 

cu Special Olympics (SO) fiecare antrenor trebuie sa ofere sportivilor sansa sa joace in fiecare 

meci (Articolul 1, Paragraful E, Statement Of Participation).  

1.Meciurile PRELIMINARE pentru impartirea echipelor pe nivele de abilitati 

(DIVISIONING) vor dura 10 de minute (2 x5 min)  

2.Meciurile din cadrul competiției vor dura 24 de minute (2x 12 de min).  

3.Inlocuirile sunt premise pe toata durata jocului in orice moment.  

4.O comisie va verifica faptul ca toti sportivii joaca un timp rezonabil in fiecare joc.  

 Reguli pentru Sporturi Unificate:  Echipa de Sporturi Unificate pentru fotbal in 7 va fi 

format din :  

 • 4 sportivi SO  

 • 3 parteneri in orice moment al jocului. 

  Lotul va fi format din 11 persoane (6 SO+5P), sportivii SO si partenerii pot juca pe 

orice post, nerespectarea componentei echipei (4 SO+3P) se sanctionează cu pierderea 

meciului cu 3-0 de către echipa care a incalcat aceasta regulă, fiecare echipa trebuie sa aibă un 

adult ca antrenor NEJUCATOR, antrenorul principal trebuie sa aibă bune cunostinte despre 

Special Olympics si Sporturi Unificate. 

  Tehnica jocului de fotbal aplicată în centrele de copii instituţionalizaţi 
Tehnica jocului de fotbal reprezintă totalitatea deprinderilor motrice specifice 

fotbalului (procedee tehnice), desfăşurate după legile activităţii nervoase superioare şi ale 

biomecanicii, având la bază capacităţile fizice ale jucătorilor, în vederea rezolvării eficiente 

şi oportune a situaţiilor tactice în atac şi în apărare
49

. 

Tehnica este evolutivă, datorită noutăţilor apărute în realizarea execuţiilor tehnice din 

jocul de fotbal. Odată cu dezvoltarea jocului de fotbal în ansamblu, implicit s-a perfecţionat şi 

tehnica prin apariţia unor noi procedee şi chiar a unor stiluri personale de execuţie. 

Tehnica este accesibilă în special pentru copii şi începători, concretizată în reducerea 

suprafeţelor de joc şi a numărului de jucători, regulament simplificat, minge mai mică şi mai 

uşoară ş.a
50

. 

Tehnica jocului de fotbal se compune din
51

: 

1.Elemente tehnice - care sunt forme generale motrice cu şi fără minge, specifice 

jocului de fotbal; 

2.Procedee tehnice - reprezentate de modalităţile concrete de realizare a elementelor 

tehnice. 

Sistematizarea tehnicii
52

 (după I. Motroc şi V. Cojocaru, 1998) 

Tehnica jocului fără minge  
Elemente tehnice: variante de alergări , schimbări de direcţie, căderi, ridicări de la sol, 

sărituri, opriri, rostogoliri. 
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Tabel 2. Tehnica jocului cu mingea
53

 

Tehnica jocului cu minge 

Elemente tehnice    Procedee tehnice 
1. Intrarea 

în posesia 

mingii 

Preluarea 

Mingii 

Cu partea interioară a piciorului Cu partea exterioară a 

piciorului Cu partea interioară a piciorului prin amortizare 

Cu şiretul plin, prin amortizare Cu coapsa, prin amortizare Cu 

pieptul, prin amortizare Cu capul, prin amortizare Cu talpa, 

din ricoşare Cu ambele gambe, din ricoşare Cu abdomenul 

Deposedarea de 

minge 

Prin atac din faţă 

Prin atac din spate şi prin alunecare Prin atac din lateral şi 

prin alunecare 
2. Păstrarea 

mingii 

Protejarea De pe loc/Din mişcare (în timpul conducerii) 

 

 

 

Conducerea Cu interiorul piciorului Cu exteriorul piciorului Cu şiretul 

plin Cu talpa Cu coapsa Cu capul 

Mişcarea 

înşelătoare 

Cu trunchiul din poziţie statică şi din deplasare Cu piciorul 

din poziţie statică şi din deplasare Cu capul (cu privirea) 

3. Transmi-

terea mingii 

Lovirea mingii cu 

piciorul 

Cu interiorul piciorului (cu latul) 

Cu exteriorul piciorului Cu şiretul plin Cu şiretul exterior Cu 

şiretul interior Cu vârful piciorului (cu şpital) 

Cu călcâiul 

Prin deviere cu şiretul exterior sau exteriorul piciorului Prin 

deviere cu şiretul interior sau interiorul piciorului 
  

 Cu genunchiul Aruncarea mingii cu piciorul Lovirea mingii din drop (demi-

volé) Lovirea mingii din volé Lovirea mingii prin forfecare 

Lovirea mingii 

cu capul 

De pe loc, cu un picior înainte De pe loc, cu picioarele pe aceeaşi linie Spre 

lateral Spre înapoi 

Din săritură cu bătaie pe un picior Din săritură cu bătaie pe ambele picioare 

Din alergare 

Din plonjon (de pe loc sau din alergare) 

Aruncarea 

mingii de la 

margine 

De pe loc cu elan 

 

Tabel 3. Tehnica jocului portarului
54

 

Tehnica jocului portarului 

 

 

 

Elemente 

tehnice 

Procedee tehnice 
1. Poziţia Înaltă 

Medie 

Joasă 
fundamentală 

2. Deplasările 

în teren 

Porniri-opriri Cu pas adăugat Cu pas încrucişat 

Alergări înainte-înapoi (cu spatele) 

Schimbări de direcţie din alergare Întoarceri 

Sărituri pe un picior sau pe ambele cu şi fără elan Căderi-ridicări 

(plonjon) 
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3. Prinderea 

mingii 

Venită din faţă, pe jos, fără plonjon Venită din lateral, pe jos, fără 

plonjon Venită la înălţimea genunchiului, fără plonjon Venită la 

înălţimea abdomenului, fără plonjon Venită la înălţimea pieptului, 

fără plonjon Venită cu traiectorie înaltă, fără plonjon Venită pe jos, 

din lateral, cu plonjon Venită cu traiectorie înaltă, cu plonjon 
4. Blocarea 

mingii 

La picior Din drop 

 

 

 
5. Boxarea 

mingii 

De pe loc şi din săritură de pe loc - cu o mână sau cu două 

Din săritură cu elan şi din plonjon - cu o mână sau cu două 

6. Devierea 

mingii 

De pe loc, cu o mână sau cu ambele Din săritură, cu o mână sau cu 

ambele Din plonjon, cu o mână sau cu ambele 

7. Repunerea 

mingii în joc 

Cu o mână, prin lansare pe jos 

Cu o mână, prin aruncare pe deasupra umărului 

Cu o mână, prin lansare laterală 

Cu o mână, prin rotarea braţului 

Cu piciorul de pe sol-de pe loc, din rostogolire 

Cu piciorul din demi-volé 

Cu piciorul din volé  Tehnica jocului fără minge 

 În contextul desfăşurării unui joc de fotbal, un jucător are mingea în posesie sau 

intervine asupra ei foarte puţin timp. Cea mai mare parte a timpului regulamentar de joc (90 

de minute, plus prelungirile acordate de arbitru), jucătorii efectuează o serie de forme generale 

motrice (specifice jocului de fotbal prin modul cum ele sunt executate), în care mingea 

lipseşte: 

> alergări (cu faţa, cu spatele, cu paşi adăugaţi, cu paşi încrucişaţi etc., în funcţie 

de adversari, de coechipieri şi de minge); 

> schimbări de direcţie foarte frecvente (în contextul în care fazele de joc se 

succed cu o frecvenţă foarte mare într-o multitudine de succesiuni, diferite - „nici o 

fază nu seamănă cu alta”); 

> căderi (specificitatea acestora este dată de relaţia cu adversarul direct şi cu 

mingea); 

> ridicări de la sol (acestea trebuie să se facă pe direcţia de atac, pentru a 

îndepărta mişcările în plus şi a creşte viteza de joc, sau pe direcţia de apărare, pentru a 

putea îndepărta pericolul cât mai repede); 

> sărituri, opriri, întoarceri, rostogoliri specifice fotbalului (prin fazele de joc 

desfăşurate pe toată suprafaţa terenului şi cauzate de caracteristicile acestuia). 

 Tehnica jocului cu minge
55

 

 I. Intrarea în posesia mingii 

 Intrarea în posesia mingii este un element tehnic al jocului de fotbal, din componenţa 

căruia fac parte: 

 Preluarea mingii 

 Prin acest element tehnic jucătorul are posibilitatea de a intra în posesia mingii şi de a 

continua acţiunea de joc, urmărindu-se modificarea direcţiei, a traiectoriei şi a vitezei mingii, 

în scopul de a o utiliza cât mai convenabil. 

 Chiar dacă este un element tehnic cu minge foarte important, nu se poate spune că 

preluarea reprezintă un factor dinamic al jocului.Astfel, folosirea exagerată, fără nici o 

justificare tactică, nu favorizează continuitatea jocului, ci, dimpotrivă, conduce la o frânare a 

lui. 

 La baza tuturor procedeelor tehnice de preluare a mingii stau două legi mecanice, şi 

anume: 
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1.amortizarea; 

2.ricoşarea, din care, în ultimul timp, a derivat preluarea prin „contra-lovitură” (pe 

baza aceluiaşi principiu). 

 Procedeele tehnice de preluare a mingii sunt
56

: 

-Preluarea mingii rostogolită cu partea interioară a piciorului; 

-Preluarea mingii rostogolită cu partea exterioară a piciorului; 

-Preluarea mingii cu partea interioară a piciorului prin amortizare; 

-Preluarea mingii cu şiretul plin prin amortizare; 

-Preluarea mingii cu pieptul prin amortizare;  

-Preluarea mingii cu coapsa prin amortizare; 

-Preluarea mingii cu capul prin, amortizare; 

-Preluarea mingii cu talpa din ricoşare; 

-Preluarea mingii cu gambele din ricoşare; 

-Preluarea mingii cu abdomenul. 

 „Tehnica reprezintă un sistem de structuri motrice specifice fiecărei ramuri de sport 

efectuate raţional şi economic, în vederea obţinerii unui randament maxim în competiţii”. 
57

 

 „Prin tehnica jocului de fotbal se înţelege ansamblul mijloacelor specifice (structuri 

motrice specifice) în formă şi conţinut (efectuate raţional şi economic) prin intermediul cărora 

jucătorii realizează, pe de o parte, acţiunile cu mingea (controlul, circulaţia acesteia şi 

marcarea golurilor), iar pe de altă parte, acţiunile fără minge, în relaţia atacant-apărător, în 

vederea cooperării eficiente şi raţionale pentru atingerea scopului urmărit (în atac – marcarea 

golului, în apărare – împiedicarea adversarului să marcheze şi de intrare în posesia mingii).”
58

  

 După Renato Manno, 1996, tehnica sportivă este „un procedeu sau un ansamblu de 

procedee, învăţate prin intermediul exerciţiului, în scopul de a rezolva cât mai economic, cât 

mai raţional şi cu maximum de eficacitate o anumită sarcină pe bază de mişcare (o problemă 

motrică)”.
59

 Tehnica trebuie să fie simplă şi accesibilă. 

 Pentru o înțelegere cât mai bună în cadrul jocurilor sportive, respectiv în fotbal, 

trebuie să se pornească de la structura actului motric, raportată la trei puncte fundamentale: 

finalitatea mişcării, programarea mişcării şi execuţia motrică. Pregătirea tehnică presupune 

alcătuirea unui program motric bazat pe repetarea elementelor.  

 Fotbalului îi sunt proprii forme generale ale mişcărilor necesare manevrării mingii în 

raport cu sarcinile şi regulile jocului. Aceste forme sunt cunoscute, în general, sub denumirea 

de elemente tehnice şi se referă la mecanismul de bază al mişcărilor. În rezolvarea situaţiilor 

concrete din timpul jocului se folosesc anumite procedee tehnice ale unui element tehnic sau 

se foloseşte un singur procedeu tehnic.  

 Obţinerea performanţelor superioare se poate datora stilurilor proprii de executare a 

unor acte motrice, acţiuni, procedee tehnice de către unii jucători valoroşi. În cadrul jocurilor 

sportive, acţiunile de executare a unor procedee tehnice, datorită eficacităţii şi felului în care 

sunt utilizate în scop tactic, sunt preluate de alţi jucători sau pot constitui variante noi ale unor 

procedee tehnice clasice.  

 Tehnica este în mare măsură condiţionată de celelalte componente ale antrenamentului 

şi, în special, de pregătirea fizică şi deprinderile psihomotorii. În jocul de fotbal, tehnica 

influenţează în mod prioritar soluţionarea situaţiilor tactice de joc, în condiţii de adversitate, 

cu economie de energie.„Însuşirea unui bagaj de priceperi şi deprinderi de mişcare şi 

acţionare asupra mingii provoacă o solicitare superioară a sistemului senzorial, compararea 
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informaţiilor interne cu cele externe şi raportate la cele verbale, fapt care favorizează, 

învăţarea corectă şi economică a tehnicii jocului de fotbal”.
60

  

 Întreaga pregătire tehnică are la bază psihologia proceselor de pregătire. În acest sens, 

ne referim la: psihologia învăţării, învăţarea motrică, învăţarea perceptiv-motrică, învăţarea 

inteligent-motrică, psihologia pregătirii, metodele de pregătire, metodele de motivare şi 

stimulare (recompense şi pedepse), metodele de educare a sportivilor, psihologia evaluării 

(apreciere, notare) 

 Tehnici pentru portari
61

 

 Portarul trebuie antrenat conform unor cerinţe complet diferite de cele definite pentru 

coechipierii săi, chiar dacă de la o vreme, în baza noilor reguli de joc, portarului i se cere să 

execute elemente tehnice neobişnuite, în comparaţie cu cele tradiţionale (utilizarea cu 

precădere a mâinilor). Cu toate acestea, chiar dacă portarul utilizează diverse tehnici, jocul 

său trebuie integrat în organizarea tehnică a apărării şi, în jocul echipei, în general. Dacă ne 

referim la diversele situaţii de joc cu care se confruntă portarul, tot ce i se cere acestuia este să 

împiedice intrarea balonului în poartă, folosind metodele tehnice pe care le cunoaşte sau să 

întrerupă ofensiva echipei adverse sau să recupereze balonul în zona din imediata sa apropiere 

şi să-l repună în joc în mod precis şi eficient. 

 Astfel, rolul portarului poate fi rezumat după cum urmează: 

-Stă între stâlpii porţii (apărarea porţii); 

-Prinde mingea; 

-Plonjează, prinde şi deviază mingea; 

-Iese din poartă; 

-Repune mingea în joc cu mâna sau cu piciorul; 

-Degajează mingea 

 În situaţii specifice: 

-Lovitură liberă directă sau indirectă; 

-Zid; 

-Penalti; 

-Corner, în conformitate cu noile reguli de joc: 

-Viteză mai mare la apărarea cu piciorul; 

-Abilitate de degajare a mingii în urma unei pase înapoi; 

-Selecţie mai bună a informaţiilor cu privire la pasele înapoi (pot atinge mingea cu mâna sau 

nu?); 

-Intervenţii cu piciorul (ultimul adversar în faţa porţii). 

Schemele motrice de bază pe care sunt construite abilităţile specifice ale portarului sunt 

„primirea mingii”, „lovirea mingii cu mâna”, „aruncarea mingii”, „săritura”, „alergarea”, 

„plonjonul”
62

. 

 Tehnica fotbalului adaptat nu se deosebește ca structură, reguli, materiale de fotbalul 

bine cunoscut, având în vedere ca cercetarea noastră se aplică pe copiii cu CES, cu retard 

mental sau probleme psihologice cauzate de absența mediului familial, afecțunii parentale. 

 În final, se apreciează că pregătirea copiilor și a adolescenților nu reprezintă pregatirea 

seniorilor la scară redusă, ci are la bază o concepție originală determinată de particularitățile 

dezvoltării morfologice, funcționale, motrice și psihice.  
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Capitolul 4. Particularitățile bio-psiho-motrice ale copiilor cu CES corelate cu 

metodica predării fotbalului adaptat 

4.1. Aspecte biologice 

Vârsta postpubertară, denumită şi adolescenţa, începe la fete în jurul vârstei de 14 ani, iar 

la băieţi la 15 ani şi durează la fete până la 18 ani iar la băieţi până la 19 ani. În această 

perioadă indicatorii creşterii corporale înregistrează o încetinire progresivă până la stagnare. 

Creşterea în înălţime este înlocuită acum cu dezvoltarea segmentelor corporale. Musculatura 

este bine reprezentată, fiind acompaniată de o bună coordonare neuromotorie şi de o 

capacitate de învăţare, asimilare şi învăţare, ce constituie baza ameliorării capacităţii de 

performanţă. La această vîrstă apare a doua etapă de ameliorare a performanţei motrice, 

accentul fiind pus pe intensitatea efortului. Echilibrul proporţiilor corpului, atingerea nivelului 

de adult a parametrilor biologici şi funcţionali, stabilitatea psihică şi nivelul intelectual fac ca 

această perioadă să fie perioada de perfecţionare a tehnicii şi de dobândire a tuturor calităţilor 

fizice specifice unei discipline sportive 

 În această perioadă efortul de tip anaerob alactacid este bine tolerat deoarece se 

adresează sistemelor nervos şi muscular. Dacă viteza de reacţie nu mai poate fi dezvoltată la 

această vârstă, celelalte forme de manifestare ale vitezei pot fi îmbunătăţite cu succes pe baza 

creşterii forţei musculare, a coordonării şi a perfecţionării tehnicii. Etapa postpubertară este 

cea mai bună etapă de dezvoltare a forţei şi rezistenţei. Restricţiile în dozarea efortului apar 

numai în privinţa contracţiilor musculare puternice (maximale sau supramaximale). Din 

punctul de vedere al forţei se începe dezvoltarea coordonării intramusculare, a puterii, iar 

după vârsta de 18 ani se poate lucra şi pentru creşterea forţei maxime
63

. 

 4.2.Aspecte motrice 

 Sportul adaptat constituie o ramura a sportului care utilizeaza structuri motrice, reguli 

specifice, conditii materiale si organizatorice modificate si adecvate cerintelor proprii 

diferitelor tipuri de deficiențe 
64

. 

  Sportul adaptat se împarte in doua categorii
65

: 

 - sport adaptat pentru  terapie; 

 - sport adaptat pentru performanță. 

  Obiectivele sportului adaptat in general sunt
66

:  

- maximizarea potentialului bio-motric existent;  

- facilitarea exprimarii subiectilor deficienti conform propriilor abilitati si capacitati; 

 - realizarea (in mod implicit) unor efecte terapeutice sonoginetice (terapie colectiva, 

recreationala, sport-terapie, programe de sanatate);  

- adaptarea activitatii sportive în scop recreativ;  

- realizarea unor imagini despre grup sau propria persoana a unei ferme valorizari 

superioare a competentelor existente. 

  Organizarea sportului adaptat este diferentiata dupa cum urmeaza:  

1 activități sportive care nu se deosebesc ca structura, reguli, conditii organizatorice si 

materiale de ramurile si probele sportive cunoscute. 

 2 activitățile sportive care pastreaza structura si regulile obisnuite dar beneficiaza de 

conditii materiale care compenseaza intr-o anumita masura deficienta competitorului.  

3 activități sportive la care participa atât competitorii cu deficiente cat si competitorii 

normali, competitorii cu deficiente având unele facilitati regulamentare.  
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4 activități sportive la care participa competitori cu si fora deficiente: toti se supun unei 

modificari a probei sau a ramurii sportive respective.  

5 activități sportive de tipul „special olimpycs” la care participa exclusiv subiecti cu 

deficiente de acelasi tip si grad.  

 În sportul adaptat, functie de obiectiv, se folosesc urmatoarele programe
67

:  

1 programe de recuperare (exercitii si activitati specifice de corectare a deficientelor 

corporale si de alta natura).  

2 programe de dezvoltare (activitati individualizate bazate pe nevoile specifice si care 

îmbunatatesc capacitatea de miscare, a fitness-ului si integrare socio-emotionala). 

 Tipul pregnant al activiății pentru etapa pubertară o reprezintă instruirea școlară în 

condițiile diversificării motivatiilor, a dezvoltarii personalitatii, mobilizarii aptitudinilor si a 

întregului potential bio-motric. Aceasta etapa se caracterizeaza printr-un ritm scăzut al 

dezvoltarii somatice (in special intre 16-18 ani). Musculatura scheletica se dezvolta special 

prin alungire dar forta relativa nu înregistreaza cresteri evidente. Accelerarea cresterii taliei 

rezulta in special din dezvoltarea in lungime a membrelor fata de trunchi. Mobilitatea 

articulara înregistreaza valori relativ scazute atat la fete cat si la baieti. Tanarul trebuie sa se 

adapteze unei existente corporale diferite pe care nu intotdeauna o stapaneste usor, dovada 

fiind fluctuatiile, inconsecventele in realizarea eficienta a diferitelor sarcini motrice. Puberul 

nu are o conduita motrica egala ci una marcata de discontinuitati, in care miscarile sunt 

insuficient ajustate, uneori exaltate alteori apatice. Propria imagine (schema) corporala, 

insuficient constientizata in copilarie se focalizeaza progresiv, reprezentând atat un nucleu al 

constiintei de sine, cat si o instanta – reper in reglarea actiunilor motrice.  Etapa pubertară 

reprezintă un interval optim pt. invatarea majoritatii deprinderilor motrice specifice ramurii de 

sport, precum si pt. dezvoltarea calitatilor: viteza, rezistenta, coordonare
68

. 

 Aceasta este ce mai dificilă perioadă de vârstă din activitatea unui tânăr. Este 

momentul pubertății („furtună în organism”) în care apar transformările produse la nivelul 

glandelor endocrine și conduc la modificări de ordin fizic și comportamental, astfel încât este 

extrem de dificil de făcut o evaluare exactă a jucătorului. La acest nivel experiența și tactul 

antrenorului sunt de maximă importanță. De felul în care acesta va ști să ghideze și să 

structureze componența antrenamentelor poate depinde cariera ulterioară a multor tineri 

fotbaliști. 

 Particularități motrice
69

: rezultate foarte bune pe planul vitezei, îndemânarea prin 

orientarea spațio-temporală este aproape la nivelul adultului, eforturile de rezistență aerobă cu 

intensitate moderată sunt bine suportate, se recomandă exerciții pentru dezvoltarea 

musculaturii extensoare deoarece s-a constatat că forța relativă stagnează sau chiar regresează 

pentru extensori, în raport cu celelalte calități motrice, mobilitatea are cele mai scăzute valori 

la 16-18 ani pentru baieți. 

 Forme fundamentale de învaţare a motricitaţii
70

:  

1. Învaţarea prin imitaţie: învăţarea pe calea observaţiei, prin intermediul unor modele, 

prin influenţă socială; 

 2. Învaţarea prin succese şi eşecuri;  

3. Învaţarea prin intermediul jocurilor;  

4. A învaţa variind unele situaţii motrice; 

 5. Învaţarea prin emulaţie;  

6. Învaţarea în funcţie de cunoştinţe.  
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 Conduita ludică (jocul) 
71

 

 Fotbalul adaptat este jocul, o activitate liberă şi plăcută în care ideile jocului sunt 

stabile, conţinuturile realiste iar rolurile sociale bine determinate. Jocul se desfăşoară în 

funcţie de calităţile motrice dobândite, ca de pildă abilităţile motrice şi îndemânarea, care vor 

fi transformate, stabilizate, diversificate, apoi ameliorate. Potrivit afirmaţiilor lui
72

 Gallahue, 

caracteristicile jocului sunt: libertatea, limitele spatio-temporale, efortul şi plăcerea. Jocul 

ocupă mult loc în viaţa unui copil. El reprezintă un vast şantier de experienţă. Folosind jocul, 

vom putea studia comportamentul social al copiilor. Spre a se dovedi eficace, antrenamentul 

cu copii trebuie să includă în bună parte jocul.  

 Copiii trebuie să simtă plăcere în procesul de învăţare. Formele distractive pot avea 

două obiective:  

- Stabilizarea mişcării,  

-Variaţia mişcării 

 Jocul individual sau colectiv aduce satisfacţii copilului. Aceasta se produce şi la 

nivelul cognitiv (intelectual, mental şi din punctul de vedere al concentrării), emoţional, 

precum şi în domeniul motor. Jocul va fi învăţat într-o instituţie, ca de exemplu şcoala, sau 

într-un club sportiv; de aceea este şi discreditat, pentru că adulţii exercită o mai scăzută 

influenţă în acest sens, văzând în joc o pierdere de timp. Dar o lecţie de joc trebuie privită 

într-o anume stare de spirit, în care orice schimbare introdusă va trebui mai întâi gândită şi 

execuatată cu coechipieri. Durata jocului lărgeşte cunoaşterea şi totodată, proporţional 

scurtează timpul acordat învăţării. În desfăşurarea jocului, cunoaşterea nu îngăduie numai 

atingerea celor mai bune performanţe ci şi obţinerea unora mediocre. Adulţii manifestă, cel 

mai  adesea, destulă nerăbdare în timpul jocurilor, ceea ce nu se întamplă prea frecvent în 

rândurile copiilor. 

 4.3.Aspecte psihologice 

 Adolescența este subiectul privilegiat și controversat al psihopedagogilor, generator 

de opinii și discuții contradictorii. Unii o consideră  ,,vârsta ingrată", alții, dimpotrivă, ,,vârsta 

de aur"; pentru unii ea este ,,vârsta crizelor, anxietății, nesiguranței, insatisfacției", în timp ce 

pentru alâii este ,,vârsta marilor elanuri"; este ,,vârsta contestației, marginalității ți 

subculturii", dar și ,,vârsta integrarii sociale"; este ,,vârsta dramei, cu tot ce are ea ca 

strălucire, dar și ca artificiu" - decretează unii. Alții ripostează că este ,,vârsta participarii la 

progresul social"; cei mai mulți o consideră ca fiind în totalitate o ,,problema moral-

psihologica", dar sunt si unii care cred ca este aproape în exclusivitate o ,,problema sociala". 

 Diversitatea opiniilor referitoare la adolescenta deriva din complexitatea în sine 

a acestei etape din viata omului, cu o dinamica exceptionala în timp, cu multideterminari si 

multiconditionari, dar si din pozitia oarecum incerta pe care o ocupa adolescentul în sistemul 

perioadelor evolutive ale vietii. Locul lui în sistemul relatiilor sociale este mai bine conturat si 

precizat decât cel al puberului. Totusi adolescentul oscileaza din punct de vedere al 

comportamentului între copilarie si maturitate, fiind însa întors mai mult cu fata spre adult. 

