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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

 
Actualitatea temei şi importanţa problemei abordate. Pregătirea 

profesională a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de cultură fizică 

a fost şi rămâne problema cheie pentru o mare parte dintre specialiştii din 

domeniu. Jocurile sportive ocupă un loc foarte important în documentele de 

organizare şi desfăşurare a  procesului de pregătire  profesională a studenţilor de 

la Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport. Jocul de volei este o disciplină de bază 

unde, ca şi la alte discipline practice, conform planurilor de studii, numărul de 

ore prevăzut pentru pregătirea studenţilor, după cerinţele Tratatului de la 

Bologna, a fost redus esenţial. 

Practica demonstrează, că studenţii înmatriculaţi la facultăţile de educaţie 

fizică şi sport stăpânesc destul de slab jocul de volei, mai cu seamă ce ţine de 

pregătirea tehnică a acestora. Observaţiile pedagogice efectuate asupra 

studenţilor ce urmează cursul de bază la disciplina volei, de asemenea au 

demonstrat un nivel destul de scăzut al însuşirii elementelor şi procedeelor 

tehnice din jocul de volei, care la rândul lor se răsfrânge negativ asupra nivelului 

pregătirii profesionale a acestora. 

 Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea 

problemelor de cercetare. 

Un şir de cercetări efectuate în domeniul culturii fizice şi a sportului [2,5, 

8, 10, 13], a demonstrat clar eficienţa aplicării aparatelor ajutătoare în practica 

pregătirii sportive în diferite ramuri. La rândul lor aparatele ajutătoare au fost 

aplicate în pregătirea voleibaliştilor pentru optimizarea tuturor factorilor 

antrenamentului sportiv inclusiv şi a pregătirii tehnice [6, 7, 11, 13], dar foarte 

puţini autori tratează aplicarea aparatelor ajutătoare în cadrul pregătirii tehnice a 

studenţilor. 

 Aceste rezultate ne-au determinat să abordăm această idee în pregătirea 

profesională a studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport în cadrul 

disciplinei sportive volei, accentul fiind pus pregătirea tehnică a studentului. Cu 

acest scop au fost selectate, o parte din ele elaborate, unele aparate ajutătoare 
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pentru învăţarea elementelor şi procedeelor tehnice, efectul cărora urmează a fi 

cercetat în cadrul unor studii speciale ce se vor regăsi în lucrarea propusă. 

 Considerăm că tema este una  actuală şi va contribui la optimizarea 

nivelului pregătirii profesionale a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi 

sport pentru viitoarea lor activitate. 

Scopul cercetării îl constituie optimizarea pregătirii profesionale a 

studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei sportive 

volei prin aplicarea aparatelor ajutătoare. 

Obiectivele cercetării. Analiza şi generalizarea datelor literaturii de 

specialitate şi a experienţei avansate a specialiştilor din domeniu privind 

aplicarea aparatelor ajutătoare în pregătirea tehnică în jocurile sportive. 

1. Determinarea nivelului pregătirii profesionale a studenţilor facultăţilor de 

educaţie fizică şi sport ce însuşesc cursul de bază la disciplina volei. 

2. Conceptualizarea conţinutului pregătirii profesionale a studenţilor 

facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplina sportivă „Volei”, prin 

aplicarea aparatelor ajutătoare. 

3. Argumentarea experimentală a eficienţei aplicării aparatelor ajutătoare în 

pregătirea profesională a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport 

în cadrul cursului de volei. 

 Ipoteza cercetării. S-a presupus că aplicarea aparatelor ajutătoare în 

cadrul însuşirii cursului de volei va contribui la: 

- sporirea nivelului pregătirii profesionale; 

- îmbunătăţirea nivelului pregătirii tehnice a studentului; 

- micşorarea perioadei necesare însuşirii elementelor şi procedeelor tehnice; 

- optimizarea pregătirii metodice. 

Metodologia cercetării. În cadrul cercetǎrilor întreprinse s-au folosit 

urmǎtoarele metode de cercetare: - analiza literaturii de specialitate; analiza 

documentelor procesului instructiv – educativ; observaţia pedagogică; ancheta 

pe bază de chestionar; testarea pregătirii, tehnice, teoretice şi metodice; 

experimentul pedagogic; metoda statistico-matematică; metoda grafică şi 
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tabelară; pregătirea tehnică prin intermediul aparatelor ajutătoare; metoda 

analizei video. 

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în faptul că cercetarea 

în cauză îşi propune optimizarea procesului de pregătire al studenţilor la 

disciplina sportivă „Volei” curs de bază, prin aplicarea aparatelor ajutătoare. Au 

fost elaborate două aparate ajutătoare, precum şi clasificarea şi metodologia de 

selectare şi aplicare a aparatelor ajutătoare în cadrul lecţiilor practice cu 

studenţii la disciplina sportivă volei. 

Importanţa teoretică a lucrării constă în elaborarea unei clasificări a 

aparatelor ajutătoare, precum şi metodologia aplicării acestora în pregătirea 

tehnică a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport la cursul de volei. 

Metodologia experimentală elaborată a permis depistarea şi corectarea greşelilor 

de tehnică în timpul învăţării elementelor şi procedeelor de joc din volei. 

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că rezultatele cercetării pot 

fi aplicate cu succes în cadrul pregătirii profesionale a studenţilor facultăţilor de 

educaţie fizică şi sport la jocurile sportive în general şi în jocul de volei în 

special. Acestea pot fi de folos şi în cadrul cursurilor de specializare la volei. 

Aparatele ajutătoare şi metodologia experimentală poate fi aplicată şi de către 

antrenorii şi profesorii din cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburile 

sportive specializate. 

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere : 

1. Abordarea teoretică a pregătirii tehnice a studenţilor facultăţilor de 

educaţie fizică şi sport la disciplina sportivă „Volei” curs de bază, bazată pe 

aplicarea aparatelor ajutătoare în cadrul instruirii. 

2. Pregătirea tehnică a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport la 

disciplina sportivă „Volei” se va realiza prin aplicarea aparatelor ajutătoare cu 

scopul identificării oportune şi reducerii numărului de greşeli pe fiecare secvenţă 

componentă a procedeelor tehnice. 

3. Conţinutul aparatelor ajutătoare aplicate în cadrul pregătirii studenţilor 

facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplina sportivă „Volei” va fi adaptat 
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compartimentelor jocului de volei şi procedeelor tehnice de bază, influenţând 

nivelul de însuşire a acestora. 

4. Elaborarea şi aplicarea metodicii experimentale de îmbunătăţire a 

pregătirii profesionale, prin aplicarea aparatelor ajutătoare în cadrul pregătirii 

studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplina sportivă „Volei”. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. 

