Educaţia fizică şi sportul adaptat - noţiuni de didactică

Realizarea unei programe (curriculum) adresate persoanelor cu cerinţe educative
speciale reprezintă o provocare pentru toţi cei implicaţi în procesul de recuperare,
readaptare şi integrare deoarece această misiune ridică multe probleme ce derivă din
complexitatea fenomenului.
În programarea conţinuturilor de instruire şi a serviciilor destinate persoanelor cu
nevoi speciale, se conturează trei direcţii importante:
1.rezolvarea a cât mai multe probleme cu costuri minime;
2.modificări şi reforme în educaţie, cauzate schimbărilor pe plan naţional sau de
tendinţele internaţionale;
3.schimbări rapide în tehnologie, acumulări de informaţii care influenţează programul,
personalul implicat şi serviciile, în aceeaşi măsură.
Pentru a elabora un curriculum eficient, este necesar:


să se identifice criteriile de îmbunătăţire a calităţii vieţii;



să se stabilească un sistem de instruire bazat pe obiective;



să se creeze o bază de date la nivel naţional şi internaţional.
Proiectarea instruirii
Pentru realizarea obiectivelor educaţiei fizice şi sportului adaptat este foarte

importantă capacitatea profesorului de a controla următoarele variabile ale instruirii:


particularităţile subiectului prin cunoaşterea acestora;



modificarea deprinderilor motrice în sensul creşterii accesibilităţii lor pentru

persoanele în cauză;


adaptarea ramurilor de sport prin modificarea echipamentelor și a regulilor de
joc.

Particularităţile subiectului
Este una dintre variabilele ce presupun din partea profesorului o informare atentă
asupra tipului de deficienţă, etiologiei acesteia şi nivelul de dezvoltare a capacităţii
motrice a subiectului.
În funcţie de aceste particularităţi profesorul va decide:


stilul de instruire pe care îl va adopta: structurat, direct sau nondirectiv, euristic;



condiţiile de mediu, respectiv tipul de deprinderi care vor fi însuşite: deschise-

închise, în funcţie de influenţele care se doresc să se exercite asupra subiecţilor;


materiale didactice, echipamente necesare, adaptate tipului de deficienţă;



mărimea grupului în care se vor desfăşura activităţile de educaţie fizică şi sport;



motivaţia care angrenează persoanele cu deficienţe în practicarea exerciţiilor
fizice.
Modificarea tehnologiei didactice.
Profesorul trebuie să ştie că fiecare categorie de deficienţă impune o serie de

modificări a tehnologiei didactice, modificări în scopul facilitării receptării mesajelor
educaţionale de către subiecţi. Astfel, în cazul deficienţilor senzoriali se pune problema
valorificării simţurilor valide, care oferă modalităţi compensatorii de învăţare (pentru
persoanele cu deficienţă de vedere, se vor utiliza predominant stimuli auditivi şi tactili –
kinestezici), în timp ce pentru cei cu deficienţe fizice se va pune accent pe solicitarea
segmentelor valide.
Modificarea ramurilor desport
Accesibilitatea, ca principiu general de instruire, se va traduce în cazul
persoanelor cu deficienţe şi prin modificarea regulamentelor de practicare a ramurilor
de sport.
Aceasta se poate realiza în următoarele direcţii:


adaptarea suprafeţelor de joc (dimensiuni, suprafaţă);



modificarea echipamentelor (mingi mai uşoare, mingi sonore), modificarea

înălţimii fileului, a mesei de joc pentru tenis de masă;


modificarea regulilor de joc, a numărului de jucători din echipă, menţinând însă

unele reguli de bază.
Toate aceste aspecte legate de creşterea accesibilităţii practicării diferitelor
ramuri de sport de către subiecţi solicită din plin creativitatea profesorului şi chiar a
practicanţilor.
Principii didactice adaptate instruirii persoanelor cu cerinţe educaţionale
speciale
Principiul aplicării teoriei compensaţiei în procesul instruirii
La ora actuală una dintre principalele preocupări în psihopedagogia specială este
aceea de a studia aplicarea teoriei compensaţiei în procesul de învăţământ. Analizând
specificul dezvoltării copiilor cu deficienţe, (Gh. Radu, 1999) defineşte compensaţia
drept “proces de dezvoltare, în condiţiile căruia se formează noi sisteme dinamice de
legături condiţionate; au loc diferite substituiri; se produc corelări şi refaceri ale unor
funcţii distruse sau nedezvoltate; se formează modalităţi de acţiune şi însuşire a
experienţei sociale; se dezvoltă capacităţi fizice şi mintale şi personalitatea copilului în
ansamblul său”.
În procesul de învăţământ rolul compensaţiei este studiat din perspectiva
formelor de bază ale acesteia şi anume:


suplinirea unei funcţii pierdute prin activitatea altora; această formă are o

pondere însemnată în dezvoltarea copiilor cu deficienţe senzoriale;


restructurarea funcţională a activităţii oricărui organism lezat, în condiţiile

specifice impuse de prezenţa oricărei deficienţe.

Pornind de la ideea conform căreia adaptarea compensatorie poate avea loc
doar în cadrul unei intervenţii educaţionale corect dirijată, (Gh. Radu, 1999) consideră
că specialiştii trebuie să aibă în vedere o serie de principii. În contextul specific al
practicării exerciţiilor fizice, aceste principii vor dobândi note specifice.
1. Principiul integrării şi ierarhizării.
Presupune cunoaşterea şi favorizarea în procesul de instruire a unor raporturi
dinamice

de

subordonare,

succesiune,

sincronizare

între

diferite

laturi

ale

comportamentului. Aceste raporturi pot avea loc doar în contextul interacţiunii dintre
individ şi mediul social. În consecinţă dezvoltarea compensatorie în plan biologic şi
psihic poate avea loc doar într-un mediu social – educaţional favorabil.
Educaţia fizică şi sportul creează situaţii de instruire care solicită persoana cu
deficienţă să acţioneze motric în grup, să respecte libertatea de mişcare a celuilalt, să
se descopere în noi ipostaze. Astfel copiii cu deficienţele fizice, mintale sau emoţionale
trebuie trataţi la fel ca oricare alt subiect, mai ales atunci când tendinţa generală este de
a-l integra în activităţi, alături de subiecţii lipsiţi de deficienţe. Cerinţele educative
generale nu diferă în mod fundamental de cele clasice şi se rezumă la oportunităţi mai
mari de mişcare, de exersare, de practică, ceea ce presupune prezenţa încurajării
permanente şi a unei instruiri competente de specialitate. În acest fel, ajustarea socială
se va realiza fără sincope în interiorul condiţiei limitante a copilului.
Subliniem faptul că specialistul se va concentra asupra abilităţilor subiectului pe
care le va pune în valoare şi mai puţin pe dizabilităţile acestuia. Acceptarea de către
societate a subiectului va antrena după sine şi acceptarea propriei condiţii.
În concluzie, cheia succesului este să acorzi libertate în interiorul limitelor.

2. Principiul determinismului
Presupune acţiunea unor factori externi asupra dezvoltării individului, prin
intermediul factorilor interni. Acest principiu impune recunoaşterea faptului că influenţa
procesului educaţional asupra individului depinde de particularităţile sale de creştere şi
dezvoltare. În acest context se evidenţiază importanţa respectării principiului
accesibilităţii dus până la individualizare. Astfel, activitatea de educaţie fizică şi sport
desfăşurată cu persoana deficientă impune reconsiderări ale proiectării şi planificării
instruirii.
3. Principiul activismului.
Respecarea acestui principiu este decisivă în favorizarea restructurării
compensatorii a schemelor funcţionale ale organismului afectat.
4. Principiul unităţii
Scoate în evidenţă faptul că dezvoltarea compensatorie poate avea loc doar în
condiţiile în care există o abordare echilibrată a tuturor laturilor personalităţii. Astfel,
activităţile intelectuale, cele psihomotrice, cele de educaţie fizică şi sport trebuie să aibă
puternică legătură între ele.
5. Principiul analizei şi sintezei.
Dat fiind faptul că activitatea analitico-sintetică este afectată adesea la copiii cu
deficienţe, procesul de învăţământ trebuie să îşi propună o serie de influenţe
stimulatoare în acest sens. Deşi progresele sunt mai greu de obţinut cu deficienţii
mintali, exersarea unor modele pozitive formează în cortex scheme de acţiune eficiente,
corecte care pot sta la baza utilizării comportamentelor dorite.

