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Repere conceptuale ale cercetării 

Gradul de actualitate şi importanţa problemei abordate. Necesitatea 

perfecţionării continue a sistemului de pregătire a sportivilor ce practică jocul de 

volei este un lucru cert şi indiscutabil. Antrenamentul sportiv modern este 

caracterizat de un volum foarte mare de efort, care duce la suprasolicitarea 

sportivilor. Unul dintre cele mai importante compartimente ce ține de pregătirea 

sportivilor, inclusiv în jocul de volei, este cel al pregătirii tehnice.  

Cu referință la jocul de volei, mulți autori [1, 3, 5, 8, 13, 19] au tratat 

compartimentul tehnic din diferite puncte de vedere, aplicând terțe metodologii de 

sporire a eficienței acesteia. În unele jocuri sportive, cu succes s-a folosit o 

metodologie relativ nouă de creștere a nivelului pregătrii tehnice a sportivilor, cum 

ar fi analiza video, aceasta fiind una obiectivă și destul de ușor de implementat în 

procesul de instruire. 

Noile metode video implementate în antrenament conferă un plus, atât 

calitativ, cât şi cantitativ în procesul de pregătire sportivă în orice ramură de sport. 

Părerea noastră coincide cu cea a specialiștilor din domeniu, unde progresul se 

bazează pe tehnologie, astfel analiza video fiind indispensabilă performanței 

sportive. 

În ultimul deceniu a existat un „boom” tehnologic din toate punctele de 

vedere. În plină expansiune, tehnologia se reinventează de la zi la zi, astfel rolul 

computerului, camerelor de filmat şi a aparatelor foto a crescut simţitor. Odată cu 

utilizarea pe o scară mai largă, cererea a crescut, iar pentru a rămâne pe piaţa de 

desfacere, marii producători au fost obligaţi să folosească tehnologii de generaţie 

nouă, mai avansate [5, 8, 10, 25]. 

O bună parte din autori [2, 4, 17, 25], menționează pe drept faptul că la nivel 

de juniorat, inclusiv și în jocul de volei, un rol foarte important în pregătirea 

sportivă îi revine pregătirii tehnice, ca factor de bază a antrenamentului sportiv. 

Noi ne solidarizăm cu părerea mai multor autori [1, 19, 22, 23, 27], care 

afirmă faptul că valoarea pregătirii tehnice este direct proporţională cu valoarea 

indicilor morfo-funcţionali ai calităţilor motrice, iar nivelul de dezvoltare al 

deprinderilor motrice determină valoarea pregătirii motrice. 

Descrierea situației în domeniul de cercetare și identificarea problemelor 

de cercetare. Jocul de volei a fost și rămâne unul dintre cele mai atractive jocuri 

sportive în rândul tinerilor de diferite vârste, acesta fiind caracterizat de dinamism.  

Marea majoritate a specialiștilor din domeniu [1, 3, 7, 8, 9, 11, 18] 

menționează importanța însușiirii tehnicii jocului de volei, ca fiind una destul de 

complicată din punct de vedere biomecanic. În acest scop s-au folosit un șir de 

metodologii de optimizare a acestui compartiment. Totodată, mai există destule 
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rezerve pentru îmbunătățirea acestui factor, iar una dintre acestea ar fi aplicarea 

analizei video, în cazul nostru la nivel de juniori de 15-16 ani. 

Această metodologie a fost aplicată cu succes și în alte probe, inclusiv în 

jocurile sportive [18, 26, 27]. Scopul ei este corectarea greșelilor de tehnică prin 

metode obiective, adică filmarea cu viteză redusă, apoi diseminarea rezultatelor și 

demonstrarea procedeului tehnic fără greșeli de execuție. 

Prevenirea şi corectarea greşelilor de execuţie a procedeelor tehnice din 

cadrul jocului de volei reprezintă premisa de obţinere a performanţei, respectiv a 

înaltei performanţe. În accepţiunea autorului Niculescu M. [9] greşelile pot fi 

catalogate ca „mişcări care nu corespund fazelor şi nivelului de execuţie eficientă a 

elementelor şi procedeelor tehnice, adică sunt incorecte”. În acest context, 

specialistul de mai sus subliniază că greşelile sunt o serie de erori ocazionale, 

găsite la toate procedeele tehnice executate defectuos. Cauza lor, chiar în condiţiile 

unei bune învăţări a tehnicii sau a apariţiei automatismului, poate fi diversă; lipsa 

de concentrare sau de motivaţie, neatenţia, etc. În funcţie de gravitatea greşelii 

putem aprecia nivelul execuţiei al jucătorului în comparaţie cu modelul optim 

considerat de specialişti şi implică activitatea de corectare, care reprezintă o parte a 

procesului de învăţare. 

Alăturând studierea literaturii de specialitate cu necesitatea de dezvoltare, 

respectiv cu introducerea noilor metode video, constatăm că demersurile privind 

sporirea nivelului pregătirii tehnice prin intermediul analizei video în jocul de volei 

sunt plauzibile şi conferă rezultatele scontate, iar în paralel randamentul jucătorilor 

și al echipei poate fi înbunătățit.  

Ipoteza științifică. S-a presupus că aplicarea analizei video în pregătirea 

tehnică a voleibaliștilor juniori de 15-16 ani va contribui esențial la sporirea 

nivelului calitativ de însușiire a elementelor și procedeelor tehnice de joc, la 

îmbunătățirea nivelului pregătirii motrice al acestora, care în consecință va avea un 

impact pozitiv asupra nivelului calitativ de joc al întregii echipe. 

Scopul cercetării îl constituie stabilirea fundamentelor teoretice şi 

metodologice privind pregătirea tehnică a voleibaliștilor juniori de 15-16 ani prin 

intermediul analizei video. 

Obiectivele lucrării:  

1.Studierea bazelor teoretice şi metodologice în sistemul de pregătire sportivă 

a voleibaliștilor juniori de 15-16 ani. 

2.Scoaterea în evidență a nivelului pregătirii sportive a voleibaliștilor juniori 

de 15-16 ani la nivel național. 

3.Elaborarea şi verificarea experimentală a metodologiei pregătirii tehnice în 

jocul de volei prin intermediul analizei video.  
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4.Argumentarea experimentală a eficienței aplicării analizei video în 

pregătirea tehnică a voleibaliștilor juniori de 15-16 ani. 

Metodologia cercetării. Pentru atingerea scopului și obiectivelor cercetării 

au fost folosite următoarele metode: analiza literaturii ştiinţifico-metodice de 

specialitate, metoda observaţiei pedagogice, metoda anchetei de tip chestionar, 

metoda testării fizice şi tehnice, experimentului pedagogic, metoda analizei video, 

metoda evaluării experte, metoda statistico-matematică, metoda grafică şi tabelară.  

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în faptul că cercetarea în cauză 

își propune depistarea unor metode și mijloace noi privind pregătirea tehnică a 

voleibaliștilor juniori prin intermediul programului de analiză video.   

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat constituie 

îmbunătăţirea metodologiei pregătirii voleibaliştilor juniori de 15-16 ani, prin 

intermediul analizei video, în vederea prevenirii și corectării greșelilor de tehnică 

specifice principalelor procedee tehnice din jocul de volei. 

Semnificaţia teoretică a lucrării reiese din faptul că prin intermediul 

implementării analizei video, s-a obţinut un nou model de antrenament, care îşi are 

finalitatea în sporirea nivelului pregătirii tehnice al voleibaliștilor juniori de 15-16 

ani. 

Valoarea aplicativă a lucrării este dată de posibilitatea aplicării în practică a  

metodologiei pregătirii tehnice a voleibaliștilor juniori prin intermediul aplicării 

analizei video, de către profesorii/antrenorii de volei într-un timp foarte scurt şi cu 

resurse materiale reduse.  

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice: Implementarea metodologiei propusă de 

noi, în cadrul antrenamentului, s-a realizat pe grupa experiment  C.S.S. „Nicu-

Gane” Fălticeni şi pe grupa martor LPS Piatra-Neamţ. Datele obţinute în urma 

cercetării ştiinţifice au fost prezentate în diferite materiale editate în culegerile 

Conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale din România şi Republica 

Moldova. Rezultatele sunt disponibile şi pot fi consultate în procesul de instruire şi 

antrenament al voleibaliştilor juniori. 

Publicații la tema tezei. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 7 lucrări, ce 

au fost publicate în reviste de specialitate şi prezentate la sesiuni de comunicări 

ştiinţifice naționale şi internaţionale. 

Volumul și structura tezei: Teza este structurată în: introducere, trei 

capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 208 titluri, 20 anexe, 

136 pagini text de bază, 62 figuri și 20 tabele.  

Cuvinte cheie. pregătirea tehnică, corectarea greşelilor, joc de volei, procedee 

tehnice, analiză video, metode de corectare, metodologie, metode de antrenament, 

juniori, particularități psiho-motrice și biologice. 
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CONŢINUTUL TEZEI 

1. Fundamente  teoretico-metodice privind pregătirea sportivă a 

voleibaliștilor juniori 

Organizarea procesului de antrenament, privit din punct de vedere metodic, 

este caracterizat de unicitate. Fiecare antrenor, cu toate că urmează un plan de 

antrenament bine pus la punct, fără îndoială își va pune amprenta pe evoluția 

sportivilor din preajma sa.  