Programul experimental a fost aplicat în cadrul pregătirii profesionale  cu 

studenţii Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Universităţii  „Dunărea de 

Jos”, Galaţi, Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica 

Moldova.  

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. 

Rezultatele cercetării efectuate au fost prezentate în cadrul unor lucrări 

expuse la conferinţe ştiinţifice, simpozioane şi în reviste  de specialitate din ţară 

şi de peste hotare cum ar fi: 

 Sesiune ştiinţifică “Tendinţe şi perspective europene în Cultură Fizică şi 

Sport”, Suceava, 2006. 

 Forumul Ştiinţific Naţional Universitar „Impactul finalităţilor sistemului 

educaţional şi de cercetare ştiinţifică asupra performanţei sportive din 

România” Bucureşti, 2009. 

 Conferinţa ştiinţifică internaţionala a doctoranzilor “Cultura fizică: 

Probleme ştiinţifice ale învăţământului şi sportului”, USEFS, Chişinău 

2007, 2009. 

 Salonul internaţional de inventică “Al 37-lea Salon Internaţional al 

Invenţiilor, Tehnicilor şi Produselor Noi de la Geneva”, C.F.C.E., 2009. 

Publicaţii la tema tezei. 

Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 10 lucrări de specialitate dintre 

care 2 în reviste de circulaţie internaţională, 3 la sesiuni ştiinţifice naţionale şi 5 

la sesiuni ştiinţifice internaţionale, precum şi prin obţinerea unui brevet de 

invenţie. 
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Volumul şi structura tezei. 

Introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie 209 surse, 

12 anexe, 154 pagini text de bază, 64 figuri, 33 tabele. Rezultatele obţinute sunt 

publicate în 10 lucrări ştiinţifice. 

Cuvinte cheie: studenţi, pregătire profesională, pregătire metodică, 

pregătire tehnică, greşeli, aparate ajutătoare, joc de volei. 

 
 

CONŢINUTUL TEZEI 
 

1. Repere teoretico - metodice privind optimizarea procesului predării 

jocului de volei în cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport prin 

aplicarea aparatelor ajutătoare 
  

Volumul tot mai ridicat de cunoştinţe necesare pregătirii profesionale a 

viitorilor profesori de educaţie fizică şi sport în antiteză cu numărul tot mai 

redus de ore practice şi teoretice, reclamă o serioasă reconsiderare a principiilor 

şi normelor pe baza cărora funcţionează facultăţile de profil din ţară şi din 

întreaga lume. 

Analizând rezultatele cercetărilor [1, 5, 10, 14] din domeniu, putem trage 

concluzia că pregătirea profesională a specialistului în cultură fizică şi sport 

reclamă o cunoaştere în detaliu a esenţei obiectelor şi fenomenelor, o capacitate 

de analiză şi sinteză a cunoştinţelor de specialitate, precum şi o diferenţiere a 

metodelor şi mijloacelor acţionale. 

Un şir de cercetări [8, 9, 13, 14], ilustrează faptul că în volei învăţarea 

gestuală, motrică, realizată la nivel de priceperi, deprinderi şi obişnuinţe este 

dublată de însuşirea de noţiuni şi concepte care generează judecăţi şi acţiuni 

oportune şi eficiente în executarea procedeelor tehnice de către subiect. Un alt 

aspect foarte important pentru domeniul nostru îl reprezintă metodele de 

corectare a tehnicii, tratate de numeroşi specialişti [2, 3, 7, 11, 14] care se 

bazează pe principiul informaţiei imediate transmisă prin diferitele căi 

informaţionale: vizuală, tactilă, auditivă. 
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Autorul [14, p. 43 ], consideră metoda de „împrospătare” a percepţiilor 

chinestezice ca fiind deosebit de eficientă dacă influenţele suplimentare se 

transmit simultan cu executarea exerciţiului. Ele formează un flux informaţional 

cu multiple posibilităţi de acţiune, reînnoind rapid percepţiile chinestezice, prin 

aceea că accelerează chiar corectarea greşelilor puternic înrădăcinate. 

Doar depistarea greşelilor de tehnică nu reprezintă o condiţie suficientă 

pentru formarea unei tehnici de execuţie corecte. Trebuie identificate cauzele 

generatoare ale greşelii şi supuse atenţiei şi analizei critice a studentului, în 

scopul conştientizării şi creării răspunsului potrivit de către acesta. 

O serie de specialişti [4, 6, 9, 13, 14], consideră că tehnica în jocul de 

volei, mai mult decât în orice alt joc sportiv, este esenţială pentru desfăşurarea 

jocului în sine, ca urmare a faptului că în acest joc sportiv mişcările naturale 

sunt foarte puţine, majoritatea acţiunilor presupunând tehnici speciale de 

execuţie şi care nu pot fi împrumutate din celelalte jocuri sportive. 

Pentru corectarea greşelilor de execuţie, trebuie o analiză atentă, 

preliminară, pentru a o încadra corect, funcţie de tipologia ei. Multe din aceste 

erori de execuţie au ca substrat greşeli din secvenţe anterioare, care le generează, 

şi care dacă sunt ignorate, metodele şi mijloacele folosite nu produc nici un 

efect. Acest lucru este realizat de ochiul specialistului, ajutat de „ochiul” 

camerei de luat vederi, fără de care multe dintre greşelile de execuţie nu ar putea 

fi identificate.  

Un alt sprijin în activitatea de observare a greşelilor de execuţie îl 

reprezintă aparatura nestandard, care imprimă un anumit ritm execuţiei, 

fragmentând-o şi uşurând observaţia externă. 

 Autorul [5], consideră că aparatura ajutătoare modernă dă naştere 

metodelor „informaţiei rapide”, care prevăd primirea urgentă a celui ce execută 

exerciţiile fizice a informaţiilor obiective cu privire la desfăşurarea mişcărilor, 

cu scopul corectării lor sau menţinerii parametrilor stabiliţi. 

Aparatura în general, conform părerii specialiştilor [3, 6, 7, 11, 12], 

sporeşte considerabil eficienţa exerciţiilor, adăugând structurii acestora valori 
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funcţionale ce nu ar putea fi realizate numai prin repetarea lor însele. Tocmai de 

aceea cadrele de specialitate caută să creeze modele de aparate tot mai 

diversificate, corespunzătoare înfăptuirii în condiţii cât mai bune a obiectivelor 

procesului instructiv – educativ. 