● Adolescența cuprinde trei perioade distincte: 

1. preadolescența (14-16 ani) 

▪ stabilizarea maturizarii biologice; 

▪ dezvoltarea constiintei de sine; 

▪ viata psihica este intensa, plina de conflicte interioare exprimate prin stari de agitatie, 

impulsivitate, anxietate; 

▪ domina dorinta de afirmare personala, care focalizeaza interesele catre activitatile care îi 

reprezinta; 

2. adolescența propriu-zisă (16-18 ani) 
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▪ din punct de vedere biologic se constata o anumita fragilitate, atât nervoasa, cât si 

somatica; 

 ▪ intelectualizare intensa; 

▪ atitudini de independenta; 

▪ accepta responsabilitati multiple; 

▪ tânarul trece printr-un proces intens de socializare a aspiratiilor, manifestarilor 

vocationale si profesionale; 

3. adolescența prelungită (tinerețea)(18-20/25 de ani) 

▪ tânarul îsi câstiga total independenta; 

▪ predomina activitatile intelectuale; 

▪ se dezvolta stilul personal si conduita definitorie personalitatii; 

▪tânarul lupta pentru statutul profesional, dar si pentru cel social (el fiind capabil în 

aceasta perioada sa îsi întemeieze o familie) . 

 Retardul mental reprezintă o perturbare semnificativă a abilităților cognitive și 

adaptative, cu debut sub vârsta de 18 ani și evoluție cronică, afectând 2-3% din populația 

generală. Etiologia retardului mental este foarte variată, incomplet precizată implicând factori 

genetici și de mediu, proporția formelor idiopatice depășind însă 50% din cazuri. 

 Retardul mental poate fi profund, sever, moderat sau ușor, cu capacitate de funcționare 

de la profund alterată la aproape normală. Se poate asocia cu tulburări comportamentale și 

emoționale. Pentru retardul mental se indică psihoterapia cu scopul îmbunătățirii capacității 

de funcționare și ameliorării comportamentale.  

 Deficiența mentală indică, așa cum sugerează și termenul, o scădere sau diminuare de 

un anumit grad a funcțiilor cognitive (intelectuale), fapt care duce la reducerea semnificativă a 

competenței sociale a celui în cauză (sau, altfel spus, la limitări serioase în comportamentul 

adaptativ al persoanei, care va face față greu cerințelor vieții cotidiene și standardelor 

comunității căreia îi aparține). 

 Deficiența mentală desemnează toate acele forme de activitate intelectuală generală 

situate semificativ sub medie (IQ de aproximativ 70 sau sub 70). Conform clasificării, există, 

in principal patru grade de retardare ( întârsiere mentală): 

 •Retardul mental usor (sau deficiența mentală de graniță) este corespunzătoare unui 

Q.I. cuprins între 50-55 și 70. Acest nivel de întârziere mentală reprezintă cel mai larg 

segment al retardării mentale (aproximativ 85%) și este, în linii mari echivalent cu ce se 

obișnuiește a se numi, din punct de vedere pedagogic, ,,categoria educabililor”. Persoanele cu 

un nivel de retardare mentală ușoară au posibilitatea să dobândească, în perioada prescolară 

unele abilități sociale ( de comunicare) și unele deprinderi de autoservire. Până la sfârsitul 

adolescentei pot achizitiona deprinderi scolare si pot atinge nivelul educațional specific clasei 

a VI-a. În decursul perioade adulte dobândesc deprinderi sociale și profesionale adecvate 

întreținerii proprii, dar au nevoie de supraveghere, consiliere și asistență mai ales in situatii 

care angajează responsabilitatea socială sau în cele de stres social –economic. 

 Cu un sport social corespunzător, persoanele cu retardare mintală ușoară pot fi 

integrate cu succes în familii sau pot trăi in spații amenajate independente sau supravegheate. 

 •Retardul mental moderat (de nivel mediu) corespunde unui Q.I. cuprins între 40-45 si 

50-55 si cuprinde aproximativ 10% din intreaga populație cu retard mintal. 

 •Retardul mental sever, cuprinde aproximativ 3-4% din indivizii cu retard mental și 

corespunde la Q.I. cuprins între 20-25 si 35-40. 

 •Retardul mental profund corespunde unui Q.I. –sub 25-30 si desemnează aproximativ 

1-2% din totalul persoanelor deficientelor mental.
73
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 La vârstă fragedă a copilăriei, dezvoltarea psihică este dependentă ca ritm, viteză şi 

limite cronologice de cea biologică, apoi capătă o relativă independentă. Intrarea în 

şcolarizare se subsumează întru totul caracteristicilor de profil ale unei faze de tranziţie, 

ocupând o poziţie specială în configuraţia tabloului copilăriei. Ea marchează începutul celei 

de-a treia subperioade a copilăriei, ce sa va întinde pe un spaţiu de patru ani (între 6/7 ani – 

10/11 ani), până-n pragul pubertăţii, şi implicit al preadolescenţei. “Perioadele de tranziţie 

sunt considerate uneori momente de criză ale dezvoltării, pentru că, pe parcursul lor apar 

manifestări tensionale, stări conflictuale, conduite accentuate, schimbări fundamentale, în 

personalitatea copilului, care generează noi probleme în cale aprocesului educaţional”
74

. 

(Golu P., Zlate M., Verza E., 1993) Dezvoltarea biologică, psihologică şi socială. Dezvoltarea 

fizică şi cea psihică nu au (nici una) o ascensiune (curbă) liniară, uniformă, continuă ci 

poliformă discontinuă. Astfel că, dacă nu se suprapun stadiile de dezvoltare psihică cu stadiile 

de dezvoltare fizică, imaginea ar arata ca în figura de mai jos.
75

 

 Socializarea este procesul de dezvoltare tipic oricărui individ care nu posedă încă de la 

naştere toate calităţile specifice necesare, cum ar fi percepţia, vorbirea, reprezentarea unei 

valori, interesul, comportamentul modern sau orientarea modelului. Potrivit criteriilor 

formulate de către 
76

Jeckhausen, dezvoltarea pozitivă a motivaţiei în performanţă poate avea o 

influenţă asupra stimulării dezvoltării gestice la copil prin intermediul părinţilor, şi anume: 

-  Incitand copilul spre independenţa precoce, ajutându-l să-şi conştientizeze capacităţile, 

-  Acordând copilului o şanşă de a realiza performanţe, 

- Părinţii să facă în aşa fel încât să devină un exemplu sportiv; 

-Situaţiile privind învăţarea să fie adaptate la capacităţile motrice ale copiilor;  

- Determinarea părinţilor să participe la jocuri; 

 

 
Figura 5.Stadiile de dezvoltare fizică și psihică
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-Să i se pretindă copilului exerciţiul început să fie şi încheiat; 

-Să fie ajutat şi încurajat să descopere el însuşi soluţii la unele probleme; 

-Să fie ajutat în a găsi alternative. 

 În această etapă de viaţă se repune problema dezvoltării conştiinţei de sinedatorată pe 

de o parte, modificărilor ce survin în sistemul general de cerinţe ce semanifestă faţă de 

adolescent, iar pe de altă parte datorită procesului de formare a personalităţii. E vorba de 

intensificarea percepţiei de sine care are câteva aspecte: propria-i imagine corporală, 

identificarea sensului rolului şi statutului social. Percepţiade sine şi imaginea corporală devin 

critice datorită schimbărilor de siluetă, fizionomie şiţinută. Percepţia de sine alimentează 

ideea de sine. Întrucât în adolescenţă se maimodifică şi corectează percepţia de sine, procesul 

de auto-identificare rămâne deschis. Fenomenul imaginii de sine implică mai multe faţete ale 

Eu-lui
78

:- eul corporal material se referă la corp, veşminte, familie, cămin, cărţi, obiecte dar 

şi prieteni, vecini etc.:- eul social semnifică reputaţia socială a individului şi conştientizarea 

statusurilor şi arolurilor pe care le îndeplineşte în prezent, dar şi pe cele care le proiectează în 

viitor;- eul spiritual se referă la capacitatea individului de a-şi evalua corect propria 

activitate, precum şi nivelul de conştiinţe şi aptitudini pe care le posedă.Identitatea 

vocaţională desemnează abilitatea persoanei de a-şi cunoaşte calităţileşi defectele, ca pe baza 

lor să poată decide asupra opţiunii sale profesionale. Aceasta semanifestă la adolescenţă prin 

pregătirea pentru examene de admitere în institute deînvăţământ superior sau pregătire 

profesională activ suplimentată. Modelele profesionalese consideră ca accesibile prin efort 

intelectual şi practic, de muncă şi randament, dar şi condiţionate  de aptitudini înalte. 

 În adolescenţă specific este studiul operaţiilor formale, care în opinia lui J. Piaget 

semnifică punctul terminus în evoluţia gândirii şi a inteligenţei.Se constată o nevoie de 

sistematizare a cunoştinţelor, care poate cauza un anumit schematism al gândirii. 

Adolescentul poate raţiona amplu inductiv, apoi deductiv, adică logic. În procesul 

asimilării noţiunilor ştiinţifice sporeşte considerabil operativitatea gândirii lor,capacitatea de a 

gândi logic, abstract, cauzal, complex. În clasificări poate ţine cont demai multe criterii. În 

răspunsuri el poate să nu învoce doar idei memorate şi înţelese anterior ci să elaboreze un plan 

de idei personal, folosind strategii adecvate. Deci, se caracterizează printr-o gândire logică
79

 

(J. Piaget, 1998). 

 Capitolul 5.  Concluziile cercetării teoretice 

În urma trecerii în revistă a principalelor aspecte din viaţa copiilor cu dizabilităţi, 

principalele concluzii se referă la factorii care determină nivelul limitat de acces la viaţa 

publică. Totodată, recomandările converg spre teme de  comunicare care au potenţial pentru a 

provoca acţiuni continue de sensibilizare, conştientizare şi promovare pentru că, în mod real, 

„minorii cu dizabilităţi ar trebui să se bucure pe deplin de toate drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului, în condiţii de egalitate cu ceilalţi copii.”
80

 

Educația este principalul factor de incluziune al persoanelor cu dizabilități în 

general și al copiilor cu CES în special. Cu toate acestea, incidența neșcolarizării și a 

abandonului timpuriu este de două, respectiv șapte ori mai mare la copii față de populația 

generală. Se recomandă eficientizarea măsurilor cu privire la asigurarea accesului copiilor la 

educație incluzivă, încă de la vârsta preșcolară, pregătirea corespunzătoare a cadrelor 

didactice, asigurarea prezenței corespunzătoare a tehnologiilor asistive, precum și crearea 

unor mecanisme eficiente pentru implementarea legislației care asigură pregătirea copiilor și 

adolescenților cu dizabilități pentru muncă și viață independentă. 
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 În procesul de instrucţie şi educaţie intervin diferite corelaţii dintre diferiţi factori 

obiectivi şi subiectivi.Asupra lor îşi pun amprenta atât specificul mijloacelor pedagogice 

utilizate cât şi particularităţile de personalitate ale elevilor şi cadrelor didactice. 

 Între cei doi coparticipanţi, profesor-elev, ai actului de instruire trebuie să existe o 

atmosferă de încredere reciprocă, cu atât mai mult cu cât vorbim despre copii din 

învățământul special, în marea lor majoritate fiind copii lipsiți de afecțiune, privați de un 

mediu familial adecvat creșterii și dezvoltării lor armonioase. Eficienţa ei este condiţionată 

printre altele şi de cadrul spiritual şi moral în care ea se desfăşoară,de valorile pe care le 

promovează,de stilul de muncă,de opiniile şi atitudinile cuplului educaţional, dar şi de mediul 

cultural din care provine copilul. 

Atmosfera pedagogică trebuie să exprime atitudinea faţă de valorile spirituale şi 

morale cum ar fi: sentimente,idei,convingeri şi atitudini comune ale membrilor claselor sau 

şcolii şi profesorilor/educatorilor. 

 Educația prin sport , poate fi componentă importantă a mijloacelor de 

îmbunătățire a incluziunii socio-educaționale a copiilor instituționalzați. Deficitari , așa 

cum am arătat, la capitolul socializare, stimă de sine și de grup, afectivitate/empatie ,calități 

motrice ,  relaționarea în grupuri organizate , etc., face ca orientarea către activitățile și 

jocurile sportive în general și către fotbal în special , care este printre cele mai îndrăgite 

sporturi, să-i determine pe copiii instituționalizați să-și depășească limitele, să-și dezvolte 

calităile motrice de bază să-și depășească propria condiție, mediocritatea, tinzând către 

obținerea unor performanțe care-i fac mândrii de sine , conturându-le totodată trăsături 

pozitive de caracter, care devin realitate( o forță constructivă) numai în și prin colectivitatea 

organizată. 

  Educaţia incluzivă reprezintă un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei 

şcolare având drept scop transformarea acesteia pentru a putea răspunde unei mai mari 

diversităţi de copii şi tineri defavorizaţi, marginalizaţi şi/sau excluşi de la educaţie sau 

din societate.Educaţia incluzivă se defineşte prin următoarele particularităţi: 
- susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru 

învăţare; 

- urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării; 

- este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând şi alte oportunităţi 

pentru educaţie în afara şcolii; 

- presupune schimbare de atitudini, comportamante; 

- este un proces dinamic care se dezvoltă continu în funcţie de cultură şi context;  este 

parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive 

 Mediul instituțional,  nu este cel mai potrivit mediu de dezvoltare psiho-fizică a 

copilului, personalitatea și dezvoltarea acestuia având de suferit la toate nivelurile, în 

ciuda serviciilor oferite de personalul de specialitate , atenției acordate și a resurselor 

mai mult sau mai puțin alocate . Citându-l pe Ștefan Dărăbus, director național 

Hope&Homes for Children România arătăm că “tinerii care prăsesc sistemul de protecție 
a copilului se acomodează greu la viața independentă. După zeci de ani petrecuti în 
instituții, după ani și ani de dependență de sistem, le e foarte dificil să se descurce 
singuri. Nici nu e de mirare. Cresc, fără să învețe cum să-si facă de 
mâncare. (…) Tinerii care ies din institutii nu prea știu nici cum să-și composteze un 
bilet de autobuz. N-au circulat cu autobuzul si nu stiu cum e asta. Atât de simple sunt 
deprinderile de viata independenta pe care nu le au. Pe care sistemul nu le-a putut 
oferi (…). Tinerilor care ies din sistemul de protectie a copilului, nimeni nu le ofera 
nici un sprijin. Sunt în aer, la propriu. Fără adăpost, fără familie, fără deprinderile pe 
care ți le dă viața de familie.” 

http://www.stefandarabus.ro/2011/07/21/romana-dependenta-de-sistemul-social/
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Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 

handicap în perioada 2006 – 2013 „Şanse egale pentru persoanele cu handicap – către o 

societate fără discriminări” si-a terminat perioada de implementare şi valabilitate la sfârşitul 

anului 2013. La nivel global, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a a doptat în data de 13 

decembrie 2006 Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată de 

România în 2010, iar la nivel european a fost adoptata în 2010 Strategia europeană 2010-2020 

pentru persoanele cu dizabilităţi: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere.  

 

PARTEA A II-A 

STUDIU  SOCIOLOGIC DE CUNOASTERE A NIVELULUI ACTUAL DE 

INTERVENTIE PRIN MIJLOACELE SPORTULUI ADAPTAT FOTBAL ASUPRA 

COPIILOR INSTITUTIONALIZAȚI 

Capitolul 6. Tehnologia cercetării preliminare 

6.1.Premisa 

Considerăm că există un cadru benefic, în această perioadă, pentru încercarea unor noi 

forme de acționare în corectarea unor comportamente psihomotrice ale copiilor cu CES, prin 

programe care includ mijloace didactice din jocul sportiv de echipă –fotbalul adaptat, cu 

efecte și asupra relației copil-profesori-antrenori. 

6.2.Scop 
 Cercetarea de explorare, pe lângă verificarea posibilităților de asigurare a unor 

instrumente necesare domeniului practico-metodic, cum sunt cele logistice, didactice, de 

măsurare, de stocare și prelucrare, de reprezentare grafică etc, a mai verificat conținutul 

manifestărilor motrice și psihomotrice ale copiilor și caracteristicile relațiilor interpersonale 

dintre aceștia și specialiștii care compun mediul școlar. 

 6.3.Obiective  

 Pentru realizarea scopului și derivate din acesta, am formulat trei obiective și am 

identificat activitățile pe care le-am considerat necesare realizării obiectivelor. Am conceput 

acestea având în vedere logica și cronologie cerecetării, realizarea fiecărui obiectiv 

constituind o etapă a cercetării: 

 - Identificarea posibilităților de intervenție asupra copiilor instituționalizați. 

 -   Elaborarea și implementarea unui sistem de măsurare și evaluare adaptat subiecților 

cercetării de explorare. 

 -    Elaborarea unor strategii didactice axate pe sportul adaptat-fotbal.  

6.4.Ipoteze 

 Pe baza celor consemnate anterior formulăm următoarele ipoteze de lucru ale 

cercetării noastre: 

a. Aflând și explorând cât mai atent și divers conținutul existențial al copilului cu CES 

instituționalizat, se pot contura anumite componente care susțin conținuturile relației cu 

mediul școlar și motivația pentru practicarea sportului în general și a fotbalului adaptat în 

special. 

b. Componentele motrice, psihomotrice și socio-relaționale ale copiilor cu CES nu se 

situează la același nivel pentru toți indicatorii de referință evaluați, prezentând întârzieri de 

manifestare. 

6.5.Sarcinile cercetării de explorare  

 În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse se vor realiza următoarele sarcini ale 

cercetării exploratorii: 

a. determinarea instrumentarului metodologic și a modalităților de utilizare a acestuia în 

cadrul lucrării; 

b1. stabilirea cadrului de operaționalizare a cercetării experimentale, grupa experiment, în 

Centrul de Tip Familial Gavana, Piteşti; 
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b2. stabilirea cadrului de operaționalizare a cercetării experimentale, grupa martor, la 

Asociația „ Spiridon și Irina”. 

c. conturarea conceptului cercetării preliminare și elaborarea chestionarelor; 

d. stabilirea subiecților și a cadrului de organizare a cercetării preliminare; 

e. implementarea metodei anchetei pe bază de chestionar; 

f. analiza datelor și informațiilor rezultate, 

g. elaborarea si implementarea testelor şi probelor sensibile cerintelor speciale; 

h. conturarea  strategiilor considerate că pot conduce la creşterea nivelului de incluziune al 

copiilor cu CES. 

i. evaluarea rezultatelor şi pregătirea experimentului de bază. 

6.6.Metodele şi tehnicile de cercetare utilizate în context exploratoriu  

6.6.1.Metoda si tehnica informational – bibliografică 

 Studiul bibliografic a fost o metodă indispensabilă de cercetare, mai ales acum când 

explozia informaţională se manifestă pregnant, fapt ce determină perisabilitatea informaţiilor 

în toate domeniile de activitate. 

 Prin studierea literaturii de specialitate am intrat în posesia datelor privitoare la 

rezultatele obţinute în domeniul temei mele. Aceasta a presupus căutarea surselor 

bibliografice, consultarea lor, selecţionarea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor. 

Studierea materialelor de specialitate din domeniul ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, dar şi 

lucrări din psihologie, pedagogie, fiziologie, s.a., mi-au oferit date privitoare la tema supusă 

cercetării şi a modalităţilor de acţionare în cadrul acesteia. 

6.6.2. Metoda si tehnica observaţiei pedagogice 

 Metoda observaţiei a constat în urmărirea intenţionată, după un plan a fenomenelor 

specifice în condiţiile derulării lor naturale. Observaţia noastră a fost sistematică, organizată şi 

continuă pe tot parcursul cercetării. Pentru ca observaţia să fie eficientă am respectat unele 

condiţii: 

 - subiecţii studiaţi nu au ştiut aceasta, întrucât îşi puteau schimba conduita; 

 - faptele au fost consemnate aşa cum au fost observate în cadrul antrenamentului 

pentru a nu se interfera cu alte fapte sau cu opiniile observatorului; 

 - acelaşi fapt a fost observat de mai multe ori pentru a se evidenţia constanta. 

 Observaţia s-a realizat pe bază de plan, parcurgând următorii paşi: 

 - stabilirea faptului de observare; 

 - informarea teoretică asupra specificităţii faptului observat; 

 - observarea propriu-zisă şi consemnarea rezultatelor; 

 - interpretarea rezultatelor şi integrarea lor în teoria şi practica antrenamentului. 

 Avantajul metodei este dat de faptul că nu cere condiţii specifice de cercetare 

(aparatură, etc.) şi poate fi efectuată în orice moment al activităţii 

6.6.3. Metoda si tehnica convorbirii 

 Convorbirea s-a desfăşurat în funcţie de obiectivele urmărite, pe baza unui plan şi a 

unor întrebări dinainte elaborate. Prin intermediul convorbirii se pot dobândi informaţii de cea 

mai mare importanţă cu referire la interesele şi opiniile specialiştilor şi a subiecţilor. Ea se 

poate realiza individual sau în grup, ocazional sau planificat. Această metodă am folosit-o pe 

tot parcursul experimentului de explorare, în vederea obţinerii de informaţii despre cum 

reacţionează subiecţii la teste şi probe, cum cooperează membrii lor, ce greutăţi întâmpină, 

dacă se ajută, dacă se încurajează.  

6.6.4. Metoda si tehnica înregistrării 

 Înregistrările au fost desfășurate prin metoda anchetei pe bază de chestionar , care 

este o metodă de investigaţie sub forma scrisă, reprezentată de o succesiune de întrebări 

ordonate logic adresate subiecţilor pe marginea fenomenului studiat, respectiv a pregătirii 

fizice  în antrenamentul sportiv la fotbal adaptat. 
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 În elaborarea şi aplicarea  chestionarului am parcurs unele etape: 

 - elaborarea setului de întrebări în raport cu scopul cercetării; 

 - aplicarea pe un grup restrâns în scopul perfecţionării setului de întrebări; 

 - reformularea chestionarului; 

 - aplicarea chestionarului pe eşantionul supus cercetării preliminare; 

 - prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor şi informaţiilor reieşite din chestionar. 

 6.6.5. Metoda și tehnica experimentului  explorator 

 Am utilizat această metodă în vedereea verficării instrumentelor de lucru, necesare 

unei cercetări ulterioare propriu-zise. Acesta a fost realizat la CTF Găvana. 

6.6.6. Metoda și tehnica tabelară- grafică 

 A reprezentat colecţia de date obţinute și redate în urma unei cercetări care nu pot fi 

cuprinse, examinate şi analizate printr-o lecturare narativă sau inspecţie vizuală. Trebuie să 

intervină o operaţie de clarificare sau ordonare care să permită relevarea unor legităţi sau 

dependenţe statistice. Diferenţele sau asemănările, progresul sau regresul pot fi uşor 

concretizate matematic, dar şi mai uşor percepute atunci când acestea sunt reprezentate grafic. 

Graficele indiferent de forma de prezentare permit perceperea concomitentă a unui grup supus 

experimentului faţă de altul martor sau de control. Această metodă este strâns legată şi 

folosită cu metodica statistico-matematică.  

 

Capitolul.7. Organizarea şi defăşurarea cercetării preliminare 

7.1.Organizarea cercetării preliminare 

7.1.1.Etapizarea cercetării 

Demersul operaţional al cercetării s-a încadrat în etapele propuse pentru desfăşurarea 

experimentului cuprinzând: evaluarea iniţială - aplicarea strategiei didactice propuse pentru 

creşterea nivelului de incluziune al copiilor cu CES - evaluare intermediară - reconsiderarea 

strategiei aplicate şi ajustarea acesteia în funcţie de evoluţia subiecţilor în pregătire - 

evaluarea finală - analiza rezultatelor obţinute - stabilirea concluziilor şi recomandărilor în 

urma desfăşurării cercetării. 

Pentru realizarea scopului și derivate din acesta, am formulat un număr de cinci  

obiective și am identificat activitățile pe care le-am considerat necesare realizării obiectivelor. 

Am conceput acestea având în vedere logica și cronologie cerecetării, realizarea fiecărui 

obiectiv constituind o etapă a cercetării: 

Obiectivul 1. Organizarea  cercetării preliminare în legătură cu tema tezei:  

 Activități asociate obiectivului: 

1.1. cercetarea surselor bibliografice în legătură sistemul de metode presupus de 

realizarea cercetării și gestionarea proiectului de cercetare; 

1.2. conturarea sistemului metodelor de cercetare și de gestionare a proiectului de 

cercetare; 

1.3. stabilirea variabilelor cercetării, a modalităților de relaționare și de determinare a 

acestora și formularea ipotezelor de lucru; 

1.4. formularea scopului cercetării, a obiectivelor derivate din acesta, a activităților 

asociate obiectivelor, stabilirea resurselor necesare şi a echipei de cercetare; 

1.5. conturarea conceptului cercetării preliminare și elaborarea chestionarului ce va fi 

adresat antrenorilor si psihologului; 

1.6. prelucrarea datelor reieșite ca urmare a aplicării anchetei bazată pe chestionar; 

1.7 analiza datelor și informațiilor reieșite ca urmare a realizării activităților 1.1 – 1.6 

și redactarea raportului de cercetare nr. 2. 

Perioada de realizare: noiembrie 2016 – mai 2017. 
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Obiectivul 2. Realizarea cercetării preliminare în legătură cu strategiile didactice de 

îmbunătățire a pregătirii fizice si psihologice în antrenamentul sportiv la fotbal adaptat  

Activități asociate obiectivului: 

2.1.argumentarea teoretică, conceptuală și interdisciplinară, a cercetării experimentale 

presupuse de implementarea strategiilor didactice de îmbunătățire a pregătirii fizice si 

psihologice; 

2.2. elaborarea strategiilor didactice considerate că vor conduce la îmbunătățirea 

pregătirii fizice si psihologice în cadrul antrenamentului sportiv la fotbal adaptat, ținând cont 

de ipotezele de lucru formulate; 

2.3. stabilirea instrumentelor  și strategiei de evaluare ce urmează  a fi utilizată în 

cadrul cercetării; 

2.4. implementarea experimentală a strategiilor didactice de îmbunătățire a pregătirii 

fizice si psihologice  în antrenamentul sportiv la fotbal adaptat; 

2.5. recoltarea datelor și informațiilor rezultate în cadrul experimentului. 

 7.1.2.Subiectii cercetării exploratorii sunt reprezentaţi de 20 de băieţi cu CES, cu 

vârsta cuprinsă între 16-18 ani. 10 dintre ei sunt instituționalizați în urma dispozițiilor legale 

ale Directorului DGASPC Argeș la  Centrul de Tip Familial Găvana, iar alți 10 sunt 

beneficiari de serviciile sociale ale ONG-ului, Asociația „Spiridon și Irina” cu sediul în 

Pitești, ONG ce are ca obiect principal de activitate inserția socială. 