Termenul complex ,,antrenament” este definit în contextul literaturii de 

specialitate sub mai multe forme, însă fondul, în principiu, este acelaşi. Cea mai 

mare parte din autori definesc  „Antrenamentul sportiv” ca proces de adaptare, care 

reprezintă o serie de procese de biosinteză adaptivă a unor proteine enzimatice şi 

structurale. Numai cunoaşterea proceselor adaptive şi luare în considerare a 

legităţilor acestora ne pot ajuta să avansăm, atât în teoria cât şi metodologia 

antrenamentului [4, 20, 22, 23, 26]. 

Autorul Dragnea A. [4, p. 9] consideră că ,,antrenamentul sportiv se 

desfăşoară pe baza unor principii şi reguli cu caracter pedagogic, biologic şi 

psihologic care creează un cadru normativ original, concretizat în programe pe 

ramuri de sport”. 

Foarte mulţi autori evită tratarea corelativă a conţinutului real al jocului 

sportiv. Orice definiţie ar rămâne incompletă, în a exprima complexitatea jocului, 

condiţionată de numeroşi parametri, aparţinând diverselor ştiinţe conexe; biologie, 

pedagogie, psihologie, sociologie, etc. 

În cadrul tuturor jocurilor, ponderea factorilor antrenamentului în procesul de 

pregătire are un rol semnificativ în creşterea performanţei [2, 6, 14, 21, 26]. 

Evoluţia permanentă spre dinamism şi spectaculozitate a jocului de volei, se 

transpune la nivelul tuturor compartimentelor şi componentelor pregătirii acestuia. 

Cunoaşterea tendinţelor, caracteristicilor şi a ponderii componentelor în instruire, 

determină creşterea exigenţelor metodologice ale acestei discipline, limitând 

considerabil scăderea eficienţei şi plafonarea evoluţiei tehnico-tactice a jocului de 

volei modern. 

Pentru fiecare specialist din jocul de volei trebuie să fie clar sistemul privind 

pregătirea tehnică a sporivilor la diferite nivele de pregătire, inclusiv și la nivel de 

juniorat. Înţelegerea noţiunilor, a legităţilor existente contribuie la o pregătire 

superioară; aducerea pregătirii tehnice în prim planul instruirii, constituindu-se 

într-o necesitate pentru antrenorul de volei, devenit el însuşi un model pentru 

subiecţii pe care îi formează.  

Tot mai mulţi specialişti consideră că voleiul este unul dintre puţinele jocuri 

sportive colective unde mingea nu se ține în mâini. Dacă în celelalte jocuri sportive 

un subiect cu calităţi deosebite poate dribla de la un coş sau de la o poartă la 



 
 

7 

cealaltă reuşind să puncteze, în jocul de volei acest lucru este imposibil, ca urmare 

a prevederilor regulamentare, ce interzic două atingeri consecutive a mingii de 

către acelaşi subiect, cu excepţia blocajului. Astfel, un impact determinant asupra 

tehnicii jocului îl reprezintă absenţa momentului de ţinere a mingii, mingea fiind 

jucată doar prin lovire, cu orice parte a corpului, dar mai ales cu membrele 

superioare. Acest lucru impus de regulament, reclamă existenţa unor deprinderi şi 

priceperi motrice deosebite, care se însuşesc mai greu şi într-o perioadă de timp 

mai lungă comparativ cu celelalte jocuri sportive.  

Totodată un impact major asupra tehnicii jocului îl are faptul că în timpul 

disputării efective a partidelor, mingea se află permanent în aer, impunând 

practicanţilor o concentrare intensă, o viteză de reacţie şi de execuţie foarte bună şi 

nu în ultimul rând o stăpânire a tehnicii de execuţie la parametri superiori. 

O serie de specialişti [1, 3, 5, 7, 12, 17, 19, 25], 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 care 

nu pot fi împrumutate din celelalte jocuri sportive. 

Tehnica unui joc sportiv, în viziunea lui O. Bâc [1, p.115], se află într-un 

permanent proces de perfecţionare şi creativitate, acţiuni determinate de 

următoarele elemente: 

a) analiza modelului tehnic – stilul personal al marilor sportivi; 

b) cercetările şi experimentele specialiştilor; 

c) valorificarea experienţei practice din antrenamente şi concursuri; 

d) perfecţionarea inventarului de pregătire şi concurs (forme, dimensiuni, 

materiale, aparate), care pot influenţa tehnica de execuţie; 

e) contribuţia unor sportivi de excepţie care au inventat procedee tehnice, 

devenite ulterior universale; 

f) intervenţia regulamentului, care poate modifica structura de bază a unui 

procedeu tehnic. 

Procedeele tehnice din jocul de volei, ca urmare a faptului că nu au la bază 

deprinderi motrice naturale, sunt mult mai greu de însuşit în comparaţie cu 

celelalte jocuri sportive. De asemenea deciziile pe care subiectul trebuie să le ia, de 

multe ori cu rapiditate mare, aflându-se în faza de zbor, reclamă existenţa unor 

deprinderi şi priceperi motrice stereotipizate, aflate într-o deplină concordanţă cu 

situaţiile specifice în care se află. Fără existenţa unui număr mare de ore de 

pregătire, acest deziderat este practic imposibil, asta dacă nu intervenim cu metode 

şi mijloace alternative, care să ajute înţelegerea mecanismului de execuţie a 

respectivului procedeu şi să conducă literalmente subiectul în direcţia dorită. 
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La baza învăţării tehnice stau percepţiile sportivului asupra evenimentelor 

conjuncturale, urmate de declanşarea unor acţiuni proprii, organizate adecvat din 

punct de vedere spaţial şi temporal fiind dependente de predispoziţiile şi 

aptitudinile individuale. 

Pornind de la general către particular şi apoi invers, putem aborda învăţarea 

procedeelor tehnice cu mai mult succes, reducând timpul necesar însuşirii lor şi 

centrându-ne pe repetare ca şi o condiţie a stabilizării tehnicii, automatizând 

deprinderile dorite. Trebuie de avut în vedere că modelul tehnicii actuale nu este la 

îndemâna începătorilor, de aceea trebuie puse bazele unor modele mai accesibile, 

adaptate şi care să îndeplinească întru totul dezideratele propuse, ţinând cont şi de 

raportul dintre complexitatea deprinderii şi variaţiile în execuţia ei. 

În cadrul procesului de pregătire a sportivilor de performanță, pentru a 

maximiza procentajul acestuia, trebuie să conlucreze o serie de factori, unul din 

aceștia este, fără îndoială, analiza video a principalelor procedee tehnice.  

În ceea ce privește cercetarea video, mai mulți autori [5, 10, 15, 25], consideră 

că aceasta tinde să rămână în urmă datorită schimbărilor ce au loc în sport de la o 

zi la alta. În căutarea performanţei sportivii şi antrenorii găsesc şi experimentează 

noi tehnici care fac cunoştinţele de biomecanică să fie uneori limitate. Însă 

biomecanica, studiul biomecanicii şi analiza video a biomecanicii umane, sunt 

principalele contribuitoare la cea mai importantă competenţă: analiza calitativă a 

mişcării umane.  

Cu toate că părerile sunt împărțite, din punct de vedere al apariției 

computerului în tehnica jocurilor sportive, o serie de specialişti în domeniu [9, 14, 

15, 18, 25], cu opinia cărora solidarizăm și noi, consideră că metodologia dată este 

una de perspectivă, inclusiv și în jocul de volei. 

Treptat, consimţim faptul că utilizând imaginile şi clipurile video putem să 

sesizăm greşelile de execuţie din cadrul antrenamentului şi putem să le corectăm în 

timp util, iar beneficiul adus de programele de analiza video dau consistența cerută 

cercetărilor.  

O apreciere corectă a indicilor somatici, morfologici și fizici ai voleibaliștilor 

de 15-16 ani poate face ca premisele demersului științific să fie bine fundamentate, 

iar grupele alese să fie de valoare apropiată.  

 

2. Studiu constatativ referitor la nivelul pregătirii  sportive a  voleibaliştilor 

     juniori prin intermediul analizei video 

Cu scopul de a verifica ipoteza generală de lucru, am desfăşurat experimentul 

pedagogic în condiţii naturale ale procesului instructiv-educativ în trei etape. 

Etapa I se identifică cu studierea literaturii de specialitate privind metodologia 

de pregătire a voleibaliştilor juniori de15-16 ani. Tot în cadrul acestei etape am 
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analizat documentele de planificare specifice jocului de volei, am căutat şi aprobat 

metodele şi mijloacele de cercetare şi am analizat opiniile specialiştilor din cadrul 

jocului de volei referitoare la necesitatea implementării în cadrul antrenamentului a 

mijloacelor ce rezultă din analiza video (octombrie 2010 – septembrie 2011). 

