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PREZENTAREA
GENERALĂ A
PROIECTULUI
Swim your Way este un proiect Erasmus+ SPORT (Small Collaborative Partnership) care a fost
realizat de cinci organizații din Grecia, Italia, România și Slovenia. Parteneriatul a implicat
organizații care activează în domenii diferite, având competențe diferite și totuși complementare,
mai precis, două universități, două cluburi de înot și o asociație nonprofit.
Proiectul s-a axat pe copiii cu dizabilități, care de multe ori nu pot lua parte pe deplin la viața
socială din cauza barierelor contextuale și atitudinale. Persoanele cu dizabilități au posibilități
limitate de a fi la fel de active fizic ca și persoanele fără dizabilități. Prin urmare, scopul acestui
proiect a fost de a crea un ghid bine structurat cu privire la modul de predare a înotului în cazul
copiilor cu dizabilități în funcție de nevoile lor, așa încât aceștia să poată avea acces deplin la
activitățile sportive în conformitate cu Strategia Europeană pentru Persoanele cu Dizabilități 20102020.
În acest scop, prin realizarea a trei ateliere de lucru, au fost selectate patru categorii specifice de
dizabilități pornindu-se de la participanții puși la dispoziție de fiecare asociație parteneră, și
anume: tulburare de spectru autist, afecțiuni neurologice, dizabilități fizice și sindrom Down.
Fiecare partener a conceput și realizat o serie de lecții de înot adaptate nevoilor grupului de
dizabilitate atribuit, cu excepția asociației nonprofit.
La final, au fost selectate toate “lucrurile care funcționează cel mai bine” în procesul de predare și
au fost incluse în Ghidul Swim your Way, care este oferit ca resursă educațională deschisă altor
profesioniști ai sportului (instructori, profesori și antrenori de înot) și care este disponibil în cinci
limbi (engleză, greacă, italiană, slovenă și română), preconizându-se ca acesta să aibă un efect
transversal pozitiv pe termen lung asupra înotului adaptat, în sensul de a le ajuta pe persoanele cu
dizabilități să participe la activitatea de înot.
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Detalii despre Consorțiu
Coordonator:
Clubul de Înot Asterias (Katerini, Grecia)
Asterias este un Club de Înot din Katerini, care oferă lecții de înot pentru copii începând de la
vârsta de 2 ani, copii cu dizabilități (majoritatea ambulatorii) și adulți. Clubul este dotat cu facilități
pentru persoane cu dizabilități. Directorul general este specializat în biomecanica înotului și a
realizat studii pe copii cu paralizie cerebrală. Atât acesta, cât și antrenorul principal au fost
premiați de Ministerul Educației pentru programul de predare a înotului în școlile elementare din
Grecia.

Parteneri:
Universitatea Națională și Capodistriană din Atena Școala de Științe ale Educației Fizice și Sportului - Laboratorul de
Activități
Fizice Adaptate/ Dizabilități Fizice și de Dezvoltare (Grecia)

Școala de Științe ale Educației Fizice și Sportului aparține Universității Naționale și Capodistriene
din Atena, fiind cea mai veche instituție de învățământ superior din Grecia, dar și din Peninsula
Balcanică și Regiunea Est-Mediteraneeană. Școala de Științe ale Educației Fizice și Sportului este
specializată în studierea, cercetarea și predarea expresiilor Mișcării Corpului Uman printr-un
program interdisciplinar holist și aprofundat, care include științele naturii, științele sociale și
științele umaniste. Laboratorul de Activități Fizice Adaptate/ Dizabilități Fizice și de Dezvoltare este
unul dintre cele trei laboratoare principale independente din sectorul Științelor Teoretice al Școlii
de Științe ale Educației Fizice și Sportului din cadrul Universității din Atena. Activitățile
Laboratorului includ nu numai educația studenților de la Licență, ci și a studenților din
învățământul postuniversitar. Mai mult, Laboratorul contribuie la creșterea valorii educației și
cercetării în Școala de Științe ale Educației Fizice și Sportului, elaborând programe educaționale de
cercetare pentru studenții postuniversitari implicați în Activități Fizice Adaptate.

2

Laboratorul facilitează specializarea profesorilor de educație fizică și a antrenorilor, fiind angajat în
cercetarea fundamentală și aplicată din Activitățile Fizice Adaptate. De asemenea, acesta
organizează seminarii, conferințe, prelegeri, discursuri sau alte evenimente științifice și cooperează
cu personalități și oameni de știință a căror specializare este relevantă pentru obiectivul cognitiv al
Laboratorului.

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
(România)
Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS) din București este una dintre cele mai
vechi instituții publice din Europa, fiind înființată în 1923. În fiecare an, aceasta oferă programe de
studii (licență, masterat și doctorat) pentru aproximativ 1000 de studenți la Facultatea de Educație
Fizică și Sport, dar și la Facultatea de Kinetoterapie. Nivelul ridicat al serviciilor educaționale este
recunoscut de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. UNEFS dezvoltă și
implementează știința în domeniul său de activitate la nivel național și internațional, își
promovează propriile valori științifice, dar și pe cele universale, promovează metodologii, invenții,
precum și cooperarea internațională și integrarea în sistemul european de învățământ superior
din punct de vedere structural, calitativ și al eficienței economice. De asemenea, UNEFS
promovează cercetarea științifică orientată spre dezvoltarea domeniului educației fizice, sportului
și kinetoterapiei și a relației sale cu alte domenii științifice, dintr-o perspectivă interdisciplinară.

Clubul de înot Riba (Slovenia)
Clubul de înot Riba este o asociație sportivă înființată oficial în 2002 de un grup de tineri pasionați
de înot și foști înotători de performanță plini de idei și dornici să le pună în practică. Clubul include
membri cu vârsta cuprinsă între 3 și peste 60 de ani și vizează învățarea înotului de către copii,
adulți, seniori, persoane cu dizabilități, persoane defavorizate social etc.
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Personalul clubului este alcătuit din instructori autorizați, profesori și antrenori de înot (acreditați
de Asociația Slovenă de Înot) și profesioniști absolvenți ai Facultății de Sport (Universitatea din
Ljubljana). Clubul își propune să-i angajeze pe toți înotătorii săi într-o carieră duală cu intenția ca,
atunci când aceștia se vor retrage din activitatea competițională, să poată rămâne conectați la înot
în calitate de maeștri și/ sau preparatori, instructori ori antrenori. De asemenea, clubul
organizează evenimente pentru copiii și adulții cu dizabilități și își propune să integreze toate
abilitățile și categoriile de vârstă dacă bazinul, calendarul și dorința persoanelor implicate permit
un astfel de program. Mai mult, clubul se implică foarte mult în a propaga importanța înotului
Master pentru înotătorii de performanță cu vârsta de peste 25 de ani (sau chiar 18, dacă unii
termină mai devreme), iar înotătorii săi participă regulat la competițiile din cadrul campionatelor
mondiale și europene. În fine, clubul organizează anual cel puțin două competiții internaționale de
înot, la care poate concura oricine în cadrul celor mai populare discipline.