 În cazul cercetării noastre, avem subiecți care se confruntă cu un retard mental usor 

(sau deficiența mentală de graniță) este corespunzătoare unui Q.I. cuprins între 50-55 și 70, 

dar marea majoritate au probleme de comportament, având nevoie de un mediu familial 

functional, sigur, securizant, să fie antrenat în activități instructiv – educaționale, pentru 

acoperirea lacunelor educaționale, să își formeze abilități de relaționare intra-grup, să dezvolte 

abilități de comunicare. 

 Nivelul de întârziere mentală reprezintă cel mai larg segment al retardării mentale 

(aproximativ 85%) și este, în linii mari echivalent cu ce se obișnuiește a se numi, din punct de 

vedere pedagogic, ,,categoria educabililor”. Persoanele cu un nivel de retardare mentală 

ușoară au posibilitatea să dobândească, în perioada preșcolară unele abilități sociale (de 

comunicare) și unele deprinderi de autoservire. Până la sfârsitul adolescentei pot achizitiona 

deprinderi școlare si pot atinge nivelul educațional specific clasei a VI-a. În decursul 

perioadei adulte dobândesc deprinderi sociale și profesionale adecvate întreținerii proprii, dar 

au nevoie de supraveghere, consiliere și asistență mai ales in situatii care angajează 

responsabilitatea socială sau în cele de stres social –economic. 

Vom prezenta subiectul cu problemele cele mai semnificative din cadrul proiectului 

nostru și subiectul cu un spectru de probleme redus, pentru a ne contura o imagine cât mai 

corectă despre subiecții cercetării, dar și pentru a păstra anonimatul și a respecta intimitatea 

subiecților. 

,,Din evaluările și testările psihologice (Chestionar- Scala acceptării celorlalți, Scala Stimei 

de sine-Rosenberg, Testul de atenție concentrată, Testul RavenII), din metoda observației, 

interviului clinic- istoria de viață, precum și din programul de evaluare elaborat în vederea 

inventarierii abilităţilor motorii la copiii cu CES, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani (vezi 

anexa 3), minorului T.S., 15 ani, reies următoarele: 

 Dezvoltarea fizică: normală; minorul nu prezintă deficiențe genetice sau dobândite; 

malformatii, luxatii, etc. Nu suferă de nici o afecțiune motrică. Controlul și coordonarea 

mișcărilor sunt bune,  la fel și ritmul. 

           Minorul prezintă un caracter introvertit, stimă de sine scăzută, trăiește sentimente de 

inadecvare și insecuritate. Este nesigur în acțiunile care le desfașoară, este superficial, are 

capacitate slabă de expresie, se concentrază cu greu pe o anumită activitate. Prezintă tendințe 
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agresive și  teama de a se implica în relațiile cu ceilalți. Denotă  un  spirit infantil, cu un 

orizont îngust și o reprezentare copilăreasca a lumii, primaritate și primitivitate. 

 Traiește sentimente de inferioritate, instabilitate afectivă, care se poate reflecta asupra 

comportamentului, cu lipsa independenței în judecată, utilizează retragerea ca apărare 

primară. Minorul comunică agresivitate și dorința de ”a zgâria”, de a ataca realitatea 

neplăcută. 

        Se simte protejat și reprezintă pentru el, încă  o salvare, familia care l-a crescut și 

îngrijit până să fie instituționalizat, iar casa familiei, un refugiu sigur, atunci când se confruntă 

cu situații dificile. Relevă nevoia de a fi împreună cu persoanele dragi. Copilul este nostalgic, 

legat de familie și de tradiții. Are nevoie de protecție și siguranță și se simte în largul său în 

mediile liniștite. Trebuie să fie impulsionat afectiv, pentru că este timid și se teme de situațiile 

neplăcute, iar atunci când întâmpină dificultăți, poate avea momente de regresie. 

Este vulnerabil la stres și își reprimă emoțiile. Dorește să obțină recunoaștere. Poate face cu 

usurință compromisuri de moment. 

         Nivelul cognitiv 

        Capacitatea de a utiliza operațiile gândirii este scăzută, prezintă  coeficientul  de 

inteligență I.Q. =66 (+\_5) Raven II,  respectiv deficiență mintală ușoară (debilitate mintală);      

nu știe  să scrie și să citească, are o atenție slab dezvoltată, însă are o capacitate relativ bună 

de a recunoaște obiectele elementare. Limbajul este slab dezvoltat, volumul vocabularului este 

sărăcăcios, structura gramaticală este deficitară".(Psiholog, Floarea Mihaela) 

Din evaluările și testările psihologice (Chestionar- Scala acceptării celorlalți, Scala 

Stimei de sine-Rosenberg, Testul de atenție concentrată, Testul RavenII), din metoda 

observației, interviului clinic- istoria de viață, din programul de evaluare elaborată în 

vederea inventarierii abilităţilor motorii la copiii cu CES, cu vârsta cuprinsă între 16-18 

ani , reies următoarele: 

        ,,Ț. M. (17 ani) are un aspect plăcut, vestimentație ordonată,  igienă corespunzătoare, 

atitudinea cooperantă, este orientat temporo-spațial, auto și alopsihic. 

            Din punct de vedere fizic, este dezvoltat normal conform vârstei sale biologice.  

            Prezintă o atitudine introvertită, spirit infantil, semnalează o profundă dorință de 

interacțiune fizică și de comunicare. Relevă senzația sa, de neapartenență familială, prezintă 

insecuritate în casa de origine, încă se mai teme de tatăl său și îi dorește răul. Este prezentă o 

suferință care inhibă spontaneitatea exprimării sentimentelor, probabil datorită experiențelor 

adversive de viață, care  au redus entuziasmul minorul. 

          Prezintă o stimă de sine moderată, imaturitate emoțională, manifestă intoleranță față de 

unele persoane apropiate, în special față de tatăl său, a cărei experiență de viață l-a făcut să-și 

piardă încrederea în oameni. Aceasta trebuie să-și alinieze raporturile interpersonale, pentru a 

nu eșua într-o viață lipsită de satisfacțiile, mulțumirea și liniștea care decurg din stabilirea 

unor relații interumane optime. Prezintă neâncredere în sine și în ceilalți, trăiește sentimente 

de retragere și abandon, s-a adaptat cu ușurință în cadrul centrului, dar are nevoie de 

activitate, de contact cu realitatea. Posedă darul observației exterioare, asociat cu influiența 

detaliilor, sensibilitate, delicatețe, cu nevoie de apreciere. 

Cogniția:  Capacitatea de a utiliza operațiile gândirii este scăzută;  nivelul intelectual 

este de limită,  are un  coeficient de inteligență I.Q. =74 (+\_5) Raven II,  volumul 

vocabularului este sărac,  hipobulie,  lucrează greoi, prezintă tulburări  de citit( silabisește), 

atenția concentrată este de nivel mediu( testul Toulouse Pieron), imaginația reproductivă. 

     Are nevoie de un mediu familial funcțional, sigur, stabil, în care să primească suport 

emoțional,  de apreciere din partea familiei, de asumare a unor obligații și responsabilități și 

se va pune accent pe prezența gândurilor distorsionate, prin metode specifice, precum și pe 

verbalizarea trăirilor și sentimentelor."(Psiholog,Floarea Mihaela),    
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 7.1.3.Contextul cercetării este reprezentat , așa cum am mai arătat anterior ,de 

Centrul de Tip Familial Gavana, Pitesti. Centrul de Tip Familial Găvana, situat in Piteşti, este 

un serviciu pentru protecţia copilului de tip familial, care are rolul de a asigura protecţia, 

creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a 

stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de plasament dar și de ONG-ul, Asociația „Spiridon și 

Irina” Pitești 

  Repondenţii la ancheta prin chestionar  au fost : antrenori fotbal, profesori educaţie 

fizică şi sport, specialişti. 

 Din dorinţa de a prezenta dezvoltarea şi organizarea motorie generală, ca unul dintre 

principalele elemente din structura motricităţii, s-a realizat o ordonare a abilităţilor, repartizate 

în: 

- mişcări fundamentale (gestul rectiliniu, rotativ, scripturo-plastic polimorf şi de oscilaţie a 

corpului); 

- capacităţi fizice (forţa, apăsarea, efortul, viteza, amplitudinea, agilitatea, precizia, 

îndemânarea, coordonarea, rezistenţa şi automatizarea); 

- mişcări fundamentale ale membrelor şi ale diferitelor segmente corporale (ale membrelor 

superioare şi inferioare şi combinarea deget-mână, mână-picior, mână-ochi, mână-ureche 

etc.); 

- activitatea metrică de manipulare (pe bază de imitaţie, de comenzi verbale, pe bază de 

selecţie şi discriminare a mişcărilor în vederea realizării unei conduite adecvate, în scop de 

asamblare, manipulare complexă, în scopul mânuirii instrumentelor şi a modificării voluntare 

a mişcărilor şi în scopul valorificării mişcărilor automatizate în noi scheme şi mişcări); 

- activitate motorie coordonată de limbaj (mişcările organelor fonatoare şi producerea 

sunetelor, asocierea sunet-cuvânt, cuvânt-mesaj cu semnificaţie, coordonare sunet-gest, 

coordonarea mişcărilor ochilor şi degetelor); 

- activitatea motorie şi afectivitatea (comunicarea de atitudini, sentimente şi emoţii prin 

gesturi). 

 Ordonarea de mai sus nu urmează cronologia dezvoltării abilităţilor motorii generale 

în ontogeneză, ci mai mult ordinea coplexităţii lor. 

 Organizarea şi coordonarea motorie generală se realizează treptat, concomitent şi în 

corelaţie cu dezvoltarea fizică generală, cu acumularea experienţei motorii individuale, cu 

dezvoltarea limbajului şi inteligenţei. 

 7.1.4.Logistica cercetării exploratorii 

 Avându-se în vedere complexitatea examinării cu acest inventar de abilităţi, copilul nu 

poate realiza unele probe decât într-un Cabinet bine dotat şi numai examinat de către un 

psihopedagog cu experienţă, care colaborează foarte bine cu familia, pe care o antrenează în 

activitatea de evaluare şi apoi de educare a propriului copil. Majoritatea abilităţilor menţionate 

în inventar pot fi verificate, fără a avea nevoie de prea multe dotări speciale, fiind suficiente 

jucăriile şi planşele care există, de obicei, în dotarea grădiniţei sau a claselor primare. Pentru 

cabinetele special amenajate, recomandăm să existe în dotare materiale necesare aplicării 

probelor care, ulterior, pot fi utilizate şi în activitatea de educaţie psihomotorie propriu-zisă. 

 Majoritatea abilităţilor menţionate în inventar pot fi verificate, fără a avea nevoie de 

prea multe dotări speciale, fiind suficiente jucăriile şi planşele care există, de obicei, în 

dotarea grădiniţei sau a claselor primare. Pentru cabinetele special amenajate, recomandăm să 

existe în dotare materiale necesare aplicării probelor care, ulterior, pot fi utilizate şi în 

activitatea de educaţie psihomotorie propriu-zisă. 

Prezentăm, în continuare, o listă minimă cu materialele necesare aplicării probelor 

care se impun, pentru verificarea abilităţilor menţionate în inventarul de dezvoltare 

transformat în grila de evaluare a dificultăţilor motorii (la cabinet). Pentru a fi cât mai utilă 

practicianului, această listă este ordonată alfabetic, în cadrul celor patru mari elemente de 
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structură a psihomotricităţii prezentat şi în grila de evaluare. Avându-se în vedere că utilizarea 

unor materiale este necesară în evaluarea mai multor abilităţi cerute de itemii din grilă, 

numărul corespunzător al acestora (din inventar) este menţionat în paranteză. 

Materiale necesare verificării abilităţilor din Grila de evaluare, pentru depistarea 

dificultăţilor, în vederea întocmirii Programului individual de educaţie motorie (vezi Anexa 

3) 

I.Schema corporală si conştiinţa de sine 

• Creioane şi creioane colorate (11, 12, 24); 

• Corpul uman (compus din elemente detaşabile, pentru a putea fi recompus (l, 10); 

• Hârtie (albă, model A4, liniată, colorată, de împachetat) (11, 12, 13,24); 

• Imagini, pentru: corpul omenesc, bărbat-femeie, băiat-fetiţă, tânăr-bătrân (l, 3, 6, 7, 8, 40, 

44); 

• Imagini lacunare: bărbat-femeie, băiat-fetiţă (9); 

• Imagini: 

- diverse poziţii ale corpului pentru a fi reproduse (13, 14, 24); 

- reprezentând figuri umane din faţă, spate, profil (38); 

- reprezentând diverse personaje pentru a fi descrise (44); 

- reprezentând diverse atitudini pentru a fi descrise (54); 

- reprezentând acţiuni - ce face? (36); 

- în vederea localizării faţă de un corp: deasupra, dedesubt, înainte, înapoi, în faţă, în spate 

(20,56); 

- reprezentând animale: pisică, câine, cal etc., întregi şi în elemente detaşabile pentru a fi 

recompuse (12); 

• Oglindă mare, pe perete (3, 40); 

• Planşă reprezentând mişcări similare ale diverselor fiinţe reprezentate imagistic (după 

Modelul Il-Bontilă) (35); 

• Planul grafic al clasei, cabinetului, pentru orientarea în spaţiul grafic (61). 

 II. Abilităţi motorii generale 

• Ace de diverse dimensiuni şi cu orificii diverse (205); 

• Ascuţitoare pentru creioane (185); 

• Bară fixă pentru gimnastică (164, 190); 

• Bârnă de echilibru reglabilă (147, 174, 197, 254); 

• Bicicletă 1/4 şi 1/2 - pentru copii (114, 140, 198); 

• Bicicletă ergonomică (141, 249); 

• Bile de diferite dimensiuni şi din diverse materiale, unele colorate diferit (250); Computer 

(l95); 

• Creioane şi creioane colorate (86, 123, 124, 150, 151, 185, 188, 201,252); 

• Coardă pentru sărituri (134, 181); 

• Cuburi-seturi pentru construcţii după modele (95); 

• Dexterimetre diverse, psihotempometru (87); 

• Dispozitive diverse pentru înşiretat-deşiretat (171); 

• Diverse jucării pentru tras la ţintă (189, 219); 

• Foarfecă cu vârful rotunjit (98, 121, 122, 153, 159, 184,202); 

• Hârtie de scris şi de împachetat (91, 92, 123, 124, 150, 151, 160, 161,201); 

• Jucării cu filet pentru înşurubat-deşurubat, asamblat (88, 93); 

• Leagăn (125 ); 

• Lipici, adeziv (154); 

• Lumânări (166, 222); 

• Mărgele de diferite dimensiuni şi sfoară pentru înşirat (89); 

• Minge mare şi mică (79, 94, 117, 120, 136, 157, 158, 162, 163, 177, 186,187,217); 
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• Minicoş de baschet (220); 

• Minigherghef(206); 

• Paletă şi minge de ping-pong (217); 

• Paletă (rachetă) şi minge de tenis de câmp (162); 

• Panou cu benzi de nasturi şi fermoare (167, 168); 

• Panou cu butoane, mânere, întrerupătoare, robinete etc. (877); 

• Patine şi patine cu rotile (137, 199); 

• Piuliţe de diverse mărimi-din metal sau material plastic (88); 

• Planşetă pentru desen şi pentru frământat plastilină (96, 97, 119, 152,204); 

• Plastilină (96, 97, 119, 152, 204); 

• Sac de box (248); 

• Saltea pentru gimnastică (utilizată de fiecare dată când se fac exerciţii unde copilul ar putea 

cădea); 

• Sanie (142); 

• Sfoară de diferite grosimi şi culori (221); 

• Şurubelniţe (l55, 250); 

• Şuruburi de diferite mărimi (155, 250); 

• Tablă şi cretă (pentru a fi utilizate de câte ori este nevoie); 

• Tobogan (75); 

• Traforaj (203); 

• Tricicletă (81, 113); 

• Trotinetă (l43). 

 III. Conduite si structuri percepţiv-motrice 

• Cărţi cu desene pentru colorat (302); 

• Ceas, cu posibilităţi de manevrare (311); 

• Corpuri geometrice din material plastic de diverse mărimi şi culori (261, 262, 263, 271, 272, 

290, 305); 

• Creioane şi creioane colorate (296, 299, 301, 302, 303, 304, 315); 

• Cutie cu figuri geometrice din material plastic, diferit colorate (269, 270, 299); 

• Greutăţi de diverse volume din materiale diferite (273, 274, 306); 

• Jetoane colorate (299, 300); 

• Metronom (294, 298); 

• Panglici şi fâşii colorate (301) 

• Panou sau elemente separate pentru discriminarea rugozităţii (276, 277, 290); 

• Planşe reprezentând figuri geometrice (265, 304, 307); 

• Planşe cu modele din figuri geometrice (264, 266, 296); 

• Planşe reprezentând diverse poziţii ale unor corpuri :pe, sub, deasupra, dedesubt, lângă 

etc.(278, 279, 318); 

• Puzlle-uri diverse, de la 10-15, la 50 de elemente (268); 

• Radiocasetofon şi casete cu înregistrări pentru identificarea şi localizarea diferitelor surse 

sonore şi onomatopee, precum şi înregistrări muzicale (295); 

• Trusă pentru depistarea gustului: dulce, acru, sărat etc. (288, 290); 

• Trusă pentru depistarea mirosurilor (289, 290). 

 IV. Organizarea acţiunilor 

• Ace şi aţă de cusut (359, 373); 

• Adeziv-lipici(344,383); 

• Bârnă de echilibru reglabilă (366, 379); 

• Bile de diferite dimensiuni (332, 333, 374); 

• Calculator-computer (377); 

• Ciocan, cuie (374, 384, 385); 
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• Creioane şi creioane colorate (345, 346, 348,353); 

• Cuburi cu diverse posibilităţi de îmbinare (365); 

• Dexterimetre (367, 380); 

• Ferăstrău traforaj şi "coadă de vulpe" (382, 391); 

• Foarfecă (340, 341, 343, 381); 

• Gheme de sfoară (338, 386); 

• Hârtie pentru scris şi împachetat (348, 349, 353,383); 

• Instrumente muzicale (360, 377); 

• Minigherghef(387); 

• Pensetă metalică (335); 

• Panou complex pentru educarea dexterităţii manuale (324, 325, 326, 327, 337, 339, 368, 

377); 

• Placaj (382); 

• Plastilină (342); 

• Planşe cu desene reprezentând acţiuni (388); 

• Recipiente diverse pentru apă şi nisip (362); 

• Semicilindrul şi roata cu rotile (366, 370); 

• Scară pentru atârnat sau scară într-un parc de distracţie pentru copii (354, 372); 

• Spaliere, frânghia cu noduri (394); 

• Şerveţele (321, 322); 

• Tăvi diverse (362); 

• Telefon cu disc şi/sau tastatură (339, 363); 

• Titirez (334); 

• Trambulină (3 79). 

 După realizarea depistărilor prin una sau cele două metode prezentate până în prezent 

se poate trece la evaluările amănunţite, pe bază de probe standard. Din literatura de 

specialitate am selecţionat aprecieri teoretice asupra elementelor psihomotricităţii, probe 

standard şi programe specifice de educaţie, la care am adăugat programe şi exerciţii specifice, 

create în practica noastră, de la cabinetul de educaţie motorie. În inventarul materialelor 

prezentat mai sus nu am menţionat materialele necesare la evaluarea prin teste sau alte probe, 

deoarece acestea sunt menţionate la prezentarea testelor sau probelor respective. 

 7.1.5. Echipa de proiect: 

-conducător științific  Prof. Univ. Dr. Negulescu C. Ioan 

- colaborator cercetare -sef CTF Găvana, Decebal Marius Floroaica 

-asistent social și sociolog- Alexandru Jianu 

-colaborator - psiholog Niculina Oprescu   

-educator specializat principal Conea Isabela Andreea 

-profesor specializat principal și doctorand Pătrășcan Gabriel, 

-cadru didactic Universitatea din Pitești - Ștefănică Valentina. 

-colaborator și supervizor Ioan Viorel Ganea , fost fotbalist al echipei naționale de fotbal a 

României 

- colaborator și supervizor Valentin Năstase , fost fotbalist  al echipei naționale de fotbal a 

României 

7.2.Desfășurarea cercetării preliminare 

7.2.1. Programul de evaluare elaborat în vederea inventarierii abilităţilor motorii  

la copiii cu CES, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani 

Programul de evaluare a abilităţilor motorii  la copii cu CES, cu vârsta cuprinsă între 

16-18 ani a avut două componente: 
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 -aplicarea unui chestionar adresat antrenorilor şi profesorilor de educaţie fizică şi sport 

la nivel de juniori din România şi care activează în centre instituţionalizate  cu scopul de a 

obţine informaţii necesare pentru derularea cercetării; 

-utilizarea unui set de probe pentru evaluarea: grila de preevaluare întocmită pe baza 

inventarului de abilităţi motorii, probe pentru depistarea dificultăţilor de motricitate la copiii 

cuprinşi între 16-18 ani cu scopul de a permite cunoaşterea permanentă a nivelului de la care 

s-a pornit în activitatea de educare a motrcităţii, stadiul la care s-a ajuns şi ceea ce mai este de 

realizat, într-un sistem riguros, de evaluare progresivă. 

Informaţiile obţinute din cele două surse (chestionar, probe) au fost prelucrate pentru a 

obţine date reale despre modul în care se realizează pregătirea sportivă în fotbalul adaptat la 

nivel de copil cu CES de 16-18 ani. Analiza datelor ne-a condus la identificarea stării de fapt  

din domeniu, iar pe baza acestora a fost realizat un plan de acţiuni strategice ce trebui aplicate 

în cadrul experimentului pedagogic de bază. 

Chestionarul a fost elaborat în perioada august – octombrie 2016, aplicat în lunile 

octombrie, noiembrie şi decembrie 2016, iar analiza răspunsurilor la întrebările chestionarului 

a fost efectuată în luna decembrie 2016. 

Probele de control au fost aplicate subiecţilor în perioada 12-17 noiembrie 2016, iar în 

luna decembrie datele obţinute au fost prelucrate utilizând metoda statistico-matematică, 

urmate de analiza acestora. 

Viziunea praxiologică modernă de abordare a strategiilor instrucţionale de creşterea a 

incluziunii sociale prin sportul adaptat fotbal trebuie să aibă ca punct de plecare modelul de 

joc pentru această categorie de vârstă (16-18 ani) din care să fie stabilit modelul de pregătire, 

având ca fundament obiectivele de pregătire şi integrare sociale ce se doresc a fi atinse. 

Programul de evaluare a dezvoltării psihomotrice ale copilului este o grila de evaluare, 

un inventar de bareme ale dezvoltării psihomotorii ale copilului normal dezvoltat cu vârste 

cuprinse între 16-18 ani. Modelul ne-a fost inspirat şi apoi întocmit, folosind Fișa Portage 

dezvoltării psihomotorii alcătuită de Laboratorul de sănătate mintală Infento-juvenilă din 

Timişoara
81

, Caracterizarea dinamică a copilului şi adolescentului, cu aplicaţie la fişa şcolară 

a Elenei Badea şi multe altele, precum si testele Bourbob, Matorin si Lalaume. (vezi Anexa 

3). 

Avându-se în vedere complexitatea examinării cu acest inventar de abilităţi, copilul nu 

poate realiza unele probe decât într-un Cabinet bine dotat şi numai examinat de către un 

psihopedagog cu experienţă, care colaborează foarte bine cu familia, pe care o antrenează în 

activitatea de evaluare şi apoi de educare a propriului copil. 

 7.2.2. Întrebările, rezultatele și interpretările obţinute ca urmare a aplicării 

anchetei pe bază de chestionar 

Eşantionul căruia i s-a adresat chestionarul este format din angajaţi centre 

instituţionalizate, cu accent pe profesorii de educaţie fizică si antrenorii de fotbal la nivel de 

juniori din România. La întrebările chestionarului au răspuns 38 de angajati, dintre care 18 

profesori de educaţie fizică şi sport (5 profesori cu gradul I, 5 gradul II si 8 cu definitivatul 

susţinut) si 10 specialisti la nivel de copii cu CES din centrele instituţionalizate si 10 antrenori 

de fotbal (2 sunt antrenori categoria I, 2 antrenori categoria a II-a şi 6 antrenori categoria a III-

a).   

Întrebările chestionarului, au fost : 

- Care credeți că este nivelul de incluziune socială din țara noastră? 

- Care este nivelul incluziunii sociale la nivelul copiilor cu CES, cu vârsta cuprinsă 

între 16-18 ani? 

                                                           
81

 Badea, E(1997)., Caracterizarea dinamică a copilului şi adolescentului (de la 3 la 17/18 ani) cu aplicaţie la fişa 

şcolară, Ed .Tehnică, Bucureşti 
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- Care credeţi că sunt factorii favorizanţi/limitativi ai creşterii nivelului de incluziune 

socială la copiii cu CES? Enumeraţi, vă rog, minim trei! 

- Care credeți că este influenţa fotbalului adaptat referitor la incluziunea socială? 

- Care este influența fotbalului adaptat la copii cu vârsta între 16-18 ani? 

- Care este importanţa obiectivelor sportului adaptat ? 

- Care este”plusul” adus de diferite sporturi de echipă adaptate? 

- Care sunt beneficiile fizice ale fotbalului adaptat, ce sunt în strânsă legătură cu 

posibilităţile reale ale beneficiarilor de a practica activitatea motrică? 

- Care sunt ponderile acordate dezvoltării calităţilor motrice în cadrul volumului de 

lucru prevăzut pentru pregătirea fizică , ca importanță? 

- Precizați care sunt beneficiile  psihologice ale fotbalului adaptat. 

- Care credeți că sunt beneficiile  sociale ale fotbalului adaptat? 

- Care sunt  beneficiile  vocaţionale  ale fotbalului adaptat? 

- Ce altceva credeţi că ar trebui îmbunătăţit pentru a creşte nivelul calitativ al 

fotbalului adaptat la copiii cu CES? 

La prima întrebare a chestionarului privind nivelul de incluziune socială al copiilor cu 

cerințe educative speciale  în ţara noastră:  (4%) specialişti au afirmat că este la un nivel 

ridicat, iar  (20%) îl apreciază ca mediu, în timp 65% consideră că se află la un nivel scăzut şi 

foarte scăzut. Concluzia la această întrebare a chestionarului este că, în general, nivelul 

incluziunii sociale al acestei categorii de copii este unul scăzut (figura 7). 