Etapa a II-a se identifică cu experimentul constatativ, testarea iniţială a 

voleibaliştilor de la cele două grupe (experiment, n=15 – C.S.S „Nicu-Gane” 

Fălticeni, martor=15 – L.P.S. Piatra-Neamţ). În această perioadă, prin intermediul 

testării iniţiale, am determinat nivelul de dezvoltare somatică şi morfo-funcţională; 

de pregătire fizică specifică, tehnică (analiză video). Tot în această perioadă am 

prelucrat statistico-matematic datele obţinute din urma chestionarului (octombrie 

2011-august 2013). 

Etapa a III-a  a cercetării cuprinde organizarea şi desfăşurarea experimentului 

pedagogic de bază şi implementarea mijloacelor caracteristice metodei 

video/biomecanice în antrenamentul grupei experiment. Sfârşitul etapei e constituit 

din testarea finală a nivelului de dezvoltare somatică, morfo-funcţională, de 

pregătire fizică şi tehnică a sportivilor care au fost incluşi în cercetare (august 

2013-mai 2014). 

Pentru a maximiza creşterea performanţei în volei, pentru a îmbunătăţii 

calitatea predării, atât cu mijloacele noi utilizate de noi cât şi cu cele tradiţionale, 

am considerat necesar să cunoaştem părerile specialiştilor cu privire la utilizarea 

analizei video în corectarea greşelilor de execuţie a principalelor procedee din 

jocul de volei.  

Pentru a găsi punctul de vedere 

a specialiştilor în domeniu am 

întocmit un chestionar cu şase 

întrebări la care au răspuns 62 de 

profesori şi antrenori cu 

specialitatea volei, din care 58% au 

o vechime de peste 20 de ani la  

     catedră.   

Întrebările au curs succint până la ultima - Dacă feed-back-ul acestui chestionar 

va fi pozitiv, veţi folosi analiza video în antrenament pentru a corecta mai           

uşor şi mai rapid greşelile frecvente în principalele procedee tehnice din jocul de 

volei? 46  profesori  însemnând 74,1% răspund afirmativ, nici un profesor nu 

bifează opţiunea „nu”, 8 profesori însemnând 12,9% răspund ,,nu ştiu”, iar 8 

profesori însemnând 12,9% bifează opţiunea „nu răspund” (Figura 1).                                      

Astfel, analizând opiniile specialiştilor în domeniu, ne-am făcut o viziune 

asupra cerinţelor voleiului modern, văzute prin prisma antrenorilor şi a profesorilor 

cu specialitatea volei. 

Fig. 1. Opiniile specialiștilor privind necesitatea 

aplicării analizei video în procesul de antrenament 
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Pentru a putea aprecia nivelul indicilor fizici ai voleibaliştilor de 15-16 ani, 

am întreprins un experiment constatativ în cadrul căruia am comparat rezultatele 

celor două echipe ce urmau să fie incluse în experimentul pedagogic cu nivelurile 

medii ale testelor obţinute de majoritatea LPS-uri, respectiv CSS-uri din ţară.  

 Probele analizate au fost preluate din programele Federației Române de Volei, 

acestea fiind prelucrate statistic și sunt prezentate în Tabelul 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Legendă: E – Grupa experiment, M – Grupa martor f = 28;    t  =  2,048,  2,763,  3,674 

           n= 30;    Р  - 0,05;  0,01; 0,001.      

 

Nr.  

 

Тestul propus F.R.V. 

 

 

 

Grupele şi 

statistica 

 

 

 

Indicatori statistici 

               T.I. 

            

1. Talia (cm) 

M 180,40±2,56 

E 180,50±2,57 

t 0,03 

P > 0,05 

2. 

 

Săritură cu elan cu o 

mână (cm) 

M 294,40±2,72 

E 294,20±2,71 

t 0,05 

P > 0,05 

 

3. 

 

Săritură de pe loc cu 

două mâini (cm) 

M 281,60±2,60 

E 278,80±2,63 

t 0,76 

P > 0,05 

4. 
Deplasare laterală pe 4 

m 45” (repetări) 

M 39,65±0,26 

E 39,80±0,24 

t 0,43 

P > 0,05 

5. 
Flexibilitate frontală 

(cm) 

M 12,73±0,17 

E 12,86±0,16 

t 0,56 

P > 0,05 

6. 

Ridicarea truchiului la 

verticală 

30” - 15 “- 30” (repetări) 

M 74,93±0,50 

E 75,10±0,48 

t 0,24 

P > 0,05 

7. 
Triplă săritură de pe 

două  picioare (cm) 

M 750,46±12,83 

E 753,58±12,77 

t 0,17 

P > 0,05 

8. 
Deplasare 6 m x 5 repetări 

(s) 

M 8,00±0,28 

E 8,09±0,27 

t 0,23 

P > 0,05 

X m

Tabelul 1. Rezultatele inițiale la probele motrice  
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Analizând nivelul  rezultatele pregătirii motrice a celor două echipe (martor 

și experiment) implicate în experimentul pedagogic, observăm  că acestea sunt 

foarte apropiate ca valori la toate probele susținute. În urma calculelor statistice s-a 

demonstrat faptul că diferențele dintre cele două grupe sunt nesemnificative 

(P>0,05), ceia ce ne vorbește despre omogenitatea acestora și ne dă posibilitatea să 

le încadrăm în experimentul pedagogic preconizat. 

Pentru aprecierea nivelului pregătirii tehnice a voleibaliştilor din cele două 

grupe, cea experiment, CSS „Nicu-Gane” Fălticeni şi cea martor, LPS Piatra-

Neamţ (Tabelul 2.) am considerat necesar să testăm, folosindu-ne de softul 

profesional „Tracker”, prin analiza video o serie de procedee tehnice specifice 

jocului de volei. 

În cadrul testărilor, fiecare procedeu a fost executat sub atenta observaţie a 

grupului de experţi. În cadrul Tabelului 2. se prezintă nivelul mediu de greșeli 

obținute de cele două grupe, respectiv calculul statistic aferent. 

 

Tabelul 2.Indicii pregătirii tehnice obţinuţi  de ambele grupe la testarea inițială 

(n=30) 

 

 

Legendă:   E – Grupa experiment, M – Grupa martor f=28;      t= 2,048,  2,763 , 3,674       

 n= 30;    Р  -  0,05; 0,01; 0,001.  r  = 0,553        

 

Nr. 

 

Procedeul tehnic 

 

 

Grupele   şi 

statistica 

 

 

 

Indicatorii statistici 

T.I. 

  

1. 

Pasă cu două mâini de sus 

între zonele 2-3 din minge 

aruncata de antrenor 

(greșeli) 

M 41,04±3,41 

E 40,62±3,40 

t 0,09 

P > 0,05 

 

2. 

 

Preluare cu două mâini de 

jos între zonele 2-3 din 

minge aruncata de antrenor 

(greșeli) 

M 49,89±3,87 

E 49,04±3,85 

t 0,16 

P > 0,05 

 

3. 

 

Serviciu în zona 1 sau 5 

(greșeli) 

M 42,31±3,21 

E 42,04±3,22 

t 0,06 

P > 0,05 

4. 

Atac pe direcţia elanului din 

minge aruncata de antrenor 

(greșeli) 

 

M 41,75±3,23 

E 42,27±3,20 

t 0,11 

P > 0,05 

X m
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Analizând rezultatele înregistrate în cadrul pregătirii tehnice a voleibaliștilor 

incluși în experimentul pedagogic, ca și în cazul pregătirii motrice, aceștea au avut 

un nivel de pregătire foarte apropiat din punct de vedere valoric. Acest lucru este 

confirmat de calculele statistice, diferențele fiind nesemnificative din punct de 

vedere statistic (P>0,05). Ca și în cazul precedent s-a demonstrat că grupele sunt 

caracterizate de o omogenitate sporită, fapt ce ne permite includerea acestora în 

demersul științific stabilit. 

În continuare vom analiza din punct de vedere video (ca exemplu) un procedeu 

tehnic  (Pasă cu două mâini de sus din minge aruncată de antrenor), pe care s-a 

axat demersul nostru pedagogic. Mentionăm că observarea a fost făcută de grupul 

de experți prin intermediul programului „Tracker”. 

Pentru a putea analiza video procedeul tehnic, s-a analizam mişcarea şi 

amplitudinea  principalelor articulaţii  ale corpului uman după cum urmează: 

1. Articulaţia gleznei; 

2. Articulaţia genunchiului; 

3. Articulaţia umărului; 

4. Articulaţia cotului; 

5. Articulaţia pumnului. 

Acest procedeu tehnic este cel mai întâlnit în cadrul jocului de volei. 

Executarea lui se face din poziţie medie, de pe loc sau precedat de o deplasare 

urmată de oprire, printr-o mişcare de întâmpinare a mingii, caracterizată de o 

uşoară întindere a articulaţiilor gleznelor, genunchilor şi coatelor. Contactul cu 

mingea are loc la nivelul frunţii cu primele patru falange care formează o „cupă”. 

