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Argument privind folosirea instruirii programate în jocul
de volei
Această lucrare îşi propune ca pe lângă caracterul de cercetare
ştiinţifică, să aibă şi o legătură pronunţată cu activitatea practică, concretă,
de creştere a performanţelor sportive în jocul de volei.
Jocul de volei este caracterizat printr-o înlănţuire de reacţii motrice
individuale şi colective, executate cu mare viteză, forţă şi precizie pentru
rezolvarea situaţiilor variabile de joc.
De asemenea jocul de volei se caracterizează prin varietatea acţiunilor
de joc, prin perfecţionarea continuă a acţiunilor, prin punct de lovire a
mingii din ce în ce mai înalt, prin creativitate în construirea combinaţiilor de
atac şi apărare şi prin creşterea conţinutului emoţional al jocului.
Alegerea acestei teme este provocată spre a fi cercetată din însăşi
realitatea procesului de antrenament în jocul de volei la nivelul
începătoarelor, aflat în plin proces de schimbare, proces care a declanşat
fenomene similare în toate domeniile de activitate inclusiv în volei.
Încă de la începuturi şi până în prezent, a existat în permanenţă în
sportul de performanţă preocuparea pentru identificarea celor mai eficiente
mijloace de însuşire a tehnicii şi tacticii. Această preocupare de
perfecţionare a metodicii de pregătire se regăseşte în portofoliul antrenorilor
şi metodiştilor atât de la nivelul FRV, loturilor naţionale cât şi în cadrul
fiecărui club sportiv în parte.
În acest context am considerat necesar ca prin cercetarea pe care am
abordat-o să aduc contribuţii la optimizarea pregătirii tehnice prin
intermediul instruirii programate la voleibalistele începătoare (10-12 ani),
care în jocurile sportive se regăseşte la un nivel incipient.
Literatura de specialitate nu prezintă cercetări, care să elucideze în
termeni definitorii optimizarea pregătirii tehnice prin intermediul instruirii
programate la voleibalistele începătoare.
Astăzi, atât Federaţia Română de Volei, cât şi cluburile sportive
specializate, nu prezintă o programă care să conţină structuri operaţionale
adecvate, menite să îmbunătăţească tehnica jocului de volei.
Această categorie de vârstă constituie o sferă neexplorată suficient în
ceea ce priveşte instruirea tehnică, fapt ce a necesitat din partea mea,
investigaţii suplimentare privind aplicarea de noi strategii în pregătirea
voleibalistelor.
Instruirea programată, după opinia mea, constituie un punct esenţial
de identificare şi referinţă a acestei noi strategii.
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CAPITOLUL 1
INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA CERCETĂRII
Actualitatea lucrării
În ultimii ani învăţarea bazată pe interdisciplinaritate a câştigat teren,
impunând noi cerinţe didactice. Metodele de predare – învăţare s-au
diversificat, au apărut noi tehnici educative bazate pe colaborare, pe
interactivitate şi comunicare.
Jocul de volei şi-a câştigat de-a lungul anilor, datorită
particularităţilor sale, o apreciere unanimă atât din partea copiilor şi a
tineretului, cât şi din partea adulţilor.
Făcând parte din marea familie a jocurilor sportive şi fiind într-o
permanentă evoluţie, voleiul şi-a adaptat atât metodele de instruire, cât şi
mijloacele de pregătire respectând principiile generale de aplicare ale acestora.
În ultimele decenii tehnica jocului de volei a parcurs un drum
ascendent, a avut o evoluţie rapidă, ajungând azi la un nivel apropiat de
perfecţiune, mai ales în ceea ce priveşte unele elemente şi procedee tehnice.
În condiţiile actuale se încearcă aducerea unui plus calitativ activităţi
sportive, implicit şi voleiului, prin folosirea unor tehnici moderne. Printre ele
se numără şi instruirea programată.
În urma studierii literaturii de specialitate, putem considera rezervate
şi infim validate ştiinţific lucrările care fac referire concret la instruirea
programată în învăţarea tehnicii de bază în jocul de volei la începătoare.