Asociația Euphoria (Italia)

Euphoria este o organizație italiană nonprofit care își propune să promoveze și să confere
vizibilitate problemelor europene, să stimuleze dezbaterile, să sporească gradul de conștientizare
și să schimbe atitudini prin activități de diseminare, campanii de comunicare și informare, rețele
locale și europene bine stabilite și activități de cooperare descentralizate. Organizația a fost
înființată în 2014 de trei femei care doreau să-și împărtășească experiența acumulată în perioada
în care au lucrat pentru și în Comisia Europeană pe probleme politice, probleme de comunicare,
elaborare de proiecte, managementul proiectelor și management financiar. Astăzi, toți membrii
asociației au o experiență internațională dobândită de-a lungul a peste 20 de ani de experiență în
munca, învățarea și predarea în medii multiculturale și internaționale. Asociația organizează
diferite evenimente, mai ales în domeniile educației și formării, calității de cetățean al UE și
politicilor pentru tineret. În colaborare cu alte asociații, sindicate și universități, Euphoria a
dezvoltat cursuri personalizate pentru profesori, directori și personalul administrativ al școlilor cu
privire la proiectele UE și problemele educației europene, ajungând la peste 2000 de membri
participanți ai personalului școlar din Italia și din toată Europa. Mai mult, Euphoria organizează
ateliere și cursuri pentru studenți pentru a le spori interesul și implicarea în problemele UE, dar și
pentru a-i ajuta să-și dezvolte abilități utile societății secolului al XXI-lea, cum ar fi managementul
proiectelor și competențele digitale.
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Partea A.
Revizuirea literaturii de
specialitate cu privire la
beneficiile înotului pentru
persoanele cu dizabilități
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Introducere

Scopul acestei revizuiri a literaturii de specialitate este de a realiza o prezentare descriptivă de
ansamblu, care va permite o mai bună înțelegere a potențialelor beneficii ale terapiilor acvatice
pentru copiii, adolescenții și adulții cu afecțiuni neurologice (centrale și periferice), tulburare de
spectru autist, dizabilități intelectuale și tulburări ale aparatului locomotor. În plus, această
revizuire își propune să determine dacă și cum au fost evaluate rezultatele. Literatura de
specialitate a fost căutată în următoarele baze de date: Medline, SportDiscus, Google Scholar și
Google. Revizuirea de față cuprinde cinci secțiuni. Prima secțiune explorează în special rezultatele
fizice și psihosociale asociate cu diferite tipuri de intervenții acvatice care promovează menținerea
sănătății prin atingerea unor anumite niveluri de activitate. A doua secțiune se referă la impactul
utilizării terapiilor acvatice asupra proiectării intervențiilor pentru persoanele cu tulburare de
spectru autist. A treia secțiune descrie potențialele beneficii ale terapiilor acvatice pentru
persoanele cu deficiențe neuromusculare. A patra secțiune se referă la impactul utilizării
terapiilor acvatice asupra proiectării intervențiilor pentru persoanele cu deficiențe fizice, iar a
cincea secțiune tratează despre impactul utilizării terapiilor acvatice asupra proiectării
intervențiilor pentru persoanele cu sindrom Down.
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Secțiunea 1. Beneficiile intervențiilor acvatice pentru persoanele cu sau fără
dizabilități
(Professor Dimitra Koutsouki, Dr Katerina Asonitou, Dr Sophia Charitou, Anna
Galaiou, P.E. Teacher)
Proprietățile terapeutice ale apei au fost recunoscute de vechile civilizații egiptene, grecești și
romane, unde scăldatul era o practică obișnuită pentru vindecarea bolilor. Hipocrate și Platon, doi
dintre filosofii celebri ai Greciei, au scris despre beneficiile hidroterapiei, care este cunoscută
astăzi sub numele de “terapie acvatică”. Utilizarea apei pentru tratarea bolilor fizice și mintale în
secolul al XVIII-lea a dezvoltat de-a lungul timpului diferite tipuri de intervenții acvatice pentru
îmbunătățirea stării de sănătate (Gianfaldoni, 2017). Există o amplă literatură de specialitate cu
privire la intervențiile acvatice asupra indivizilor cu tulburări de neurodezvoltare, în special
tulburarea de spectru autist și dizabilitățile intelectuale, precum și cu afecțiuni neurologice, cum ar
fi paralizia cerebrală, boala Parkinson, leziunile măduvei spinării, spina bifida, distrofia musculară,
scleroza multiplă și leziunile cerebrale dobândite.
În urma examinării domeniului, au fost identificate trei categorii principale de intervenții acvatice,
și anume înotul, hidroterapia și scufundările (scuba diving), cele mai numeroase lucrări făcând
parte din primele două categorii. Cele mai frecvente dizabilități au inclus paralizia cerebrală,
leziunile măduvei spinării, boala Parkinson, tulburarea de spectru autist și dizabilitățile
intelectuale. Acest lucru era de așteptat din mai multe motive practice, inclusiv faptul că ambele
(înotul și hidroterapia) au fost utilizate multă vreme ca servicii terapeutice, probabil cu un sprijin
financiar mai mare comparativ cu celelalte categorii de intervenții. În ceea ce privește înotul, s-au
efectuat mai multe cercetări pe sportivii de elită cu dizabilități și mai puține cu privire la activitatea
fizică generală și de timp liber a acestor grupuri de populație (Burkett, 2017). Afirmația este
susținută de numărul măsurilor de rezultat bazate pe performanța sportivă, care au fost
identificate în aceste studii și care sunt asociate cu finanțarea pentru Jocurile Paralimpice și alte
competiții sportive. Cât despre hidroterapie, o posibilă explicație pentru numărul mare de studii
este creșterea numărului de antrenori sau/și profesioniști din domeniul sănătății care furnizează
aceste servicii, ceea ce a sporit șansele de participare a pacienților/clienților (Wilson, Lewis, &
Murray, 2009). Pe scurt, înotul și hidroterapia au fost recunoscute ca modalități de reabilitare
pentru persoanele cu nevoi speciale (Becker & Cole, 2004; Ruoti, Morris, & Cole, 1997).
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A. Hidroterapia (terapia acvatică)
Hidroterapia (terapia acvatică) se referă la tratamente și exerciții efectuate în apă pentru relaxare,
fitness, reabilitare fizică și alte beneficii terapeutice. De regulă, un terapeut acvatic calificat oferă
asistență constantă unei persoane care beneficiază de tratament într-o piscină terapeutică
încălzită. Tehnicile/Metodele de terapie acvatică includ “Ai Chi”, “Aqua Jogging”, “Metoda Bad Ragaz
Ring”, “Metoda Burdenko”, “Halliwick”, “Watsu” și alte programe de exerciții acvatice.
În prezent, cercetătorii și clinicienii sunt interesați de dovezile unor proprietăți particulare ale apei,
cum ar fi flotabilitatea, presiunea hidrostatică, vâscozitatea și temperatura ca mecanisme pe care
se bazează efectele pozitive ale acestei intervenții acvatice (Becker, 2009; Mooventhan &
Nivethitha, 2014). Literatura științifică privind beneficiile tratamentelor acvatice sugerează că
acestea pot determina atenuarea durerii, îmbunătățirea mobilității și creșterea fluxului sanguin
(Becker, 2009; Mooventhan & Nivethitha, 2014; Wardle, 2013). Majoritatea cercetărilor s-au axat pe
hidroterapie, în special pentru persoanele cu afecțiuni dureroase, cum ar fi artrita reumatoidă,
osteoartrita și durerile lombare (Enblom, Wicher, & Nordell, 2016). Cu toate acestea, unele
afecțiuni neurologice au fost menționate și în revizuirile sistematice incluzând pacienți/clienți cu
paralizie cerebrală (Roostaei et al., 2017), leziuni ale măduvei spinării (Ellapen et al., 2018), boala
Parkinson (Pinto et al., 2019), tulburare de spectru autist (Mortimer, Privopoulos, & Kumar, 2014) și
leziuni cerebrale dobândite (Mehrholz, Kugler, & Pohl, 2011).
Aceste analize susțin dovezile efectelor fizice, cum ar fi îmbunătățirea motricității grosiere
(Roostaei et al., 2017), reducerea spasticității musculare, ameliorarea cinematicii mersului
subacvatic, scăderea profilurilor de risc cardiometabolic (Ellapen et al., 2018), ameliorarea
echilibrului și a mobilității funcționale (Pinto et al., 2019), precum și îmbunătățiri ale activităților
cotidiene și ale forței (Mortimer et al., 2014).
Alături de îmbunătățirile funcționalității și abilităților fizice, progresele psihosociale sunt și ele
importante pentru sănătatea și bunăstarea generală (Tough, Siegrist, & Fekete, 2017). S-a sugerat
că hidroterapia ameliorează interacțiunile sociale și comportamentul participanților cu tulburare
de spectru autist (Mehrholz et al., 2011). Există cercetări cu rezultate satisfăcătoare, care
explorează atât efectele fizice, cât și efectele psihosociale ale acestei intervenții.
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Tehnica Aqua jogging