O seamă de autori [5, 8, 12], consideră necesară şi eficace utilizarea 

aparatelor ajutătoare în cadrul instruirii elementelor şi procedeelor tehnice din 

cadrul jocurilor sportive. Tocmai din acest motiv, preocuparea unor specialişti 

din jocurile sportive, s-a concretizat în conceperea şi construirea de instalaţii, 

materiale şi aparate ajutătoare care vizează exersarea analitică a unor părţi din 

structura elementelor şi procedeelor tehnice, precizarea unor detalii de execuţie, 

corectarea greşelilor în învăţare, acolo unde este cazul, utilizarea lor contribuind 

eficient la procesul pregătirii tehnice [6, 8, 11, 15]. 

 Ca şi mijloace didactice, aparatele ajutătoare se constituie în veritabili 

„acceleratori metodici”, fiind utilizate pentru învăţarea mai rapidă a procedeelor 

tehnice, având în acelaşi timp şi funcţie diagnostico – evaluativă. 

 
2. Eficacitatea însuşirii elementelor tehnice de către studenţii facultăţilor de 

educaţie fizică şi sport în cadrul cursului de volei  prin aplicarea aparatelor 

ajutătoare 
 

Pentru o cât mai bună valorificare a resurselor de care dispune domeniul 

nostru şi în vederea aplicării creative a acestora la disciplina „Volei” curs de 

bază, am considerat necesar să cunoaştem şi opiniile specialiştilor domeniului, 

cu privire la această problemă, pentru a asigura îmbunătăţirea calităţii predării, 

şi pentru a aprecia totodată nivelul pregătirii profesionale a studenţilor de la 

facultăţile de educaţie fizică şi sport. 

Pentru aceasta am alcătuit un chestionar format din 13 întrebări referitoare 

la anumite aspecte ale pregătirii profesionale a studenţilor facultăţilor de 

educaţie fizică şi sport la disciplina volei. Chestionarele au fost distribuite unui 

număr de 94 de cadre didactice din ţară, care au avut posibilitatea de a selecta 

unul sau mai multe răspunsuri. 
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Răspunsurile întrebărilor din cadrul chestionarului au fost analizate 

cantitativ şi procentual, apoi reprezentate grafic în funcţie de ponderea acestora. 

Astfel, analizând opiniile specialiştilor pe problema pregătirii studenţilor la 

disciplina volei 41,49% dintre aceştia menţionează faptul că nivelul de instruire 

al acestora este unul mediu,  22,34% - considerându-l slab. 

 Totodată conform opiniilor specialiştilor, 41,49% dintre aceştia apreciază 

că aparatele ajutătoare sunt rar folosite, în vreme ce 27,66% consideră că 

aparatele ajutătoare sunt foarte rar sau chiar deloc utilizate în lecţiile practice din 

cadrul cursului de bază la  „Volei”, deşi 89,36% din specialişti consideră că 

folosirea aparatelor ajutătoare în cadrul cursului de bază la disciplina ,,Volei” va 

contribui la sporirea eficienţei pregătirii studenţilor facultăţilor de educaţie fizică 

şi sport, 85,32% apreciind că aparatele ajutătoare ar trebui folosite la 

compartimentul însuşirii procedeelor tehnice. 

În pregătirea profesională a viitorului pedagog, pregătirea teoretico-

metodică joacă un rol deosebit de important deoarece completează înţelegerea 

jocului alături de execuţia practică a elementelor şi procedeelor tehnice.  

Pentru aprecierea nivelului pregătirii teoretico – metodice, s-a întreprins un 

experiment constatativ (octombrie 2006 – februarie 2007) cu un număr de 52 de 

studenţi din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Suceava. 

La testarea teoretico-metodică au participat un număr de 52 de studenţi, 

care au răspuns la un chestionar ce a cuprins un număr de 30 de întrebări cu 3 

sau 5 variante înglobând întrebări din: istoric, tehnică, regulament, instalaţii, 

materiale, tactică şi din metodica jocului de volei. 

Chestionarele concepute şi elaborate, au avut ca scop determinarea calităţii 

şi volumului de cunoştinţe teoretico-metodice asimilate de studenţi în cadrul 

lucrărilor practice şi teoretice, la finalul cursului de bază. Întrebările adresate 

studenţilor au fost cu variante de tip obiectiv (un singur răspuns corect) apreciate  

prin intermediul calificativelor „corect” sau „incorect”, cât şi cu variante de 

răspuns semi-obiectiv (cu mai multe variante de răspuns corect), rezultatele 

obţinute fiind prezentate în figura 2.1 şi 2.2. 
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Fig. 2.1. Rezultatele pregătirii teoretico metodice a   studenţilor la 

întrebările cu o singură variantă de răspuns; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Rezultatele pregătirii teoretico metodice a   studenţilor la  

întrebările cu mai multe variante de răspuns; 
 

Pentru a avea o privire de ansamblu asupra pregătirii tehnice a studenţilor 

înainte şi după ce au parcurs disciplina „Volei” curs de bază, s-a realizat un 

experiment  constatativ, având ca sarcină evidenţierea nivelului pregătirii 

tehnice a studenţilor din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport. La fiecare 

testare au participat  studenţi din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport 

Suceava, având disciplina „Volei” inclusă în planul de învăţământ. Deprinderile 

şi priceperile motrice testate au vizat principalele procedee tehnice din jocul de 

volei atât din atac cât şi din apărare, punând accent pe 6 dintre ele, cele mai 

utilizate precum: pasa cu două mâini de jos spre înainte; pasa cu două mâini de 

sus spre înainte; serviciul cu o mână de sus; preluarea din serviciu cu două mâini 

de jos; blocajul individual la corespondent; lovitura de atac pe direcţia elanului. 

              Regulament                                                            Metodică 

     Istoric                               Tehnică                     Regulament                 Tactică 

Număr 

răspunsuri 

Număr 

răspunsuri 
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REPREZENTAREA NUMĂRULUI DE GREŞELI PE PROCEDEE

blocaj atac serviciu preluare pasa de sus pasa de jos

Număr

greşeli 

În urma calculării indicatorilor statistici atât la testarea iniţială cât şi la 

testarea finală putem observa că media generală a greşelilor de execuţie în 

cadrul procedeelor tehnice supuse studiului a scăzut semnificativ de la 2,94 la 

1,98. Această reducere spectaculoasă a greşelilor de tehnică se datorează 

învăţării în cadrul cursului de bază a procedeelor tehnice specifice, intervenţia 

asupra lor fiind greu de cuantificat tocmai datorită faptului că larga lor 

majoritate nu mai practicaseră înainte acest joc sportiv. 

 La terminarea cursului de bază în urma testărilor finale, grupa martor a 

totalizat un număr de 617 greşeli de execuţie faţă de testarea iniţială unde suma 

numărului de greşeli a fost de 916. Abaterea standard a înregistrat valoarea de 

1,30, ceea ce exprimă o caracterizare bună a colectivului, eroarea medie de 0,19 

încadrându-se în limitele acceptabile, după cum poate fi urmărit în figura 2.3. şi 

tabelul 2.1.  