 
Figura 6. Rezultatele anchetei chestionar (întrebarea 2) 

La întrebarea numărul 3 „Care credeţi că sunt factorii favorizanţi/limitativi ai creşterii 

nivelului de incluziune socială la copiii cu CES? Enumeraţi, vă rog, minim trei” am obţinut 

următoarele răspunsuri: 

 factorii favorizanţi: Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

prevede în articolul 24 faptul că «statele părţi vor asigura un sistem educaţional incluziv la 

toate nivelurile», majoritatea profesorilor (peste 80 la sută) consideră că elevii cu dizabilităţi 

ar trebui încadraţi în învăţământul de masă, concomitent cu adoptarea unor măsuri care să îi 

pregătească pentru lucrul cu aceşti copii (ex: măsuri de predare-adaptate, dotare cu tehnică 

asistivă), Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor 

cu handicap în perioada 2006 – 2013 „Şanse egale pentru persoanele cu handicap – către o 

societate fără discriminări”. 

 factorii limitativi: cea mai mare reticenţă la integrarea copiilor cu dizabilităţi în 

învăţământul de masă o manifestă mai degrabă societatea (62 la sută dintre părinţii chestionaţi 

au declarat că, în opinia lor, copiii cu dizabilităţi ar trebui să fie şcolarizaţi în unităţi de 

ridicat 
11% 

foarte scăzut 
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foarte ridicat 
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învăţământ speciale)", se arată în raportul IPP, lipsa de resurse duce la o limitare a serviciilor 

destinate copiilor cu dizabilități.  lipsa accesului la infrastructura sportivă, subfinanţarea,  

educația este principalul factor de incluziune al persoanelor cu dizabilități  (cu toate acestea, 

incidența neșcolarizării și a abandonului timpuriu este de două, respectiv șapte ori mai mare la 

copii față de populația generală), discrimnarea reduce participarea copiilor cu dizabilități la 

viața comunității. 

Numărul factorilor favorizanţi, centralizaţi din răspunsurile specialiştilor chestionaţi, 

este redus şi fac referire la proiecte şi legi, care au fost aplicate in practică pe termen limitat 

sau au rămas doar pe hârtie, pe când numărul factorilor limitativi este foarte mare şi fac 

trimitere la situaţia existentă în perioada actuală şi la problemele care au generat această stare 

de fapt. 

În privinţa aportului sportului in cresterea nivelului de incluziune socială la copiii cu 

CES (întrebarea nr. 3), specialiştii îl apreciază ca fiind: foarte ridicat –  (46%), ridicat –  

(35%), mediu –  (19%), slab – 0%); răspunsurile indică un aport foarte pozitiv adus de către 

sport în incluziunea socială a copiilor. (figura 9). 

 

 

 
Figura 7. Rezultatele anchetei chestionar (întrebarea 13) 

La ultima întrebare a chestionarului „Ce altceva credeţi că ar trebui îmbunătăţit pentru 

a creşte nivelul calitativ al fotbalului adaptat copiilor cu CES?”, răspunsurile au fost foarte 

variate şi reprezintă o radiografie reală a situaţiei din fotbalul adaptat din România: 

- reluarea Campionatului Național de Fotbal Unificat în 7, organizat în premieră, 

in anul 2015, de Federația Română de Fotbal la nivelul întregii țări, în parteneriat cu Fundația 

Special Olympics și cu sprijinul Ministerului Sănătății; 

- Cresterea numarului scolilor speciale partcipante la acest campionat 

 crearea şi aplicarea unei linii metodice de pregătire la nivel naţional (elaborată de 

FRF  în parteneriat cu Fundația Special Olympics și cu sprijinul Ministerului Sănătății ); 

 adaptarea volumului de lucru; 

 utilizarea de antrenamente de individualizare; 

 condiţiile materiale; 

 accent pe cercetarea ştiinţifică specifică domeniului care să ofere informaţii de 

actualitate pentru planificarea şi pregătirea sportivă; 

 perfecţionări periodice organizate de FRF la nivel zonal cu adresabilitate către 

fotbalul adaptat; 
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 creşterea susţinerii financiare acordate echipelor de fotbal unificat in 7 (4 sportivi 

Special Olympics și 3 parteneri fara dizabilitati); 

 dezvoltarea şi susţinerea centrelor private; 

 gândirea şi aplicarea unei strategii la nivel naţional care să ducă la eliminarea 

carenţelor sistemului şi să ofere perspective de certă performanţă la nivel de juniori pe plan 

naţional şi mai ales internaţional. 

 Capitolul 8. Concluziile cercetării preliminare  

În urma aplicării chestionarului antrenorilor de fotbal, profesorilor de educație 

fizica și sport si specialistilor  la nivel de copii cu CES, a prelucrării şi analizei răspunsurilor 

s-au obţinut următoarele concluzii utile pentru cercetarea experimentală pedagogică de bază: 

 -nivelul de incluziune al copiilor cu cerințe educative speciale în ţara noastră se 

află la un nivel scăzut şi foarte scăzut; 

 -factorii limitativi: cea mai mare reticenţă la integrarea copiilor cu dizabilităţi în 

învăţământul de masă o manifestă mai degrabă societatea (62 % dintre părinţii chestionaţi au 

declarat că, în opinia lor, copiii cu dizabilităţi ar trebui să fie şcolarizaţi în unităţi de 

învăţământ speciale); 

 -numărul factorilor favorizanţi este redus şi fac referire la proiecte şi legi, care au 

fost aplicate in practică pe termen limitat sau au rămas doar pe hârtie; 

 -practicarea fotbalului adaptat si fotbalul in 7 unitar aduce un aport semnificativ in 

cresterea gradului de reusita al incluziunii sociale, prin: desfasuraea  funcţiei competiţională 

in Campionatul Nationala Fotbal in 7 Unitar, organizat de FRF in colaborare cu Special 

Olympics si Ministerul Sanatatii,   funcţia de maximizare a performanţei prin dezvoltarea 

capacitatilor motrice si abilitatilor psihomotrice,  crearea obisnuitei de a face miscare, 

socializarea intr-un grup cu toate beneficiile sale (vocationale, sociale, psihologice si fizice), 

funcţia culturală de cunoastere a istoricului fotbalului, regulamentului, estetica corporala si 

funcţia economică  prezenta prin mentinerea organismului sanatos, control al greutatii. 

influenţează într-o măsură foarte mare eficienţa  ca rezultat al acţiunii de dezvoltare al 

abilitatilor psihomotrice al copiilor cu CES; 

 -necesitatea elaborării unor baterii de teste cu caracter general şi specific pentru 

aprecierea nivelului pregătirii copiilor cu CES cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani; 

 -testatea periodică a nivelului de dezvoltarea a abilitatilor psihomotrice si a 

capacitatilor motrice  pe parcursul întregului sezon; 

 -încadrarea de preparatori fizici sau personal specializat care să se ocupe de 

realizarea fotbalului adaptat la copiii cu CES; 

 -un nivel bun al pregătirii fizice stă la baza realizării unei pregătiri eficiente, 

contribuind la dezvoltarea aptitudinilor motrice generale şi specifice astfel asigurând suportul 

motric pentru însuşirea deprinderilor motrice specifice, care la rândul lor sunt esenţiale pentru 

aplicarea tacticii în pregătire şi competiţie; 

 -elaborarea şi aplicarea unei linii metodice de pregătire unice la nivel naţional 

pentru copiii cu  CES angrenati in fotbalul adaptat; 

 -elaborarea unei strategii la nivel naţional care să ofere perspective certe de de 

derulare constanta, anuala si dezvoltarea competitiilor fotbalistice adaptate.  

Analiza răspunsurilor la chestionarul adresat antrenorilor, profesorilor si 

specialistilor la nivel de centre de plasament  şi a rezultatelor  probelor de control au furnizat 

informaţii utile, argumentate ştiinţific, pentru elaborarea unor strategii didactice în măsură să 

genereze optimizarea incluziunii la copiii cu nevoi special cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani. 

Concluzia cercetării preliminare (chestionar, probe de control) este că există 

disponibiltăți largi de implementare si dezvoltare a fotbalului adaptat la nivel de copii cu CES  

prin utilizarea unor strategii didactice optime sensibile la cerinţele  şi  potenţialul jucătorilor. 
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PARTEA A III –A  

CONTRIBUŢII  LA  OPTIMIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE A COPIILOR 

INSTITUȚIONALIZAȚI PRIN IMPLEMENTAREA MIJLOACELOR 

SPECIFICE FOTBALULUI ADAPTAT 

 

 Capitolul 9.Tehnologia de cercetare propriu-zisă aplicată în context experimental 

 9.1.Premise  

Jocul sportiv de echipă, mijloc al educației fizice se poate utiliza ca metodă de 

acționare instructiv-educativ în demersul favorizant realizării motricității și psihomotricității 

elevului cu CES. 

Prin folosirea integral, dar și a unor structuri motrico-tehnico-tactice din fotbalul 

adaptat se pot aduce contribuții la educația incluzivă a copiilor care trebuie să depășească 

greutățile existențiale cotidiene. 

 9.2.Scopul  

 Propunerea, implementarea și aflarea eficienței unei proiectări didactice privind 

eșalonarea și acționarea cu elemente, procedee tehnice și acțiuni tactice specifice atacului și 

apărării, din sportul fotbal-adaptat, pentru reducerea tulburărilor de motricitate și 

psihomotricitate a copiilor cu CES. 

 9.3.Obiective  

 Pentru realizarea scopului și derivate din acesta, am formulat trei obiective și am 

identificat activitățile pe care le-am considerat necesare realizării obiectivelor. Am conceput 

acestea având în vedere logica și cronologie cerecetării, realizarea fiecărui obiectiv 

constituind o etapă a cercetării:  

 1.Identificarea exercițiilor specifice pentru pregătirea generală și specifică fotbalului 

adaptat; 

 2.Elaborarea și implementarea unor programe de pregătire generală şi specifică 

fotbalului adaptat; 

 3.Centralizarea, analiza și interpretarea rezultatelor cu ajutorul studiului comparativ. 

9.4.Ipoteze 

 În contextul celor de mai sus consider că putem formula supoziţia potrivit căreia 

îmbunătăţirea pregătiriii fizice în antrenamentul sportiv al fotbalului adaptat prin utilizarea 

unor strategii didactice adecvate este o viziune modernă, necesară şi realizabilă. 

 Pe baza celor consemnate anterior formulăm următoarele ipoteze de lucru ale 

cercetării noastre: 

 1.Folosirea unei gândiri metodice inovatoare și conducerea procesului didactic într-o 

viziune modern cu privire la aplicarea strategiilor didactice de predarea sportului adaptat, 

pot produce efecte benefice în instruirea, educarea și socializarea copiilor instituționalizați la 

vârsta de 16-18 ani. 

2.Implementarea programelor de motricitate specifice fotbalului adaptat pot 

determina efecte de ameliorare în cadrul testelor funcționale a grupului experiment.  

3. Prin utilizarea mijloacelor specifice fotbalului adaptat pentru copii cu CES, cu 

vârsta cuprinsă între 16-18 ani, pot determina efecte de creștere a nivelului de motricitate 

specifică  jocului de fotbal adaptat subiecților cercetării noastre.  

4.Considerăm că dacă aplicăm programe de motricitate specifice fotbalului adaptat 

putem determina efecte de creştere a nivelului de motricitate generală în cadrul grupului 

experiment.  

5. Prin utilizarea programelor de motricitate generală și specifică prin mijloace 

incluzive pentru copii cu CES, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, coroborat cu o analiză 

sociologică de tipul unui chestionar pentru determinarea gradului de satisfacție al subiecților 
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angrenați se poate obține o creștere a nivelului incluziunii sociale și a educației inclusive a 

grupei de subiecți experimentali.  

 9.5. Sarcini 

 Pe baza obiectivelor stabilite pe parcursul cercetării s-au evidențiat o serie de sarcini și 

anume: 

-analiza și generalizarea literaturii de specialitate privind pregătirea sportivă adaptată, 

dezvoltarea motrică generală și specifcă prin programe special concepute asupra copiilor cu 

CES (16-18 ani), 

-stabilirea lotului de subiecți supuși cercetării experimentale, 

-organizarea și desfășurarea testării inițiale în vederea determinării nivelului pregătirii fizice 

generale și specifice subiecților; 

-prelucrarea, analiza și interpretarea datelor, 

-elaborarea concluziilor. 

 9.6. Metodele şi tehnicile de cercetare  

 9.6.1.Metoda și tehnica informational – bibliografică 

 Studiul bibliografic a fost o metodă indispensabilă de cercetare, mai ales acum când 

explozia informaţională se manifestă pregnant, fapt ce determină perisabilitatea informaţiilor 

în toate domeniile de activitate. 

 Prin studierea literaturii de specialitate am intrat în posesia datelor privitoare la 

rezultatele obţinute în domeniul temei mele. Aceasta a presupus căutarea surselor 

bibliografice, consultarea lor, selecţionarea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor. 

Studierea materialelor de specialitate din domeniul ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, dar şi 

lucrări din psihologie, pedagogie, fiziologie, s.a., mi-au oferit date privitoare la tema supusă 

cercetării şi a modalităţilor de acţionare în cadrul acesteia. 

 9.6.2.Metoda și tehnica observaţiei  pedagogice 

 Metoda observaţiei a constat în urmărirea intenţionată, după un plan a fenomenelor 

specifice în condiţiile derulării lor naturale. Observaţia noastră a fost sistematică, organizată şi 

continuă pe tot parcursul cercetării. Pentru ca observaţia să fie eficientă am respectat unele 

condiţii: 

 - subiecţii studiaţi nu au ştiut aceasta, întrucât îşi puteau schimba conduita; 

 - faptele au fost consemnate aşa cum au fost observate în cadrul antrenamentului 

pentru a nu se interfera cu alte fapte sau cu opiniile observatorului; 

 - acelaşi fapt a fost observat de mai multe ori pentru a se evidenţia constanta. 

 Observaţia s-a realizat pe bază de plan, parcurgând următorii paşi: 

 - stabilirea faptului de observare; 

 - informarea teoretică asupra specificităţii faptului observat; 

 - observarea propriu-zisă şi consemnarea rezultatelor; 

 -interpretarea rezultatelor şi integrarea lor în teoria şi practica antrenamentului. 

 Avantajul metodei este dat de faptul că nu cere condiţii specifice de cercetare 

(aparatură, etc.) şi poate fi efectuată în orice moment al activităţii 

 9.6.3. Metoda și tehnica convorbirii 

 Convorbirea s-a desfăşurat în funcţie de obiectivele urmărite, pe baza unui plan şi a 

unor întrebări dinainte elaborate. Prin intermediul convorbirii se pot dobândi informaţii de cea 

mai mare importanţă cu referire la interesele şi opiniile specialiştilor şi a subiecţilor. Ea se 

poate realiza individual sau în grup, ocazional sau planificat. Această metodă am folosit-o pe 

tot parcursul experimentului de explorare, în vederea obţinerii de informaţii despre cum 

reacţionează subiecţii la teste şi probe, cum cooperează membrii lor, ce greutăţi întâmpină, 

dacă se ajută, dacă se încurajează.  

 9.6.4. Metoda și tehnica înregistrării 

 Înregistrările au fost desfășurate prin metoda anchetei pe bază de chestionar , care 

este o metodă de investigaţie sub forma scrisă, reprezentată de o succesiune de întrebări 
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ordonate logic adresate subiecţilor pe marginea fenomenului studiat, respectiv a pregătirii 

fizice  în antrenamentul sportiv la fotbal adaptat. 

 În elaborarea şi aplicarea  chestionarului am parcurs unele etape: 

 - elaborarea setului de întrebări în raport cu scopul cercetării; 

 - aplicarea pe un grup restrâns în scopul perfecţionării setului de întrebări; 

 - reformularea chestionarului; 

 - aplicarea chestionarului pe eşantionul supus cercetării preliminare; 

 - prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor şi informaţiilor reieşite din chestionar. 

 9.6.5. Metoda și tehnica experimentului pedagogic de verificare 

 În cadrul acestei metode s-a avut în vedere verficarea instrumentelor de lucru,ce vor fi 

folosite ulterior, în cercetarea propriu-zisă. 

 9.6.6. Metoda şi tehnica statistico-matematică 

 Este una dintre cele mai importante metode de cercetare, care m-a ajutat să prelucrez 

şi să sistematizez datele adunate în legătură cu fenomenele studiate.  

 Ca metodă de prelucrare și interpretare a datelor stocate în cercetarea preliminară, am 

concretizat-o prin : Media aritmetică ( ̅),abaterea standard şi coeficientul de variabilitate. 

 9.6.7. Metoda și tehnica grafică-tabelară. 

 A reprezentat colecţia de date obţinute și redate în urma unei cercetări care nu pot fi 

cuprinse, examinate şi analizate printr-o lecturare narativă sau inspecţie vizuală. Trebuie să 

intervină o operaţie de clarificare sau ordonare care să permită relevarea unor legităţi sau 

dependenţe statistice. Diferenţele sau asemănările, progresul sau regresul pot fi uşor 

concretizate matematic, dar şi mai uşor percepute atunci când acestea sunt reprezentate grafic. 

Graficele indiferent de forma de prezentare permit perceperea concomitentă a unui grup supus 

experimentului faţă de altul martor sau de control. Această metodă este strâns legată şi 

folosită cu metodica statistico-matematic. 

 

  Capitolul 10. Organizarea şi desfăşurarea cercetării propriu-zise  

 10.1. Organizarea cercetării propriu-zise. Experiment pedagogic de verificare 

10.1.1.Etapizare 

Demersul operaţional al cercetării s-a încadrat în etapele propuse pentru desfăşurarea 

experimentului cuprinzând: evaluarea iniţială - aplicarea strategiei didactice propuse pentru 

creşterea nivelului de incluziune al copiilor cu CES și evaluarea finală - analiza rezultatelor 

obţinute - stabilirea concluziilor şi recomandărilor în urma desfăşurării cercetării. Aceasta din 

urmă s-a susținut in luna iunie, conform structurii anului scolar. 

Pentru realizarea scopului și derivate din acesta, am formulat un număr de două  

obiective și am identificat activitățile pe care le-am considerat necesare realizării obiectivelor. 

Am conceput acestea având în vedere logica și cronologie cerecetării, realizarea fiecărui 

obiectiv constituind o etapă a cercetării: 

Obiectivul 1. Realizarea cercetării popriu-zise în legătură cu strategiile didactice de 

îmbunătățire a pregătirii fizice si psihologice în antrenamentul sportiv la fotbal adaptat – etapa 

a IV a. Activități asociate obiectivului: 

1.1.pregătirea cadrului operațional privind cercetarea propriu-zisă la copiii 

instituționalizați cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani; 

1.2. stabilirea cadrului organizatorico – managerial al cercetării propriu-zise; 

1.3. elaborarea strategiilor didactice considerate că vor conduce la îmbunătățirea 

pregătirii fizice si psihologice în cadrul antrenamentului sportiv la fotbal adaptat, ținând cont 

de ipotezele de lucru formulate; 

1.4. stabilirea instrumentelor  și strategiei de evaluare ce urmează  a fi utilizată în 

cadrul cercetării; 

1.5. cunoașterea subiecților prin realizarea testării inițiale;  

1.6. recoltarea datelor și informațiilor rezultate în cadrul testării inițiale; 
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1.7. prelucrarea datelor și analiza informațiilor reieșite ca urmare a testării inițiale  

1.8.implementarea programelor de motricitate generală și specifică, pentru copiii cu 

CES, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani 

1.9. realizarea unei analize sociologice sub forma unui chestionar pentru determinarea 

gradului de satisfacție din punct de vedere al activităților în care au fost implicați,  subiecții 

atât după testarea inițială cât și după cea finală. 

1.10. elaborarea concluziilor cercetării exploratorii. 

Perioada de realizare: mai 2017 – iunie 2018. 

 10.1.2.Subiecții cercetării sunt reprezentaţi de 20 de băieți cu CES, cu vârsta cuprinsă 

între 16-18 ani din cadrul Centrului de Tip Familial Găvana, Piteşti, reprezentând grupa 

experiment. Grupa de control este formată din 20 de băieți cu CES de 16-18 ani, beneficiari 

de serviciile sociale ale ONG-ului, Asociația „Spiridon și Irina”. Din cei 40 de subiecți , 37 

sunt fără părinți sau unul din părinți  iar ceilalți 3 , deși au ambii părinți , din cauza sărăciei și 

situației sociale precare( lipsa unei locuințe, lipsa locului de muncă etc)  , li s-a aplicat în 

condițiile legii, măsura de plasament. Niciunul din subiecți nu prezintă dizabilitate fizică, 

majoritatea afecțiunilor sunt de ușoare probleme intelectuale. 

 10.1.3.Contextul cercetării este reprezentat Centrul de Tip Familial Gavana, Pitesti. 

Centrul de Tip Familial Găvana, situat in Piteşti, este un serviciu pentru protecţia copilului de 

tip familial, care are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat 

temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de 

plasament dar și de ale ONG-ul, Asociația „Spiridon și Irina” 

 10.1.4. Logistica cercetării  

 Majoritatea abilităţilor menţionate în programe pot fi verificate, fără a avea nevoie de 

prea multe dotări speciale, fiind suficiente instalatiile si echipamentul unui teren de fotbal, și: 

jaloane, vestuțe, bară fixa, bancă, spalier, mingi de fotbal de diferite dimensiuni. 

 10.2. Desfășurarea cercetării propriu-zise. Experiment pedagogic de verificare 

 10.2.1. Cunoașterea inițială a potențialităților, somatice, funcționale, motrice 

generale și specifice pe care le posedă subiecții din grupul de experiment și grupul de 

control 

 10.2.1.1. Cunoașterea inițială a potențialităților somatice.  

-Înălțimea – se măsoară cu ajutorul taliometrului între vertex și planul plantelor. 

Subiectul este așezat în ortostatism cu articulațiile în extensie, astfel încât tija verticală a 

taliometrului să atingă călcâiele, șanțul interfesier și coloana vertebrală în dreptul omoplaților. 

Capul va fi așezat astfel încât o linie imaginară ce unește unghiul extrem al ochiului cu 

marginea superioară a conductului auditiv extern să fie paralel cu planul plantelor. Cursorul 

taliometrului va fi sprijinit pe vertex și se va citi și consemna valoarea în centimetri; 

-Masa corporală –măsurarea masei corporale se efectuează cu ajutorul cântarului de 

persoane. Se măsoară în kilograme și grame; 

-Perimetrul toracic în inspirație - în inspiraţie (INSP) – se măsoară cu banda metrică 

în aceeaşi poziţie ca şi în repaus; jucătorul inspiră profund şi umflă pieptul la maxim, dar fără 

să „încordeze” sau să scoată în evidenţă muşchii pectorali şi axilele;  

-Indicele masei corporale - raportul staturo-ponderal, împreună cu alţi parametri 

antropometrici, sunt importanţi indicatori în stabilirea şi evaluarea normalităţii creşterii şi 

dezvoltării copilului şi adolescentului. Este bine cunoscut că atât insuficienţa, cât şi excesul 

ponderal au implicaţii patologice, care influenţează creşterea şi dezvoltarea normală a 

adolescentului şi cu consecinţe şi asupraadultului, reflectate printr-o incidenţă crescută a 

morbidităţii sau chiar a mortalităţii. Astfel, insuficienţa ponderală, consecinţă a malnutriţiei, 

poate conduce la anemie, la retardarea sau chiar oprirea creşterii, la întârzierea vârstei 

de instalare a maturităţii sexuale, la apariția unor deficiențe în dezvoltarea dentiției, la 

reducerea rezistenței față de diverse maladii, precum și la o predispoziție crescută în ceea ce 

privește instalarea osteoporozei la vârsta adultă.  
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În consecinţătoate acestea conduc la reducerea capacităţii de muncă. Excesul ponderal 

reprezintă un factor de risc crescut pentru maladiile cardiovasculare, hepatice sau renale, 

diabet, tulburări gastro-intestinale sau complicații de natură ortopedică. 

 10.2.1.2 Cunoașterea inițială a potențialităților funcționale 

 -Indicele Erissmann - Indicele 'toracic-Erissmann' se calculează scăzând din 

perimetrul toracic mediu, jumătate din inălțimea taliei (Pt.-T/2); acest indice dă indicații 

privind gradul de dezvoltare a toracelui și proportia intre lungimea si grosimea trunchiului, 

valoarea sa medie fiind de 5,8 (barbati adulti) si 3,5 (femei). 

-Indicele Demeny - Indicele 'pulmonar (de rezistenta)-Demeny', reprezinta raportul 

intre capacitatea vitala (in cm.
3
) si greutatea corporala (in kg.) (CV/G); valoarea indicelui se 

interpreteaza astfel: 

                        - peste 60 -> foarte bun; 

                        - intre 60-55 -> bun; 

                        - intre 55-50 -> mediu; 

                        - sub 50 -> slab. 

 -Capacitatea vitală
82

-volumul maxim de aer vehiculat printr-o expiratie fortata 

(maxima) efectuata dupa o inspiratie fortata (maxima). Se masoara cu aju-torul spirometrului. 

C. v. cuprinde: volumul curent (circa 500 cm3 aer), volumul de rezerva inspiratorie (circa 1 

600 cm3) si volumul de rezerva expiratorie sau complementar (circa 1 500 cm3). C. v. este, In 

medie, de 3,15 I la femeie si 4,5 I la barbat. Deoarece valorile c. v. variaza considerabil In 

functie de sex (Indeosebi), varsta, greutate, Inaltime, rezultatele se exprima adesea prin 

raportui procentual fata de c. v. teoretica aflata din *nomograme sau cu ajutorul unor formule 

de calcul. 

 - Testul Ruffier
83

 - subiectul în aşezat; se măsoară frecvenţa cardiacă a acestuia pe 

timp de 15 secunde până ce valorile se stabilizează. În prealabil, se efectuează o scurtă 

anamneză pentru a preciza condiţiile în care are loc testarea. Se execută apoi 30 de 

genuflexiuni în 45 secunde, cât mai corect posibil, după care jucătorul se aşează în poziţia 

iniţială. Se numără frecvenţa cardiacă pe 15 secunde, între secundele 0-15 post efort (puls de 

efort) şi între secundele 45-60 ale primului minut post efort (puls de revenire). Toate cele trei 

valori de puls (P1, P2, P3) prin înmulţire cu 4 dau valorile pe minut. Se aplică apoi formula: 

  
10

200321  PPP
.Scara de apreciere: 0-5,0puncte-foarte bine, 5,1-

10,0puncte-bine, 10,1-15,0puncte-suficient (mediocru), peste 15,1-slab. 

 Testul Sargent (test de evaluare a puterii maxime anaerobe) exprimată în kg.m/s) 

– se execută 3 sărituri maxime pe verticală, după o prealabilă încălzire, măsurându-se detenta 

în cm; se reţine pentru calcul cea mai înaltă săritură de la sol. Se aplică formula:    

 P=putere maximă anaerobă 

 G=greutatea corporală (kg) 

 D=detenta (cm) 

 Scala de apreciere: Dal Monte, 1988, citat de I. Drăgan şi colaboratorii, 1989,  pentru 

15-20 ani; 20-30 ani; 30-40 ani. 