Aqua jogging este o parte foarte importantă a hidroterapiei.
Terapeutul controlează temperatura adecvată a apei, postura corectă a pacientului în bazinul de
înot, echipamentul special și tehnicile de alergare, creând astfel condițiile corespunzătoare pentru
practicarea jogging-ului acvatic.

Beneficiile tehnicii Aqua jogging în bazinul de înot:
1. Îmbunătățirea capacității aerobe – stimularea cardiorespiratorie
2. Pierderea în greutate
3. Stare de bine și reducerea stresului
4. Îmbunătățirea forței și a rezistenței musculare
5. Îmbunătățirea coordonării neuromusculare și a coordonării articulare
6. Pregătirea țesuturilor afectate pentru alergarea pe suprafețe mai “uscate”.

Postura corectă:
Modelul cinematic mecanic al alergării în apă este similar cu cel de pe uscat. Corpul se apleacă
ușor înainte din poziția verticală (îndoind șoldurile, cu coloana vertebrală în poziție neutră). Atunci
când apa este adâncă, membrele nu intră în contact fundul bazinului – pe măsură ce membrele se
mișcă în spațiu, mușchii trunchiului sunt activați pentru a stabiliza corpul, îmbunătățind astfel
coordonarea și propriocepția. Atunci când apa este mai puțin adâncă, membrele intră în contact
cu fundul bazinului, producându-se o creștere a forței musculare.

O postură adecvată necesită:
1. Capul în prelungirea trunchiului
2. Pieptul ridicat
3. Umerii pe aceeași linie dreaptă cu șoldurile
4. Mușchii abdominali și fesieri încordați

9

Echipamentul special de alergare:
1. Vestă sau centură plutitoare
2. Palmare (pentru rezistența mâinilor) sau gantere
3. Labe de înot sau alți pantofi speciali pentru apă

Tehnici de alergare:
1. Pasul constant
Este o tehnică de alergare care seamănă mult cu alergarea pe uscat. Genunchiul este în flexie mai
pronunțată atunci când extremitatea piciorului este extinsă în flexie plantară.

2. Pasul supradimensionat
Este folosit pentru a îmbunătăți mobilitatea și forța. Mai întâi, se ridică genunchiul, care
avansează în timp ce piciorul din spate este împins cât mai mult posibil, extinzând articulația
genunchiului. Vârful piciorului urmează respectiva îndoire sau extensie a genunchiului.

3. Pasul de mers
Membrele superioare și inferioare sunt în plin avânt. În mișcarea de înaintare, vârful piciorului intră
în flexie dorsală, iar partea sa posterioară, în flexie plantară.

4. Pasul sărit
Genunchiul se îndoaie orizontal odată cu extensia celuilalt membru inferior.
Vârful piciorului este întotdeauna în flexie dorsală la 900 atunci când pasul se efectuează în bazin
adânc, urmărind mișcarea în timpul fazei de aterizare pe fundul bazinului cu apă puțin adâncă.
Brațele sunt paralele cu trenul superior, iar coatele sunt îndoite la 90°.
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5.Pasul Asterix
Se referă în special la tehnica “alergării constante”.
A. Joggingul acvatic (Aqua jogging) este o parte foarte utilă și plăcută a programului de
hidroterapie, în care terapeutul poate implementa programul de reabilitare în condiții de
siguranță, iar pacientul poate alerga păstrându-și țesuturile afectate parțial protejate
(Karamanidou, 2017).

B. Antrenamentul acvatic (Aqua training) este o metodă care presupune mișcări și exerciții
acvatice în scopul reabilitării pacienților.

Avantaje:
Antrenamentul acvatic îmbunătățește:
1. Capacitatea cardiorespiratorie
2. Flexibilitatea,
3. Viteza
4. Echilibrul
5. Propriocepția
6. Îndemânarea
7. Forța
8. Rezistența
9. Psihologia
10. Capacitatea pacienților/clienților de a efectua mișcări specifice sportului lor

Indicații:
1. Capacitate redusă de exercițiu în condiții normale
2. Stabilizarea incompletă a trunchiului
3. Durere
4. Slăbiciune
5. Mobilitate articulară redusă
6. Mers anormal
7. Capacitate respiratorie redusă
8. Probleme de circulație sanguină – edeme
9. Spasm muscular
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Contraindicații:
1. Febră
2. Incontinență urinară
3. Plăgi deschise
4. Boli infecțioase
5. Boli de piele
6. Reacții psihiatrice la apă
7. Probleme cardiace
8. Vitalitate pulmonară scăzută
9. Epilepsie
10. Afecțiuni renale

Echipament special:
Echipamentul este folosit pentru a schimba intensitatea exercițiului ajustând traiectoria, lungimea
pârghiei, suprafața de rezistență, viteza de mișcare și efectul gravitației.

Echipamentul constă din:
1. Tuburi elastice în formă de inel, de diferite diametre și grosimi
2. Centură plutitoare – o centură lungă din plastic de spumă, cu curea reglabilă
3. Gantere de apă
4. Plută de rezistență – din spumă
5. Baghetă goală din plastic
6. Palmare – pentru rezistența mâinilor
7. Greutăți (gantere) pentru încheieturi și glezne, de diferite dimensiuni
8. Inele de plutire pentru glezne – din spumă
9. Curele elastice – pentru exerciții de rezistență
10. Scară – o suprafață mare și stabilă de diferite înălțimi, aflată pe fundul piscinei
11. Labe de înot cu aripioare scurte
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Efectul flotabilității:
Pacientul se mișcă mai ușor în apă, deoarece greutatea pe articulații scade datorită flotabilității. Pe
uscat, centrul de greutate se află în fața osului sacral, pe când în apă, acesta se află la nivelul
plămânilor. Așadar, în funcție de adâncimea bazinului, se schimbă și gradul de descărcare.
Într-o piscină adâncă, pacientul simte 10% din greutatea sa corporală, atunci când apa îi ajunge
până la piept, acesta simte 25%, iar când apa îi ajunge până la mijlocul corpului, 50%.

Temperatura apei din bazin:
Temperatura ideală a apei este de 26°-30° C.

Părțile programului:
Fiecare program de antrenament acvatic include:
1. Încălzire – este întotdeauna efectuată la început și are ca scop creșterea temperaturii corpului
și pregătirea acestuia pentru cerințele programului care urmează să fie executat.
2. Stretching – se realizează pasiv sau activ pentru a observa o ușoară deformare a țesuturilor,
dar fără a provoca traumatisme.
3. Exerciții de forță și rezistență musculară – acestea depind de faza de recuperare după un
traumatism și de scopul terapeutului.
4. Relaxare – pentru a elimina subprodusele metabolice care se acumulează în timpul
exercițiului.