 

 

 

 

 

  

Fig. 2.3.  Dinamica greşelilor de execuţie repartizate pe procedee la testarea   
               finală (n=52) 
 

Procedeele „preluarea cu două mâini de jos din serviciu” şi „pasa cu două 

mâini de jos” au obţinut cele mai scăzute medii ale greşelilor de tehnică  şi 

anume 1,35 corespunzător unui număr de 70 de greşeli, respectiv 1,37 la 71 de 

greşeli de execuţie. 

 Cele mai ridicate valori, demonstrând totodată o tehnică mai deficitară au 

fost înregistrate la procedeele „lovitura de atac pe direcţia elanului” cu 146 

greşeli, însemnând o medie de 2,81 lucru care nu ne-a surprins fiind un procedeu 

mult mai greu de însuşit de către subiecţi şi „serviciul cu o mână de sus” cu 124 

greşeli şi o medie de 2,38 de greşeli de execuţie pe student.
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1
3
 

Tabel 2.1.  Rezultatele verificării nivelului de însuşire a tehnicii de execuţie a elementelor ș i procedeelor tehnice în 

cadrul cursului de  bază la disciplina „Volei” (n = 52 studenţi) 
 

 
 
Nr 
crt. 
 

 
Procedeul tehnic 

 

 
pasa cu două 

mâini de jos 

spre înainte 

 
pasa cu două  
mâini de sus 

spre înainte 

 
serviciul cu o 
mână de sus 

 
preluarea din 

serviciu cu 
două mâini de 

jos 

 
blocajul 

individual la 
corespondent 

 
lovitura de 

atac pe 
direcţia 

elanului 

 
Media 
finală 

 Indicatori 

 
 
 
1. 

 

 
 

x  

T.I.  
2,21 

 

 
3,19 

 
3,52 

 
2,27 

 
2,63 

 
3,79 

 
2,94 

T.F  
1,37 

 

 
2,25 

 
2,38 

 
1,35 

 
1,71 

 
2,81 

 
1,98 

 
 
2. 

 
 

± m 
 

T.I.  
0,18 

 

 
0,20 

 
0,16 

 
0,17 

 
0,17 

 
0,24 

 
0,19 

T.F  
0,15 

 

 
0,21 

 
0,19 

 
0,12 

 
0,16 

 
0,29 

 
0,19 

 
 
3. 

 
 

(σ) 

T.I.  
1,29 

 

 
1,46 

 
1,18 

 
1,36 

 
1,22 

 
1,72 

 
1,37 

T.F  
1,07 

 

 
1,53 

 
1,35 

 
0,84 

 
1,13 

 
2,06 

 
1,33 

 

Legendă = x  - media aritmetică ± m - eroarea medie; (σ) –abaterea standard;  



Reieşind din  analiza izvoarelor literare, şi din experienţa câştigată în 

practica domeniului, precum şi din rezultatele demersului constatativ,  am 

conceput o clasificare a aparatelor ajutătoare,care urmau să fie aplicate în cadrul 

experimentului pedagogic de bază la disciplina sportivă „Volei”, urmărind în 

principal reducerea greşelilor de tehnică prin o abordare secvenţială a 

procedeelor tehnice specifice, modelând practic bugetul de timp limitat avut la 

dispoziţie. 

Aparatele ajutătoare, în viziunea noastră, pot fi împărţite în trei categorii: 

mecanice; electromecanice; electronice (figura 2.4.). 

 

Fig. 2.4. Clasificarea aparatelor ajutătoare în cadrul pregătirii profesionale   
             a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport la disciplina   
            „Volei” curs de bază  
  

 La rândul său acestea au fost selectate reieşind din destinaţia lor (pentru 

însuşirea tehnicii şi tacticii de joc, pentru dezvoltarea calităţilor motrice şi pentru 

pregătirea teoretico-metodică), ca apoi să fie aplicate în grupa experimentală pe 
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parcursul unui an de studii, având ca scop optimizarea procesului de instruire, în 

general şi a nivelului pregătirii tehnice, în special. Rezultatele obţinute sunt 

prezentate în capitolul trei al tezei.  

 

3. Argumentarea  experimentală  a  eficacităţii aplicării aparatelor 

ajutătoare în pregătirea profesională a studenţilor facultăţilor de  educaţie 

fizică şi sport în cadrul disciplinei volei 
 

 Pentru a vedea dacă utilizarea programei analitice şi a aparatelor 

ajutătoare concepute de noi a contribuit la îmbunătăţirea pregătirii tehnice sub 

aspectul laturii teoretice, am testat cunoştinţele teoretice ale studenţilor la finalul 

cursului de bază la disciplina „Volei”, prin intermediul unui chestionar (tabelul 

3.1.). 

 La testarea teoretică au participat un număr de 51 de studenţi, care au 

răspuns la un chestionar ce a cuprins un număr de 25 de întrebări cu 3 sau 4 

variante de răspuns, cu întrebări din: istoric, tehnică, regulament, teren, 

instalaţii, materiale şi tactica jocului de volei.  

Tabelul 3.1. Rezultatele comparative ale mediei notelor obţinute la testarea 

teoretică disciplina „Volei” curs de bază între grupa experiment (n=51) şi 

martor (n=52) 
 

Indicatori 
statistici 
calculaţi 

E
Ş

A
N

T
IO

N
 Testarea cunoştinţelor teoretice 

Istoricul 
jocului de volei 

- 5 itemi - 

Tehnica jocului 
de volei 

- 10 itemi - 

Regulament, teren, materiale şi 

instalaţii 
- 5 itemi - 

Tactica jocului 
de volei 

- 5 itemi - 
C I C I C I B S Ins C I 

X – 
media 

aritmet
ică 

M 28,8 23,2 37,8 14,2 42 10 20,5 24,5 7 31 21 

E 28,4 22,6 42,9 8,1 40,67 10,33 19 26 6 33 18 

 
% 

M 55,38 44,62 72,69 27,31 80,77 19,23 39,42 47,12 13,46 59,6 40,4 

E 55,69 44,31 84,12 15,88 73,86 26,14 27,45 60,78 11,76 64,8 35,29 
 

 Analiza datelor prezentate anterior, conturează profilul componentei 

teoretice din cadrul cursului de bază la disciplina „Volei”. Prezenţa diferenţelor 

între cele două eşantioane concretizate în rezultatele mai bune obţinute de grupa 

experiment la cunoştinţele teoretice din tehnica şi tactica jocului de volei, dar 

similare în ceea ce priveşte însuşirea cunoştinţelor referitoare la istoricul jocului 

de volei şi noţiunile de regulament, ne determină să tragem concluzia că 
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utilizarea aparatelor ajutătoare în cadrul pregătirii tehnice a studenţilor produce 

mutaţii semnificative la nivelul pregătirii teoretice, media aritmetică a tuturor 

răspunsurilor apreciate cu calificativul „corect”, „bine” şi „suficient” la grupa 

martor fiind de 30,77, iar la grupa experiment de 31,66. 