Mişcarea de întindere continuă, centru de greutate trece spre înainte-sus. În 

momentul în care degetele iau contactul cu mingea acestea se încordează însă 

păstrându-şi o elasticitate de care este nevoie în amortizare. După pasarea mingii 

braţele îşi continuă mişcarea până ajung aproape întinse. Corpul este caracterizat 

de o uşoară extensie, privirea urmărind mingea.  

Articulaţia gleznei este caracterizată din punct de vedere al amplitudinii 

mişcării de o variaţie mică, pe înălţime. Punctul de plecare al articulaţiei gleznei 

piciorului stâng este la 5,95cm faţă de sol, atingând o înălţime maximă de 11,99cm 

faţă de sol, revenind  la poziţia finală, 6,01cm faţă de sol. Punctul de plecare al 

articulaţiei gleznei piciorului drept este la 6,02cm faţă de sol, atingând o înălţime 

maximă de 12,22cm faţă de sol , revenind  la poziţia finală, 6,05cm faţă de sol 

(Figura 2.). 

Traiectoria articulaţiei genunchiului drept are ca punct iniţial de deplasare 

51,44cm. faţă de sol, atinge punctul maxim la 58,49cm. faţă de sol, fiind 

caracterizat de o variaţie, pe axa X, destul de scăzută şi revine în poziţia finală la 



 
 

13 

48,39cm. faţă de sol. Articulaţia genunchiului drept are ca punct de plecare 

51,21cm. faţă de sol, variază uşor pe înălţime atingând 58,28cm. de la sol, revenind 

în poziţie finală la 47,64cm. faţă de sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Analiză video a procedeului tehnic „Pasă cu două mâini de sus” 

(instantaneu) 

 

După înregistrarea jucătorilor, cu aparatele profesionale: Cameră de filmat 

Samsung HMX-F90 BP şi Aparat foto digital Fujifilm FinePix S4700, am trecut la 

analiza mişcărilor folosind un program specializat de analiză biomecanică numit 

„Tracker”. Prin intermediul acestui soft am determinat parametrii spaţiali ai 

mişcării  în timpul execuţiei, de la prima până la ultima mişcare. Am obţinut 

traiectoriile fiecărui segment inclus în experiment: articulaţia glezna, articulaţia 

genunchiului, articulaţia umărului, articulaţia cotului şi articulaţia pumnului. Apoi, 

prin intermediul acestui program am calculat variaţiile fiecărui punct, ce 

corespunde unei articulaţii, faţă de axele Ox şi Oy. 

Noutatea adusă de această metodă este faptul că, în faţa calculatorului, 

împreună cu comisia de experţi, vizionând şi revizionând înregistrările, făcând 

analizele video, am putut analiza, observa, găsi, cataloga şi evalua greşelile de 

execuţie tehnică.  

Analogic s-a procedat și cu celelalte elemente și procedee tehnice de joc, 

acestea fiind pe larg demonstrate și analizate în capitolul trei al lucrării. 

În cadrul antrenamentului sportiv, programa de pregătire are un rol definitoriu 

în obţinerea performanţei. Elaborarea unei programe bine structurată, care să 

atingă punctele sensibile ale jucătorilor, poate maximiza aportul adus de aceştia 

echipei, implicit jocului de volei. Se creionează faptul că structura antrenamentului 

sportiv este determinată în mare măsură de principiile ce stau la baza sa: caracterul 

ciclic, continuitatea, dinamica efortului, relaţia dintre pregătirea generală şi 

specifică, etc. 
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În urma studierii literaturii de specialitate am observat că nu există o linie  

metodică care să abordeze şi din punct de vedere al analizei video pregătirea 

voleibaliştilor de 15-16 ani, astfel în urma cercetării diferitelor grafice de plan 

anual, am întocmit unul concludent, pe care l-am adaptat la nivelul cerinţelor 

noastre.   

În cazul nostru, concepţia de pregătire este axată pe concepţia de joc a F.R.V., 

care include o serie de idei, obiective stadiale, metodice şi de performanţă, cu 

scopul de a organiza şi desfăşura procesul instructiv-educativ-formativ în condiţii 

de excelenţă. (Tabelul 3.) 

 

    Tabelul 3.  Numărul de ore anuale și procentajul componentelor antrenamentului 

sportiv folosit în pregătirea voleibaliştilor de 15-16 ani  

FACTORII ANTRENAMENTULUI 15-16 ANI 

NR. DE ORE DE 

ANTRENAMENT 

PROCENTAJ 

Componenta fizică 165 30% 

Fizică generală 88 16% 

- funcţională 33 6% 

- morfologică 27,5 5% 

- motricitate 27,5 5% 

Fizică specifică 77 14% 

- acţiunea segmentelor 22 4% 

- lanţurile musculare implicate   

în acţiunile importante 

22 4% 

- calităţi motrice combinate 33 6% 

Componenta tehnică 110 20% 

- procedee tehnice izolate 55 10% 

- procedee tehnice in situaţie de joc 55 10% 

Componenta tactică şi psihologică 110 20% 

- acţiuni tactice în apărare 55 10% 

- acţiuni tactice în atac 55 10% 

- acţiuni tactice în joc cu luare deciziei 

imediat  

22 4% 

Componenta specifică (analiza video) 44 8% 

Jocuri oficiale şi de verificare  99 18% 

Total  550 100% 
  

      Acest procentaj al componentelor antrenamentului sportiv a fost respectat 

pe parcursul unul an competițional, iar accentul, conform obietivelor cercetărilor 

întreprinse, a fost pus pe tratarea diferențiată a compartimentului pregătirii tehnice 

a voleibaliștilor juniori de 15-16 ani, rezultatele căruia sunt se găsesc în capitolul 3. 
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Tabelul 4. Rezultatele testării parametrilor motrici obţinuţi de ambele 

grupe la probele fizice  

 

3. Argumentarea experimentală a eficienței aplicării analizei video în 

pregătirea tehnică a voleibaliștilor juniori 

În jocul de volei, un rol definitoriu îl are capacitatea antrenorilor de a dezvolta 

polivalent jucătorii [2, 14, 92, 115, 118, 134, 150]. Conlucrarea factorilor fizici, 

tehnici, tactici, psihologici și complementari, trebuie făcută permanent, chiar de la 

începutul antrenamentelor, în scopul de a pregătii sportivii pentru marea 

performanţă. Este cert faptul, că în cadrul antrenamentului sportiv nu poate fi pus 

accentul doar pe un singur factor al antrenamentului sportiv, cum ar fi în cazul 

nostru asupra compartimentului tehnic. Deși, în cercetările preconizate urmărim în 

mod special compartimentul tehnic, pe noi ne-a interesat care a fost influența 

aplicării metodologiei experimentale și asupra altor factori ai antrenamentului 

sportiv cum ar fi cel motric, calitatea jocului și altele. Toate aceste rezultate sunt 

prezentate în detalii în cadrul capitolului dat. 

Pentru început vom analiza dinamica indicilor motrici a celor două grupe 

incluse în experimentul pedagogicc (Tabelul 4.) 

 

 

 
Notă: E – Grupa experiment, M – Grupa martor                         f = 28;      t  =   2,048     2,763      3,674 

    n= 15;    Р  -      0,05;      0,01;      0,001.     r  = 0,553         f = 14;      t  =   2,145     2,977      4,140 

  

 În tabelul de mai sus sunt prezentate rezultatele cercetărilor, efectuate în  

Nr. 

 

Тestul 

fizic 

 

 

 

Grupele 

și 

statistica 
 

 

Indicatori statistici 

T.I.   T.F. 
t 

 

P 

 

1 

Alergare de 

viteză 20m 

(secunde) 

M 3,51±0,05 3,46±0,04 1,25 > 0,05 

E 3,52±0,06 3,33±0,05 3,80 < 0,01 

t 0,20 2,17 ― ― 

P > 0,05 < 0,05 ― ― 

2 

Alergare de 

rezistenţă 

800 m 

(secunde) 

M 166,46±2,77 164,31±2,65 0,84 > 0,05 

E 166,26±2,72 156,54±2,58 3,87 < 0,01 

t 0,05 2,10 ― ― 

P > 0,05 < 0,05 ― ― 

3 

Aruncarea 

mingii de 2 

kg 

(cm) 

M 592,13±10,77 610,01±10,62 1,37 > 0,05 

E 596,76±10,64 640,72±10,25 4,45 <0,001 

t 0,30 2,08 ― ― 

P > 0,05 < 0,05 ― ― 

X m X m



 
 

16 

vederea constatării nivelului obţinut de cele două grupe la probele fizice. 

Analizând datele centralizate în tabelul de mai sus, putem observa că valorile 

obţinute de cele două grupe la testarea iniţială sunt relativ apropiate (P>0,05). 