Exercițiul terapeutic în piscină este o abordare de pionierat agreabilă din domeniul reabilitării, în
cadrul căreia pacientul, sub îndrumarea competentă a terapeutului, are capacitatea de a se
deplasa încă din primele faze ale traumatismului (Karamanidou, 2017).
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C. Terapia subacvatică (Scuba therapy)
Hidroterapia și înotul sunt intervenții acvatice bine cunoscute în literatura de specialitate. În
schimb, terapia subacvatică, o intervenție acvatică mai nouă, beneficiază de un număr limitat de
cercetări. În timp ce participanții la hidroterapie au o imersiune parțială, terapia prin scufundare
le permite acestora să aibă acces la un mediu în întregime subacvatic, inclusiv la utilizarea
echipamentului pentru scuba diving (dispozitive de flotabilitate și de respirație) într-un cadru
controlat sau necontrolat (piscină sau ocean). Aceste servicii presupun condiții mai complexe, cu
caracteristici particulare (Pearson, 2014).

În literatura de specialitate, relatările privind intervențiile subacvatice pentru persoanele cu
dizabilități sunt mai puțin frecvente. Posibilele explicații pentru cercetările limitate pe această
temă ar fi tipurile relativ noi de servicii și participarea mai redusă din cauza lipsei de pregătire
pentru accesibilitate. Studiile pe persoane cu paralizie cerebrală și leziuni ale măduvei spinării sau dovedit a fi cele mai numeroase, pe când dizabilitatea intelectuală, boala Parkinson și scleroza
multiplă au beneficiat de cercetări semnificativ mai puține comparativ cu celelalte dizabilități.
Cercetările privind intervențiile subacvatice s-au axat în principal pe rezultatele psihosociale și au
inclus explorarea opiniilor, gândurilor și sentimentelor participanților cu privire la serviciile
oferite. Terapia subacvatică se desfășoară atât în piscină, cât și în ocean, unde este probabil
supravegheată de un club de scufundări local sau de un instructor de scufundări. În cazul
intervențiilor subacvatice din bazin, scopul este unul terapeutic, pe când în ocean, intervențiile
subacvatice pun accentul pe recreere și participare (Gail & Derek, 2007; Pearson, 2014).

D. Limitările studiilor și cercetările viitoare
Există o literatură de specialitate limitată cu privire la afecțiuni neurologice cum ar fi spina bifida,
distrofia musculară și dizabilitatea intelectuală, iar efectele psihosociale al hidroterapiei asupra
participanților au fost explorate într-o singură revizuire sistematică (Mortimer et al., 2014).
Principalele limitări ale studiilor au inclus dimensiunile reduse ale eșantioanelor, variabilitatea
considerabilă a abilităților la inițierea terapiei, variabilitatea vârstei participanților și a severității
afecțiunilor, lipsa analizei intenției de tratament, metode neclare privind repartizarea
participanților, precum și variabilitatea terapeuților (Ellapen et al., 2018; Mehrholz et al., 2011;
Mortimer et al., 2014; Pinto et al., 2019; Roostaei et al., 2017).
Hidroterapia, înotul și alte intervenții acvatice sunt mai susceptibile de a explora rezultatele fizice
ale serviciilor, cum ar fi îmbunătățirea sănătății fizice, a fitness-ului general, a funcționalității și
abilităților fizice. Însă rezultatele psihosociale ale acestor intervenții, cum ar fi impactul social,
nivelurile de satisfacție, motivația participării și efectele asupra sănătății și bunăstării generale,
sunt mai puțin înțelese. Măsurile fizice care sunt cel mai frecvent utilizate includ diverse scale
pentru motricitatea grosieră, cum ar fi Testul de echilibru Berg și Testul de mobilitate funcțională
“Timed Up and Go”, în timp ce măsurile psihosociale cel mai des folosite includ chestionare
privind starea de spirit și calitatea vieții. Cu toate acestea, cercetările viitoare ar putea fi
direcționate spre folosirea limitată a raportării stării de spirit, a oboselii și durerii în intervențiile
acvatice (Marinho-Buzelli, Bonnyman, & Verrier, 2015).
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Sursă: https://www.pinterest.ch/pin/403072235373079312/
Exerciții acvatice APFT | Antrenamente | Antrenament înbazin, Bazin

Scopul acestei secțiuni a fost să cartografieze toate serviciile acvatice care sunt oferite în întreaga
lume și care sunt disponibile pentru persoanele cu afecțiuni neurologice și de neurodezvoltare,
precum și cercetările realizate pe această temă. Variabilitatea individuală a gradului și naturii
dizabilității (variabilitatea abilităților fizice și cognitive ale persoanelor cu afecțiuni neurologice,
autiste și intelectuale) sugerează necesitatea unor proiecte de cercetare mai temeinice, efectuate
pe eșantioane de dimensiuni mai mari, a unor studii de control randomizate și a selectării
rezultatelor măsurate. Deci, dovezile cercetărilor de calitate superioară pentru diferite categorii
de intervenții acvatice vor trebui să fie mai consistente. În fine, sunt necesare mai multe cercetări
în mai multe domenii, dar și un număr mai mare de analize sistematice pentru a înțelege mai
bine potențialele beneficii și eficacitatea intervențiilor asupra persoanelor cu afecțiuni
neurologice și de neurodezvoltare.

15

Referințe
References
Becker, B. E. (2009). Aquatic Therapy: Scientific Foundations and Clinical Rehabilitation
Applications. Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R),1 (9), 859-872.Retrieved from:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934148209005516
Becker, B.E. & Cole, A.J. (2004).Comprehensive Aquatic Therapy, 2nd edn. Philadelphia, PA:
Butterworth-Heinemann.
Burkett, B. (2017). Contribution of sports science to performance: swimming. In Training and
Coaching the Paralympics Athlete (pp. 199-215)/ ed. by Yves C. Vanlandewijck... et al. John Wiley &
Sons Publishing Inc. Chichester.
https://books.google.gr/booksid=cCzvCQAAQBAJ&pg=PA199&lpg=PA199&dq=burkett+swimming.
+in+training+and+coaching+the+paralympic+athlete&source=bl&ots=GfxoeYgZi&sig=ACfU3U0s7XGELwjuTksr4LdCtldw2T60-w&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjL5Z8mITpAhWOxYUKHb4iBbEQ6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q&f=false
Ellapen, T. J., Hammill, H. V., Swanepoel, M., & Strydom, G. L. (2018). The benefits of hydrotherapy
to patients with spinal cord injuries. African Journal of Disability, 7, 1-8.
Enblom, A., Wicher, M., &Nordell, T. (2016). Health-related quality of life and musculoskeletal
function in patients with musculoskeletal disorders: after compared to before short-term groupbased aqua-exercises. European journal of physiotherapy, 18(4), 218-225.
Gail, C-L. & Derek, J. (2007). Psychosocial Aspects of Scuba Diving for People with Physical
Disabilities: An Occupational Science Perspective. Canadian Journal of Occupational Therapy, 74(1),
6-14.
Gianfaldoni, S., Tchernev, G., Wollina, U., Roccia, M.G., Fioranelli, M., Gianfaldoni, R., Lotti T. (2017).
History of the Baths and Thermal Medicine. Open Access Macedonian Journal of Medical
Sciences,5(4), 566-568.
Karamanidou, Chr. (2017). Retrieved from:
http://www.athloclinic.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=68:2011-04-04-08-4027-72228665&catid=14&Itemid=77
Marinho-Buzelli, A. R., Bonnyman, A. M., &Verrier, M. C. (2015). The effects of aquatic therapy on
mobility of individuals with neurological diseases: a systematic review. Clinical Rehabilitation,
29(8),741–751.
Mehrholz, J., Kugler, J., & Pohl, M. (2011). Water-based exercises for improving activities of daily
living after stroke. Cochrane database of systematic reviews, 1, CD008186. Retrieved from:
https://access.library.unisa.edu.au/login?url=http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?
T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=emed13&AN=361369074