Pentru a determina nivelul pregătirii tehnice a studenţilor la disciplina 

sportivă „Volei”, am testat principalele procedee atât la începutul cât şi la 

sfârşitul cursului de bază. Procedeele tehnice la care au fost testaţi subiecţii celor 

două grupe,  martor (n=52) şi experiment (n=51),  sunt pasa cu două mâini de 

sus spre înainte, pasa cu două mâini de jos spre înainte, serviciul cu o mână de 

sus, preluarea din serviciu cu două mâini de jos, blocajul individual la 

corespondent şi lovitura de atac pe direcţia elanului, urmărindu-se şi 

înregistrându-se greşelile de execuţie pe fiecare fază componentă a procedeului 

testat. 

 Tabelul 3.2. Rezultatele comparative la testarea finală privind 

numărul de greşeli de execuţie la principalele procedee la  disciplina 
„Volei” curs de bază - grupa martor (n= 52) şi grupa experiment (n=51) 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

 
E

Ş
A

N
T

IO
N

 TESTARE GRUPA MARTOR + EXPERIMENT  
 

Media 
finală 

PROCEDEELE TEHNICE 
pasa cu două 

mâini de jos 

spre înainte 

pasa cu două  
mâini de sus 

spre înainte 

serviciul 
cu o mână 

de sus 
 

preluarea din 
serviciu cu două 

mâini de jos 

blocajul 
individual la 
corespondent 

lovitura de atac 
pe direcţia 

elanului 

x  
G. M. 1,37 2,25 2,38 1,35 1,71 2,81 1,98 

G.E. 0,96 1,59 1,69 0,92 1,25 1,84 1,38 

± m G. M. 0,15 0,21 0,17 0,12 0,16 0,28 0,18 

G.E. 0,14 0,23 0,19 0,12 0,16 0,30 0,19 

 
σ 

G. M. 1,05 1,48 1,24 0,88 1,13 2 1,3 

G.E. 1 1,66 1,33 0,87 1,11 2,12 1,35 

t G. M. 
G.E. 

2,05 2,13 2,88 2, 53 2,00 2,37 2,33 

p G. M. 
G.E. 

< 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
 

După calcularea indicatorilor statistici observăm că există diferenţe între 

cele două grupe de studenţi în ceea ce priveşte numărul de greşeli efectuate după 

susţinerea probelor de control. Astfel deşi ambele grupe au beneficiat de aceleaşi 

condiţii de pregătire şi aceeaşi perioadă de timp, totuşi în urma testării finale 
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diferenţele dintre grupa experiment şi martor sunt superioare în favoarea grupei 

experiment, ceea ce confirmă faptul că utilizarea aparatelor ajutătoare în cadrul 

pregătirii tehnice a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport conduce 

către o mai bună instruire a componentei pregătirea tehnică. 

 De asemenea, prelucrarea datelor a vizat şi analiza comparativă a datelor 

înregistrate la testările iniţiale şi finale, precum şi rezultatele obţinute la 

procedeele tehnice în cadrul fiecărei grupe, pentru cele două forme de evaluare. 

Referitor la diferenţa dintre mediile finale ale greşelilor de tehnică la 

procedeele cuprinse în prezenta cercetare ale grupei experiment şi martor, 

valoarea lui „t” calculat, argumentează faptul că între cele două grupe există 

diferenţe semnificative din punct de vedere statistic, între acestea realizându-se 

un  progres (t = 2,33, P< 0,05). 

 Centralizând media greşelilor de tehnică obţinute de grupa experiment, în 

comparaţie cu grupa martor, se confirmă îmbunătăţirea tehnicii de execuţie a 

studenţilor la procedeele testate 

Pentru a verifica eventualele diferenţieri în ceea ce priveşte pregătirea 

metodică ca urmare a folosirii aparatelor ajutătoare în cadrul pregătirii tehnice, 

fiind ştiut faptul că pregătirea tehnică înglobează şi componentele pregătirea 

teoretică şi metodică, am conceput şi aplicat un chestionar axat pe programa 

analitică parcursă de cele două eşantioane. 

În cadrul celor două grupe martor şi experiment, programa analitică la 

disciplina sportivă „Volei” nu a suferit mutaţii semnificative sub aspectul 

conţinutului şi a structurii, noţiunile despre aparatele ajutătoare şi metodica 

aplicării lor fiind elementul de noutate din programa grupei experimentale. 

Astfel accentul în cadrul pregătirii la orele de curs a fost centrat pe latura 

metodică 71,43%, iar la orele practice această componentă a fost abordată ca 

sarcină permanentă.  

Studiul experimental a fost desfăşurat cu o grupă martor (n = 52), şi o 

grupă experiment (n = 51), care a beneficiat de utilizarea în cadrul pregătirii, a 

aparatelor ajutătoare.  Grupele au fost alcătuite din studenţii anului III respectiv 
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II ai Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Suceava, care au parcurs cursul de 

bază  la disciplina sportivă „Volei”.  

Programa aplicată a cuprins toate componentele necesare predării şi 

practicării jocului de volei global, dar accentul cercetării s-a pus pe pregătirea 

tehnică a studenţilor, aparatele ajutătoare incluse în studiu constituindu-se în 

acele elementele lipsă în cadrul construirii unui demers metodic modern şi 

eficient.  

Fiind cunoscut faptul că pregătirea tehnică nu se poate face exclusiv, 

influenţele vizând şi alte componente ca pregătirea teoretică sau metodică, am 

conceput o baterie de teste  de metodică, pe care le-am aplicat la finalul cursului 

de bază a ambelor grupe. Problemele au fost în număr de 5, din care primele 3 

au avut un caracter închis, subiectul trebuind să aleagă răspunsul corect din 

variantele prezentate, iar ultimele două au dat posibilitatea studenţilor de a 

răspunde liber, folosindu-se în scop euristic de toate cunoştinţele acumulate pe 

parcurs. 

Tabelul 3.3. Rezultatele testării cunoştinţelor metodice pentru învăț area 
jocului de volei, grupa martor (n=52) şi experiment (n=51) 

 
Nr. 
crt. 