 Pentru 15-20 ani valorile sunt următoarele: 

 valori mai mari de 224=Foarte Bine (Excelent); 

 valori între 188-224=Bine; 

 valori între 150-187=Mediu; 

 valori între 113-149=Satisfăcătoare; 

 valori mai mici 113=Nesatisfăcător. 

                                                           
82

 www.dictio.ro/medical/capacitate-vitala 
83

 I. Drăgan şi colaboratorii, 1989, Îndrumar de lucrări practice, pag. 12 
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 Pentru 20-30 ani valorile sunt următoarele: 

 valori mai mari de 210=Foarte Bine (Excelent); 

 valori între 176-210=Bine; 

 valori între 140-175=Mediu; 

 valori între 106-139=Satisfăcătoare; 

 valori mai mici 106=Nesatisfăcător. 

 Pentru 30-40 ani valorile sunt următoarele: 

 valori mai mari de 168=Foarte Bine (Excelent); 

 valori între 141-168=Bine; 

 valori între 112-140=Mediu; 

 valori între 85-111=Satisfăcătoare; 

 valori mai mici 85=Nesatisfăcător. 

 10.2.1.3. Probe pentru aprecierea nivelului de motricitate generală  

Pentru o mai bună înţelegere a condiţionării reciproce ce există între nivelul de 

dezvoltare al calităţilor motrice şi întreaga activitate a jucătorilor (comportamentul acestora) 

în antrenament şi joc am ales următoarele teste și probe: 

 -Testul Bourdon 
84

 –test de atenție, constă în a detecta un anumit grup de litere, 

definite ca stimuli, pe o pagină care conține rânduri formate din litere aleatorii. 

 -Testul Lalaume 
85

 - memoria vizuala pentru alergare. 

 -Testul Matorin 
86

  măsoară coordonarea generală și echilibrul și constă dintr-o 

săritură cu întoarcere în jurul axei longitudinale a corpului (spre stanga sau spre 

dreapta).  Etalonandu-l, Matorin a echivalat performanta de peste 360 de grade cu calificativul 

“foarte bine”. 

 -Proba -Alergare de viteză pe 50m (V50)  

 Obiectiv: viteza de deplasare 

 Descriere tehnică: se efectuează un start de sus și începerea cronometrului la prima 

mișcare a subiectului. Se acordă două încercări, cu pauză minimă de 15 minute între ele și se 

înregistrează cel mai bun timp obținut. Rezultatul se înregistrează în secunde și zecimi de 

secundă. 

 
 Figura 8. Alergare de viteză pe 50m (V50) 

 

                                                           
84

 http://www.consultanta-psihologica.com/teste-de-aptitudini/ 
85

 http://www.rasfoiesc.com/hobby/sport/UNELE-ASPECTE-FIZIOLOGICE-SI-P87.php 
86

 http://www.referatele.com/psihologie/Baterie-de-teste-pentru-apreci126.php 
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10.2.1.4.Probe pentru aprecierea nivelului de motricitate specifică jocului de fotbal 

adaptat  
Pentru a măsura motricitatea specifică jocului de fotbal, am ales următoarele probe 

specifice: 

Menţinerea mingii în aer de pe loc, cu piciorul şi cu capul (MML) 

Obiectiv: simţul şi controlul mingii, nivelul măiestriei tehnice. 

Descriere tehnică: subiectul menţine mingea în aer (fără să atingă solul) lovind-o cu 

ambele picioare. Se înregistrează numărul de execuţii în 30 secunde. 

 
Figura  9 Menţinerea mingii în aer din deplasare cu piciorul şi cu capul (MMD)  

Obiectiv: simţul şi controlul mingii, nivelul măiestriei tehnice.  

Descriere tehnică: la fel ca la proba anterioară, diferenţa constând în faptul că 

sportivul se deplasează în timpul menţinerilor. 
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Tabel 4. Graficul planului anual de pregătire la grupul experimental 2017-2018 

MODEL –Graficul planului anual de pregătire la grupul experimental 2017-2018 

Date  Luni  Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie 

 săptămâni 4 1

1 

1

8 

2

5 

2 9 1

6 

2

3 

3

0 

6 1

3 

2

0 

2

7 

4 1

1 

1

8 

2

5 

1 8 1

5 

2

2 

2

9 

5 1

2 

1

9 

2

6 

Periodizare PREGĂTITOARE 

 

 

 

 

Indicat

ori de 

volum 

Microciclu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

Zile de 

antrenamen

t 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Nr de 

antrenamen

te 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ore 

antrenamen

t 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Pre

g  

fizic

a 

gener

ală 
1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

specif

că 
1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

1,

8 

Pregătirea 

tehnică 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

Pregătirea 

tactica 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

Pregătirea 

psihologica 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

0,

7 

Pregătirea 

teoretică 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

Testări                           
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Date  Luni  Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August 

 săptămâni 4 11 18 25 2 9  16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Periodizare PREGĂTITOARE                           PRECOMP                           COM        REVENIRE 

 

 

 

 

Indicatori 

de volum 

Microciclu 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17          

Zile de 

antrenament 

3 3 3 3 3 3 3 4 4  4 4 2 2 2 2            

Nr de 

antrenamente 

3 3 3 3 3 3 3 4 4  4 4 2 2 2 2            

Ore 

antrenament 

6 6 6 6 6 6 6 7 7  7 8 3 3 3 3            

Preg  

fizica 

generală 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,4 0,4  0,4 - 1,8 1,8 1,8 1,8            

specifcă 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2 2  2 2 0,5 0,5 0,5 0,5            

Pregătirea 

tehnică 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2 2  2 2,4 0,2 0,2 0,2 0,2            

Pregătirea 

tactica 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,4 1,4  1,4 2 - - - -            

Pregătirea 

psihologica 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  0,7 1,6 0,6 0,6 0,6 0,6            

Pregătirea 

teoretică 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 - - - - -            

Testări                            
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 10.2.2. Crearea și implementarea programelor de dezvoltare motrică generală și 

specifică jocului de fotbal, adaptate pentru educarea incluzivă a copiilor cu CES la 16-18 

ani.  

 În conformitate cu ipotezele cercetării experimentale, programele de pregătire cuprind 

mijloace pentru dezvoltarea calităților motrice, mijloace tehnice, destinate următoarelor etape 

de pregătire: perioada pregătitoare, precompetițională, competițională, perioada de restabilire. 

 Astfel, mijloacele folosite au avut ca principal scop dezvoltarea motrică generală și 

specifică fotbalului adaptat, învățarea, consolidarea și perfecționarea elementelor și 

procedeelor tehnice specifice. 

 Pentru fiecare perioadă de pregătire am stabilit o dominantă astfel: 

-în perioada pregătitoare s-a acționat pentru intrarea progresivă în efort, la adaptarea 

treptată și cât mai rapidă a organismului copiilor cu CES la solicitările antrenamentelor de 

bază, la îmbunătățirea condițiilor fizice generale și de asemenea la consolidarea tehnicii 

individuale, consolidarea jocului colectiv; 

-în perioada precompetițională s-a acționat asupra pregătirii aptitudinilor psihomotrice 

combinat cu acțiune asupra aptitudinilor motrice; 

-în perioada competițională s-a acționat asupra dezvoltării puterii (de lovire, de desprindere, 

reactivă, de start, de accelerare) prin mijloace specifice fotbalului adaptat, asupra menținerii 

indicilor de manifestare a calităților motrice la nivelurile atinse la finalul perioade de 

pregătire; 

-în perioada de restabilire s-a acționat asupra pregătirii acrobatice, pe lucrul pentru grupele 

musculare deficitare, respectiv asupra celor care au suferit traumatisme, dezvoltarea 

echilibrata a tuturor grupelor musculare, prin utilizarea unor mijloace variate. 

 Principalele mijloace adaptate utilizate în pregătirea copiilor cu CES (16-18 ani) 

 În cadrul antrenamentului sportiv am folosit mijloace ca: 

 Exercițiile de bază, pe care le-am împărțit în: 

 -exerciții pentru pregătirea fizică generală, multilaterală și specifică; 

 -exerciții pentru pregătirea tehnică; 

 -exerciții pentru pregătirea tactică: individuală, colectivă și de echipă; 

 -exerciții combinate în care se stabilesc relații între: pregătirea fizică- pregătirea 

tehnică- pregătirea tactică; 

 -pregătirea psihică și teoretică sunt implementate în celelalte 4 categorii de exerciții 

consemnate anterior. 

 Jocul propriu-zis: 

 -jocul cu temă; 

 -jocul școală; 

 -jocuri amicale, demonstrative; 

 -jocul oficial. 

 Mijloace asociative: 

 -factori igienici: regimul alimentar, igiena locului de antrenament, a condițiilor de 

viață, alternarea efortului cu odihna, somnul, petrecerea plăcută a timpului liber, igiena 

vestimentară; 

 -factori naturali de călire și întărirea sănătații (soare, aer, apa). 

 Mijloace de refacere după efort 

 Lecțiile teoretice, ședințele de pregătire și analiză a jocurilor. 

 Astfel, în cadrul cercetării am folosit programe care au urmărit dezvoltarea motricității 

generale și specifice fotbalului adapt, de asemenea am avut ca obiectiv și îmbunătățirea 

calității vieții copiilor cu CES, prin angrenarea în atingerea unui scop comun și descoperirea 

sentimentului de apartenență la un grup. 
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 Structurile de exerciții utilizate rezolvă obiectivele operaționale privind dezvoltarea 

motrică generală, toate în combinație cu exerciții tehnice specifice jocului de fotbal adaptat, 

necesare în învățare, consolidare și perfecționare a tehnicii de bază specifică acestui sport. 

Temă: forță+tehnică 

Obiectiv: dezvoltarea forței specifice a membrelor inferioare 

 
Figura 10. Structură complexă care conține mijloace de pregătire fizică generală și tehnică 

Efectiv: 20 jucători 

Descriere:  

Sărituri de pe două picioare pe două picioare peste banca de gimnastică + șut la poartă. 

Variante:  

 -sărituri de pe un picior pe altul peste banca de gimnastică + șut la poartă 

 -sărituri pe un picior peste banca de gimnastică + șut la poartă. 

Indicații metodice: 

-corpul se menține în poziție verticală și se îndoaie genunchii înainte; 

-aterizarea se face pe ,,pingea”; 

-se face elan de brațe; 

-șut la poartă din minge așezată la punct fix; 

-lovirea mingii se va face din prima, cu mare accent pe transmiterea acesteia cu șiretul, prin 

interior sau exterior, pe spațiul porții. 

Temă: viteză + forță + tehnică 

Obiectiv: dezvoltarea vitezei de deplasare + dezvoltarea forței specifice a membrelor 

inferioare. 

 
Figura 11. Structuri complexe cu două componente fizice (viteza și forța) și una tehnică  

Efectiv: 20 jucători 

Descriere:  
Alergare cu gamba la șezută + sărituri de pe două picioare pe două picioare peste banca de 

gimnastică + 5 lovituri cu capul din săritură. 

Variante:  

-alergare dus întors între două jaloane + sărituri peste balize + lovirea mingii cu capul. 

-alergare cu genunchii sus + sărituri peste bastoane + lovirea mingii cu capul. 

Indicații metodice: 

-corpul se menține în poziție verticală și se îndoaie genunchii înainte; 

-aterizarea se face pe pingea; 

-se face elan de brațe; 
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-în momentul desprinderii de pe sol, brațele se mențin îndoite din coate și ridicate la 

orizontală; 

-se va efectua extensia rapidă de trunchi. 

Temă: viteză + tehnică + forță + tehnică 

Obiectiv: dezvoltarea vitezei de accelerare + dezvoltarea forței specifice a membrelor 

inferioare 

 
Figura 12.  Structuri complexe cu două componente fizice (viteza și forța) și două tehnice 

Efectiv: 20 de jucători. 

Descriere: 

Alergarea accelerată + conducerea mingii printre jaloane + sărituri peste banca de gimnastică 

+ șut la poartă. 

Dozare: 3 serii X 20 m alergare accelerată + 10 m conducerea mingii + 5 sărituri + 5 șuturi la 

poartă. 

Variante:  

-alergare cu genunchii sus + conducerea mingii + sărituri laterale peste banca de gimnastică + 

pase cu capul în doi, la distanța de 2-3 m. 

Indicații metodice: 

-la săriturile peste banca de gimnastică se realizează extensia corpului în momentul zborului, 

-aterizarea se face pe pingea; 

-se face elan de brațe. 

 10.2.2.1.Programe de motricitate generală necesară practicării fotbalului adaptat 

copiilor cu CES, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani 

 Viziunea praxiologică modernă de abordare a strategiilor instrucţionale de creşterea a 

incluziunii sociale prin sportul adaptat fotbal trebuie să aibă ca punct de plecare modelul de 

joc pentru această categorie de vârstă (16-18 ani) din care să fie stabilit modelul de pregătire, 

având ca fundament obiectivele de pregătire şi integrare sociale ce se doresc a fi atinse. 

 În conturarea strategiilor ce vizează dezvoltarea capacităţii motrice în fotbal am avut 

ca punct de reper analiza cerinţelor pe care le impune practicarea acestei ramuri sportive: 

analiza motrică a jocului pe posturi, analiza sistemelor energetice solicitate în antrenament şi 

competiţie, necesităţile funcţionale şi energetice specifice, cunoaşterea posibilităţilor 

subiecţilor. Următorul pas a fost identificarea componentelor strategiei instrucţionale 

(obiective, conţinuturi, metode, mijloace, baza materială, forme de organizare a activităţii, 

evaluare) pentru elaborarea şi aplicarea optimă a acesteia în practică. Un rol esenţial în cadrul 

acestui proces l-a avut feed-back-ul activităţii desfăşurate care a fost obţinut pe parcursul 

pregătirii şi a contribuit la ajustarea strategiei instrucţionale la condiţiile şi situaţiile nou 

apărute. 

 Strategia de evaluare a pregătirii realizate de subiecţi a avut menirea de a evidenţia 

evoluţia acestora pe fiecare latură a pregătirii în condiţiile specifice de practicare a jocului de 

fotbal. De interes aparte au fost evaluate pe parcursul pregătirii şi celelalte beneficii aduse de 

practicarea fotbalului adaptat: psihologice, vocaţionale, sociale. În privinţa pregătirii tehnice 

s-a urmărit evaluarea procedeelor tehnice specifice atacantului, apărătorului şi portarului. 
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Nivelul pregătirii tactice a fost apreciat pe baza acţiuniulor tactice în atac, în apărare şi în 

situaţii speciale (inferioritate numerică, superioritate numerică, faze fixe).  

 În urma aplicării unui chestionar adresat antrenorilor la nivel de juniori din România şi 

a profesorilor de educaţie fizică şi sport, care activează în centre instituţionalizate  cu scopul 

obţinerii unor informaţii utile, am elaborat programele de motricitate generală prin mijloace 

incluzive pentru copii cu CES, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, prezentate mai jos.
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 10.2.2.1.1.Program nr. 1 -  Sisteme de acționare pentru educarea echilibrului dinamic 

PARCURS UTILITAR APLICATIV REALIZAT PRIN MIJLOACE INCLUZIVE DE SPECIALITAE PENTRU COPIII CU 

CES 
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Nr. 

Staţii 
Descriere tehnica Dozare şi variante de execuţie 

1. 

2. 

5. 

4. 

3. 

9. 

8. 

7. 

6. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. Finish 

Figura nr.13 Sisteme de acționare pentru educarea echilibrului dinamic 
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1. 

Mers în echilibru pe banca de gimnastică, cu plecare din colțul sălii, pe banca de 

gimnastică așezată în lungime normal sau întoarsă invers, în funcție de pregătirea 

elevilor;  

 Se vor executa câte 4- 6 treceri dus 

întors de mers în echilibru pe planul 

fix al băncii de gimnastică; 

2. 
Mers în echilibru pe ladade gimnastică /capac plus o cutie așezate transversal, se 

poate trece și cu pași de alergare; 

 Se vor executa câte 4- 6 treceri dus 

întors de mers/alergare în echilibru pe 

plan fix;. 

3. Escaladarea lăzii de gimnastică așezată perpendicular pe traseul parcursului; 
 Prin sprijin mixt (o mână şi un 

picior/apucare, cățărare, tracțiune). 

4. 
Trecerea printre trei cutii component ale lăzii de gimnastică așezate perpendicular pe 

direcția de deplasare/cu trecere din lateral; 

 Elevii pot executa trecerea cu 

întoarcere; 

5. 
Mers în echilibru cu spatele pe banca de gimnastică, banca așezată în lungime, 

normal sau întoarsă invers, în funcție de pregătirea elevilor; 

 Se pot repeta de câte două ori trecerile 

în echilibru cu spatele; 

6. 
Sărituri pe capace de ladă de gimnastică, poziționate aleatoriu în spațiu delimitat cu 

distanțe specifice pentru a fi escaladate; 

 Elevii vor fi obligați să calce pe toate 

capacele regăsite în spaiu; 

7. 
Deplasare cu pași săriți prin cercuri dispuse în zig-zag pe sol, vor avea sarcina de a 

nu călca margina cercurilor și de a acălca în toate cercurile regăsite în spațiu; 

 Variantă de trecere, prin sărituri într-

un picior, pe ambele picioare; 

8. 
Din ușoară alergare, bătaie puternică pe trambulină elastic, și aterizare în șezând pe 

grămadă desaltele, (se vor asigura spațiile de aterizare;  

 Nivelul de elasticitate al trambulinei 

poate varia; 

9. 
Aterizarea pe grămada desaltele, aceasta va avea în vedere nivelul de înălțime la care 

pot fi propulsași copii, pentru a efectua aterizarea evitând accidentările; 

 Se poate varia modul de aterizare pe 

grămada de saltele; 

10. Deplasare laterală într-un picior, parcurgând marginea unei saltele de gimnastică; 

 Se poate trasa pe saltea o formă 

geometrică care să fie cuprinsă în 

deplasare; 

11. 
Deplasare în paralel printre patru capace de ladă de gimnastică umplute cu mingi 

diversificate; 

 Deplasarea în echilibru ărintre mingi  

prin sprijin de cutii; 

12. 
Traversarea unei saltele de gimnastică în piruete repetate într-un picior, elevii vor fi 

depunctați dacă își pierd echilibrul și ating salteua cu ambele picioare; 

 Se poate impune un număr de 6-8 

piruete; 

13. 
Reescaladarea unei lăzi de gimnastică așezate transversal cu ajutorul a două capace 

de ladă așezate de o parte și de alta în partea de jos a lăzii; 

 Prin sprijin mixt (o mână şi un 

picior/apucare, cățărare, tracțiune). 
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10.2.2.1.2.Program nr. 2  Sisteme de acționare pentru educarea orientării în spaţiu 

PARCURS UTILITAR APLICATIV REALIZAT PRIN MIJLOACE INCLUZIVE DE SPECIALITAE PENTRU COPIII CU 

CES 
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Nr. Descriere tehnică Dozare şi variante de execuţie 

1. 

2. 

5. 

4. 

3. 

9. 

8. 

7. 

6. 
10. Finish 

 

 

 

  
  

Figura 14 Sisteme de acționare pentru educarea orientării în spaţiu 
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staţii 

1. 

Alergare cu întoarcere din plecare cu spatele la profesor, ocolirea unui con și alergare 

10m, urmată de urcarea în stand într-un picior pe banca de gimnastică așezată 

transversal (normat pe sol);  

 Se vor executa câte 2-4 trasee în 

funcție de nivelul de dezvoltare al 

elevilor din clase respective; 

 

2. 
Deplasare în echilibru pe banca de gimnastică în ușoare sărituri într-un picior, se pot 

executa și întoarceri de 180 si 360 de grade în funcție de pregătirea clasei de elevi; 

 Se vor executa câte 4- 6 treceri dus 

întors de mers în echilibru pe plan 

fix;. 

3. 

Elan de doi – trei pași cu bătaie puternică pe ambele picioare pe trambulină elastică; 

Bătaia pe trambulină se poate efectua și intoarcerea în latera su cu spatele. (Platforma 

cu saltele va asigura copiilor o aterizare sigură); 

 Bătaia se poate efectua pe un singur 

picior sau cu genunchii la piept după 

desprindere; 

4. 

Aterizare plonjată pe grămadă de saltele de gimnastică în culcat facial cu brațele 

întinse lateral și picioarele depărtate; Se pot efectua diferite mișcării de 

întoarcere/rotație/răsucire în zbor. (Veririficarea asigurării spațiului de aterizare). 

 Elevii pot repeata săritura cu bătaie pe 

trambulină și aterizare în ghemuit pe 

saltele de 4-6 ori; 

5. 

Trecere în târâş pe sub un nivel de ladă de gimnastică dispus cu spaţiul gol în lateral, 

prin care  este aşezată o saltea de gimnastică în lungime, urmată de trecerea din 

alergare peste patru capace de ladă așezate paralel cu distanță de 1m., între 

acestea;Deplasare la capătul unei saltele de gimnastică așezate transversal pe sol și 

trecerea peste aceasta prin două rostogoliri laterale din culcat lateral; 

 Braţele vor fi lipite de corp cu palmele 

pe coapse, 2/3 rostogoliri; 

 Târârea se poate face şi pe lateral sau 

din culcat dorsal; Trecerea peste 

capace se va face din alergare sau 

mers grăbit; 

6. 

Escaladarea spalierului cu ajutorul unui coleg, atingerea ultimei trepte, întoarcerea 

spre spalierul dinlateral și alunecarea pe spate pe planul declinat, format din saltele și 

băncii de gimnastică în parallel; 

 Se vor executa 2-3 escaladări urmate 

de alunecări pe platforma de saltele 

aplicate pe spalier; 

7. 
Deplasarea în echilibru cu ajutor acordat din lateral peste saltea mare de sărituri 

așezată pe o platformă de mingi de minibaschet; 

 Deplasarea peste saltea se va efectua 

la început cu ajutor; Se vor efectua 1-

2 întoarceri de 360 de grade  pe 

parcursul deplasării; 

8. 
Deplasare din brațe din sprijinit pe paralele, copiii se vor ajuta prin  susținere din 

înapoi de picioare sau prin aplicarea mai multor saltele la baza paralelelor în interior;  

 Se poate varia modul de deplasare, pe 

braţe şi cu un picior agățat de paralele, 

etc.; 

9. Alergare peste patru gărdulețe așezate la distanță de 40m cm unul de celălalt, cu  Se poate executa dus întors cu trecere 



OPTIMIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE A INSTITUȚIONALIZAȚI PRIN PRACTICAREA COPIILOR SPORTULUI ADAPTAT-FOTBAL 

 

69 
 

înălțime de 25 cm.; prin cutia de ladă, etc; 

10. 

Continuarea alergării întrăun colț al sălii de sport unde va fi poziționat peretele 

maracat pentru măsurarea detentei, se va executa o săritură cu desprindere pe 

verticală cu atingerea marcajului cât mai sus posibil,  (în funcție de posibilitățile 

motrice ale fiecărui elev/elevă);; 

 Se pot executa cate 2-3 sărituri pentru 

fiecare copil în parte; Se vor executa 

forme de concurs: cine sare mai sus; 
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 10.2.2.2. Programe de motricitate specifică jocului de fotbal adaptat pentru 

educarea incluzivă a copiilor cu CES, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani 

Dorinta de miscare a omului si de socializare au ponderea cea mai mare în sportul 

adaptat. Fiind naturala, in firea lucrurilor,miscarea este esenta existentei sale. Miscarile 

efectuate initial cu coordonarea si precizia redusă, ajung să se perfectioneze câstigând în 

amplitudine, semnificatie si eficienta, in general. Sportul este cel care rafineaza miscarea si 

transforma nevoia de miscare in motivatie interna, devenind o activitate care ofera satisfactii. 

Socializarea reprezinta procesul social fundamental prin care orice societate îsi proiecteaza, 

reproduce si realizeaza prin conduite adecvate ale senzorilor sai, modelul normativ si cultural. 

Sportul, ca activitate scolara, poseda atributele necesare pt. a realiza integrarea sociala, astfel: 

- se desfasoara preponderent in grup, facilitând interactiunea intre indivizi; - prin continutul si 

formele de organizare se creeaza un mediu psiho-social care permite aparitia si manifestarea 

tuturor tipurilor de interactiune; - sportul implica din partea individului actiuni de evaluare a 

propriei conduite si a conduitei altora.  

Jucat in aproape orice ţară, fotbalul necesită puţin cu privire la echipament si instalaţii 

si este simplu de organizat, cu reguli intuitive. Fotabalul este perfect ca sport adaptat, unde 

oamenii cu sau fara abilitaţi intelectuale joaca în aceeaşi echipă. 

Strategia de evaluare a pregătirii realizate de subiecţi a avut menirea de a evidenţia 

evoluţia acestora pe fiecare latură a pregătirii în condiţiile specifice de practicare a jocului de 

fotbal. De interes aparte au fost evaluate pe parcursul pregătirii şi celelalte beneficii aduse de 

practicarea fotbalului adaptat: psihologice, vocaţionale, sociale. În privinţa pregătirii tehnice 

s-a urmărit evaluarea procedeelor tehnice specifice atacantului, apărătorului şi portarului. 

Nivelul pregătirii tactice a fost apreciat pe baza acţiuniulor tactice în atac, în apărare şi în 

situaţii speciale (inferioritate numerică, superioritate numerică, faze fixe). Pregătirea teoretică 

a fost evaluată prin intermediul unor teste care au avut rolul de a evidenţia cunoştinţele 

specifice jocului de fotbal unitar în 7,  pe care le-au acumulat şi capacitatea lor de a transpune 

în situaţiile practice din pregătire. 

 În urma aplicării unui chestionar adresat antrenorilor la nivel de juniori din România şi 

a profesorilor de educaţie fizică şi sport, care activează în centre instituţionalizate  cu scopul 

obţinerii unor informaţii utile, am elaborat programele de motricitate specifică fotbalului 

adaptat  pentru copii cu CES, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, prezentate mai jos
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10.2.2.2.1 PROGRAMUL NR. 1. Îmbunătăţirea capacităţii specifice de schimbare de locuri în zonele aglomerate ale terenului-Tabel 5 

O.2. – Îmbunătăţirea capacităţii jocului pe faze prin reacţii cu presing din partea grupului, preventiv şi simultan şi pentru celelate zone; 

O.3. – Dezvoltarea simţului de sprijin cu proprii coechipieri prin intermediul dublajului multimplu şi a susţinerii în zonă; 

NR. 

CRT. 

DESCRIEREA TEHNICĂ ŞI INDICAŢII 

METODICE DE EXECUŢIE 

DOZAREA 

SPECIFICĂ 
REPREZENTARE GRAFICĂ 3D 

1. 