16

Mooventhan, A., &Nivethitha, L. (2014). Scientific evidence-based effects of hydrotherapy on
various systems of the body. North American Journal of Medical Sciences, 6(5), 199-209.
Mortimer, R., Privopoulos, M., & Kumar, S. (2014). The effectiveness of hydrotherapy in the
treatment of social and behavioral aspects of children with autism spectrum disorders: A
systematic
review.
Journal
of
Multidisciplinary
Healthcare,
7,
93-103.
doi:http://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S55345
Pearson, K. (2014). The Psychosocial Benefits of Scuba Diving For Persons with Physical Impairments.A
Master Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University.
doi:https://hdl.handle.net/1813/38858
Pinto, C., Salazar, A. P., Marchese, R. R., Stein, C., & Pagnussat, A. S. (2019). The Effects of
Hydrotherapy on Balance, Functional Mobility, Motor Status, and Quality of Life in Patients with
Parkinson Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. Physical Medicine and Rehabilitation
(PM&R),11(3), 278-291.
doi:10.1016/j.pmrj.2018.09.031
Roostaei, M., Baharlouei, H., Azadi, H., &Fragala-Pinkham, M. A. (2017). Effects of Aquatic
Intervention on Gross Motor Skills in Children with Cerebral Palsy: A Systematic Review. Physical
& Occupational Therapy in Pediatrics, 37(5), 496-515.
Ruoti, G.R., Morris, D.M., & Cole, A.J. (1997). Aquatic rehabilitation. Philadelphia: Lippincott.
Tough, H., Siegrist, J., &Fekete, C. (2017). Social relationships, mental health and wellbeing in
physical disability: a systematic review. BMC Public Health, 17(1), 414.
Wardle, J. (2013). Hydrotherapy: a forgotten Australian therapeutic modality. Australian Journal of
Herbal Medicine, 25(1), 12-17.
Wilson, R. D., Lewis, S. A., & Murray, P. K. (2009). Trends in the rehabilitation therapist workforce
in underserved areas: 1980-2000. The Journal of Rural Health, 25(1), 26-32.

17

Secțiunea 2: Înotul și copiii cu tulburare de spectru autist
(Professor Dimitra Koutsouki, Dr Katerina Asonitou, Dr Sophia Charitou, P.E. Teacher
Anna Galaiou)
În această revizuire a literaturii, impactul exercițiilor acvatice și al înotului asupra copiilor cu
autism au fost atent examinate. Majoritatea cercetărilor sunt experimentale (în număr de 30),
incluzând și o cercetare calitativă (pe bază de interviu) și două retrospective. Cercetările
retrospective ne ajută să desprindem câteva concluzii după colectarea multor cercetări similare
care, în cazul nostru, vizează impactul înotului asupra autismului.
Apa este într-adevăr un mediu foarte plăcut (Vute, 2017) atât pentru un copil, cât și pentru un
adult, fie că aceștia fac parte sau nu din spectrul autist, deoarece induce o stare de euforie și
bunăstare, fără a necesita echipament sofisticat și costisitor sau vreo abilitate specială. Este de la
sine înțeles că priceperea de a înota are o importanță vitală pentru orice om, indiferent de sex sau
vârstă, de capacitățile corpului sau ale minții (Vute, 2017), și cu atât mai mult pentru copiii cu ASD
(autism spectrum disorder), în cazul cărora înecul este principala cauză de moarte accidentală
(Alaniz et al., 2017; Kraft & Leblanc, 2018; McIlwain & Foster, 2017). În plus, activitățile practicate în
bazinul de înot par să fie foarte eficiente pentru abilitățile motrice (mai ales cele grosiere),
psihomotorii, adaptive și sociale ale copiilor cu autism (Battaglia et al., 2019).
Numărul de copii cu ASD este în creștere în ultimii ani. Autismul este o dizabilitate severă care
apare de obicei în primii trei ani de viață și se caracterizează prin impedimente în comunicare, dar
și prin alte probleme legate de creștere și educare (Yilmaz et al., 2004; Ennis, 2011; Mortimer,
Privopoulos, & Kumar, 2014; Aleksandrovic et al., 2015). Deși este bine cunoscut faptul că
exercițiul fizic este benefic pentru persoanele cu ASD, se pare că acestea nu exersează totuși
suficient (Fragala-Pinkham, O’Neil, & Haley, 2010; LaLonde et al., 2014). Simptomatologia motorie
în autism nu a fost bine percepută și nu a fost adăugată la criteriile de diagnostic ale ASD, în ciuda
faptului că numeroase cercetări au stabilit prezența tulburărilor motorii în acest sindrom (Paquet
et al., 2016), dar și mai mult la nivelul motricității grosiere (Partovi, Sheydaei, & Ghasemzadeh,
2018). Studiile au demonstrat că exercițiul fizic, mai ales cel efectuat în apă, îmbunătățește
capacitățile motrice ale persoanelor cu ASD (Caputo et al., 2018).
La persoanele cu ASD, predarea nu trebuie să fie identică cu predarea în cazul copiilor fără
dizabilități, mai ales din cauza tulburărilor de care suferă aceștia (Aleksandrovic et al., 2015). Prin
urmare, este necesară o abordare educațională alternativă, care poate fi adeseori utilă chiar și
pentru populațiile tipice. Acesta este motivul efectuării unor studii care au generat tactici
educaționale ce par să aibă efecte pozitive asupra copiilor cu autism.
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Metoda Halliwick
Toate studiile privind antrenamentul acvatic și persoanele cu orice tip de tulburări se bazează pe
Halliwick. Această metodă a fost dezvoltată de James McMillan în 1940, fiind concepută pentru a
lucra în mediul acvatic cu persoane suferind de diferite afecțiuni. În prezent, metoda stă la baza
multor programe hidroterapeutice, deoarece se adaptează nevoilor fiecărei persoane (Rojo,
2014). Predarea metodei acvatice Halliwick sau a mișcării independente în apă a persoanelor cu
nevoi speciale (Mohamed, 2017) se bazează pe principiile științifice cunoscute ale hidrostaticii și
hidrodinamicii. Aceasta poate fi aplicată persoanelor de orice vârstă, cu sau fără afecțiuni. Este
vorba despre o metodă facilă de acomodare cu apa, în special pentru persoanele care se tem să
intre în contact cu aceasta.
Filosofia Halliwick:
Bucuria apei
Profesor/Cursant în analogie unu-la-unu
Învățare prin joc
Programe de grup
Egalitate
Plăcere
Proces de predare într-o ordine logică
Concentrare pe abilități
Gândire pozitivă
Filosofia poate fi aplicată și cu asistenții
Învățarea prin joc într-un mod plăcut și înțelegerea mișcării, a echilibrului și stabilității, precum și
controlul respirației, toate acestea fac parte din filosofia Halliwick (Vute, 2017). Există zece puncte
care constituie baza metodei Halliwick.
Programul în zece puncte:
1.Adaptarea mentală
2. Detașarea/Eliberarea
3.Controlul rotației transversale (anterior, rotație verticală)
4.Controlul rotației sagitale
5.Controlul rotației longitudinale (anterior, rotație laterală)
6.Controlul rotației combinate
7.Forța ascensională/Impulsia
8.Echilibrul în imobilitate
9.Alunecarea în condiții de turbulență a apei
10. Înaintarea simplă și mișcarea de înot fundamentală
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Metoda are la bază un model logic, prin urmare, fiecare etapă trebuie parcursă pentru a-l face pe
înotător să devină cu adevărat capabil în apă. Filosofia Halliwick, ca și starea de bine și euforia,
transmite predominant un sens al libertății, independenței și plăcerii. Ținta sa principală nu este
stilul perfect de înot. Filosofia Halliwick este un program atent conceput, care duce la predarea
mai eficientă a înotului. Ea oferă îndrumări cu obiective bine definite și progresive pentru abilități
de toate nivelurile. Instructorii sunt încurajați să-și dezvolte propriul stil de predare (Vute, 2017).