 
ÎNTREBAREA 

NUMĂRUL 

CALIFICATIVE 
BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

Nr. 
Răspunsuri 

 
% 

Nr. 
Răspunsuri 

 
% 

Nr.  
Răspunsuri 

 
% 

G.M. G. E. G.M. G. E. G.M. G. E. G.M. G. E. G.M. G. E. G.M. G. E. 
1 1 8 15 15,38 29,41 16 20 30,77 39,22 28 16 53,85 31,37 

2 2 12 16 23,08 31,37 17 21 32,69 41,18 23 14 44,23 27,45 

3 3 17 19 32,69 37,25 10 10 19,23 19,61 25 22 48,08 43,14 

4 4 13 25 25 49,02 13 16 25 31,37 26 10 50 19,61 

5 5 11 17 21,15 33,33 12 14 23,08 27,45 29 20 55,77 39,22 

TOTAL 
RĂSPUNSURI  61 92  

 
23,46 

 
 

36,08 

68 81  
26,15 

 
 

31,77 

131 82  
 

50,39 

 
 

32,15 MEDIA 
ARITMETICĂ (x) 12,2 18,4 13,6 16,2 26,2 16,4 

 
 
Se poate observa că media răspunsurilor grupei experimentale care au 

obţinut calificativul „bine” este de 18,4, „suficient” de 16,2, iar „insuficient” 

16,4, spre deosebire de grupa martor care a obţinut o medie de 12,2 a 

răspunsurilor apreciate cu calificativul „bine”, 13,6 „suficient” şi 26,2 

„insuficient”, datele comparative putând fi observate în tabelul  3.4.  
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Tabelul 3.4.  Rezultatele comparative ale mediei notelor obţinute la testarea 

nivelului pregătirii metodice, disciplina „Volei” curs de bază, între grupa 

experiment (n=51) şi martor (n=52)  
 

Indicatori 
statistici 
calculaţi 

 

 

Eşantion 

 
Testarea cunoştinţelor metodice 

Bine  Suficient  Insuficient  
 

X – media 

aritmetică 

Martor 12,2 13,6 26,2 

Experiment 18,4 16,2 16,4 
 

Procentaj 

% 

Martor 23,46 26,15 50,39 

Experiment 36,08 31,77 32,15 

 
 

În urma datelor prezentate anterior putem concluziona, că urmare a 

aplicării ajutătoare în cadrul pregătirii tehnice a studenţilor grupei experiment, 

alături de creşterea nivelului tehnic prin reducerea considerabilă a greşelilor de 

execuţie, s-a îmbunătăţit şi componenta metodică, studenţii fiind stimulaţi mai 

mult în cadrul procesului instructiv educativ, să participe activ şi conştient, iar 

lucrul cu şi la aceste aparate, a lărgit orizontul metodic al acestora, contribuind 

la rezultatele pozitive prezentate anterior. 

Rezultatele înregistrate, argumentează funcţionalitatea aparatelor 

ajutătoare utilizate de noi şi conturează ”profilul” componentei metodice din 

cadrul compartimentului tehnic al pregătirii studenţilor, favorizând legătura 

acestor cunoştinţe acumulate cu activitatea practică a jocului. 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 

1. Analiza şi generalizarea suportului informaţional din literatura de specialitate 

demonstrează că tratarea componentei pregătirea tehnică a studenţilor din cadrul 

disciplinei „Volei” curs de bază necesită o reactualizare axată pe metode şi 

mijloace moderne, ancorate în realităţile mediului informaţional actual, aparatele 

ajutătoare impunându-se tot mai accentuat în ultima perioadă, în lumina noilor 

descoperiri ale ştiinţei, venind ca un răspuns oportun la reforma învăţământului 

generată de Procesul Bologna.  
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2. Conţinutul programelor analitice actuale, sub aspectul materialul parcurs la 

orele practice, adaptat „din mers” prin condensarea materiei din trei semestre 

într-unul, conduce profilul absolventului spre un tablou incomplet, care poate 

crea blocaje pedagogice ulterioare cu privire la asimilarea completă şi eficientă a 

fundamentalelor jocului de volei. Identificarea de noi modalităţi de acţionare şi 

operarea cu acestea, înscrise într-o linie de permanenţă, reprezintă calea de 

urmat raportată la etapele tranzitorii pe care le parcurgem, aparatele ajutătoare 

fiind una dintre ele. 

3. Rezultatele obţinute în cadrul experimentului constatativ ce ţin de 

mediocritatea pregătirii metodice şi tehnice a studenţilor, ne determină să găsim 

soluţii eficiente pe parcursul cercetării, pentru a depista şi diminua insuficienţele 

pregătirii tehnice a studenţilor la disciplina „Volei” curs de bază, prin crearea şi 

aplicarea aparatelor ajutătoare Cauzele unei pregătiri tehnice ineficiente sunt 

numărul redus de ore, nesistematizarea mijloacelor existente şi neaplicarea unor 

metode eficiente de predare care să atragă studenţii să participe activ şi 

responsabil la propria instruire. 

4. Analizând opiniile specialiştilor referitoare la nivelul pregătirii profesionale a 

studenţilor facultăţilor de educaţiei fizică şi sport la disciplina sportivă „volei” 

se evidenţiază că acesta se situează pe un nivel mediu, fapt atestat  de 41,49% 

din specialişti, în timp ce 22,24% dintre aceştia îl consideră slab. Cei anchetaţi 

au mai precizat că dintre componentele pregătirii profesionale, pregătirea 

tehnică, este însuşită deficitar şi necesită o atenţie sporită la etapa iniţială de 

pregătire a studenţilor (36,49%) şi pregătirea metodică (33,78%), 

concluzionând în procent de 86,17% că aparatele ajutătoare pot fi un sprijin 

metodic în cadrul pregătirii profesionale a studenţilor facultăţilor de educaţie 

fizică şi sport. 

5. Media greşelilor înregistrate, la testarea nivelului însuşirii elementelor şi 

procedeelor tehnice în cadrul experimentului constatativ este prea ridicată  (1,98 

greşeli de execuţie) pentru nivelul instruirii la care se găsesc studenţii şi anume 

finalul cursului de bază, disciplina „Volei”. Totodată, nivelul cunoştinţelor 
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metodice destul de scăzut poate avea ca explicaţie şi faptul că acestora nu le-a 

fost alocat timp suficient în cadrul lecţiilor practice, datorită numărului redus de 

ore. În consecinţă, numărul insuficient de ore, lipsa unei programe analitice şi a 

unei metodici de învăţare a elementelor şi procedeelor tehnice în cadrul cursului 

de bază asistată de aparate ajutătoare, creează dificultăţi în optimizarea şi 

eficientizarea componentei „pregătirea tehnică” a studenţilor. Nevoia 

implementării aparatelor ajutătoare în cadrul componentei tehnice care să 

favorizeze formarea deprinderilor şi priceperilor motrice specifice jocului de 

volei în cadrul cursului de bază, este evidentă. 