În cadrul testării probei Alergare de viteză (20m), la testarea iniţială, valoarea 

obţinută de grupa martor este 3,51 secunde, cu o eroare medie de ±m=0,05. iar la 

testarea finală media aritmetică obţinută este 3,46 secunde, cu o eroare medie 

±m=0,04. Grupa experiment obţine la testarea iniţială o medie aritmetică de 3,52 

secunde, cu o eroare medie de ±m=0,06, iar la testarea finală obţine o medie 

aritmetică de 3,33 secunde, cu o eroare medie de ±m=0,05. Analizând diferenţele 

dintre testările grupei martor, observăm că „t” calculat este 1,25, mai mic decât „t” 

tabelar, ceea ce dovedeşte faptul că diferenţe sunt nesemnificative între testări 

(P>0,05). În ceea ce priveşte testările grupei experiment, observăm că „t” calculat 

este 3,80, mai mare decât „t” tabelar, ceea ce arată că diferenţele între testări sunt 

semnificative în favoarea grupei experiment (P<0,01). Interpretând din punct de 

vedere statistic diferenţele dintre testările finale ale celor două grupe, observăm că 

„t” calculat este 2,17, mai mare decât „t” tabelar, P<0,05, fapt ce dovedeşte că 

diferenţele între cele două grupe sunt semnificative, grupa experiment obţinând 

rezultate mai bune. 

Prelucrând datele furnizate de testul Alergare de rezistenţă (800m), observăm 

că, valoarea medie a grupei martor, la testarea iniţială este 166,46 secunde, cu o 

eroare medie ±m=2,77 iar la testarea finală, este 164,31 secunde, cu o eroare medie 

±m=2,65. În ceea ce priveşte grupa experiment, la testarea iniţială, obţine o medie 

aritmetică de 166,26 secunde, cu o eroare medie ±m=2,72, iar la testarea finală 

obţine 156, 54 secunde, cu o eroare medie ±m=2,58. Interpretând diferenţele dintre 

testările grupei martor, observăm că „t” calculat este 0,84, mai mic decât „t” 

tabelar, ceea ce dovedeşte că diferenţe între testări sunt nesemnificative (P>0,05). 

În ceea ce priveşte testările grupei experiment, observăm că „t” calculat este 3,87, 

mai mare decât „t” tabelar, ceea ce dovedeşte o creştere calitativă, iar diferenţele 

între testări sunt semnificative (P<0,01). Analizând din punct de vedere statistic 

diferenţele dintre testările finale ale celor două grupe, observăm că „t” calculat este 

2,10, mai mare decât „t” tabelar, fapt ce dovedeşte că diferenţele între cele două 

grupe nu sunt semnificative, cu toate că grupa experiment a avut rezultate 

superioare (P<0,05). 

Dacă analizăm din punct de vedere statistico-matematic rezultatele obţinute la 

testul fizic Aruncarea mingii de 2kg, media aritmetică a grupei martor, la testarea 

iniţială este 591,13cm, cu o eroare medie ±m=2,77 iar la testarea finală, este 

610,01cm, cu o eroare medie ±m= 10,62. Grupa experiment, la testarea iniţială, 

obţine o medie aritmetică de 596,76cm, cu o eroare medie ±m=10,64 iar la testarea 

finală 640,72cm, cu o eroare medie ±m=10,25. Interpretând diferenţele dintre 
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testările grupei martor, observăm că „t” calculat este 1,37, mai mic decât „t” 

tabelar, P>0,05, ceea ce indică că diferenţe între testări sunt nesemnificative. În 

ceea ce priveşte testările grupei experiment, observăm că „t” calculat este 4,45, mai 

mare decât „t” tabelar, P<0,01, ceea ce dovedeşte că diferenţele între testări sunt 

semnificative, în favoarea grupei experiment. Analizând din punct de vedere 

statistic diferenţele dintre testările finale ale celor două grupe, observăm că „t” 

calculat este 2,08, mai mare decât „t” tabelar, P<0,05, fapt ce dovedeşte că 

diferenţele între cele două grupe sunt semnificative din punct de vedere valoric.  

Astfel, cu referință la progresul realizat, se poate observa o rată de creştere 

mai mare la grupa experimentală faţă de grupa martor. Conform datelor 

înregistrate putem afirma că această creştere semnificativă la testările fizice, 

evidenţiază influenţele pozitive ale programei de pregătire utilizate în cadrul grupei 

experiment.  

Finalitatea cercetării noastre este aprobarea premisei de la care am plecat și 

care este în strînsă legătură cu dinamica gradului de creștere a pregătirii tehnice 

prin intermediul analiza video. 

Pentru a putea aprecia nivelul pregătirii tehnice a voleibaliştilor din cele 

două grupe, cea experiment, CSS „Nicu-Gane” Fălticeni şi cea martor, LPS Piatra-

Neamţ am considerat necesar să testăm, folosindu-ne de analiza video, o serie de 

procedee tehnice, folosite cu un procentaj sporit în cadrul jocului de volei, după 

cum urmează: 

1. Pasă cu două mâini de sus  între zonele 2-3 din minge aruncata de antrenor; 

2. Preluare  cu două mâini de jos între zonele 2-3 din minge aruncata de antrenor; 

3. Serviciu în zona 1 sau 5; 

4. Atac pe direcţia elanului din minge aruncata de antrenor. 

Fiecare procedeu tehnic a fost defalcat în 5 faze, fiecare fază urmărind 

diferite acţiuni din interiorul procedeului cum ar fi: poziţia fundamentală; 

deplasare spre minge; contactul cu mingea; lucrul braţelor; lucrul celorlalte 

segmente şi finalizarea procedeului/acurateţea. 

Fiecare procedeu a fost executat de sportivi de zece ori si înregistrat, iar 

grupul de experţi a lucrat pe partea video, analizând, gestionând şi depistând 

greşelile de execuţie, apoi acestea au fost cuantificate în tabele. Pasul următor a 

fost crearea histogramelor şi graficelor aferente cercetării. În urma descoperirii 

greşelilor de execuţie, prin analiza procedeelor tehnice, studiind unghiurile care 

caracterizează mişcările, studiind valenţele antropometrice, defalcând procedeele 

tehnice în părţi constituente, am elaborat o serie de mijloace, cu scopul de a corecta 

greşelile de tehnică sesizate.  

Rezultatele obţinute se pot observa în Tabelul 5. şi în Figurile 3, 4, 5. 6. 

 



 
 

18 

Tabelul 5. Rezultatele testării  indicilor însușirii procedeelor tehnice obţinuţi  

de ambele grupe la testarea inițială și finală (n=15)   

Legendă:   E – Grupa experiment, M – Grupa martor   

n= 15;    Р  -      0,05;      0,01;      0,001.     r  = 0,553 

f = 28;      t  =   2,048     2,763      3,674                                

f = 14;      t  =   2,145     2,977      4,14 0                       

  

În cadrul testării procedeului tehnic Pasă cu două mâini de sus între zonele 2-3 

din minge aruncată de antrenor (Figura 3.), cele mai multe greşeli s-au înregistrat 

la fazele 1 - poziţia fundamentală şi 5 - lucrul celorlalte segmente şi finalizarea 

procedeului/acurateţea. O poziţie incorectă de aşteptare a mingii cu centrul de 

greutate foarte sus, caracterizată de rigiditate face ca biomecanica mişcării să nu 

fie lină. Biomecanica mişcării finale a braţelor este esenţială în imprimarea unei 

traiectorii corecte mingii. „Cupa” formată de palmele sportivului trebuie realizată 

corect, coroborată cu unghiul format de braţe cu planul solului şi cu mişcarea de 

resort a celorlalte segmente ale sportivului îmbunătăţesc randamentul execuţiei. În 

urma sesizării acestor probleme de tehnică, am elaborat o serie de exerciţii 

capabile să corecteze aceste greşeli.  

La testarea iniţială, valoarea obţinută de grupa martor este 41,04 greşeli de 

execuţie, cu o eroare medie de ±m=3,41. iar la testarea finală media aritmetică 

 

Nr. 

 

Procedeul tehnic 

 

Grupele   

şi 

statistica 

 

 

 

Indicatori statistici 

  T.I.   T.F. 
t Р 

   1 

Pasă cu două mâini 

de sus între zonele 2-3 

din minge aruncată 

de antrenor (greşeli) 

M 41,04±3,41 40,64±3,39 0,12 > 0,05 

E 40,62±3,40 31,04±3,24 3,05 < 0,01 

t 0,09 2,05 ― ― 

P > 0,05 < 0,05 ― ― 

 

2 

 

Preluare cu două 

mâini de jos între 

zonele 2-3 din minge 

aruncată de antrenor 

(greşeli) 

M 49,89±3,87 47,26±3,86 0,72 > 0,05 

E 49,04±3,85 36,00±3,80 3,60 < 0,01 

t 0,16 2,08 ― ― 

P > 0,05 < 0,05 ― ― 

   

3 

   

 

Serviciu în zona 1  

sau 5 (greşeli) 

M 42,31±3,21 40,06±3,18 0,74 > 0,05 

E 42,04±3,22 30,04±3,14 4,00 < 0,01 

t 0,06 2,24 ― ― 

P > 0,05 < 0,05 ― ― 

4 

Atac pe direcţia 

elanului din minge 

aruncată de antrenor 

(greşeli) 

 

M 41,75±3,23 39,68±3,19 0,68 > 0,05 

E 42,27±3,20 30,18±3,15 4,03 < 0,01 

t 0,11 2,12 ― ― 

P > 0,05 < 0,05 ― ― 

X m X m
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obţinută este 40,64 greşeli de execuţie, cu o eroare medie ±m=3,39. La acelaşi test, 

grupa experiment obţine la testarea iniţială o medie aritmetică de 40,62 greşeli de 

execuţie, cu o eroare medie de ±m=3,40, iar la testarea finală obţine o medie 

aritmetică de 31,04 greşeli de execuţie, cu o eroare medie de medie de ±m=3,24.  
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                                                1 - Gr. Martor          2 - Gr. Experiment 

Fig. 3.  Dinamica valorilor medii obţinute la procedeul tehnic 

„Pasă cu două mâini de sus  între zonele 2-3, din minge aruncata de 

antrenor” 

 

Analizând diferenţele dintre testările grupei martor, observăm că „t” calculat 

este 0,12, mai mic decât „t” tabelar, P>0,05, ceea ce dovedeşte faptul că diferenţe 

sunt nesemnificative între testări. În ceea ce priveşte testările grupei experiment, 

observăm că „t” calculat este 3,05, mai mare decât „t” tabelar, P<0,01, ceea ce 

arată că diferenţele între testări sunt semnificative în favoarea grupei experiment. 