Strategii de predare în mediul acvatic folosite pentru copiii cu ASD
Cercetarea realizată în 2018 de Kraft, Leblanc și Culver a avut ca scop să le propună instructorilor
de înot strategii eficiente pentru lecțiile cu copiii suferind de ASD. Autorii au realizat o abordare
calitativă a unor studii de caz, în care colectarea datelor a inclus un chestionar demografic,
observarea și interviul. În perioada de observare, cercetătorul principal i-a observat pe instructorii
de înot în acțiune și a luat notițe.
Observarea acestora s-a produs de două ori în timpul lecțiilor de înot pentru a se identifica
strategiile folosite, așa încât, în cadrul interviurilor următoare, să se poată investiga modul în care
instructorii au învățat strategiile specifice. Fiecare lecție a durat aproximativ 45 de minute și a
inclus fie o lecție individuală, fie o lecție în grup (3 înotători). După cele două perioade de
observare, au urmat interviurile.
Rezultatele studiului au indicat că antrenamentul special le-a furnizat instructorilor tehnici și
informații posibil a fi aplicate în timpul lecțiilor cu înotătorii cu ASD, în loc să se bazeze exclusiv pe
pregătirea lor de bază, axată în principal pe dobândirea abilităților acvatice.
În anul următor, aceiași cercetători au dorit să le ofere instructorilor de înot câteva tehnici de
predare a programelor acvatice distractive pentru copiii cu tulburare de spectru autist. Mai
precis, această lucrare discută patru tehnici de predare menite să faciliteze activitățile acvatice
pentru copiii cu autism înalt funcțional:
1) Exersare folosind feedbackul pozitiv. Limbajul pozitiv este eficient pentru însușirea și
corectarea deprinderilor. Antrenorii pot folosi un limbaj încurajator atunci când descriu procedee
corective care vor îmbunătăți mișcările înotătorilor. De exemplu, antrenorii îi pot încuraja verbal
pe înotători spunându-le: “E grozav cum îți ții degetele de la picioare”, această tehnică
funcționând bine pentru îmbunătățirea abilităților dobândite (Kraft, 2016).
2) Găsirea unei forme adecvate de comunicare. Acest sistem cuprinde reprezentări optice ale
obiectelor și activităților sub formă de imagini care funcționează ca povești sociale. De exemplu,
antrenorul îi poate prezenta înotătorului imaginea unui copil care plonjează într-o piscină, pentru
ca acesta să-și vizualizeze așteptările cu privire la o anumită activitate legată de o instrucțiune
verbală.
3) Educarea prin ghidare fizică. Antrenorii folosesc ghidarea fizică așezându-l pe înotător în
poziția dorită și permițându-i astfel să simtă mișcarea fizică. O tehnică precum ținerea brațelor
înotătorului în timp ce acesta le mișcă circular este o modalitate de ghidare care îi corectează
mișcările pentru a-și dezvolta abilitățile acvatice (Kraft, 2016). Cu toate acestea, unii copii preferă
să folosească un dispozitiv ajutător în locul contactului fizic cu antrenorul.
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4) Oferirea de oportunități pentru autodeterminare. Antrenorii îi încurajează pe înotători să
își facă propriile alegeri, dar numai în cazuri specifice din timpul activității, atunci când este cel
mai benefic pentru participant. Punând întrebări de genul: “Ți-ar plăcea să te antrenezi acum
pentru bras sau spate?”, înotătorului i se dă impresia că el controlează activitatea, în timp ce
antrenorul are posibilitatea să păstreze structura lecției (Kraft, 2016).
Aceste strategii nu sunt adecvate pentru toți copiii cu ASD, în special pentru cei care au o
atitudine tactilă defensivă.
Tabel 1

Sursă: Kraft, Leblanc & Culver (2019)

Aceste tehnici urmăresc să întrețină abilitățile antrenorilor și să faciliteze activitățile acvatice ale
tinerilor cu ASD, deoarece finanțarea pentru antrenori este actualmente limitată.
Studiile au demonstrat că programele acvatice au înregistrat rezultate statistice
semnificative pentru persoanele cu ASD.
O tehnică folosită de turci în 2010 și 2015 a fost cea denumită “Most-To-Least Prompting” (MLP)
(încurajarea “mână peste mână”). În prima cercetare (Yilmaz et al., 2010), participanții au fost 3
băieți de 9 ani cu ASD. Scopul principal al acestui studiu a fost să abordeze predarea abilităților
simple de înot le copiii cu ASD. Durata studiului a fost de 10 săptămâni (3 ședințe pe săptămână).
Toate ședințele au fost realizate individual (un antrenor - un copil).
Tehnica MLP are trei niveluri de aplicare:
1) un semnal fizic însoțește instrucțiunile verbale, adică antrenorul îi dă instrucțiuni participantului,
de exemplu, atunci când îi spune: “Stai pe brațele mele și pregătește-te”, își arată brațele pentru
ca acesta să stea acolo în așa fel încât antrenorul să i le poată mișca prin apă. Tot în această
etapă, susținerea verbală este oferită și sub formă unor exprimări de tipul: “Bună treabă!”;
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2) antrenorii oferă suport verbal din 5 în 5 secunde;
3) în această ultimă etapă, participantului i-au fost date doar instrucțiuni verbale.
Rezultatele studiului au arătat că tehnica MLP a fost eficientă în predarea abilităților simple de
înot.

Tabel 2
Etape ale metodei de înot Halliwick

Sursă: Yilmaz, et al.(2010)

În al doilea studiu (Yanardag et al., 2015), au fost evaluați 3 copii de 6 ani cu ASD. Scopul lucrării
a fost de a afla dacă MLP este o tehnică eficientă pentru a le preda copiilor cu autism abilități
motrice de explorare în bazinul de înot. Au fost predate cele trei niveluri ale MLP. Niciunul dintre
cei 3 participanți nu avea experiență sau cunoștințe cu privire la abilitățile motrice de explorare
înainte de implicarea în studiu. Durata studiului a fost de 10 săptămâni (3 ședințe pe
săptămână). Toate ședințele au fost realizate individual (un antrenor - un copil).
Procedura din cadrul ședințelor a inclus:
1) un mesaj oral pentru a atrage atenția participantului;
2) participantului i s-a solicitat apoi să execute o deprindere;
3) participantului i s-au acordat 5 secunde pentru a iniția deprinderea;
4) dacă participantul a executat corect, rezultatul a fost marcat cu plus (+);
5) dacă participantul a executat greșit, rezultatul a fost marcat cu minus (-).
După procesul de evaluare, evoluția participanților a fost încurajată cu o aprecieri verbale pentru
cooperarea lor. Apoi, cercetătorul a folosit promptul de control pentru deprinderea de
scufundare a feței în apă. În mod similar, a fost utilizat un prompt de control pentru recuperarea
unui obiect de pe fundul bazinului. Conform rezultatelor, această tehnică a fost eficientă,
deoarece copiii nu numai că și-au îmbunătățit abilitățile acvatice, dar și le-au păstrat cu succes în
etapele următoare.
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Tabel 3