Astfel, pentru grupele de începătoare nu există programe de antrenament
care să implice instruirea programată în însuşirea tehnicii jocului de volei.
În acest context, al evoluţiei societăţii, al diversificării informaţiilor
şi al schimbărilor tot mai rapide din ultimii ani impunerea unei noi metode
moderne este inevitabilă.
Lucrarea de faţă nu-şi propune să epuizeze o temă de cercetare, ci să
ofere o perspectivă în ceea ce priveşte aplicarea instruirii programate în
pregătirea tehnică a voleibalistelor începătoare (10-12 ani)
În ceea ce priveşte necesitatea de a încorpora în antrenament
tehnici educative bazate pe instruirea programată, aceasta este justificată
având în vedere că, această metodă – instruirea programată – apare ca un
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ansamblu organizat de procedee, care se pot succeda sau relua în funcţie
de o situaţie nouă.
Privind în viziune sistemică această metodă este indisolubil legată de
toate celelalte componente ale procesului didactic. Funcţionalitatea sa este
determinată de modul în care metoda este angajată în întregul mecanism al
acţiunii tehnice.
În jocul de volei, tehnica influenţează în mod prioritar soluţionarea
situaţiilor complexe de joc şi condiţionează economisirea energiei. Nivelul
de pregătire tehnică a unei voleibaliste depinde în mare măsură de nivelul
iniţial şi de experienţa motrică a acesteia, fapt care determină măsurători
metodice adecvate, de pildă la începătoare procesul de antrenament va căuta
să realizeze la sportive o bază motrică largă, care să cuprindă mijloacele din
şcoala alergării, săriturii, aruncării etc., spre deosebire de sportivele
avansate la care specializarea este avansată.
Pregătirea tehnică este o condiţie obligatorie pentru creşterea
performanţelor în jocul de volei, ea urmărind însuşirea şi perfecţionarea
continuă a mecanismului execuţiei prin abordarea analitică a părţilor
componente ale acţiunilor individuale de joc.
Tehnica jocului de volei este mai complexă decât a majorităţii
jocurilor sportive datorită numărului de mişcări naturale utilizate de sportive
în soluţionarea situaţiilor de joc.
Instruirea programată a încercat să prefigureze o soluţie nouă la mult
frământata problemă a creşterii eficienţei învăţării (a tehnicii jocului de volei
în cazul nostru). Fundamentată iniţial pe postulatele unei psihologii
behavioriste, instruirea programată face noi progrese pe măsură ce cibernetica
a pătruns tot mai activ în cercetarea fenomenului instructiv, iar experienţele
şcolare, pe această temă, intensificate şi ele foarte mult, au furnizat dovezi
suficiente despre avantajele aplicării acestei noi tehnici de învăţare.
În cadrul procesului de antrenament în jocul de volei, instruirea
programată ar putea eficientiza procesul de optimizare a tehnicii, deoarece
nivelul de cunoştinţe care trebuie asimilat de către sportive s-ar prezenta sub
forma unei programe care trebuie structurată pe următoarele principii:
) Structurarea informaţiei ( în cazul nostru bagajul tehnic ce urmează
a fi însuşit) după principiul paşilor mici şi al progresului gradat, ceea ce-l
determină pe antrenor să analizeze şi să fragmenteze conţinutul tehnicii întro serie de unităţi didactice mici, accesibile, logic înlănţuite în funcţie de
particularităţile sportivilor (la 13-15 ani în cazul nostru)
) Principiul participării active ce vizează că fiecare sportivă în parte
este solicitată, de fiecare dată să reacţioneze pozitiv în fiecare moment al
însuşirii tehnicii jocului.