Principii didactice în educaţie fizică şi sport adaptat
A. Principul participării conştiente şi active.
Acest principiu exprimă faptul că orice proces de învăţare trebuie să aibă la bază
asimilarea activă, reflectată de refacerea permanentă a vechilor structuri cognitive, prin
integrarea noilor informaţii. În cazul copiilor cu deficienţe, mai ales cu deficiențe mintale
şi auditive, raportarea lor la procesul de învăţare este diferită. Astfel, copiii pot fi:
hipoactivi (lenţi, dezinteresaţi, nemotivaţi) sau, dimpotrivă hiperactivi (precipitaţi,
necontrolaţi, repeziţi).
În acelaşi timp, la deficientul mintal participarea activă este îngreunată şi din
cauza insuficienței înţelegerii conţinuturilor şi recurgerii la învăţarea mecanică. În aceste
condiţii, procesul de acomodare se desfăşoară cu dificultate, modificarea vechilor
cunoştinţe prin integrarea unor noi informaţii realizându-se într-un ritm foarte lent.
B. Principiul unităţii dintre senzorial şi raţional, dintre concret şi abstract.
Se referă la importanţa asigurării unei baze intuitive cât mai largi în procesul
învăţării, astfel încât pe baza informaţiilor perceptive să se elaboreze generalizări şi să
se formeze reprezentări cu care persoana deficientă să opereze pe plan mental. Astfel,
percepţia la persoanele deficiente este globală, săracă, nedeferenţiată, incompletă, cu
goluri, în timp ce reprezentările sunt înguste, rigide şi dezorganizate.
La persoanele cu deficienţe, intuiţia joacă un rol compensator în învăţare, prin
faptul că stă la baza formării unor reprezentări active, cu care să se poată opera în plan
conceptual. Respectarea acestui principiu presupune asigurarea condiţiilor de învăţare
multisenzorială.

C. Principiul însuşirii temeinice şi a durabilităţii rezultatelor obţinute.
Acest principiu subliniază importanţa ordonării şi încadrării cunoştinţelor
transmise subiecţilor în sisteme cu posibilităţi de actualizare. Respectarea acestui
principiu presupune:


înţelegerea cunoştinţelor şi nu memorarea mecanică a acestora;



crearea unor situaţii variate de aplicare a cunoştinţelor dobândite;



asigurarea unui număr suficient de mare de repetări, astfel încât să se

asigure fixarea cunoştinţelor;


pregătirea şi realizarea evaluărilor parţiale şi finale.

D. Principiul accesibilităţii
Respectarea acestui principiu presupune:


cunoaşterea particularităţilor psiho-motrice ale persoanelor cu deficienţe şi

stabilirea strategiilor didactice corespunzătoare,


tratarea diferenţiată şi individualizată,
Importanţa stabilirii nivelului optim al cerinţelor exprimate de procesul de

învăţământ faţă de copiii cu deficienţe rezultă din fenomenele care pot apărea în cazul
neadaptării exigenţelor la particularităţile acestora,


învăţarea mecanică, suprasolicitarea, scăderea interesului, absenteismul,

atunci când cerinţele sunt prea mari,


dezinteres, indisciplină, apariţia unor preocupări colaterale, atunci când

cerinţele sunt sub nivelul posibilităţilor copiilor.
În afara principiilor mai sus amintite, în sportul adaptat (care implică şi activităţi
competiţionale şi deci antrenament sportiv) intervin şi unele aspecte specifice, cum ar
fi:

Principiul individualizării în activitățile fizice adaptate
Se bazează atât pe tipul de deficienţă şi gradul acesteia, cât şi pe reactivitatea
subiectului la efort, plecând de la premise că subiectul cu nevoi speciale este o
individualitate care se adaptează eforturilor conform particularităţilor sale. Acest
principiu se referă la situaţiile din concurs, din antrenamente, după antrenamente,
înainte de efort şi post efort. Datele trebuie cunoscute longitudinal, pentru a lua decizii
în conformitate cu starea reală, biologică şi psihologică în care se află sportivul.
Individualizarea se bazează şi pe informaţiile subiective şi reactivitatea psihică la stimuli
speciali, la sugestii şi efectul placebo.
Principiul adaptării (readaptării) progresive la tipul de solicitare programat
sau gradarea efortului.
Adaptarea progresivă presupune gradarea efortului pe baza regulilor cunoscute,
de la uşor la greu, de la simplu la complex, de la cunoscut la necunoscut, oferind
organismului sportivului deficient posibilitatea obişnuirii cu anumite tipuri de solicitare. În
activitatea practică se procedează iniţial la creşterea volumului de lucru, cu scopul
creşterii capacităţii aerobe a organismului şi realizarea unor acumulări cantitative, ce fac
posibilă creşterea ulterioară a intensităţilor şi salturilor calitative. Având în vedere
complexitatea antrenamentului, se impune programarea unor lecţii cu tematică diferită:
 de pregătire fizică generală şi specifică;
 de pregătire tehnică sau tehnico-tactică;
 de dezvoltare a posibilităţilor anaerobe sau aerobe, găsindu-se forma potrivită de
îmbinare a acestora în scopul obţinerii unui randament cât mai bun.
Spre exemplu, volumul (pe segmente valide), la care sunt supuşi sportivii în
fotoliul rulant, poate fi superior ca valoare celui întâlnit în lucrul cu sportivii valizi,
deoarece solicitările cardio-vasculare sunt mult mai reduse. Progresul şi la această
categorie de subiecţi este dat de intensitatea efortului; învăţarea unor noi elemente şi