Sursă: Yanardag, et al.(2015)

Unul dintre cele mai eficiente programe de exerciții acvatice este CI-MAT. CI-MAT este un
program terapeutic de înot, o terapie acvatică multisistemică pentru motricitatea grosieră și
abilitățile sociale, care a fost utilizată de Caputo et al. (2018) și de Battaglia et al. (2019), cu
rezultate statistice semnificative pentru persoanele cu tulburare de spectru autist.
În primul studiu, Caputo et al. (2018) au efectuat o verificare a eficacității CI-MAT. Participanții la
studiu au fost 26 de copii (17 băieți și 9 fete). Au existat două grupuri de copii cu ASD, 13 (dintre
care 2 fete) fiind în grupul CI-MAT, iar 13 (dintre care 7 fete), în grupul de control. Grupul
experimental a urmat programul CI-MAT, în timp ce grupul de control nu a urmat niciun
tratament acvatic. Ambele grupuri au primit tratamentul de îngrijire standard constând într-o
combinație de terapie convențională prin limbaj și psihomotricitate. Tratamentul a durat 10 luni.
În acest studiu specific, câteva dintre instrumentele utilizate au fost: The Childhood Autism Rating
Scale (CARS) (Schopler et al., 1993), o scală de evaluare a simptomatologiei autiste infantile; The
Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) (Sparrow et al., 1984), care evaluează comportamentul
adaptiv prin interviuri. CARS și VABS au fost utilizate de două ori, la începutul și la sfârșitul
programelor. Pentru etapa acvatică, s-a folosit Humphries’ Assessment of Aquatic Readiness
(HAAR) (Humphries, 2008), o listă de verificare care evaluează abilitățile acvatice și care este
împărțită în cinci etape:
I. Adaptare mentală
II. Introducere în mediul acvatic
III. Rotații
IV. Echilibru și control
V. Mișcare independentă în apă
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Programul CI-MAT cuprinde trei etape:
I. Adaptare emoțională
II. Adaptare la înot
III. Integrare socială
Tabel 4

Sursă: Caputo et al. (2018)

Primele două etape au loc o dată pe săptămână în analogie unu-la-unu de la expert la copil, iar a
treia etapă se desfășoară de două ori pe săptămână în grupuri mici (de 4-6 copii), în analogie
unu-la-trei (1 expert la 3 copii). Indiferent de etapă, fiecare sesiune durează 45 de minute.
În fine, terapia prin limbaj și psihomotricitatea au fost aplicate atât grupului de control, cât și
grupului experimental. Terapia convențională prin limbaj este un antrenament lingvistic bazat pe
o tehnică de predare sistematică, pas cu pas, care utilizează instrucțiuni și întăriri utile.
Psihomotricitatea este o abordare a tratamentului; aceasta pornește de la ideea că învățarea
deprinderilor motrice stă la baza dezvoltării unor deprinderi comportamentale mai complexe și
mai eficiente. Rezultatele studiului arată că CI-MAT este un program care își dovedește eficiența
în diferitele tulburări funcționale și comportamentale ale copiilor cu ASD.
Și următorul studiu (Battaglia et al., 2019) își propune să cerceteze rezultatele unui program CIMAT pentru mobilitate, abilități de control al obiectelor și de contact, dar și pentru
comportamentele interactive ale adolescenților cu ASD. Participanții adolescenți au fost în număr
de 3 (doi băieți și o fată). Designul studiului a constat într-o abordare cu metode de evaluare
multiple:
1) testele de vârstă mintală, vârsta participanților, măsurătorile antropometrice și motricitatea
grosieră au fost estimate cu ajutorul Testului de Evaluare a Funcțiilor și Corespondențelor (atât la
începutul, cât și la sfârșitul studiului);
2) evaluări parentale ale comportamentului adaptiv al participanților;
3) înregistrarea video a comportamentului participanților în bazin (atât la începutul, cât și la
sfârșitul studiului).
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Evaluarea comportamentului adaptiv a fost realizată cu ajutorul VABS (The Vineland Adaptive
Behavior Scales). Aceste scale au fost date părinților participanților, pentru ca aceștia să evalueze
evoluția adaptivă a copiilor lor. A fost efectuată și o evaluare a comportamentului social al
participanților la studiu.
Veruti (2001) a creat și ajustat un program de observare pentru a contabiliza interacțiunile și
contactele dintre participanți. Motricitatea grosieră a fost evaluată utilizând Testul de Dezvoltare
Motrică Grosieră (TGMD). Acesta este un test bazat pe criterii și include două subteste vizând
măsurarea a două seturi de abilități: 7 de locomoție și 5 de control al obiectelor.
Apoi, programul CI-MAT a fost aplicat pe o perioadă de 12 săptămâni, timp în care copiii au fost
înregistrați video în timpul ședinței (50 de minute). Rezultatele au arătat că programul de
formare a deprinderilor acvatice a fost eficient pentru consolidarea abilităților de control al
obiectelor în cazul persoanelor cu ASD. Această constatare este compatibilă cu studiile
anterioare care indicau că exercițiile acvatice îmbunătățesc diferite aspecte ale adecvării motrice
grosiere. Cu toate acestea, studiul lui Ennis (2011) a folosit un alt program care a vizat
îmbunătățirea funcției motorii și sociale. Unsprezece copii cu vârste cuprinse între 3 și 9 ani au
participat la cercetare, dar numai 6 dintre ei au finalizat programul acvatic, care a durat 10
săptămâni. Programul pe care l-au urmat copiii este prezentat în Tabelul 5. Evaluarea acestora sa realizat atât înainte, cât și la finele programului.
Tabel 5. Schița programului

Sursă: Ennis (2011)

Instrumentele utilizate în acest studiu au fost: 1) WOTA – pe baza metodei Halliwick, pentru a
investiga acomodarea cu apa; 2) Peds-QL – chestionar dat părinților pentru a evalua calitatea
vieții copiilor lor. Rezultatele au arătat că scorurile tuturor copiilor au crescut după terminarea
lecțiilor în ceea ce privește funcția lor motorie, însă scorurile lor sociale nu au fost satisfăcătoare.
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În fine, studiul lui Yupan (2010) a vizat să determine eficacitatea unui program de înot cu exerciții
acvatice (WESP) asupra abilităților acvatice și a comportamentului social. Participanții la studiu au
fost 16 băieți cu ASD. Toți au finalizat programul de 21 de săptămâni (10 săptămâni dedicate
WESP, 10 săptămâni de verificare și 1 săptămână de tranziție). Fiecare participant a fost examinat
de trei ori, o dată la început, o dată la sfârșitul primei perioade de 10 săptămâni și o dată la
sfârșitul a încă 10 săptămâni. WESP a fost împărțit în patru categorii:
A) Activități pe uscat
B) Instruire unu-la-doi
C) Activități de grup
D) Activități de revenire după efort
WESP a fost conceput pornindu-se de la Evaluarea Humphries a Nivelului de Pregătire Acvatică
(HAAR) (Humphries, 2008), care s-a dezvoltat pe baza metodei Halliwick (Martin, 1981).
Tabel 6. Programul de înot cu exerciții acvatice

Sursă: Chien- Yu Pan (2010)