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) Principiul verificării şi întăririi imediate şi direcţia corectitudinii
răspunsului la fiecare sarcini de lucru. În antrenamentul sportiv, acest lucru
s-ar traduce prin faptul că programa (ce vizează însuşirea tehnicii) şi asigură
sportivei posibilitatea de a verifica imediat şi de fiecare dată exactitatea
activităţii sale, autoevaluându-şi propriul nivel de însuşire a tehnicii în
comparaţie cu soluţia ideală enunţată de către profesor/ antrenor. Astfel
sportiva este informată imediat asupra progreselor pe care le realizează în
cadrul procesului de antrenament.
) Principiul respectării ritmului propriu de lucru (al individualizării
pregătirii). Acest principiu pune bazele însuşirii diferenţiate a tehnicii jocului
de volei în funcţie de ritmul individual de lucru şi realizarea de programe de
pregătire atât generale cât şi diferenţiate pe fiecare sportivă în parte.
) Principiul reuşitei, pe baza validării indispensabile a programei,
pleacă de la ideea că fiecare programă de antrenament trebuie să fie
verificată şi pusă la punct în practică prin confirmarea ei de către rezultatele
pozitive sau negative, precum şi de însuşi evoluţia sportivelor în cadrul
competiţiilor sportive la toate nivelurile.
Aplicativitatea instruirii programate în cadrul însuşirii tehnicii jocului
de volei la 10-12 ani îşi va regăsi eficienţa şi în cadrul celorlalte
componente ale antrenamentului sportiv.
Strategiile viitorului propun, alături de modalităţile tradiţionale de
pregătire, şi alte abordări care au o bază conceptuală nouă, însă nu exclud
nimic, ci completează, oferind noi puncte de vedere asupra unei anumite
probleme sau direcţii de pregătire tehnică
Competiţia dublată de promovarea sportivelor la nivele superioare
va constitui certificatul de garanţie că, această metodă îşi va găsi utilitatea în
volei comparativ cu alte metode clasice de însuşire a tehnicii jocului.
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CAPITOLUL 2
INSTRUIRE PROGRAMATĂ - CADRU CONCEPTUAL
AL AUTOMATIZĂRII INSTRUIRII
2.1. Definiţia şi caracteristicile instruirii programate
Instruirea programată este o orientare metodologică cu un
predominant caracter noneuristic. Ea este, după Cârstea, Gh., (2000)1, ,,o
prelungire a modelării pe planul operaţionalizării şi programării instruirii”.
De aceea, foarte mulţi specialişti preferă expresia ,,programarea instruirii”
şi nu pe cea de ,,instruire programată”. Se consideră că această orientare
metodologică este accesibilă, mai ales, pentru disciplinele cu grad înalt de
axiomatizare.
Dottrens, R., (1970) definea instruirea programată drept ,,o metodă
modernă de instruire, organizată şi orientată în conformitate cu modelul
cibernetic al procesului de învăţământ constituind o revoluţie în spiritul şi
în natura modelelor pedagogice; nu este nici mai mult nici mai puţin
decât introducerea automatizării în învăţământ 2”.
Instruirea programată este acea strategie didactică care prin
programarea specială a comenzii, imprimă un sens bine determinat şi
autoreglator a relaţiei dintre predare – învăţare 3(Colibaba, D.E., 1993, p.41).
Instruirea programată presupune organizarea întregului volum cu
cunoştinţe, priceperi sau deprinderi într-un program de secvenţe limitate
numite „paşi”, organizată într-o succesiune şi gradaţie logică care asigură
sportivului înaintarea „pas cu pas” în asimilarea şi combaterea cunoştinţelor
pe care le parcurge.
În instruirea programată elementul principal îl constituie „
programul ” în cadrul căruia fiecare etapă de învăţare este marcată şi
întărită prin sublinierea şi întărirea răspunsului corect, ceea ce dă sportivului
posibilitatea de a cunoaşte de la început rezultatul muncii lui.
1

Cârstea , Gh., (2000), Teoria Educaţiei fizice şi sportului.Editura EN-DA, Bucureşti
Dottrens, N., 1970 citat de Mihăilescu, L., Mihăilescu, N., (2002), Instruirea programată
în atletism, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, p 32
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