Pe spaţiu spaţiul total al terenului oficial de joc, acţiune 

desfăşurată între cele două careuri de 16 m, x1 cu plecare 

din margine careului căre centrul terenului la semnalul 

dat de către antrenor, pasă în diagonală stânga sau dreapta 

spre zona lateral  centrală a terenului, preluarea mingii de 

către jucătorul x2, pătrundere 5 m în centru întoarcere 

bruscă şi pasă la x1 în tuşă care a învăluit prin exterior, 

preluare, pasă pe culoar cu X4, acesta pasează înapoi spre 

centrul terenului cu X3, cafre va pasa cu X5, plasat cu 

faţa spre ce ntrul terenului, preluare în semicercul de la 

16 m după care se va deplasa în dribling în alergare 

uşoară, de pe 16 m pe 16 m advers, unde se va relua 

execuţia; 

Indicaţii: pasele şi deplasările rapide se vor efectua la 

intensitate maiximală; 

Se va repeta execuţia 

4-6 X cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon sau pe 

covoraş; 
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2. 

       4 la 4 pe spaţiu delimitat de jaloane cu jaloane 

competuri, cu dimensiunile de 15/10 metri, în zona 

centrală a terenului unde se va desfăşura joc cu temă de 

câştig de posesie şi pasare decisivă şi zona de finalizare 

unde se vor afla plasaţi 2 cu 2 jucători pentru fiecare 

echipă; Jucătorii din spaţiul delimitat pentru finalizare 

după câştigarea posesie, vor fi plasaţii între care careul e 

16 m şi zona de joc de 4 contra 4, la primirea oricărei 

mingi în spaţiul propriu de finalizare se va declanşa 

hazardul de câştigarea a posesiei de minge şi finalizare cu  

gol în poartă oficială apărată de portar;Durata exerciţiului 

va fi de 6 minute cu precizarea ca de fiecare dată când s-a 

marcat un punct mingea se va repune rapid în joc pentru 

ca exerciţiul să aibă fluiditate şi continuitate;  

Se vor juca  4-6 

reprize cu pauză la 

jumătatea 

numărului de 

reprize, timp în care 

se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

; 

 

3. 

      Jucătorii sunt dispuşi într-un spaţiu de 60 pe 30 de m. 

cu două porţi mari apărate de portari active, se va pleca la 

semnalul antrenorului din lateralul porţilor odată pe o 

parte odată pe cealaltă, după cum urmează jucătorul 2 

pasează la numărul 4 care se fală la jumătatea terenului, 

iar la semnalul de începere se retrage 4-5 m şi sprintează 

rapid la primire, preia şi pătrunde spre centrul terenului, 

jucătorul 2 aleargă şi învăluie până în cealaltă jumătate de 

teren prin exterior, primeşte de la 4 şi centrează din 

alergare pentru jucătorul nr 7, cafre preia şi finalizează cu 

şut din zonă delimitată de jaloane la 15 m de poartă; 

Execuţia se reia pe cealaltă partea laterală a terenului; 

Se va repeta execuţia 

8-10 X cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon sau pe 

covoraş; 
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4. 

       Jucătorii sunt pe perechi la 30 de metri de poartă 

apărată de portar activ, la fluierul antrenorului se va 

declanşa pasarea mingii într-un triunghi unde pasatorul va 

pasa consecutive de două ori dreapta de două ori stânga, 

timp în care executantul va face deplasare cu pas adăugat 

lateral după care va primi mingea cu pasă întinsă pe lângă 

acesta, întoarcere, sprint după minge şi finalizare cu      

şut la poartă numai din alergare; 

        Indicaţii: se pot varia modurile de deplasare sau 

sprinturi scurte repetate, înainte de finalizare din alergare 

din postura de singur cu portarul; 

       După 6-8 nexecuţii jucătorii î-şi vor schimba 

sarcinile de lucru între ei; 

Se va repeta execuţia 

6-8 X cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon sau pe 

covoraş; 

 

5. 

 

 

       Jucători sunt dispuşi pe sectoare marcate de jaloane 

cu dimensiunile de 20/20 de metri, unde se vor declanşa 

jocuri scurte de menţinere a mingii în posesie timpm de 

patru minute, în inferioaritate numerică 2 contra 3,4,5. Se 

pune accent pe capacitatea de efort a juătorilor în posesie 

de minge, concentrarea şi pasarea rapidă cu susţinere 

imediată a coechipierului;  

Se va repeta execuţia 

4-6 X cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon sau pe 

covoraş; 
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6. 

       Jucătorii sunt dispuşi în câte şase în colţurile 

respective la jumătatea spaţilor delimitate de jaloane 

conuri, unde se vor deplasa la semnalul dat de antrenor, în 

sprint de 6-8 metri în interiorul terenului cu plecare de la 

conurile de reper, jucătorii de la centru se vor deplasa 

stânga drepta pe distanţe de 8 metri lateral; Pasaea mingii 

se face în sistem din prima fără preluare, la 10 pase 

executate siatematic dus întors, se vor schimba prin 

rotaţie în sensul acelor de ceasornic, până ce vor trece toţi 

jucătorii prin tota cele 6 zone de pasare; Execuţia se va 

desfăşura pe mai multe sectoare în paralel; 

       Ca variantă de execuţie, jucătroii din centru terenului 

vor primi sarcini diferite înainte de sprint şi pasarea 

mingii; 

Se va repeta execuţia 

8-10 X cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon; 

 

7. 

      5 la 5 pe jumătate de teren mare cu faţa spre centrul 

terenului, de unde antrenorul va declanşa execuţia prin 

minge pasată de la centrul terenului printr-un servăr care 

se va deplasa pentru eliberarea mingii numai din 

semicercul de la centrul terenului de joc; Dacă servărul va 

pasa cu echipa în albastru, atunci mobilizarea se a face 

rapid prin posesia mingii. Ca variantă de execuţie se 

poate  suplimenta jocul numeric cu un jucător neutru care 

va activa numai în zona celor două semicercuri de o parte 

şi de cealaltă din cadrul dintre careul de 16 m şi jumătatea 

terenului care va fi numai pe moment cu echipa care are 

posesia mingii, astfel creându-se superioritatea numerică 

şi suprasarcină pentru echipa adversă; 

Se va repeta execuţia 

2-4 reprize cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon sau pe 

covoraş; 
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8. 

Jucătorii sunt dispuşi pe un teren cu dimensiunile de 60 

pe 30 de m, dispus cu porţi apărate de portari, din 20 m în 

20 de se vor găsi plasaţi câte patru jucători 2 cu 2 

adversari, în total pe tort terenul sunt 6+1 cu 6+1 dar din 

doi în doi vor fi cu adversary indirecţi, jucătorii nuau voie 

să părăsească zonele marcate de competuri, mingea va fi 

aruncată din lateral de la centrul terenului e câte doi 

servări dispuşi lateral de o parte şi de alta a terenului; 

       La fiecare minge aruncată se va preciza poarta la care 

se va marca glolul, cu minge dusă prin pasă din aproape 

în aproape cu joc de câştigare a posesiei şi transmitere din 

zonă în zonă: 

Variantă: se pot fixa porţile de la declanşarea jocului 

pentru fiecare echipă în parte; 

Se va repeta execuţia 

timp de două 

reprize cu durata 

de 6 min. fiecare, cu 

pauză semiactivă, 

timp în care se va 

exersa controlul 

continuă al mingii 

din joc de glezne şi 

uşoară alergare 

urmat de stretching 

din aşezat  

 

9. 

        Jucătorii sunt împărţiţi pe echipe după cu urmează 1 

şi 2 numerotaţi cu pasarea mingiei continuă pe u spaţiu de 

20 de  lungime cu 15 lăţime, în centru se fiecărei perechi 

se vor afla plasaţi câte un advesar care va avea ca scop 

deposedarea de minge numai în zona marcată de la centru 

şi ducerea acesteia prin fentă şi depăşire adversarului 

devenit direct odată cu câştigarea posesie şi trecerea celui 

care a pierdut mingea din pasă, în zona de centru; 

Se va marca un punct atunci când mingea va vi plasată în 

zona din spatele jucătorilor marcată de jaloane competuri; 

Variantă: se poate pasa minge între patru jucători pe 

aceste sau în zona neutră se pot plasa doi jucători;  

Se va repeta execuţia 

timp de 4-6 minute 

X 4, cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon sau pe 

covoraş;  
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10. 

         Jucătorii vor fi dispuţi pe un spaţiu marcat cu 

dimensiunile de 50/25 de m, saţiu prevăzut cu porţi 

oficiale în fiecare jumătate de teren, se vor forma 3 şirui 

de jucători, 1,2,3, jucătorul nr 1  pasează şi şi sprintează 

în direţia pasei, în diagonală spre lateral, jucătorul nr 2, 

pasează spre centrul terennului şi sprintează spre 

jucătorul nr 3 care preia mingea şi ocoleşte prin fentă 

laterală depăşind un adversar machetă pasiv şi finalizează 

din alergare cu şut l poartă, alergând accelerat spre 

punctual de plecare al jucătorului nr 1. 

        Ca variantă de lucru se va introduce în sprijinul 

portarului un coechipier active pe lângă machete pasivă 

dar şi suplimentarea cu un om a jucătorilor în atac; 

Se va repeta execuţia 

4-6 X cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon sau pe 

covoraş; 

 

11. 

 

 Variantă tematică: Aplicarea execuţiei din kinogramă cu 

pasarea mingii în formă de romb, şi fragmentarea pasei la 

unul din colţurile laterale ale rombului, prin pasarea 

mingii în interior, circuitul de pasare a mingii se va 

accelera treptat iar la semnalul antrenorului dat prin fluier 

se va schimba brusc sensul de pasare a mingii; 

          Ca variantă de lucru se va introduce în sprijinul 

portarului un coechipier şi suplimentarea cu un om a 

jucătorilor în atac 

Se va repeta execuţia 

timp de două 

reprize cu durata 

de 6 min. fiecare de 

pasare continuă a 

mingii, cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii pe loc 
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12. 

       Decalanşarea unei pătrunderi rapide pe centru cu 

plecare din centrul terenului, se va declanşa execuţia 

odată cu parea mingii din lateral de către unul din 

jucătorii aşezaţi pe cele două şiruri laterale cu minge la 

picior; preluarea mingii spre centrul careului de 16 m 

unde va fi poziţionat un servăr pentru pasarea mingii din 

prima, fără preluare, inopinant lateral stânga sau dreapta, 

moment care va declanşa sprintarea jucătorului care a 

pasat şi va finaliza cu şut din alergare de la 16 m; 

        Jucătorii care au pasat lateral de la centru se vor 

deplasa pe rând la conul din centru unde vor relua 

execuţia; 

      Variantă: se pot poziţiona în paralel doi servări pentru 

pase în spaţii delimitate în formă de trinunghi, variind 

posibilitate a de a pasa jucători; 

Se va repeta execuţia 

8-10 X cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon sau pe 

covoraş;. 

 

 

10.2.2.2.2. PROGRAMUL NR. 2.  Îmbunătăţirea calităţii paselor şi a combinaţiilor în zona de pregătire a finalizării – Tabel 6 

O.1. – Îmbunătăţirea capacităţii de conducere a mingii din alergare cu autocontrol în zona pregătitoare a finalizării; 

O.2. – Dezvoltarea simţului de pătrundere cu mingea la picior din alergare în zona de apărare a adversarului; 

NR. 

CRT. 

DESCRIEREA TEHNICĂ ŞI INDICAŢII 

METODICE DE EXECUŢIE 

DOZAREA 

SPECIFICĂ 
REPREZENTARE GRAFICĂ 3D 
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1. 

           Dribling printre jaloane dispuse în zig-zag, la 

început printre conuri apoi printre jaloane înalte 

pentru a le ocoli mai clar, urmat de autopasă în 

centru şi finalizare cu şut la poartă numai din 

alergare fără a fracţiona deplasarea; 

          Poarta nu va fi apărată dar va fi segmentată în 

trei culoare prin intermediul a două jaloane înalte 

aplicate prin înfigerea în gazon, ca temă de 

finalizare de fiecare dată antrenorul va preciza 

jucătoruluipe faza de finalizare segmentul în care va 

trebuii să şuteze; 

Variantă d execuţiei: Se va mări distanşa de 

dribling printre jaloane de la 40 de m la 60 de m;  

Se va repeta execuţia 

4-6 X cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon sau pe 

covoraş; 

 

2. 

       4 la 4 pe spaţiu delimitat de jaloane, cu 

dimensiunile de 20/15 metri, în cadrul temei 

respective se va căuta posesia rapidă de minge şi 

declanşarea atacului sau contra-atacului rapid cu 

ducerea mingii dincolo de linia fund a terenului 

adversarului, pentru a termina faza cu un punct, 

jucătorul va trebui să se deplaseze din aproape în 

aproape cu mingea, mingea şutată sau transmisă pe 

jos cu latul nu se consideră punct; 

       Durata exerciţiului va fi de 6 minute cu 

precizarea ca de fiecare dată când s-a marcat un 

punct mingea se va repune rapid în joc pentru ca 

exerciţiul să aibă fluiditate şi continuitate; Ca 

variantă de execuţie echipa din apărare nu are voie 

să părăsească terenul propriu până în momentul 

câştigării posesiei  

Se va repeta execuţia 

4-6 X cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon; 
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3. 

      Jucătorii sunt dispuşi într-o jumătate cde teren 

oficial, în număr de şiruri de câte 6 -8jucători 

pentru fiecare şir, A paseazăcu B, B se retrage 3-4 

metrii înainte de a primii  pasa, sprintează spre 

minge, o preia şi apoi pasează cu C, care va pasa 

din în diagonală spre careul de 9 m la A, A serveşte 

cu pasă paralelă cu lungimea careului de 16 m, iar 

C sprintează spre poartă preia mingea pasată de A, 

pătrunde în 7 m şi încearcă să finalizeze din postura 

de unu la unu singur cu portarul, având posbilitatea 

de a şuta sau de a depăşi prin fentă laterală portarul; 

       Obiectuvul principal al exerciţiului este acela 

de mobilizare rapidă de declanşare a atacului rapid 

din zona de apărare, prin cât mai puţine pase. 

Se va repeta execuţia 

8-10 X cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon sau pe 

covoraş; 

 

4. 

       Declanşarea execuţiei se va face de la centrul 

terenului cu mingea din marginea laterală a cercului 

de la centru, A pasează la semnalul antrenorului, în 

lateralul terenului cu B, pasează în diagonală mică 

cu C, Ce pasează sprintează cu mingea la picior 

spre tuşa laterală, a flancului de execuţie, pasează 

pe cuload spre înainte cu D, D pasează înapoi cu C 

care se va retrage rapid şi va prelua, după care va 

pasa cu deschidere spre colţul terenului pe flancul 

drept pentru D, care a centra cu minge scoasă lung 

pe colţul careului de 9 M preia, pătrunde şi 

finalizează dintre 16 şi 9 m: 

Poarta va fi apărată de portar active ce nu va avea 

voie să iasă din 6 m; 

 

Se va repeta execuţia 

8-10 X cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon sau pe 

covoraş; 
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5. 

      Circuit Fizic: Se pleacă în treaptă cu sprint spre 

înainte pe două sectoare paralele sub formă de 

concurs, cu sprint de 10 m, skiping lateral printer 

competuri cu aşezare din 12 în 12 de cm (15 

competuri), Srint printer jaloane în formă de labirint 

prestabilit de antrenor, sprint scurt spre înainte, 

preluare mingii transmise de un servăr, sprint spre 

înainte de 10 m preluare pas din mige transmisă de 

a servăr, urmată de întoarcere sprint, primirea 

mingii, dribling şi pasă la cel care va pleca 

următorul declanşând astfel startul prin oprirea 

mingii; 

Variantă. Se poate executa pe echipe de 6-8 

coechipieri şi în paralel cu adversarul intruducându-

se încă un servăr; 

Se va repeta execuţia 

8-10 X cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon sau pe 

covoraş; 
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6. 

       Jucătorii sunt dispuşi 4 contra 4 pe un spaţiu de 

20 / 20 m, unde se va introduce o  singură minge în 

joc, cu tema: care ehipă ţine cât mai mult mingea în 

posesie; jocul se va derula pe reprise de căte 8-10 

minute, timp în care în jonele laterale ale spaţiului 

de joc vor exista câte 4 jucători pentru fiecare 

echipă ăn parte, care vor putea fi activaţi în joc prin 

intermediul pasării mingii în afara spaţiului de joc 

către coechipierul de aceiaşi culoare, da acesta nu 

va intra în teren până în momentul în care cel care a 

pasat nu va părăsii în sprint terenul de joc; 

       Ca variantă de execuţie, jucătroii din teren au o 

zonă limitată de activare de care nu  voie să treacă, 

dar care va face diferenţa ca puncte la schimbarea 

prin aceasta cu jucătorii de rezervă; 

Se va repeta execuţia 

8-10 X cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon; 
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7. 

      Pe 75 % din terenul de joc vor fi dispuse trei 

echipe de câte 7+1 jucători cu două porţi apărate de 

portari activi, spaţiul de joc va fi delimitat de 

jaloane competuri, echipele vor avea echipamente 

diferite şi vor fi active în joc toate trei în acelaşi 

timp; Jocul se va declanşa de la centrul terenului, cu 

o ecipă în atac şi una în apărare, având sarcina de a-

şi apăra propria poartă cea în apărare şi de a ataca 

eea care are posesie; Echipa de culoare roşie se 

apără iar ce-a de culoare galbenă atacă, dacă va 

marca va rămâne în posesie, dacă va câştiga posesia 

roşu va ataca în celălat teren de joc unde va râmâne 

în aştemptare echipa cu nr. 3; Jocul se va derula sub 

supravegherea permanentă a antrenorilor 

 

Se va repeta execuţia 

2-4 reprize cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon sau pe 

covoraş; 
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8. 

Joc de 4 la 4 pe teren redul de 60 pe 30 de metri, cu 

zonă neutră la centrul terenului pe care jucători 

celor două echipe nu o vor încălca, derulându-se ca 

şi joc cu a adversarul parţial indirect, la două porţi 

oficiale apărate de portari active; În zona neutră va 

fi plasat un jucător neutru care va juca intra în joc 

numai cu echipa care are posesia, care însă va putea 

pătrunde în cele două zone de joc ale celor două 

echipe; 

Indicaţii: Jucătorii plasaţi în jumătăţile de teren 2 cu 

2,vor marca numai în poarta din jumătatea de teren 

din care fac parte; 

Variantă de lucru: se poate  suplimenta numărul de 

jucători pentru fiecare echipă în aparte sau se poate 

juca în inferioritate numerică dar şi în superioritate 

numerică; 

Se vor juca 2-4 

reprize de câte 15 

minute fiecare 

repriză, cu pauză, 

jocul derulându-se 

pe maimulte sectoare 

simultan, iar 

formaţiile de lucru 

pot fi diferite ca 

număr de jucători de 

la un sector la 

celălalt; 

 

9. 

 

 

        Combinaţie simplă între trei jucători cu 

declanşarea execuţiei din faţa careului de 9m m de 

la 10 m în faţa acestuia, la semnalul dat de fluierul 

antrenorului, mingea pleacă întotdeauna din lateral 

se va sprinta cu mingea la picior iar în semicercul 

de la 9 m se va combina cu ceilalţi doi coechipieriri 

care nu au posesie de balon; Finalizarea se va face 

cu şur dor de la 16 m din semicercul careului;  

        Ca variantă de execuţie se vor introduce 

suprasarcini pentru portari prin deţinere de posesie 

de minge fiecare dintre jucători;  

Se va repeta execuţia 

4-6 X cu pauză 

semiactivă, timp în 

care se va exersa 

controlul continuă al 

mingii din joc de 

glezne şi uşoară 

alergare urmat de 

stretching din aşezat 

pe gazon sau pe 

covoraş; 
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10. 

       Joc cu temă – 3 contra 3 pe teren redus de 

40/20 m, pe jumătatea terenului mare la două porţi 

mici de 4 metri, apărate de portari activi; 

      De fiecare dată lovitura de începere a mingii va 

fi declanşată de către antrenor prin minge aruncată 

din lateral, inopinant în fiecare dintre zonele 

terenului şi indiferent de plasamentul echipelor în 

teren; 

       Tema Jocului: Marchează cât de repede poţi 

gol după pasa primită de la antrenor sau după 

câştigarea posesie; 

Se vor juca 2 reprize 

de câte 15 minute 

fiecare repriză cu 

schimbarea 

terenurilor de joc la 

pauză după care se 

va da drumul la joc 

pe fond de oboseală 

tot cu aceiaşi temă 

sau cu o altă 

precizare făcută de 

antrenori. 

 



OPTIMIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE A INSTITUȚIONALIZAȚI PRIN PRACTICAREA COPIILOR SPORTULUI ADAPTAT-FOTBAL 

 

85 
 

Capitolul 11 Stocarea, procesarea, interpretarea și prezentarea grafică a rezultatelor 

obținute de subiecții de experiment și de control după ambele testări (testarea inițială, 

testarea finală); chestionar de evaluare al nivelului de  satisfacție al subiecților în 

legătură cu activitățile în care au fost implicați, interpretarea rezultatelor  

 11.1. Cu privire la măsurători somatice ale subiecților din grupa de control și 

grupa de experiment 

 Analiza  statistică a datelor obținute de grupa de  control 

(testare–inițială–finală) 

Tabel 7 - Analiza statistică a datelor obținute de grupa  de experiment – Înățimea 

 

 

 
 

 

Media aritmeticã
ÎNĂLŢIMEA Indicatori statistici

Mediana Abaterea standard

Amplitudinea Coeficient variatie Diferenta procentuala a mediilor

173,0

173,1

173,2

173,3

173,4

173,5

Initial Final
172,2

172,4

172,6

172,8

173,0

Initial Final

0

5

10

15

20

25

Initial Final

4,30

4,35

4,40

4,45

4,50

Initial Final

2,48%

2,50%

2,52%

2,54%

2,56%

2,58%

2,60%

Initial Final
0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

Initial Final

ÎNĂLŢIMEA

155

160

165

170

175

180

185

190

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15
16

17
18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

31
32

Testare initialã Testare finalã

GRUPA EXPERIMENTALA 

TESTARE 
Media  

aritmeticã 
Mediana 

Abaterea  
standard 

Abaterea  
medie 

Dispersia 
Amplitu- 

dinea 
Coeficient  

variatie 

Diferenta  
procentuala a  

mediilor 
Initial 167,5 165.50 4.47 2.95 20.01 21.00 2.58%   
Final 168 166.00 4.38 2.90 19.22 21.00 2.53% 0.18% 

H 0 H 1 ? df t critic t 
m 1  = m 2 m 1  # m 2 0.05 31 2.04 3.75 

CONSTANTE Valori CALCULATE 
P  

0.00 

CONCLUZIE P <= 0.05. Statistic, rezultatele diferã semnificativ. Se respinge ipoteza nula. 

TESTUL  
STUDENT 

IPOTEZE 
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Tabel 8 - Analiza statistică a datelor obținute de grupa de control – Înățimea 

 

 

 

 
 La grupa experimentală la testarea finală se înregistrează o creștere de 0,5 cm față de 

testarea inițială, astfel dacă la testarea inițială s-a obținut 167,5 cm, la testarea finală 168 cm. 

Coeficientul de variabilitate  are valori sub 10% ceea ce arată o grupă omogenă. Aplicând în 

continuare testul T între testarea inițială și finală aceasta ne indică valoarea de 2,58 și valori 

semnificative între cele două testări (p<0,05). 

 La grupa de control la testarea finală se înregistrează o creștere de 2,65 cm față de 

testarea inițială, astfel dacă la testarea inițială s-a obținut 170,25 cm, la testarea finală nedia a 

fost de 172, 9 cm. Coeficientul de variabilitate are valori sub 10% ceea ce ne arată o grupă 

Media aritmeticã
ÎNĂLŢIMEA Indicatori statistici

Mediana Abaterea standard

Amplitudinea Coeficient variatie Diferenta procentuala a mediilor

173,0

173,1

173,2

173,3

173,4

173,5

Initial Final
172,2

172,4

172,6

172,8

173,0

Initial Final

0

5

10

15

20

25

Initial Final

4,30

4,35

4,40

4,45

4,50

Initial Final

2,48%

2,50%

2,52%

2,54%

2,56%

2,58%

2,60%

Initial Final
0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

Initial Final

ÎNĂLȚIMEA 

155 
160 
165 
170 
175 
180 
185 
190 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 
15 

16 
17 

18 19 
20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 

30 
31 32 

Testare initialã Testare finalã 

GRUPA  DE CONTROL 

TESTARE Media  
aritmeticã 

Mediana Abaterea  
standard 

Abaterea  
medie 

Dispersia Amplitu- 
dinea 

Coeficient  
variatie 

Diferenta  
procentuala a  

mediilor 
Initial 170,25 167.00 4.36 2.72 18.97 19.00 2.50%   
Final 172,9 167.50 4.51 2.72 20.30 20.00 2.58% 0.10% 

H 0 H 1 ? df t critic t 
m 1  = m 2 m 1  # m 2 0.05 31 2.04 1.36 0.18 

CONCLUZIE P >=  0.05. Statistic, rezultatele nu diferã semnificativ. Se accepta ipoteza nulã. 

TESTUL  
STUDENT 

IPOTEZE CONSTANTE Valori CALCULATE 
P  



OPTIMIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE A INSTITUȚIONALIZAȚI PRIN PRACTICAREA COPIILOR SPORTULUI ADAPTAT-FOTBAL 

 

87 
 

omogenă. Aplicând în continuare testul ,,t” între testarea finală și inițială ne indică valoarea 

p>0,05, (p=0,18) rezultatele nu diferă semnificativ. 

  

INDICELE ERISSMAN  

 Tabel 9-  Analiza statistică a datelor obținute de grupa de experiment 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA EXPERIMENTALĂ

TESTARE
Media 

aritmeticã
Mediana

Abaterea 

standard

Abaterea 

medie
Dispersia

Amplitu-

dinea

Coeficient 

variatie

Diferenta 

procentuala a 

mediilor

Initial 3,41 3,00 2,17 1,68 4,72 10,00 63,76% 4,28%
Final 3,27 3,00 2,26 1,82 5,10 9,50 69,13%  

H0 H1 α df t critic t

m1 = m2 m1 # m2 0,05 31 2,04 0,55 0,58

CONCLUZIE P >=  0.05. Statistic, rezultatele nu diferã semnificativ. Se accepta ipoteza nulã.