Interpretând din punct de vedere statistico-matematic diferenţele dintre testările 

finale ale celor două grupe, observăm că „t” calculat este 2,05, mai mare decât „t” 

tabelar, P<0,05, fapt ce dovedeşte că diferenţele între cele două grupe sunt 

semnificative, grupa experiment obţinând rezultate mai bune faţă de grupa martor. 

Executarea corectă a procedeul tehnic - Preluare cu două mâini de jos între 

zonele 2-3, pentru câştigarea serviciului, este fapt determinat în procentajul de 

reuşită al echipei. Datorită vitezei cu care vine mingea, fie din serviciu, fie din 

atac, fie din ricoşeu, face din acest procedeu unul greu de gestionat. Greşelile de 

execuţie cel mai des întâlnite au fost la faza 2 – deplasarea spre minge, deseori 

sportivii nefiind capabili să ajungă în timp util în poziţia de apărare, fiind 

caracterizaţi de o biomecanică a mişcării greşită, poziţia nefiind stabilă, contactul 

pe sol fiind cu toată talpa sau doar cu un picior, braţele nefiind întinse şi apropiate. 

În abordarea metodologică am încercat să creştem viteza de deplasare şi de 

execuţie a jucătorilor, prin exerciţii atent alese, care să facă capabil jucătorul să 

execute corect în regim de viteză.  

În cadrul fazei 3 – contactul cu mingea, greşeala majoră întâlnită este 

unghiul format de braţe cu planul solului, de abordare a mingii. Dacă acest unghi 

nu este corect, dacă braţele nu sunt întinse şi apropiate, datorită vitezei mingii, 
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controlul este precar iar traiectoria acesteia este imprecisă. Din această cauză am 

considerat necesară o abordare analitică, axându-ne pe exerciţii care să confere 

jucătorilor un plus de stabilitate şi un plus de siguranţă, făcându-i capabili să 

abordeze cea mai bună poziţie în preluare de jos, în funcţie de varietatea fazei. 

Drept dovadă, la testarea finală, aceste mijloace şi-au dovedit eficacitatea.  

Prelucrând datele obţinute în urma testării procedeului tehnic Preluare cu 

două mâini de jos între zonele 2-3 din minge aruncată de antrenor (Figura 4.), 

observăm că valoarea medie a grupei martor, la testarea iniţială, este 49,89 greşeli 

de execuţie, cu o eroare medie ±m=3,87, iar la testarea finală, este 47,26 greşeli de 

execuţie, cu o eroare medie ±m=3,86. În ceea ce priveşte grupa experiment, la 

testarea iniţială, obţine o medie aritmetică de 49,04 greşeli de execuţie, cu o eroare 

medie ±m=3,85 iar la testarea finală obţine 36,00 cu o eroare medie ±m=3,80. 

Interpretând diferenţele dintre testările grupei martor, observăm că „t” calculat este 

0,72, mai mic decât „t” tabelar, P>0,05, ceea ce dovedeşte că diferenţe între testări 

sunt nesemnificative.  
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                                         1 - Gr. Martor          2 - Gr. Experiment 

Fig. 4.  Dinamica valorilor medii obţinute la procedeul tehnic  

„Preluare cu două mâini de jos  între zonele 2-3, din minge aruncata de 

antrenor”   

 

În ceea ce priveşte testările grupei experiment, observăm că „t” calculat este  

3,60, mai mare decât „t” tabelar, P<0,01, ceea ce dovedeşte o scădere cantitativă a 

greşelilor de tehnică, iar diferenţele între testări sunt semnificative. 

Analizând din punct de vedere statistic diferenţele dintre testările finale ale 

celor două grupe, observăm că „t” calculat este 2,08, maimare decât „t” tabelar, 

P<0,05, fapt ce dovedeşte că diferenţele între cele două grupe sunt semnificative, 

grupa experiment înregistrând mai puţine greşeli de execuţie decât grupa martor.  

În urma analizei literaturii de specialitate am ajuns la concluzia că într-un 

set, la acest nivel de vârstă, cel puţin şapte puncte sunt pierdute din cauza efectuării 

defectuoase a serviciului.  

Cele mai multe greşeli obţinute la procedeul tehnic Serviciu în zona 1 sau 5 

(Figura 5.) s-au înregistrat la faza „contactul cu mingea”. Din analiza video reiese 
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că majoritatea greşelilor de execuţie au fost făcute în urma greşirii unghiului de 

aruncare a mingii şi în urma lipsei de efect dat mingii prin flexia palmei în 

momentul contactului. Din aceasta cauză, în instruirea grupei experiment, am 

abordat o serie de mijloace a căror scop a fost corectarea acestor greşeli. Un rol 

important l-a avut orientarea în spaţiu a sportivului care l-a făcut capabil să arunce 

şi să lovească mingea în momentul oportun, caracterizând o execuţie reuşită. 

Sintetizând partea statistico-matematică, observăm că media aritmetică a 

grupei martor, la testarea iniţială este 42,31 greşeli de execuţie, cu o eroare medie 

±m=3,21 iar la testarea finală, este 40,06 greşeli de execuţie, cu o eroare medie 

±m= 3,18. Grupa experiment, la testarea iniţială, obţine o medie aritmetică de 

42,04 greşeli de execuţie, cu o eroare medie ±m=0,3,22 iar la testarea finală 30,04 

greşeli de execuţie, cu o eroare medie ±m=3,14. Interpretând diferenţele  dintre 

testările grupei martor, observăm că „t” calculat este 0,74, mai mic decât „t” 

tabelar, P>0,05, ceea ce indică că diferenţe între testări sunt nesemnificative. În 

ceea ce priveşte testările grupei experiment, observăm că „t” calculat este 4,00, mai 

mare decât „t” tabelar, P<0,01, ceea ce dovedeşte că diferenţele între testări sunt 

semnificative, în favoarea grupei experiment.  
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                                     1 - Gr. Martor          2 - Gr. Experiment 

Fig. 5. Dinamica valorilor medii obţinute la procedeul tehnic  

„Serviciu în zona 1 sau 5”   

 

Analizând din punct de vedere statistic diferenţele dintre testările finale ale 

celor două grupe, observăm că „t” calculat este 2,24, mai mare decât „t” tabelar, 

(P<0,05), fapt ce dovedeşte că diferenţele între cele două grupe sunt semnificative 

din punct de vedere valoric, în favoarea grupei experiment, aceasta înregistrând 

mai puţine greşeli de tehnică. 

În cadrul jocului de volei, procedeul tehnic de atac este definitoriu în 

câştigarea punctelor. În urma analizării din punct de vedere video a acestui 

procedeu împreună cu grupul de experţi, cu scopul de a corecta greşelile de 

tehnică, am ajuns la concluzia că cele mai multe greşeli de execuţie se întâlnesc la 

fazele „contactul cu mingea”, unii sportivi lovind mingea cu antebraţul sau cu 
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vârful degetelor, ceea ce denotă o slabă apreciere a traiectoriei unui obiect în 

mişcare, o proastă orientare în spaţiu şi incapacitatea de a anticipa poziţia mingii şi 

„lucrul celorlalte segmente şi finalizarea procedeului/acurateţe”, atacul fiind ori în 

fileu ori în afara terenului, sau biomecanica mişcării finale fiind incorectă, se 

atinge fileul. În acest scop am intervenit cu un set de exerciţii pentru a corecta 

aceste greşeli de execuţie. 