6. Contribuţia implementării aparatelor ajutătoare în cadrul cercetării noastre la 

disciplina „Volei” curs de bază, cu efecte asupra tuturor compartimentelor 

pregătirii este susţinută de rezultatele superioare obţinute de către subiecţii din 

grupa experimentală atât la testarea teoretică unde 72,38% au obţinut 

calificativul „corect” spre deosebire de grupa martor cu 67,11%, cât şi la testarea 

metodică unde subiecţii din grupa experimentală au obţinut în procent de 

36,08% calificativul „bine”, 31,77% „suficient” şi 32,15% insuficient, spre 

deosebire de grupa martor cu 23,46% din răspunsuri apreciate cu calificativul 

„bine”, 26,15% „suficient” şi 50,39% „insuficient”. 

7.  Media numărului de greşeli de execuţie obţinută de subiecţii grupei 

experimentale la testarea finală a elementelor şi procedeelor tehnice din jocul de 

volei (x =1,38) spre deosebire de grupa martor (x=1,98), argumentează eficienţa 

aplicării aparatelor ajutătoare în pregătirea tehnică a studenţilor facultăţilor de 

educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei sportive „Volei” curs de bază, 

diferenţa dintre medii fiind semnificativă din punct de vedere statistic (p < 0,05). 

8. Rezultatele obţinute în cadrul prezentei cercetări evidenţiază îmbunătăţirea 

pregătirii tehnice ca urmare a reducerii numărului de greşeli de execuţie prin 

aplicarea eficientă a aparatelor ajutătoare, depăşind inferioritatea numărului de 

ore existent în planul de învăţământ actual astfel confirmând pe deplin ipoteza 

înaintată din startul cercetărilor preconizate.  
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Sintetizarea datelor analizate şi prelucrate în urma efectuării prezentei 

cercetări, a evidenţiat următoarele recomandări practico-metodice: 

 Aparatura de specialitate va constitui şi în cadrul viitoarelor cercetări un punct 

de plecare pentru abordarea cât mai obiectivă a pregătirii tehnice şi a evaluării 

execuţiilor subiecţilor atât în jocul de volei, cât şi în celelalte jocuri sportive, 

impunându-se reconsiderarea lor. 

 Se impune intensificarea cercetărilor pe linia aparatelor ajutătoare şi aducerea 

acestora la nivelul atins de tehnică în celelalte ramuri ale cunoaşterii umane. 

 Cercetările ulterioare vor trebui să ia în calcul modul cum aparatele ajutătoare 

pot influenţa evoluţiile sportivilor în perspectivă, impactul psihologic, etic sau 

moral asupra acestora. 

 În procesul instruirii la cursul de bază disciplina “Volei”, componenta  

pregătirea tehnică a studenţilor, este necesar să se axeze pe construirea unui 

traseu metodic eficient, completat de intervenţia aparaturii de specialitate care 

să depisteze, elimine şi să corecteze greşelile de tehnică pentru fiecare 

secvenţă componentă a procedeelor tehnice specifice. 

 Nu este indicat să se lucreze mult timp la un aparat, deoarece se formează 

deprinderi rupte de condiţiile jocului, folosirea lucrului la aparate trebuie 

intercalată cu executarea complexelor de exerciţii. 

 Aparatele ajutătoare pot fi introduse încă de la începutul instruirii, durata 

lucrului efectiv la acestea să nu depăşească 15 – 20 % din timpul alocat 

respectivei deprinderi; 

 Lucrul să se desfăşoare la începutul învăţării în condiţii uşurate, urmând ca 

îngreuierea lor să se facă treptat. 

 Exerciţiile folosite la aceste aparate să fie cât mai diverse şi îmbinate cu 

elemente de întrecere, să fie pus accentul pe aparatele care pot fi incluse în 

cadrul executării complexelor tehnico-tactice. 

 Se va urmări folosirea acelor aparate care ilustrează cel mai bine traseul 

metodic, pe faze şi care scot în evidenţă cel mai reprezentativ greşelile de 

tehnică, precum şi abaterile de la execuţia respectivului procedeu. 
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 Materialele vor fi alese, inspectate şi pregătite înaintea începerii lecţiilor în 

locuri cât mai apropiate  sau chiar pe locul unde urmează să fie folosite. 

 Confecţionarea aparatelor trebuie să urmărească reguli stricte de protecţie a 

muncii, să nu fie confecţionate din materiale improprii, nefinisate, cu muchii 

tăioase şi care se pot constitui în surse de accidente pentru subiecţi, iar 

aparatele să fie bine păstrate, folosindu-se exclusiv în scopul pentru care au 

fost construite. 
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ADNOTARE 
 

 Moroşan – Larionescu Virgil - Adrian: Pregătirea profesională a studenţilor facultăţilor de 

educaţie fizică şi sport în cadrul disciplinei volei prin folosirea aparatelor ajutătoare; doctor  în   

pedagogie, Chişinǎu, 2012. 

Structura tezei. Introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandǎri, bibliografie 209 surse, 12 

anexe, 155 pagini text de bază, 64 figuri, 33 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări 

ştiinţifice. 

Cuvinte cheie: studenţi, pregătire profesională, pregătire metodică, pregătire tehnică, greşeli, 

aparate ajutătoare, joc de volei. 

Domeniul de studiu : se referă la pedagogia generală ș i abordează problema pregătirii 

profesionale a studenț ilor din cadrul facultăț ilor de educaț ie fizică ș i sport în cadrul  disciplinei 

”volei”. 

Obiectivele tezei.  

1. Analiza şi generalizarea datelor literaturii de specialitate şi a experienţei avansate a specialiştilor din 

domeniu privind aplicarea aparatelor ajutătoare în procesul de instruire la jocurile sportive. 2. Determinarea 

nivelului pregătirii tehnice a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport ce însuşesc cursul de bază la 

disciplina volei. 3. Conceptualizarea conţinutului pregătirii tehnice a studenţilor facultăţilor de educaţie 

fizică şi sport prin aplicarea aparatelor ajutătoare. 4. Argumentarea experimentală a eficienţei aplicării 

aparatelor ajutătoare în pregătirea tehnică a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul 

cursului de volei. 

Noutatea şi originalitatea ș tiinț ifică a cercetării constă în optimizarea procesului de instruire a 

studenţilor la disciplina „Volei” curs de bază, prin aplicarea aparatelor ajutătoare. A fost elaborată şi 

aplicată în practica de instruire clasificarea aparatelor ajutătoare, precum şi metodologia de selectare şi 

aplicare a acestora în cadrul lecţiilor practice  la disciplina „Volei” curs de bază. 