TESTUL 

STUDENT

IPOTEZE CONSTANTE Valori CALCULATE

P 

Media aritmeticã
INDICELE ERISSMAN ( IE) Indicatori statistici

Mediana Abaterea standard

Amplitudinea Coeficient variatie Diferenta procentuala a mediilor

3,15

3,20

3,25

3,30

3,35

3,40

3,45

Initial Final
0,0

1,0

2,0

3,0

Initial Final

9,2

9,4

9,6

9,8

10,0

Initial Final

2,1

2,2

2,2

2,3

2,3

Initial Final

60%

62%

64%

66%

68%

70%

Initial Final
0%

1%

2%

3%

4%

5%

Initial Final

INDICELE DEMENY ( ID)

0

10

20

30

40

50

60

70

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15
16

17
18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

31
32

Testare initialã Testare finalã
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INDICELE ERISSMAN 

Tabel 10-  Analiza statistică a datelor obținute de grupa de control 

GRUPA DE CONTROL 

 

 

 
 La grupa experimentală la testarea finală  se înregistrează o scădere de 0,44 față de 

testarea inițială. Coeficientul de variabilitate are valori sub 10% ceea ce ne arată o grupă 

omogenă. Aplicând în continuare testul ,,t” între testarea inițială și finală aceasta ne indică 

valoarea p>0,05 și valori nesemnificative pentru diferențele dintre cele două testări. 

 La grupa de control la testarea finală se înregistrează o scădere de 0,56 față de 

testarea inițială, astfel dacă la testarea inițială s-a obținut media de 24,53, la testarea finală 

media a fost de 23,97. Coeficientul de variabilitate este sub 10% ceea ce ne arată o grupă 

omogenă. Aplicând în continuare testul ,,t” între testarea inițială și cea finală aceasta ne indica 

o valoare p<0,05, rezultatele diferă semnificativ. 

GRUPA MARTOR

TESTARE
Media 

aritmeticã
Mediana

Abaterea 

standard

Abaterea 

medie
Dispersia

Amplitu-

dinea

Coeficient 

variatie

Diferenta 

procentuala a 

mediilor

Initial 3,44 4,00 1,84 1,44 3,37 7,00 53,34% 16,61%
Final 2,95 3,75 2,41 2,03 5,81 8,50 81,64%  

H0 H1 α df t critic t

m1 = m2 m1 # m2 0,05 31 2,04 1,06

CONSTANTE Valori CALCULATE

P 

0,30

CONCLUZIE P >=  0.05. Statistic, rezultatele nu diferã semnificativ. Se accepta ipoteza nulã.

TESTUL 

STUDENT

IPOTEZE

Media aritmeticã
INDICELE ERISSMAN ( IE) Indicatori statistici

Mediana Abaterea standard

Amplitudinea Coeficient variatie Diferenta procentuala a mediilor

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

Initial Final
3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

Initial Final

0

2

4

6

8

10

Initial Final

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Initial Final

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Initial Final
0%

5%

10%

15%

20%

Initial Final

INDICELE ERISSMAN ( IE)

-2

0

2

4

6

8

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15
16

17
18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

31
32

Testare initialã Testare finalã
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 Comparând mediile aritmetice ale celor două grupe, se constată că la testarea finală 

media grupei de experiment este mai mică decât media grupei de control cu 0,03 în timp ce la 

testarea inițială media aritmetică a grupei martor este mai mică cu 0,8  decât media aritmetică 

a grupei experimentale 

TESTUL  DE EVALUARE A CONDIȚIEI FIZICE  

     Tabel  11 Testul de evalure a condiției fizice la grupa de experiment 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRUPA EXPERIMENTALĂ

TESTARE
Media 

aritmeticã
Mediana

Abaterea 

standard

Abaterea 

medie
Dispersia

Amplitu-

dinea

Coeficient 

variatie

Diferenta 

procentuala a 

mediilor

Initial 7,23 7,20 1,68 1,28 2,81 6,80 23,21% 8,23%
Final 6,68 6,40 1,33 0,96 1,76 5,60 19,90%  

H0 H1 α df t critic t

m1 = m2 m1 # m2 0,05 31 2,04 5,02 0,00

CONCLUZIE P <= 0.05. Statistic, rezultatele diferã semnificativ. Se respinge ipoteza nula.

TESTUL 

STUDENT

IPOTEZE CONSTANTE Valori CALCULATE

P 

Media aritmeticã 
TESTUL  EVALUARE CONDIȚIE FIZICĂ Indicatori statistici 

Mediana Abaterea standard 

Amplitudinea Coeficient variatie Diferenta procentuala a mediilor 

6,4 
6,6 
6,8 
7,0 
7,2 
7,4 

Initial Final 
6,0 

6,5 

7,0 

7,5 

Initial Final 

0 
2 
4 
6 
8 

Initial Final 

0,0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 

Initial Final 

18% 
19% 
20% 
21% 
22% 
23% 
24% 

Initial Final 
0% 
2% 
4% 
6% 
8% 

10% 

Initial Final 
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TESTUL DE EVALUARE A CONDIȚIEI FIZICE 

Tabel  12 Testul de evalure a condiției fizice la grupa de control 

    GRUPA DE CONTROL 

 

 

 
 La grupa experimentală la testarea finală  se înregistrează o creștere de 3,89 puncte 

față de testarea inițială. Coeficientul de variabilitate are valori mari ceea ce ne arată o grupă 

slab omogenă. Aplicând în continuare testul ,,t” între testarea inițială și finală aceasta ne 

indică valoarea p<0,05 și valori semnificative pentru diferențele dintre cele două testări. 

La grupa de control la testarea finală se înregistrează o scădere de 0,07 puncte față de 

testarea inițială, astfel dacă la testarea inițială s-a obținut media de 7,45 puncte, la testarea 

finală media a fost de 7,38 puncte. Coeficientul de variabilitate este sub 10% ceea ce ne arată 

GRUPA MARTOR

TESTARE
Media 

aritmeticã
Mediana

Abaterea 

standard

Abaterea 

medie
Dispersia

Amplitu-

dinea

Coeficient 

variatie

Diferenta 

procentuala a 

mediilor

Initial 7.45 7.10 1.37 1.10 1.88 5.60 18.40% 0.95%
Final 7.38 7.20 1.17 0.93 1.38 4.80 15.91%  

H0 H1 α df t critic t

m1 = m2 m1 # m2 0.05 31 2.04 0.71

CONSTANTE Valori CALCULATE

P 

0.48

CONCLUZIE P >=  0.05. Statistic, rezultatele nu diferã semnificativ. Se accepta ipoteza nulã.

TESTUL 

STUDENT

IPOTEZE

TESTUL DE EVALUARE  

A CONDITIEI  FIZICE 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 
15 

16 
17 

18 19 
20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 

30 
31 32 

Testare initialã Testare finalã 

Media aritmeticã 
TESTUL  EVALUARE CONDITIEI FIZICE Indicatori statistici 

Mediana Abaterea standard 

Amplitudinea Coeficient variatie Diferenta procentuala a mediilor 

7.30 

7.35 

7.40 

7.45 

7.50 

Initial Final 
7.05 

7.10 

7.15 

7.20 

Initial Final 

4.0 

4.5 

5.0 

5.5 

6.0 

Initial Final 

1.00 

1.10 

1.20 

1.30 

1.40 

Initial Final 

14% 
15% 
16% 
17% 
18% 
19% 

Initial Final 
0.0% 
0.2% 
0.4% 
0.6% 
0.8% 
1.0% 

Initial Final 



OPTIMIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE A INSTITUȚIONALIZAȚI PRIN PRACTICAREA COPIILOR SPORTULUI ADAPTAT-FOTBAL 

 

91 
 

o grupă omogenă. Aplicând în continuare testul ,,t” între testarea inițială și cea finală aceasta 

ne indica o valoare p>0,05, rezultatele diferă nesemnificativ. 

 Comparând mediile aritmetice ale celor două grupe, se constată că la testarea finală 

media grupei de experiment este mai mică decât media grupei de control cu 0,7 puncte în 

timp ce la testarea inițială media aritmetică a grupei de control este mai mare cu 0,25 puncte 

decât media aritmetică a grupei experimentale. 

 11.2. Cu privire la probele de motricitate  ale subiecților de experiment și de 

control  
 ANALIZA STATISTICĂ A DATELOR OBŢINUTE DE GRUPA DE CONTROL ȘI 

GRUPA EXPERIMENT(TESTARE –INIŢIALĂ –FINALĂ) 

 TESTUL BOURDON  

 Tabel 13 Analiza statistică a datelor obținute de grupa de experiment 

 

 

 
 

GRUPA EXPERIMENTALĂ

TESTARE
Media 

aritmeticã
Mediana

Abaterea 

standard

Abaterea 

medie
Dispersia

Amplitu-

dinea

Coeficient 

variatie

Diferenta 

procentuala a 

mediilor

Initial 0,38 0,39 0,11 0,08 0,01 0,49 27,38%  
Final 0,60 0,61 0,15 0,13 0,02 0,59 25,77% 57,89%

H0 H1 α df t critic t

m1 = m2 m1 # m2 0,05 31 2,04 8,23

CONSTANTE Valori CALCULATE

P 

0,00

CONCLUZIE P <= 0.05. Statistic, rezultatele diferã semnificativ. Se respinge ipoteza nula.

TESTUL 

STUDENT

IPOTEZE

TESTUL BOURDON 

0 
0 
0 
1 
1 
1 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 19 

20 
21 

22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 

31 32 

Testare initialã Testare finalã 

Mediana Abaterea standard 

Amplitudinea Coeficient variatie Diferenta procentuala a mediilor 

Media aritmeticã 
TESTUL BOURDON Indicatori statistici 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

Initial Final 
0,0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

Initial Final 

0,0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 

Initial Final 

0,00 
0,05 
0,10 
0,15 
0,20 

Initial Final 

24,5% 
25,0% 
25,5% 
26,0% 
26,5% 
27,0% 
27,5% 

Initial Final 
0% 

10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 

Initial Final 
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 TESTUL BOURDON 

 Tabel 14 Analiza statistică a datelor obținute de grupa de control 

GRUPA DE CONTROL 

 

 

 
 La grupa experimentală la testarea finală  se înregistrează o creștere de 0,22 puncte 

față de testarea inițială. Coeficientul de variabilitate are valori mari ceea ce ne arată o grupă 

slab omogenă. Aplicând în continuare testul ,,t” între testarea inițială și finală aceasta ne 

indică valoarea p<0,05 și valori semnificative pentru diferențele dintre cele două testări 

La grupa de control la testarea finală se înregistrează o creștere de 0,09 puncte față 

de testarea inițială, astfel dacă la testarea inițială s-a obținut media de 0,47 puncte, la testarea 

finală media a fost de 0,56 puncte. Coeficientul de variabilitate este cu valor mari ceea ce ne 

arată o grupă slab omogenă. Aplicând în continuare testul ,,t” între testarea inițială și cea 

finală aceasta ne indica o valoare p<0,05, rezultatele diferă semnificativ. 

GRUPA MARTOR

TESTARE
Media 

aritmeticã
Mediana

Abaterea 

standard

Abaterea 

medie
Dispersia

Amplitu-

dinea

Coeficient 

variatie

Diferenta 

procentuala a 

mediilor

Initial 0,47 0,43 0,16 0,13 0,02 0,54 33,39%  
Final 0,56 0,52 0,15 0,13 0,02 0,53 27,90% 19,15%

H0 H1 α df t critic t

m1 = m2 m1 # m2 0,05 31 2,04 3,46 0,00

CONCLUZIE P <= 0.05. Statistic, rezultatele diferã semnificativ. Se respinge ipoteza nula.

TESTUL 

STUDENT

IPOTEZE CONSTANTE Valori CALCULATE

P 

TESTUL BOURDON 

0 
0 
0 
1 
1 
1 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 19 

20 
21 

22 
23 

24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 

31 32 

Testare initialã Testare finalã 

Mediana Abaterea standard 

Amplitudinea Coeficient variatie Diferenta procentuala a mediilor 

Media aritmeticã 
TESTUL BOURDON Indicatori statistici 

0,40 

0,45 

0,50 

0,55 

0,60 

Initial Final 
0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

Initial Final 

0,525 

0,530 

0,535 

0,540 

Initial Final 

0,153 
0,154 
0,155 
0,156 
0,157 
0,158 

Initial Final 

24% 
26% 
28% 
30% 
32% 
34% 

Initial Final 
0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

Initial Final 
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 Comparând mediile aritmetice ale celor două grupe, se constată că la testarea finală 

media grupei de experiment este mai mare decât media grupei de control cu 0,04 puncte în 

timp ce la testarea inițială media aritmetică a grupei de control este mai mare cu 0,09 puncte 

decât media aritmetică a grupei experimentale. 

 11.3. Cu privire la probele de motricitate specifică jocului de fotbal adaptat a 

subiecților de experiment și de control  

ANALIZA ŞI INTERPRETAREA PROBELOR SPECIFICE 

 Proba – Şut de la 16 metri 

         Tabel 15 – Analiza indicatorilor statistici pentru proba – Şut de la 16 metri 

 Grupa Experiment Grupa de control 

 T 1 T 2  T 3 T 1 T 2  T 3 

X 7,15 7,6 8,2 6,9 7,45 7,95 

S 0,87 0,88 0,83 0,71 0,75 0,68 

CV 12,23 11,61 10,16 10,40 10,19 8,63 

Analiza comparativă – testul t 

 Grupa Experiment Grupa de control 

 T 1-2 T 2- 3  T 1-3 T 1-2 T 2- 3  T 1-3 

Diferenţă 

medii 
0,45 0,6 1,05 0,55 0,5 1,05 

Eroarea medie 0,28 0,26 0,26 0,22 0,44 0,22 

t-ul critic 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

t-ul calculat 1,60 2,30 4,03 2,5 1,13 4,77 

p 0,117 0,02 0,0002 0,01 0,265 0,001 

Legendă: 

Grupa experiment   p  0,05  

Grupa de control         p  0,05 

 

În cazul probei de Şut de la 16 metri putem interpreta că în urma prelucrării rezultatelor 

între cele două testări, în cazul grupei Experiment diferenţa mediilor  ne indică o creştere 

semnificativă a rezultatelor, între testările 1-3 şi 2-3, t-ul calculat având o valoare de 4,03, 

respectiv 2,3, superioară t-ului critic pentru pragul de 0,05 stabilit de noi. Se poate observa că 

diferenţa între primele două testări nu este semnificativă şi astfel remarcăm că programele de 

pregătire propuse de noi au avut efectul scontat în perioada competiţională (testările 2-3) şi nu 

în perioada precompetiţională cum remarcăm în cazul grupe de control.  

Acest fapt pe care îl constatăm se poate datora perioadei de timp când s-a alocat pentru 

îmbunătăţirea acestui parametru, dar mai ales conţinutului programelor propuse de noi pentru 

grupa experimentală, care au vizat obţinerea efectului maximal în perioada competiţională. 

Putem observa că, între testările iniţială şi finală se remarcă o tendinţă de creştere a 

nivelului iniţial, cu un rezultat semnificativ pentru ambele grupe, diferenţierea din punct de 

vedere al eficienţei făcând-o conţinutul programelor de pregătire musculară propuse de noi 

care au avut un efect mai ridicat în perioada competiţională.  

Evoluţia rezultatelor pentru grupa experimentală ne poate indica faptul că acest lucru 

se datorează în special conţinutului programelor de pregătire propuse numărul 10 şi 11, care 

au vizat îmbunătăţirea forţei explozive specifice şutului la poartă utilizate în finalizările 

acţiunilor de atac, respectiv dezvoltarea forţei explozive în regim de anduranţă specifice 

lovirii mingiei din alergare cu diferite intensităţi, utilizate în transmiterea mingii la distanţă 

medie şi lungă sau şutului la poartă. 

Evoluţia semnificaţiei pe parcursul perioadelor testate de noi, se poate prezenta şi prin 

prisma graficului ce ne indică valoarea lui t – calculat de noi şi valoarea lui t – critic. 
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CONCLUZII: 

 Tabel 16 CENTRALIZATOR  -  Evoluţia pragului de semnificaţie 

PROBE DE PREGĂTIRE SPECIFICĂ 

PROBA 
Grupa Experiment Grupa de control 

T 1-2 T 2- 3  T 1-3 T 1-2 T 2- 3  T 1-3 

Menţinerea mingii în aer 

cu capul și cu piciorul de 

pe loc 

0,333 0,208 0,03 0,124 0,120 0,003 

Menţinerea mingii în aer 

cu capul și piciorul din 

deplasare 

0,304 0,226 0,02 0,198 0,139 0,155 

Şut de la 16 metri 0,117 0,02 0,0002 0,01 0,265 0,001 

Lovirea mingii cu capul 0,04 0,005 0,0001 0,655 0,01 0,005 

Legendă: 

Grupa experiment   p  0,05  

Grupa de control          p  0,05 

 

În cazul probei de Menţinere a mingii în aer cu capul și cu piciorul de pe loc,  

remarcăm o diferenţiere semnificativă doar între testările 1 şi 3 doar în cazul grupei 

experimentale. Evoluţia rezultatelor pentru grupa experimentală, ne poate indica faptul că 

acest fapt se datorează în special conţinutului programelor de pregătire propuse numărul 5 şi 

6, care au vizat îmbunătăţirea forţei explozive în regim de anduranţă specifice mişcărilor 

aciclice componente ale jocului de fotbal, respectiv îmbunătăţirea forţei explozive în regim de 

coordonare specifică gesturilor tehnică-tactice componente ale jocului de fotbal. 

În cazul probei de Menţinerea mingii în aer cu capul și piciorul din deplasare 

remarcăm o diferenţiere semnificativă doar între testările 1 şi 3 doar în cazul grupei 

experimentale. Evoluţia rezultatelor pentru grupa experimentală, ne poate indica faptul că 

acest lucru se datorează în special conţinutului programelor de pregătire propuse numărul 8 şi 

9, care urmăresc îmbunătăţirea forţei explozive specifice fotbaliştilor de pasare rapidă de pe 

loc şi din alergare în situaţii critice, dar şi îmbunătăţirea forţei explozive în regim de 

anduranţă de pasare corectă a mingiei în toate zonele terenului de joc. 

În cazul probei Şut de la 16 metri,  remarcăm o diferenţiere semnificativă între 

testările 2-3, respectiv 1-3 în cazul grupei experimentale şi 1-2 şi 1-3 în cazul grupei martor. 

Acest fapt ne indică elocvent că evoluţia în cazul grupei experimentale a fost realizată în 

perioada competiţională de pregătire, iar în cazul grupei martor progresul a fost relaizat în 

perioada precompetiţională şi apoi a stagnat în cea competiţională. Evoluţia rezultatelor 

pentru grupa experimentală ne poate indica faptul că acest lucru se datorează în special 

conţinutului programelor de pregătire propuse numărul 10 şi 11, care au vizat îmbunătăţirea 

forţei explozive specifice şutului la poartă utilizate în finalizările acţiunilor de atac, respectiv 

dezvoltarea forţei explozive în regim de anduranţă specifice lovirii mingiei din alergare cu 

diferite intensităţi, utilizate în transmiterea mingii la distanţă medie şi lungă sau şutului la 

poartă. 

În cazul probei Lovirea mingii cu capul remarcăm o diferenţiere semnificativă pentru 

ambele grupe, în cazul grupei experimentale între toate intervalele testate, iar în cazul grupei 

de control între testările 2-3, respectiv 1-3, fapt ce ne indică un conţinut adecavt aplicat 

ambelor grupe. 

 11.4 Chestionar de evaluare al nivelului de satisfacție al subiecților în ceea ce 

privește activitățile în care au fost implicați 
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Vă rog să răspundeți la următoarele întrebări/afirmații cât mai sincer. NU există 

răspunsuri bune sau proaste, am nevoie doar de opinia dvs. sinceră.Chestionarele sunt 

anonime. 

1. Cât de mult considerați că v-ați implicat în activitățile sportive? 

 1 – în foarte mică măsură/deloc , 2 – în mică măsură 3 – nici în mică, nici în 

mare măsură   4 – în mare măsură,5 – în foarte mare măsură/total 

2.        În ce măsură considerați că aceste activități vă ajută la dezvoltarea 

 competențelor sportive? 

3. 1 – în foarte mică măsură/deloc, 2 – în mică măsură, 3 – nici în mică,  nici  în 

mare măsură, 4 – în mare măsură , 5 – în foarte mare măsură 

4. Sunteți  mulțumt de baza materială utilizată în cadrul activităților? 

 1 – în foarte mică măsură/deloc, 2 – în mică măsură, 3 - nici în mică, nici în  mare măsură 

, 4 – în mare măsură, 5 – în foarte mare măsură/total 

5.        Ordonați care sunt cele mai importante 3 lucruri pe care le apreciezi la 

 activitățile la care ați participat! 

a) atractive    

b) dezvoltă condiția fizică    

c) dezvoltă spiritul de  competiție    

d) dezvoltă încrederea în sine     

e) relaxează    

f) creează prietenii 

g) dezvoltă spiritului de colaborare 

h) altele     

6.        Care sunt cele mai importante 3 calități pe care le  apreciați mai  mult  la 

profesorul dvs.? 

a) profesionist 

b) înțelegător 

c) corect 

d) de gașcă 

e) altele 

7. Cum apreciați colaborarea cu profesorul? 

1 – complet nesatisfăcătoare ,2 – nesatisfăcătoare , 3 – parțial satisfăcătoare , 

4– bună , 5 – foarte bună 

8. Cum apreciați colaborarea cu colegii? 

1 – complet nesatisfăcătoare 2 – nesatisfăcătoare , 3 – parțial satisfăcătoare, 4– 

bună , 5 – foarte bună 

9. Cat de utile consdierați că sunt metodele utilizate în cadrul activităților? 

1 – complet inutile ,2 – inutile, 3 – parțial utile, 4 – utile ,5 – foarte utile 

10. Cât de atractive considerați că sunt metodele utilizate? 

1 – complet neatractive 2 – neatractive      3 – parțial attractive, 4 –  atractive

 5 – foarte atractive 

11. Ce ați dori să vă însușiți în plus în cadrul activităților? 

a) noi tehnici sportive 

b) tehnici de control emoțional și rezolvarea a conflictelor 

c) altele  

12. În ce măsură ați dori să mai participați la asemenea activități? 

  1 – în foarte mică măsură/deloc, 2 – în mică măsură, 3 - nici în mică, nici în mare 

măsură , 4 – în mare măsură, 5 – în foarte mare măsură/total 

Vă mulțumesc! 
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 La itemii care au utilizat scala de evaluare ordinală Lickert în 5 trepte, am obținut 

următoarele răspunsuri din partea subiecților:  

 La primul dintre itemi, care se referă la măsura în care s-au implicat în actiivtățile 

sportive desfășurate, cei din grupul de control, la evaluarea inițială, au considerat că s-au 

implicat destul de mult în aceste activități, dar nu în mod deosebit,  nu cu foarte mare 

entuziasm. 

 Același nivel de implicare, nu foarte ridicat, a fost înregistrat la evaluarea inițială și de 

căre cei din grupul experimental.  

 

 
   Figura 15 Mediile obținute de cele două grupuri la evaluarea inițială pentru  

  itemul 9  

 

 

După realizarea cerectării, cei din grupul experimental au considerat că noile metode 

utilizate în experiment au avut un grad mai ridicat de atractivitate, comparativ cu cele uzitate 

în mod normal.   

 
   Figura 16 Mediile celor două grupuri la evaluarea finală pentru itemul 9  

2,75 

2,55 

Mediile obținute de cele două grupuri la evaluarea 
inițială pentru itemul 9 

GC GE

3,15 

4,05 

Mediile celor două grupuri la evaluarea finală 
pentru itemul 9 

GC GE
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La ultimul item al chestionarului – itemul 11, care investighează dorința subiecților de 

participare la activitățile sportive, la evaluarea inițială, toți au fost destul de încântați de 

activități, dar entuziasmul nu a fost unul major.  

 

 
   Figura 17 Mediile obținute de cele două grupuri la evaluarea inițială pentru itemul 11  

După realizarea experimentului însă, am constatat un mai mare entuziasm al celor din 

grupul experimental, o mai mare dorință a acestora de a participa la activități sportive noi, 

care impică tehnici și materiale moderne.  

 

 

 
   Figura 18 Mediile celor două grupuri la evaluarea finală pentru itemul 11  

La itemii semiobiectivi cu răspunsuri de completare și la cei subiectivi,  am obținut 

următoarele:  

 Pentru itemul 4, care vizează ordonarea de către subiecți a celor mai importante  

lucruri/caracteristici pe care le apreciază la activitățile la care au participat, alegerile au fost 

următoarele: 

 

3,3 

3 

Mediile obținute de cele două grupuri la evaluarea 
inițială pentru itemul 11 

GC GE

3,25 

4,35 

Mediile celor două grupuri la evaluarea finală pentru 
itemul 11 

GC GE
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Tabel 17. Statistica raspunsuri pentru itemul 4, care vizează ordonarea de către 

subiecți a celor mai importante  lucruri/caracteristici pe care le apreciază la activitățile la care 

au participat 

     

GC EI GE EI GC EF GE EF 

Itemul 

4 atractive 

   

18 18 16 15 

 

dezvolta condiția fizică 

 

14 9 17 8 

 

dezvolta spiritul de  competiție 6 12 8 15 

 

dezvolta încrederea in sine  

 

11 8 8 13 

 

relaxează 

   

16 15 12 15 

 

creează prietenii 

  

8 8 9 14 

 

dezvoltă spiritual de colaborare  5 9 7 12 

 

altele  

   

0 0 0 0 

 

 Așadar, la evaluarea inițială, cei din grupul de control au făcut următoarele alegeri: 

Cei mai mulți dintre subiecții grupului experimental, la evaluarea inițială,  au 

considerat că activitățile la cre au participat sunt atractive (23%) și relaxante (21%), după care 

urmează dezvoltarea condiției fizice (18%) și a încrederii în sine (14%). Cele mai puține 

legeri le-au avut oportunitattae de a crea noi proetenii (10%),  dezvoltarea spiritului de 

competiție (8%)  și de colaborare (6%).  

 
 Figura 19 Procentul de apariție a caracteristicilor la evaluarea inițială - grupul de 

   control (GC) - itemul 4  

În cazul grupului experimental,  la evaluarea inițială, alegerile au fost oarecum 

similare celor care au aparținut grupului de control, cu unele diferențe însă. În cazul acestui 

grup, cele ami multe alegeri au fost pe atractivitate (23%), relaxare (18%) și dezvoltarea 

încrederii în sine (18%), crearea de noi prietenii (17%),  dezvoltarea condiției fizice (15%) și 

a spiritului de colaborare (13%), dezvoltarea siritului de competiție (14%), dezvoltarea 

condiției fizice (13%) .  

 

23% 

18% 

8% 14% 

21% 

10% 
6% 0% 

Procentul de apariție a caracteristicilor la evaluarea 
inițială - grupul de control (GC) - itemul 4 

atractive  dezvoltă condiția fizică 

 dezvoltă spiritul de competiție  dezvoltă încrederea în sine

 relaxează  creează prietenii

 dezvoltă spiritul de colaborare  altele
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 Figura 20 Procentul de apariție al caracteristicilor la evaluarea inițială - grupul  

   experimental (GE) - itemul 4  

La evaluarea finală, cei din grupul de control și-au menținut în bună măsură opiniile, 

alegerile acestora fiind după cum urmeză: 23% pentru atractivitate,  17% pentru relaxare, 15% 

în favoarea dezvoltării condițeii fizice, 13% ca factor ce favorizează crearea de noi prietenii, 

11% pentru dezvoltarea spiritului de competiție și al încrederii în sine, 10% pentru 

dezvoltarea spiritului de colaborare. 