 Astfel, în cadrul procedeului „Atac pe direcţia elanului” (Figura 6.) media 

aritmetică a grupei martor, la testarea iniţială este 41,75 greşeli de execuţie, cu o 

eroare medie ±m=3,23 iar la testarea finală, este 39,68 greşeli de execuţie, cu o 

eroare medie ±m= 3,19. Grupa experiment, la testarea iniţială, obţine o medie 

aritmetică de 42,27 greşeli de execuţie, cu o eroare medie ±m=3,20 iar la testarea 

finală 30,18 greşeli de execuţie, cu o eroare medie ±m=3,15  
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                             1 - Gr. Martor          2 - Gr. Experiment 

Fig. 6. Dinamica valorilor medii obţinute la procedeul tehnic 

„Atac pe direcţia elanului, din minge aruncată de antrenor” 

 

Interpretând diferenţele dintre testările grupei martor, observăm că „t” 

calculat este 0,68, mai mic decât „t” tabelar, P>0,05, ceea ce indică că diferenţe 

între testări sunt nesemnificative. În ceea ce priveşte testările grupei experiment, 

observăm că „t” calculat este 4,03, mai mare decât „t” tabelar, P<0,01, ceea ce 

dovedeşte că diferenţele între testări sunt semnificative, în favoarea grupei 

experiment. 

Analizând din punct de vedere statistic. diferenţele dintre testările finale ale 

celor două grupe, observăm că „t” calculat este 2,12, mai mare decât „t” tabelar, 

P<0,05, fapt ce dovedeşte că grupa experiment obţine valori mai bune, 

micşorându-se esențial numărul de greşeli de execuție tehnică. 

De fapt, corectarea greșelilor de executare a elementelor și procedeelor 

tehnice nu este altceva decât îmbunătățirea tehnicii propriu zise de joc, iar 

rezultatele înregistrate în acest sens au fost cât se poate de concludente, în mod 

special la sportivii din grupa experimentală. Astfel, numărul de greșeli la finalul 

experimentului pedagogic s-a redus esențial față de rezultatele inițiale, fapt 

demonstrat de calculele statistice pentru fiecare element și procedeu tehnic în 
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parte. Prin urmare, metodologia experimentală propusă este una destul de eficientă, 

în cazul dat cu referință la compartimentul „pregătire tehnică”. 

 

 CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

1. Analiza și generalizarea datelor literaturii de specialitate pe problemele 

pregătirii sportivilor juniori a scos în evidență faptul că actualmente în practica 

instruirii acestora se aplică un șir de metodici de optimizare a procesului de 

pregătire. Cu toate acestea, metoda analizei video se aplică foarte rar, deși 

eficiența acesteia este apreciată de majoritatea specialiștilor. 

2. Studiind izvoarele de specialitate, care au abordat jocul de volei, distingem 

faptul că majoritatea specialiştilor din domeniu recunosc valoarea teoretico-

metodică a analizei video în pregătirea voleibaliștilor juniori considerând-o un 

mijloc complementar în obţinerea performanţei sportive. În același timp, practic 

nu se întâlnesc cercetări fundamentale ce ar trata problema în cauză în pregătirea 

voleibaliștilor juniori. 

3. Conform datelor literaturii de specialitate vârsta de 15-16 ani este una destul 

de dificilă pentru performanţă, inclusiv și în jocul de volei. În acest interval, la 

băieţi intervine pubertatea, unde apar creşteri rapide la nivel antropometric, 

funcţional, segmentele corpului cresc mai rapid, muşchii se alungesc, iar în 

colaborare cu celelalte probleme aferente vârstei, dau o dereglare a tehnicii de 

joc. Anume din aceste cauze am considerat necesară abordarea acestei categorii 

de vârstă în cercetarea noastră. 

4. Analiza rezultatelor chestionării specialiștilor din domeniu a demonstrat 

faptul că 87% dintre cei intervievaţi consideră că folosind analiza video poate 

influența pozitiv sporirea nivelului calitativ a jocului de volei voleiului. În același 

timp marea majoritate dintre aceștea nu folosesc în practică metodologia dată 

aducând diferite argumente ce țin de dotarea materială, complexitatea acesteia și 

altele. 

5. Datele obținute în urma experimentului constatativ, au demonstrat faptul că 

rezultatele obţinute de grupa martor şi de cea experimentală, cu referință la 

parametrii motrici, funcționali și tehnici, sunt destul de apropiate, diferențele 

dintre acestea fiind nesemnificative din punct de vedere statistic (P>0,05), fapt ce 

indică la omogenitatea grupelor implicate în experimentul pedagogic.  

6.  Rezultatul experimentului pedagogic de bază a demonstrat foarte clar 

eficiența aplicării analizei video în procesul de instruire a voleibaliștilor juniori de 

15-16 ani. Acest fapt se conturează destul de bine în cadrul analizei probelor 

motrice, unde ambele grupe au înregistrat creșteri semnificative, însă, cu o 

pondere mai sporită din punct de vedere statistic în grupa experimentală. Cele 

mai concludente rezultate în acest sens, la grupa experimentală, au fost 
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înregistrate la probele de „Săritură de pe loc cu două mâini” (t=3,26, P<0,01), 

„Flexibilitate frontală” (t=3,86, P<0,01), „Triplă săritură de pe două pe două 

picioare” (t=3,89, P<0,01) şi „Deplasare 6m x 5 repetări” (t=4,35, P<0,001).  

7. Convingătoare au fost și rezultatele testării finale a parametrilor funcţionali 

şi senzomotorii, tendința fiind aceiași ca și în cazul testării fizice și 

antropometrice, unde grupa experimentală a fost superioară față de grupa martor 

la toți parametrii testați. În acest context, în grupa experimantală s-au înregistrat 

următoarele rezultate: Frecvenţa cardiacă, t=4,59, P<0,001, Testul de coordonare 

psihomotorie, t=3,00, (P<0,01), Testul Matorin, t=4,21, (P<0,001), Testul 

Romberg, t=4,20, (P<0,001), Indicele de refacere Dorgo, t=2,43,( P<0,05), Testul 

Ruffier, t=3,63, (P<0,01). 

8. În urma aplicării raţionale a programului experimental, cu scopul de a spori 

nivelul pregătirii tehnice a voleibaliștilor juniori de 15-16 ani, s-au înregistrat 

rezultate foarte convingătoare în acest sens, în special în grupa experimentală, 

unde numărul de greșeli la finalul experimentului pedagogic a foarte redus, fapt 

ce a dus la sporirea nivelului însușirii calitative a elementelor și procedeelor de 

joc. Rezultatele grupei experimentale au fost superioare față de cele din grupa 

martor la majoritatea probelor evaluate, iar cele mai semnificative dintre acestea 

au fost în cazul probelor:  „Pasa cu două mâini de jos între zonele 2-3”, t=3,05, 

(P<0,01), „Preluarea cu două mâini de jos între zonele 2-3”, t=3,60, (P<0,01), 

„Serviciul în zona 1 sau 5”, t=4,00, (P<0,01) și „Atac pe direcţia elanului din 

minge aruncată de antrenor”, t=4,03, (P<0,01). 

9.  Astfel, rezultatele înregistrate în cadrul experimentului pedagogic ce 

vizează sporirea nivelului pregătirii tehnice a voleibaliștilor juniori de 15-16 ani, 

ne permit să menționăm faptul, că ipoteza ștințifică înaintată la începutul 

cercetărilor a fost confirmată pe deplin. 

Astfel, problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat o 

constituie îmbunătățirea metodologiei pregătirii voleibaliştilor juniori de 15-16 

ani, prin intermediul analizei video, în vederea prevenirii și corectării greșelilor 

de tehnică specifice principalelor procedee tehnice din jocul de volei. 

 

**** 

Ca urmare a analizei literaturii de specialitate, a desfăşurării demersului 

pedagogic, a rezultatelor obţinute în urma folosirii analizei video în cadrul 

optimizării nivelului pregătirii tehnice a voleibaliștilor juniori de 15-16 ani, am 

formulat următoarele recomandări practico-metodice: 

 Metodologia experimentală propusă poate fi elaborată și aplicată în practică  

având la dispoziție aparate video cu o viteză sporită de înregistrare a execuției 

elementelor și procedeelor tehnice de joc. 
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 Aplicarea modelului experimental de pregătire tehnică a voleibaliștilor 

juniori de 15-16 ani folosind preponderent analiza video trebuie făcut în 

concordanță cu cerințele actuale ale Federației de specialitate. 

 Procesul intructiv-educativ la voleibaliștii juniori de 15-16 ani, trebuie să fie 

realizat în funcție de potenţialul biofizic şi tehnic al jucătorilor şi de raţionalizarea 

factorilor antrenamentului sportiv în actele de planificare (macrociclu) cu punerea 

accentului pe analiza video. 

 În momentul fundamentării macrociclurilor, trebuie să se acorde mai multă 

atenţie antrenamentului individualizat, accentul trebuie pus pe dezvoltarea 

calităţilor motrice combinate iar concomitent trebuie perfecţionate principalele 

procedee tehnice, aceste lucruri conferă, fără îndoială, un plus calitativ fiecărui 

jucător și desigur întregii echipe. 

 Prin intermediul analizei video procedeele tehnice trebuie defalcate, studiate 

în amănunt, iar toate greşelile de execuţie trebuie notate într-o foaie de observaţie 

şi prelucrate împreună cu sportivii. 