procedee tehnice sau acţiuni tehnico-tactice şi creşterea intensităţii se face pe baza
volumului.
Principiul ciclicităţii antrenamentului
Are la bază alternarea efortului cu odihna şi se aplică mai ales la subiecţii
angrenaţi în activitatea sportivă de performanţă (Special Olympics, Paralympics).
Ciclicitatea este prezentă în toate structurile antrenamentului, începând de la lecţii,
microcicluri şi mezocicluri creând astfel premisele aplicării altui principiu şi anume cel al
sistematizării. Caracterul ciclic determină succesiunea lecţiilor, ordinea modificării
efortului sub raportul volumului, volumului intensităţii şi complexităţii, precum şi celelalte
componente ale sistemului de antrenament.
Prin urmare ciclicitatea este dată de legile obiective ale raportului dintre solicitare
şi refacere şi de condiţiile adaptării de lungă durată, în scopul dezvoltării capacităţii de
performanţă. În sportul adaptat de performanţă, forma sportivă determină ciclicitatea
antrenamentului, caracterul fazic al acesteia constituind şi baza naturală a periodicizării
acestuia. Astfel, fazei de obţinere a performanţei sportive îi corespunde perioada
pregătitoare, fazei de valorificare perioada competiţională, iar celei de pierdere sau
scoatere din formă perioada de tranziţie. Acest ciclu se repetă de la un an la altul dar la
un nivel superior calitativ şi cantitativ. Repausul, refacerea şi recuperarea fac parte
integrantă din antrenament indiferent de nivelul de pregătire al sportivului.
Refacerea poate fi:


refacere în cadrul microciclurilor sau în planul de pregătire individual al

sportivului;


refacerea în cursul unui ciclu de pregătire (mezociclu) care se referă la

repausul relativ, respectiv la odihna activă care constă în desfăşurarea unei activităţi cu
volume şi intensităţi medii şi mici;



refacerea în cadrul perioadei de tranziţie, în care, pe lângă mijloacele de

refacere balneo-fizio-hidro-terapice, se folosesc sporturile complementare, în afara
cazurilor de îngrijire medicală ce interzice practicarea altor activităţi sportive.
Principiul motivaţiei
Motivaţia este înţeleasă ca ansamblul de motive cu rol de dinamizare a conduitei
subiectului. Tinerii din zilele noastre practică sportul din diverse motive aşa cum le
prezintă Dragnea, 1996:


Nevoi motorii:


nevoia de a consuma energie;



nevoia de mişcare;



Afirmarea de sine;



Căutarea compensaţiei;


complementară şi de echilibrare;



pentru surmontare;



pentru substituire;
Tendinţe sociale;




nevoia de afiliere;



dorinţa de integrare;
Interesul pentru competiţie;




nevoia de succes;



nevoia de a se compara cu alţii;



nevoia de neprevăzut;



trăirea emoţiilor concursului;



Dorinţa de a câştiga;



Aspiraţia de a deveni campion;



Dorinţa de emulaţie;



Dragostea pentru natură;



Atracţia către aventură.
Se poate observa că motivele practicării activităţilor sportive de către

persoanele cu nevoi speciale sunt diferite, cel mai frecvent întâlnindu-se căutarea
compensaţiei şi nu numai, ceea ce explică diversitatea şi complexitatea personalităţii
acestora.
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