 Problema ș tiinț ifică soluț ionată în domeniu constă în fundamentarea teoretică ș i 

experimentală a căilor de optimizare a procesului de instruire a studenț ilor facultăț ilor de educaț ie fizică 

ș i sport prin aplicarea aparatelor ajutătoare în cadrul cursului de bază ”volei”. 

 Semnificaţia teoretică a lucrării constă în elaborarea unei clasificări a aparatelor ajutătoare, 

precum şi metodologia aplicării acestora în pregătirea tehnică a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi 

sport în cadrul cursului  de volei. Metodologia experimentală elaborată a permis depistarea şi corectarea 

greşelilor de tehnică în timpul învăţării elementelor şi procedeelor tehnice de joc din volei. 

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că rezultatele cercetării pot fi aplicate cu succes în 

cadrul pregătirii profesionale a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport la jocurile sportive în 

general şi în jocul de volei în special. Metodologia experimentală propusă poate fi aplicată şi de către 

antrenorii şi profesorii din cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburile sportive specializate.   

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul 

lecţiilor practice la disciplina „Volei” curs de bază,  cu studenț ii facultăţilor de Educaţie Fizică şi Sport 

din Galaţi, Chişinău şi Suceava. 
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ANNOTATION 

 
Moroşan – Larionescu Virgil - Adrian: Volleyball professional training for students within the 

Faculty of Physical Education and Sports by Means of practice devices; PhD in Pedagogy, Chişinǎu, 

2012. 

PhD Thesis Structure: Introduction, 3 Chapters, Conclusions and Recommendations, 

Bibliography 209 sources, 12 Appendices, 155 pages of text, 64 figures, 33 tables. The results were 

published in 10 scientific articles. 

Keywords: students, professional training, methodological training, technical training, errors, 

volleyball. 

Field of study : refers to general pedagogy and addresses the training of students of physical 

education and sport within the discipline "volleyball". 

Thesis Objectives: 

1. The analysis and generalization of data in the literature and of the advanced experience of the 

domain specialists regarding the usage of practice devices in sports training process. 2. Determination 

of the level of technical training of Faculty of Physical Education and Sports students who attend the 

Volleyball fundamental subject. 3. Conceptualization of the technical training of physical education 

and sports students, by using training devices. 4. Experimental support of training device efficiency in 

the volleyball technical training of students attending the Faculties of Physical Education and Sports. 

The novelty and originality of research lies with the fact that the aforementioned research 

aims at improving the students training at Volleyball discipline base course, by using training devices. 

The training device classification has been developed and applied to the technical training, alongside 

the selective and practical methodology within the volleyball-fundamental subject students training. 

Scientific problem solved in the field is theoretical and experimental substantiation ways of 

optimizing the training of students of the faculties of physical education and sports equipment by 

applying training devices in the course of "volleyball". 

The thesis theoretical meaning consists in the training device classification development, as 

well as in the actual usage in the Volleyball technical training of students attending the Faculty of 

Physical Education and Sports. The developed experimental methodology allowed for the spotting and 

correction of technical mistakes during the the learning process of Volleyball technical skills. 

The thesis practical value lies within  its research results that can be successfully applied to 

the professional training of students attending the Faculties of Physical Education and Sports, 

particularly to Volleyball, and generally to various sports. The experimental methodology can be 

applied by trainers and teachers too, while working in Sports High schools and Club Association. 

The implementatio of the research results. The research results have been 

implemented at the learning process of Volleyball technical skills from physhical education and 

sport faculties of Galaţi, Chişinău and Suceava. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Морошан-Ларионеску Виржил-Андриан: Профессиональная подготовка 

студентов факультетов физического воспитания и спорта в рамках общего курса  

волейбола с применением вспомогательных средств; доктор педагогических наук, 

Кишинев, 2012. 

Структура диссертации: Введение, 3 главы, выводы и рекомендации, 12 

приложений, 155 страниц основного текста, 64 фигуры, 33 таблицы. Полученные 

результаты опубликованы в 10 научных работах. 

Ключевые слова: студенты, профессиональная подготовка, методическая 

подготовка, техническая подготовка, ошибки, вспомогательные средства,  волейбол. 

Область исследования:  относится к общей педагогике и исследует проблему 

профессиональной подготовки студентов факультетов физического воспитания и 

спорта в рамках общего курса волейбола. 

Задачи исследований: 

1. Анализ и обобщение литературных источников и передового опыта ведущих 

специалистов в области применения вспомогательных средств, при подготовке 

студентов по спортивным играм. 2. Определение уровня технической подготовки 

студентов факультетов физического воспитания и спорта на общем курсе волейбола. 3. 

Концептуализация содержания технической подготовки студентов физического 

воспитания и спорта с применением вспомогательных средств. 4.  Экспериментальное 

обоснование эффективности применения вспомогательных средст, при технической 

подготовке студентов факультетов физического воспитания и спорта на общем курсе 

волейбола. 

Новизна и оригинальность исследований состоит в том, что данное 

исследование направлено на оптимизацию процесса подготовки студентов факультетов 

физического воспитания и спорта  на общем курсе волейбола, на основе сокращения 

количества ошибок, при выполнении технических приёмов. Была составлена и 

применена на практике классификация вспомогательных средств, а также составлена 

методология их отбора и применения на практических занятиях, на общем курсе 

волейбола. 

Научная проблема данных исследований заключается в теоретическом и 

экспериментальном обосновании путей оптимизации профессиональной подготовки 

студентов факультетов физического воспитания и спорта с применением 

вспомогательных средств в рамках общего курса волейбола. 

Теоретическое значение работы заключается в том, что была разработана 

классификация вспомогательных средств, а также методология их применения при 

технической подготовке студентов факультетов физического воспитания и спорта на 

общем курсе волейбола. Экспериментальная методология позволила выявить и 

устранить основные ошибки при изучении технических приёмов в волейболе. 

Практическая значимость  работы заключается в том, что результаты 

исследований могут быть успешно применены при профессиональной подготовке 

студентов факультетов физического воспитания и спорта, в процессе  изучения 

спортивных игр, в целом, и при прохождении общего курса волейбола, в частности. 

Вспомогательные средства и методология их применения могут быть использованы 

также тренерами  специализированных спортивных школ и клубов. 

Внедрение результатов исследований. Результаты исследований  были 

внедрены на практических занятиях, в рамках общего курса «волейбола», со 

студентами факультетов физического воспитания и спорта из Галаць, Kишинэу и 

Сучавы. 
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