 Pentru ca sportivii să poată înțelege și corecta mai ușor greșelile de tehnică 

făcute în perioada competițională,  săptămânal, în ziua în care se pune accent pe 

refacere, trebuie discutat și analizat prin intermediul analizei video meciul 

anterior, din toate punctele de vedere.  

 Rezultatele oferite de analiza video va permite selectarea eficientă a 

mijloacele folosite în cadrul antrenamentului sportiv punând accentul pe tipurile 

de exerciții, pe dozare și pe intensitatea efortului, în funcție de particularitățile 

sportivilor.  

 Este indicat să conștientizăm jucătorii, din punct de vedere teoretic, aceştia 

trebuie să realizeze faptul că o îmbunătăţire din punct de vedere a execuției 

tehnice a elementelor și procedeelor de joc reprezintă premisa principală a 

succesului în orice probă de sport, inclusiv și în jocul de volei. 
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ADNOTARE  

Onesim Florin: Pregătirea tehnică a voleibaliștilor juniori prin aplicarea 

analizei video: teză de doctor în științe pedagogice. Chişinău, 2016. 

Structura tezei: Introducere, trei capitole, Concluzii generale și 

Recomandări, Bibliografie din 208 titluri, 20 anexe, 136 pagini text de bază, 62 

figuri și 20 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 7 lucrări științifice.       

Cuvinte cheie: pregătirea tehnică, corectarea greşelilor, joc de volei, 

procedee tehnice, analiză video, metode de corectare, metodologie, metode de 

antrenament, juniori, particularități psiho-motrice și biologice. 

Domeniul de studiu: pedagogie; 

Scopul cercetării îl constituie stabilirea fundamentelor teoretice şi 

metodologice privind pregătirea tehnică a voleibaliștilor juniori de 15-16 ani prin 

intermediul analizei video. 

Obiectivele lucrării:  

1. Studierea bazelor teoretice şi metodologice în sistemul de pregătire sportivă 

a voleibaliștilor juniori de 15-16 ani. 

2.   Scoaterea în evidență a nivelului pregătirii sportive a voleibaliștilor juniori 

de 15-16 ani   la nivel național. 

3.   Elaborarea şi verificarea experimentală a metodelor pregătirii tehnice în 

jocul de volei prin intermediul mijloacelor caracteristice analizei video.  

4.  Argumentarea experimentală a eficienței aplicării analizei video în 

pregătirea tehnică a voleibaliștilor juniori de 15-16 ani. 

   Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în faptul că cercetarea în cauză 

își propune depistarea unor metode și mijloace noi privind pregătirea tehnică a 

voleibaliștilor juniori prin intermediul programului de analiză video.   

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat constituie 

îmbunătăţirea metodologiei pregătirii voleibaliştilor juniori de 15-16 ani, prin 

intermediul analizei video, în vederea prevenirii și corectării greșelilor de tehnică 

specifice principalelor procedee tehnice din jocul de volei. 

Semnificaţia teoretică a lucrării reiese din faptul că prin intermediul 

implementării analizei video, s-a obţinut un nou model de antrenament, care îşi 

are finalitatea în sporirea nivelului pregătirii tehnice  al voleibaliștilor juniori de 

15-16 ani. 

Valoarea aplicativă a lucrării este dată de posibilitatea aplicării în practică a  

metodologiei pregătirii tehnice a voleibaliștilor juniori prin intermediul aplicării 

analizei video de către profesorii/antrenorii de volei într-un timp foarte scurt şi cu 

resurse materiale reduse.  

   Aprobarea rezultatelor științifice. Implementarea metodologiei propusă 

de noi, în cadrul antrenamentului, s-a realizat pe grupa experiment  C.S.S. „Nicu-

Gane” Fălticeni şi pe grupa martor LPS Piatra-Neamţ. Datele obţinute în urma 

cercetării ştiinţifice au fost prezentate în diferite materiale editate în culegerile 

Conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale din România şi Republica 

Moldova. Rezultatele sunt disponibile şi pot fi consultate în procesul de instruire 

şi antrenament al voleibaliştilor juniori.  
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АННОТАЦИЯ 

Онесим Флорин: Техническая подготовка волeйболистов юниоров с 

применением анализа видео: диссертация на соискание степени доктора 

педагогических наук. Кишинэу, 2016. 

Структура диссертации: введение, три главы, общие выводы и 

рекомендации, библиография – 208 названий, 20 приложений, 136 страниц 

основного текста, 62 рисунков, 20 таблиц. Полученные результаты опубликованны 

в 7 научных работ.  

Ключевые слова: техническaя подготовка, исправление ошибок, игра в 

волейбол, технические приемы, видео анализ, методы исправления, методология, 

методы тренировки, юниоры, психо-физичекие и биологические особенности. 

Область исследования: педагогика. 

Цель исследования является определение теоретической и методологической 

базы  технической подготовки волейболистов юниоров 15-16 лет посредством 

анализа видео. 

Задачи диссертации:  

1. Изучение теоретических и методологических основ системы спортивной 

подготовки  волейболистов юниоров 15-16 лет. 

2. Выявить уровень спортивной подготовленности волейболистов юниоров 15-16  

лет на национальном уровне. 

3.Разработка и экспериментальное обоснование методологии технической    

подготовки игры в волейбол  посредством анализа видео. 

4.Экспериментальное обоснование эффективности применения анализа видео в 

технической подготовки  волейболистов юниоров 15-16 лет. 

Научная новизна и оригинальность работы состоит в том, что данное 

исследование предлагает выявление эффекетивных средств и методов для 

техничекской подготовки волейболистов юниоров с применением анализа видео. 

Научная проблема в изучаемой области заключается в улучшении 

методологии подготовки волейболистов юниоров 15-16 лет посредством 

применением анализа видео с целью  предупреждения и исправления технических 

ошибок при выполнении основных технических приѐмов игры в волейбол. 

Теоретическая значимость работы предопределена тем, что путем 

внедрения видео анализа, получeна новая модель тренировки, целью которой 

является повышения  уровня ткхнической подготовленности волейболистов 

юниоров 15-16 лет. 

Практическая значимость работы определена возможностью и 

доступностью применения разработанной метологии ткхнической подготовки 

волейболистов юниоров с применением анализа видео тренерами-преподавателями 

по волейболу за максимально короткий срок и с минимальными материальными 

ресурсами. 

Внедрение научных результатов. Внедрение предложенной методологии в 

тренировочном процессе была осуществлена с экспериментальной группой ССК 

«Никулче-Гране» из Фэлтичены и с конрольной группой ЛСП Пятра Нямц. 

Полученные результаты исследования были представлены в различных научных 

материалах, опубликованных в сборниках национальных и международных 

научных конференциях в Румынии и Республике Молдова. Результаты доступны и 

могут быть консультированы и внедрены в процессе обучения и тренировке 

волейболистов.  
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ANNOTATION 

Onesim Florin: The technical preparation of junior volleyball players through 

video analysis application. PhD thesis in pedagogy. Chişinău, 2016 

Thesis structure: Introduction, Three chapters, General conclusions and 

recommendations, Bibliography of 208 titles, 20 annexes, 136 pages of main text, 

62 figures and 20 tables. The results are published in 7 scientific papers. 

Keywords: technical training, mistakes correction, volleyball game,  

training methods, video analysis, correction methods, methodology, training 

methods,  juniors, psychomotor and biological particularities. 

Field of study:  pedagogy; 

The purpose of the research:  Setting theoretical and methodological 

foundations on 

the technical preparation of the 15-16 years old volleyball players trough video 

analysis.    

Objectives of the research:  

1.Study of theoretical and methodological foundations in the technical preparation 

system of the 15-16 years old volleyball players; 

2.Highlighting the level of sports training of the 15-16 years old volleyball players, 

at national level; 

3.Development and experimental verification of methods, in the game of volleyball 

through the means that characterize video analysis; 

4. The experimental efficiency argumentation of video analysis application in the 

technical preparation of the 15-16 years old volleyball players; 

Scientific novelty is that the research in question aims detect those new 

means and methods regarding the technical preparation of  the 15-16 years old 

volleyball players through video analysis program. 

Important scientific problem addressed in the field of research is the real 

improvement methodology of training volleyball players (cadets 15-16 years), 

through video analysis program, in order to top prevent and correct the main 

techniques that are specific to the game of volleyball. 

The theoretical significance of the work comes from the fact that through 

the implementation of video analysis and resources created by this, we obtained a 

new training model, relatively individualized, which has its purpose in maximizing 

potential of the volleyball player. 

The value of the work is given by the possibility of applying the developed 

methodology and the practical and methodological recommendations for all 

volleyball coaches with great ease. 

Approval of the scientific results: Implementation of the proposed new 

methodology was performed on experimental group, CSS " Nicu Gane" Fălticeni , 

and the control group LPS Piatra Neamt Data from pedagogical approach were 

presented in different scientific material published in national scientific 

conferences and International collections in Romania and the R. Moldova. Results 

are available and can be implemented in the training process and training of 

volleyball players. 
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