 

 
 Figura 21 Procentul de apariție a caracteristicilor la evaluarea finală - grupul de  

   control (GC) - itemul 4  

 În ceea ce privește grupul experimental, la evaluarea finală, cele mai valorizate au fost 

următoarele: atractivitatea activităților (17%), dezvoltarea spiritului de competiție (16%), 

caracterul relaxant (16%), oportunitatea de a se crea noi relații de prietenie (15%), dezvoltarea 

spiritului de colaborare și a încrederii în sine (câte 13%), dezvoltarea condiției fizice (12%).  
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Procentul de apariție al caracteristicilor la evaluarea 
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 Figura 22 Procentul de apariție a caracteristicilor la evaluarea finală - grupul  

   experimental (GE) - itemul 4 

Așadar, în urma realizării activităților din cadrul cercetării, subiecții s-au deschis mai 

mult către cei din jur, au fost mai dispui să colaboreze cu cei din jur și să stabilească relații de 

prietenie.  

La itemul 5, care se referă la calitățile pe care le are profesorul, rezultatele au fost 

următoarele:  

Tabel 18 Statistica raspunsuri la itemul 5, care se referă la calitățile pe care le are 

profesorul 

   

GC EI GE EI GC EF GE EF 

Itemul 

5 profesionist 8 10 9 16 

 

înțelegător 5 7 7 7 

 

corect 

 

12 10 13 15 

 

de 

gașcă 

 

9 11 9 14 

 

altele 

 

0 0 0 0 

 

Astfel, la evaluarea inițială, subiecții din grupul de control au considerat că cele mai 

importante atribute sunt corectitudinea (35%), spiritul prietenos, ”de gașcă” (26%) și 

profesionalismul (24%). Cele mai puține alegeri le-a avut caracterul înțelegător (15%). 
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 Figura 23 Prcentul de aparitie al caracteristicilor la evaluarea initiala pentru grupul de 

   control-itemul 5 

În cazul subiecților din grupul experimental, la evaluarea inițială, aceștia au valorizat 

în cea mai mare măsură atitudinea prietenoasă, de gașcă (29%), corectitudinea și 

profesionalismul (26%), înșelegerea (19%).   

 

 
 Figura 24 Procentul de apariție a caracteristicilor la evaluarea inițială pentru grupul 

   experimental - itemul 5 

La evaluarea finală, cei din grupul de control și-au menținut păerea, enumerând în 

aceeași ordine, corectitudinea, atitudinea prietenoasă, profesionalismul și înțelegerea.  

 

 
 Figura 25 Procentul de apariție a caracteristicilor la evaluarea finală pentru grupul de 

   control - itemul 5 
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În schimb, la evaluarea finală, cei din grupul experimental au apreciat într-o mai mare 

măsură profesionalismul profesorului(31%), urmate de corectitudine (29%), spiritul de gașcă 

(27%) și înțelegerea (13%). 

 

 
 Figura 26 Procentul de apariție a caracteristicilor la evaluarea finală pentru grupul 

   experimental - itemul 5  

La itemul 10, care se referă la ce și-ar dori să-și însușească în plus subiecții în urma 

activităților, rezultatele au fost:  

Tabel 19 Statistica raspunsuri la itemul 10, care se referă la ce și-ar dori să-și însușească în 

  plus subiecții în urma activităților, 

     

GC EI GE EI GC EF GE EF 

Itemul 

10 

noi tehnici 

sportive 

  

16 12 14 16 

 

 control emoțional și rez. conflictelor 4 3 5 10 

 

altele 

   

0 0 0 1 

 

Astfel, la evaluarea inițială, cei din grupul de control afirmă, în proporție de 80% că 

și-ar dori să învețe noi tehnici portive și numai 20% dintre ei și aspecte legate de controlul 

emoțiilor și rezolvarea de conflicte ce pot aărea în cadrul echipei. 

 

Capitolul 12.Concluziile cercetării propriu-zise 

 În urma aplicării demersului științific al cercetării, concluziile desprinse aduc în prim 

plan ipotezele formulate, care sunt confirmate prin rezultatele obținute. 

 Ipoteza 1: 

 1.Folosirea unei gândiri metodice inovatoare și conducerea procesului didactic într-o 

viziune modernă cu privire la aplicarea strategiilor didactice de predarea sportului adaptat, 

pot produce efecte benefice în instruirea, educarea și socializarea copiilor instituționalizați la 

vârsta de 16-18 ani. 

 Pornind de la această ipoteză am ajuns la următoarele concluzii: 

• Modul în care este abordată dezvoltarea motrică generală și specifică în rândul 

copiilor cu CES, de 16-18 ani influențează în mod direct nivelul comportamentului 

31% 

13% 
29% 

27% 

0% 

Procentul de apariție a caracteristicilor la evaluarea 
finală pentru grupul experimental  

- itemul 5 

profesionist  înțelegător  corect  de gașcă  altele



OPTIMIZAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE A INSTITUȚIONALIZAȚI PRIN PRACTICAREA COPIILOR SPORTULUI ADAPTAT-FOTBAL 

 

103 
 

capacităților motrice, aspectele tehnico-tactice și psihomotrice, contribuind în același timp la 

perfecționarea marilor funcțiuni ale organismului și a indicilor morfo-funcționali, stabilind 

relații de condiționare între aceasta și celelalte laturi ale incliziunii sociale. 

• Cunoașterea nevoilor și solicitărilor specifice acestor copii, în timpul practicării 

fotbalului adaptat, a permis elaborarea corectă a programului de dezvoltare motrică generală 

și specifică, de pregătire analitică prin gimnastică de prelucrare a aparatului locomotor și 

stretching (vezi Anexele 4-7), precum și bateriei de teste pentru evaluare. 

• Fiind un sport de echipă adaptat, accentul pregătirii este modificat pe parametrul 

pregătirii psihologice, cu o intensitate mai crescută decât în mod normal, avându-se în vedere 

în programarea lecțiilor de antrenament realizarea unui echilibru dinamic între toate 

componentele pregătirii, respectându-se condiționările operatorii ale parametrului efortului. 

• Așadar aplicarea programelor de îmbunătățire a motricității generale și specifice 

fotbalului adaptat la copii cu CES, de vârsta 16-18 ani conțin și efecte benefice în instruirea, 

educarea și socializarea copiilor instituționalizați. 

 Ipoteza 2 

2.Implementarea programelor de motricitate specifice fotbalului adaptat pot 

determina efecte de ameliorare în cadrul testelor funcționale a grupului experiment.  

• Evaluarea ocupă un loc important în monitorizarea procesului de pregătire; 

• Au fost aplicate teste de control pentru aprecierea capacității somatice (înălțimea, 

greutatea corporala, indicele masei corporale, perimetrul toracic în inspirație) și a capacității 

funcționale (indicele Erissmann, indicele Demeny, capacitatea vitală, test de evaluare a 

condiției fizice). 

• Evaluarea a vizat comportamentul individual al fiecărui copil cu CES în parte și a 

contribuit la stabilirea cu exactitate a dozării mijloacelor utilizate în programele implementate 

și au argumentat statistic-matematic evoluția de testarea inițială la testarea finală prin 

creștereile semnificative ale mdiei, precum și prin calcularea testului ,,t”, care ne arată valori 

semnificative la cele 4 teste funcționale. 

Ipoteza 3: 

3. Prin utilizarea mijloacelor specifice fotbalului adaptat pentru copii cu CES, cu 

vârsta cuprinsă între 16-18 ani, pot determina efecte de creștere a nivelului de motricitate 

specifică  jocului de fotbal adaptat subiecților cercetării noastre.  

• Cercetarea propriu-zisă a arătat rezultate pozitive în dezvoltarea motrică specifică, 

acest lucru observându-se prin diferența semnificativă a rezultatelor la testarea inițială față de 

testarea finală, atât în privința testelor motrice, cât și a celor fiziologice. 

• Evaluarea a vizat aprecierea nivelului tehnic la începutul programului experimental 

cât și după aplicarea programelor de pregătire, înregistrând diferențe semnficative la toate 

probele, astfel: 

- menţinerea mingii în aer de pe loc, cu piciorul şi cu capul (MML), menţinerea mingii 

în aer din deplasare cu piciorul şi cu capul (MMD), șutul de la 16m, lovirea mingii cu 

capul(LMC),  sunt probe la care efectele mijloacelor propuse de noi s-au văzut prin creșterile 

semnificative ale mediei de la testarea inițială la testarea finală, precum și prin calcularea 

testului ,,t”, care ne arată valori semnificative pentru cele 4 probe tehnice. 

Ipoteza 4: 

4.Considerăm că dacă aplicăm programe de motricitate specifice fotbalului adaptat 

putem determina efecte de creştere a nivelului de motricitate generală în cadrul grupului 

experiment.  

•Evaluarea pregătirii fizice prin probele propuse, au arătat că eșantionul spus 

experimentului a înregistrat diferențe semnificative la toate testele, astfel: 

 -testul Bourdon, testul Lalaume, testul Matorin, alergarea de viteză pe 50m, alergarea 

de rezistentă pe 800m, ridicări de trunchi din culcat dorsal (ABD), extensii de trunchi, săritură 
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pe verticală, ne indică creșteri semnificative ale mediei, iar testul,,t” ne aratăcă toate probele 

aplicate sunt semnificative. 

 Ipoteza 5: 

5. Prin utilizarea programelor de motricitate generală și specifică prin mijloace 

incluzive pentru copii cu CES, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani,se  poate determina o 

creștere a nivelului incluziunii sociale a subiecților experimentali.  

• Aplicarea programelor de dezvoltare motrică generală și specifică, precum și a 

formelor de acțiune în corectarea unor comportamente psihomotrice ale copiilor cu CES, cu 

efecte și asupra relației copil-antrenori-profesori, au contribuit la îmbunătățirea nivelului 

execuțiilor tehnice și a comportamentului tactic al acestora, fapt confirmat de îndeplinirea 

sarcinilor de joc. 

• Folosirea în cadrul pregătirii a programelor ce cuprind structuri de exerciții pentru 

dezvoltarea calităților motrice, la care s-a adăugat o componentă psihomotrică și tehnică, a 

condus la îmbunătățirea rezultatelor testărilor finale. 

• Prin modificările prezentate mai sus,  coroborat cu rezultatele anchetei sociologice 

– chestionarul pentru aflarea nivelului de satisfacție al subiecților, din partea a treia pentru 

ambele grupuri de copii , atât după testarea inițială cât și cea finală, unde am concluzionat  

că, după realizarea activităților,( probe, teste, discuții libere, interacțiuni sociale, analiza 

sociologică etc.) grupul experimental a înregistrat un grad mai ridicat de satisfacție, și-a 

îmbunătățit nivelul comunicării atât cu profesorul, cât și cu coechipierii, și-a adaptat într-o 

mai mare măsură comportamentul la cerințele și specificul activităților sportive 

desfășurate, a crescut gradul de coeziune intra-grup, toate acestea având drept consecință 

și creșterea performanțelor sportive, am demonstrat ca programele elaborate de noi sunt 

un plus în îmbunătățirea vieții copiilor cu CES, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, o 

creștere a nivelului de incluziune socială, o educație incluzivă mai optimă și totodată s-

au confirmat toate cele cinci  ipoteze de lucru ale cercetării noastre experimentale. 

În concluzie, sportul adaptat-fotbal, ca mijloc de acționare cu un conținut atrăgător si 

pentru copiii instituționalizați, aduce un interes în plus la participarea și optimizarea educației 

incluzive. 

 

 Capitolul 13. Concluzii finale și recomandări 

 13.1. Concluzii finale 

 - Legislația aplicabilă în unitățile de învățământ cu program special din 

România, delimitează bine cadrul instituțional, dar are nevoie de completări sub formă de 

amendamente care să permită o mai bună gestionare a resurselor. 

- Crearea cadrului legsilativ de acțiune care să asigure accesul la educație tuturor 

copiilor prin educația formală și servicii educaționale acordate copiilor cu cerințe educative 

speciale școlarizați atât în învățământul special cât și în învățământul de masă precum și 

personalului care este implicat în educația acestora, reprezintă viziunea noastră pentru 

învățământul special. 

- Proiectarea didactică curriculară la nivelul învățământului special pentru 

activitatea extracurriculară a mediului sportiv, contribuie într-un mod mai pragmatic și 

eficient la realizarea idealului și scopurilor educaționale la nivel global și operațional. 

- Inițierea în practicarea unei ramuri sportive sau a activității fizice în timpul liber 

la copii cu CES, trebuie generată începând cu copii preșcolari și școlari mici (ciclul primar) și 

proiectarea unor conținuturi atractive și utile din viața reală. 

13.2. Recomandări 

-  În urma cercetării sociologice efectuate în partea a II –a a tezei, unde s-au verificat 

instrumente practico-metodice (logistice, didactice, de măsurare, etc), conținutul și 

caracteristicile relațiilor interpersonale dintre copil și echipa de specialiști, care formează 
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mediul școlar, am avut suficiente date să elaborăm o nouă formă de acționare în corectarea 

unor comportamente psihomotrice ale copiilor cu CES. 

- În scopul obținerii unei integrări a copiilor deficienți în medii nesegregate, prin 

activități sportive, noi am imaginat un cadru organizatoric a cărui structură o prezentăm în 

cele ce urmează. Acest cadru implică desfăşurarea programelor în sistem intraclasă, 

extraclasă, interşcoli, de timp liber etc. 

-  Implementarea proiectului educativ ,,Fotbal 7 Unitar"  

-unitățile de învățare propuse a fi experimentate necesită obiective operaționalizate 

(comportament măsurabil și observabil) pentru fiecare dintre ele, precum și finalizarea printr-

o probă de evaluare. 

 Cercetarea din cadrul tezei noastre reprezintă argumentul solid în utilitatea și 

beneficiile aduse de către fotbalul adaptat în viața copilului cu CES( regulamentul fotbalului 7 

unitar, a se vedea în anexa 2) 

 Obiective operaționale: 

-să integreze în grupul propriu minim trei alți copii, 

-să comunice și să coopereze cu cel puțin șase coechipieri, 

-să-și dezvolte pregătirea motrică generală și specifică fotbalului adaptat. 

 

 Capitolul 14. Elemente de originalitate  în demersul nostru ştiinţific 

 Acest demers a avut ca primă etapă şi contribuţie proprie aplicarea etapizată a cercetării 

realităţii din teren, operaţionalizată prin elaborarea şi unui chestionar şi aplicarea acestuia pe 

un eşantion de specialişti din domeniu. 

 Implementarea în practică a orientării praxiologice moderne de gândire şi conducere a 

proceselor pe traiectoria obiective-strategii-evaluare, reprezintă un alt element de originalitate. 

În urma rezultatelor obţinute din ancheta prin chestionar am adaptat şi creat teste şi probe 

sensibile posibilităţilor şi nevoilor copiilor din cercetare. Am promovat viziunea sistemică în 

cadrul strategiei didactice de îmbunătăţire a sportului adaptat, determinând efecte de creştere 

in instruirea, socializarea si educarea copiilor cu CES, cu vârsta cuprinsa intre 16-18 ani,  

constituind o altă contribuţie a cercetării noastre ştiinţifice. 

 Am creat o listă de activităţi motrice care evaluează  gradul de dezvoltare al motricităţii 

copiilor cu CES cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani. (vezi Anexa 3) 

Selecţionarea şi aplicarea unor mijloace de acţionare eficiente în concordanţă cu 

specificul fotbalului adaptat şi în funcţie de momentul pregătirii şi obiectivele stabilite, 

reprezintă o primă contribuție cu efecte benefice în îmbunătățirea strategiilor aplicate în 

centrele instituționalizate. 

Planificarea activităţii sportive în funcţie de programul şcolar al practicanţilor 

(examene, vacanţe, teze) și eliminarea oricărui anacronism între desfășurarea activităților 

specifice fotbalului adaptat și structura anului școlar în centrele instituționalizate. 

 Am elaborat si implementat strategii didactice de îmbunătăţire a fotbalului adaptat in 

centrele institutionalizate prin conturarea celor trei strategii: strategiei de evaluare în schema 

de organizare a strategiei de optimizare a pregătirii copiilor cu CES în fotbalul adaptat, 

strategia de evaluare a pregătirii sportive a subiecţilor cercetării în fotbalul adaptat, strategia 

de evaluare a dezvoltării motrice la copii 16-18 ani. 

 Aportul esențial în cadrul cercetării noastre îl constituie elaborarea și aplicarea 

programelor de pregătire motrică generală și specifică fotbalului adaptat. În conturarea 

strategiilor ce vizează dezvoltarea capacităţii motrice în fotbal am avut ca punct de reper 

analiza cerinţelor pe care le impune practicarea acestei ramuri sportive: analiza motrică a 

jocului pe posturi, analiza sistemelor energetice solicitate în antrenament şi competiţie, 

necesităţile funcţionale şi energetice specifice, cunoaşterea posibilităţilor subiecţilor. 

Următorul pas a fost identificarea componentelor strategiei instrucţionale (obiective, 
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conţinuturi, metode, mijloace, baza materială, forme de organizare a activităţii, evaluare) 

pentru elaborarea şi aplicarea optimă a acesteia în practică. Un rol esenţial în cadrul acestui 

proces l-a avut feed-back-ul activităţii desfăşurate care a fost obţinut pe parcursul pregătirii şi 

a contribuit la ajustarea strategiei instrucţionale la condiţiile şi situaţiile nou apărute. 

 Aportul propriu esențial din cadrul cercetării noastre îl reprezintă elaborarea 

programelor de pregătrie motrică generală adaptate la copiii cu CES, cu vârsta cuprinsă între 

16-18 ani și anume: 

 Program nr. 1 -  Sisteme de acționare pentru educarea echilibrului, un parcurs 

utilitar aplicativ realizat prin mijloace inclizive de specialitate pentru copiii instituționalizați; 

 Program nr. 2 -  Sisteme de acționare pentru educarea echilibrului dinamic, parcurs 

utilitar aplicativ realizat prin mijloace incluzive de specialitate pentru copiii instituționalizați; 

 Program nr. 3  -Sisteme de acționare pentru educarea orientării în spaţiu 

 Program nr. 4 -Sisteme de acționare pentru educarea căţărării şi a coordonării 

 Program nr. 5 -Sisteme de acționare pentru educarea coordonării segmentelor 

corporale 

 La acestea de mai sus se adaugă și programele de pregatire motrica specială 

jocului de fotbal adaptat la copiii cu CES, cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani: 

 1.Programe de pregătire analitică prin gimnastică de prelucrare a aparatului 

locomotor specifică jocului de fotbal la copiii instituționalizați 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE SPECIFICE PROGRAMULUI     

O.1. – Angrenarea în efort a musculaturii generale şi specifice gesturilor tehnico-tactice 

specifice jocului de fotbal; 

O.2. – Pregătirea generală pentru efort dar şi specifică angrenării şi susţinerii efortului 

specifice de joc; 

O.3. – Îmbunătărţirea mobilităţii articulare şi a elasticităţii musculare specifice membrelor 

superioare, inferioare şi trunchiului. 

Direcţii strategice de acţiune identificate în urma cercetării noastre 

Un alt aport creativ a constat în conturarea strategiilor ce vizează dezvoltarea 

capacităţii motrice în fotbalul adaptat și am avut ca punct de reper analiza cerinţelor pe care le 

impune practicarea acestei ramuri sportive: analiza motrică a jocului pe posturi, analiza 

sistemelor energetice solicitate în pregătirea copiilor cu CES, necesităţile funcţionale şi 

energetice specifice, cunoaşterea posibilităţilor subiecţilor.  

Următorul pas a fost identificarea componentelor strategiei instrucţionale (obiective, 

conţinuturi, metode, mijloace, baza materială, forme de organizare a activităţii, evaluare) 

pentru elaborarea şi aplicarea optimă a acesteia în practică. Un rol esenţial în cadrul acestui 

proces l-a avut feed-back-ul activităţii desfăşurate care a fost obţinut pe parcursul pregătirii şi 

a contribuit la ajustarea strategiei instrucţionale la condiţiile şi situaţiile nou apărute . 

Programul de evaluare a pregătirii realizate de subiecţi a avut menirea de a evidenţia 

evoluţia acestora pe fiecare latură a pregătirii în condiţiile specifice de practicare a jocului de 

fotbal. De interes aparte au fost evaluate pe parcursul pregătirii şi celelalte beneficii aduse de 

practicarea fotbalului adaptat: psihologice, vocaţionale, sociale. În privinţa pregătirii tehnice 

s-a urmărit evaluarea procedeelor tehnice specifice atacantului, apărătorului şi portarului. 

Nivelul pregătirii tactice a fost apreciat pe baza acţiuniulor tactice în atac, în apărare şi în 

situaţii speciale (inferioritate numerică, superioritate numerică, faze fixe).  

Pregătirea teoretică a fost evaluată prin intermediul unor teste care au avut rolul de a 

evidenţia cunoştinţele specifice jocului de fotbal unitar în 7,  pe care le-au acumulat subiecții 

şi capacitatea lor de a le transpune în situaţiile practice din pregătire. 
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Figura 27. Strategia de evaluare a pregătirii sportive a subiecţilor cercetării în fotbalul adaptat, contribuție proprie 
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 Figura 28. Strategia de evaluare a dezvoltării motrice la copii 16-18 ani, contribuție 

proprie 

 În figura de mai sus am sintetizat grila de evaluare,  un inventar de bareme ale 

dezvoltării psihomotorii ale copilului normal dezvoltat cu vârste cuprinse între 3-18 ani. 

Modelul ne-a fost inspirat şi apoi întocmit, folosind bareme din Diagrama de evaluare 

progresivă adeprinderilor sociale a lui H. C. Gunzburg , Ghidul Portage pentru educaţie 

timpurie. 

Aceste probe şi teste au fost aplicate o singură dată într-o cercetare preliminară de tip 

explorator, desfăşurată în perioada 18-19 decembrie 2016 pentru a se verifica înţelegerea 

modului de  folosire al aparaturii, maniera de colectare a datelor obţinute şi corectarea erorilor 

de utilizare. 

Rolul evaluării este a asigura feed-back-ul activităţii desfăşurate pentru a crea 

condiţiile optime lucru care să conducă la îndeplinirea obiectivelor de pregătire şi perfomanţă 

stabilite . 
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 Capitolul 15. Limitele cercetării  

 Limita cercetării noastre este dată de structura anului şcolar 2017-2018, care cuprinde 

semestrul I (11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018) şi semestrul al II-lea (12 februarie 2018 - 

15 iunie 2018), iar ultimul raport al cercetării cu titlul ,,Rolul sportului adaptat fotbal în 

ameliorarea educației incluzive a copiiilor instituționalizați" a fost susținut la sfârșitul lunii 

Martie, în prima jumătate a semestrului al doilea, ceea ce înseamnă că am realizat, pe lângă 

testarea inițială din Septembrie 2017, doar testarea intermediară din Martie 2018. Cercetarea 

noastră s-a finalizat cu o testare finală, in luna Iunie, la sârșitul anului școlar 2018. 

 Datorită obligativității  personalului( profesori, educatori, educatori specializați, 

psihologi etc.) ce printr-un raport juridic de muncă, are spre ingrijire, educare, creștere , etc., 

copiii din și în mediul instituționalizat, să faciliteze permanentizarea legăturii cu familia 

extinsă, naturală sau adoptivă, ori cu persoane față de care copilul a dezvoltat relații de 

atașament(demersurile lucrătorilor cu copiii din instituții, sunt în concordanță cu prevederi ale 

legii 272/2004, legea protecției și promovării drepturilor copilului,  conform art. 2 alin. 3 , 5 , 

6 lit. a) și e), art. 17 alin. 1, 2, 3 , art. 18 alin. 1 lit. a) și c) ), drept pentru care s-au ivit cazuri 

când unii copii au absentat din centrul de plasament și implicit de la orele de curs , fiind 

întâmpinate mici dificultăți , ce au generat și abateri , nu semnificative , ce-i drept, de la 

planul cercetării . Subiecții nostri fiind băieți, am arătat și în anex e, la pagina 4, au o 

înclinație deosebită spre a practica sportul în general și conform constatărilor noastre , fotbal 

în special, așadar prezența acestora la orele de educație fizică și în cadrul oricărei competiții a 

fost în procent mare. 

  

 Capitolul 16.Diseminarea produsului nostru științific  

În implementarea programelor de pregătire motrică generală și specifică fotbalului 

adaptat am realizat: adaptărea mijloacelor utilizate în pregătire la particularităţile posturilor de 

joc din fotbal, elaborarea şi aplicarea unui sistem de verificare şi evaluare (probe, teste) 

complex, care să evidenţieze atât nivelul capacităţii fizice, cât şi celelalte componente ale 

pregătirii; elaborarea unor fişe individuale pentru fiecare elev în parte, care să cuprindă 

indicatori pentru fiecare din factorii antrenamentului sportiv, cu scopul de a urmări evoluţia 

acestora în pregătire şi competiţie; elaborarea unui îndrumar practico-metodic care să aibă ca 

suport datele obţinute din prezenta cercetare şi care să fie util în activitatea profesională a 

profesorilor de educaţie fizică şi sport din centre instituţionalizate, şi care să se constituie într-

un reper în ceea ce priveşte realizarea pregătirii pentru dezvoltarea fotbalului adaptat la copii 

cu CES cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani 

O diseminare concretă o constituie organizarea de competiţii judeţene și naţionale 

vizând Fotbalul Unificat în 7. 

Utilizarea și înregistrarea  bateriilor de teste cu caracter general şi specific pentru 

aprecierea nivelului pregătirii copiilor cu CES cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani, cu care s-a 

testat periodic  nivelul de dezvoltarea a abilitatilor motrice si a capacitatilor motrice  pe 

parcursul întregului sezon, reprezintă un alt element concret al diseminării în practcă. 

 Recomandăm încadrarea de preparatori fizici sau personal specializat ,  în unitățile 

de asistență socială care să se ocupe de realizarea fotbalului adaptat la copiii cu cerințe 

educative speciale; 

 Diseminarea științifică și teoretică este constituită din publicarea în a 10-a 

Conefrința Internaționala Anuală Educație Fizică și Sport, Pitești, Volumul 21 (1/2017), a trei 

articole, precum și în revista Journal of Physical Education and Sport (JPES) și 

Discobolul, trei articole publicate. 

 Diseminarea va culmina cu publicarea unei cărți în vederea îmbunătățirii 

calității vieții copiilor instituționalizați. 
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