Rezultatele studiilor anterioare indică faptul că există îmbunătățiri ale abilităților acvatice (WESP)
și în general o diminuare a tulburărilor funcționale la copiii cu ASD. Toate programele de înot par
să amelioreze abilitățile de siguranță acvatică (p = 0.0002). Mai mult, CI-MAT și SPARK sunt
programe eficiente pentru evoluția motricității și a comportamentului social (WESP) (p < 0.05).
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Tehnica MLP este una dintre cele mai eficiente metode de dezvoltare a abilităților acvatice la
copiii cu autism.
HCu toate acestea, studiul lui Alaniz et al. (2017) a arătat că tratamentele alese nu au avut un
impact semnificativ asupra motricității grosiere, a vitezei, coordonării și forței copiilor cu autism
(a = 0.05).
De asemenea, studiul lui Mohamed (2017) a demonstrat, conform analizei statistice, că nu există
diferențe semnificative pre- și post-test pentru grupul experimental pe Scala de Evaluare a
Autismului Infantil (CARS). În fine, studiul lui Fragala-Pinkham, Haley și O’Neil (2011) a arătat că
analiza statistică nu a relevat modificări semnificative inter-grupuri.
Deși au existat progrese considerabile în diagnosticarea tulburărilor de spectru autist în ultimii
20 de ani, copiii cu ASD continuă să nu aibă multe oportunități de practicare a exercițiului fizic.
Lecțiile de înot au fost propuse ca tip ideal de activitate fizică pentru această populație, dar
studiile care investighează experiența instructorilor ce se ocupă de înotătorii cu ASD sunt încă
destul de limitate.
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Secțiunea 3: Afecțiunile neuromusculare și terapia acvatică
(Nikodelis Thomas, Ntampakis Ioannis)
Afecțiunile neuromusculare (NMD: neuromuscular disorders) sunt acelea care, fie din motive
ereditare, fie ca boli dobândite, sunt legate de sistemul neuromuscular periferic. Ele afectează
celulele cornului anterior, nervii periferici, joncțiunile neuromusculare și mușchii (McDonald,
2002). NMD sunt caracterizate ca un grup eterogen de tulburări, inclusiv boli ale neuronilor
motori, afecțiuni ale nervilor periferici, tulburări de transmitere neuromusculară și boli
musculare. Evoluția bolilor diferă semnificativ. Deficitul poate varia de la slăbiciune musculară,
pierdere senzorială, durere și oboseală la disfuncție autonomă în multe combinații. Așadar,
acesta generează disfuncții musculo-scheletice și senzoriale, limitarea activităților și restricții de
participare (Cup et al., 2007).
Reducerea activității fizice este o consecință majoră a bolilor neuromusculare progresive. NMD
are implicații atât asupra calității vieții, cât și asupra stării de sănătate. Există o interacțiune
între fiziopatologia bolii, disfuncția în sine, limitarea funcțională, dizabilitate și limitarea impusă
de societate cu privire la activitatea fizică desfășurată în comunitate (McDonald, 2002).
Inactivitatea și obezitatea la pacienții cu NMD sunt asociate cu un risc crescut de apariție sau
deteriorare a comorbidităților, cum ar fi hipertensiunea arterială, nivelul ridicat de colesterol,
diabetul, bolile de inimă, accidentul vascular cerebral, bolile coronariene, obezitatea,
osteoporoza, anxietatea și depresia (McDonald, 2002; Stan, 2013).
Multe persoane cu NMD doresc să se implice în activitatea fizică, dar diferite obstacole le reduc
capacitatea de a atinge nivelul de efort recomandat. Exercițiul pe uscat este deosebit de dificil
pentru pacienții cu NMD, din cauza lipsei semnificative de spații adecvate, mijloace de transport
și exerciții individualizate. Mai mult, exercițiul pe uscat necesită eforturi substanțiale pentru a
învinge gravitația, ceea ce amplifică riscul de cădere și accidentare (McDonald, 2002; Stan,
2013). În schimb, mediul acvatic le oferă tuturor oamenilor, chiar și celor cu mobilitate limitată,
o alternativă sigură și eficientă de exersare (McDonald, 2002; Stan, 2013). Exercițiul acvatic are
un impact mai redus asupra articulațiilor solicitate, comparativ cu exercițiul pe uscat. Totodată,
apa oferă o rezistență care poate fi folosită pentru a crește forța musculară și capacitatea
aerobă. În plus, participarea la programe de exerciții acvatice optimizează abilitățile de
socializare și sănătatea mintală (Atamturk & Atamturk, 2018).
Deși terapia acvatică este benefică pentru copiii și adulții cu NMD, există un decalaj evident în
literatura existentă. Acest decalaj poate fi explicat prin eterogenitatea NMD, dar și prin
diversitatea tipurilor de protocoale terapeutice utilizate (fizioterapie, terapie ocupațională,
fizioterapie, terapie acvatică etc.) și de programe individualizate, care nu încurajează proiectele
de cercetare.
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Pornind de la motivele anterior menționate, McDonald (2002) a efectuat o analiză sistematică a
terapiei bazate pe exercițiul fizic, dar și a altor tipuri de terapii fizice pentru pacienții cu afecțiuni
neuromusculare. Autorul a revizuit studii care includeau următoarele criterii:
1) oricare dintre următoarele tipuri de NMD: boli ale neuronilor motori, afecțiuni ale rădăcinii
nervului motor sau ale nervilor periferici, tulburări de transmitere neuromusculară sau boli
musculare 2) toate tipurile de terapie prin exercițiu fizic și alte modalități pe bază de
fizioterapie.
Măsurarea rezultatelor trebuia să fie la nivelul funcțiilor corpului, al activităților sau participării,
în conformitate cu definițiile furnizate de Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilităților
și Sănătății (ICF). Concluzia acestei revizuiri sistematice a literaturii a arătat că dovezile
disponibile sunt limitate, dar relevante pentru clinicieni.
Cea mai importantă constatare a fost că orice fel de cercetare viitoare privind activitatea fizică în
bolile neuromusculare va trebui să se axeze pe elaborarea unor recomandări științifice. Aceste
recomandări vor trebui să sublinieze abordările optime ale exercițiului fizic și să includă atât
orientări specifice bolii, cât și orientări generale. (McDonald, 2002)
Hydukovich și Schmitz (2008) au examinat efectele intervenției acvatice asupra copiilor cu
deficiențe neuromusculare, comparându-le cu efectele serviciilor tradiționale de terapie fizică și
ocupațională pe uscat.
Rezultatele au arătat că paralizia cerebrală este principala deficiență neuromusculară asociată
îndeosebi cu terapia acvatică. Terapia acvatică este menită să crească amplitudinea mișcărilor,
mobilitatea funcțională, tiparele normale de mișcare și sentimentul de stimă de sine.
Majoritatea studiilor au conchis că terapia acvatică este o metodă de intervenție cu adevărat
fezabilă și eficientă. Așadar, utilizarea terapiei acvatice ca metodă de tratament ocupațional este
benefică pentru copiii cu deficiențe neuromusculare din diverse motive. De importanță maximă
este îmbunătățirea amplitudinii de mișcare, o abilitate esențială pentru angajarea în activități
cotidiene de bază și ameliorarea stimei de sine. (Hydukovich & Schmitz, 2008)
Exercițiul acvatic este unul dintre cele mai comune programe de activitate fizică pentru copiii cu
deficiențe neuromusculare și de neurodezvoltare. Cu toate acestea, rezultatele acțiunilor pe
care ar trebui să le ia în considerare terapeuții atunci când lucrează cu aceste populații specifice
nu au fost studiate pe scară largă.
Însă Rodríguez et al. (2019) au conceput o analiză a conținutului pentru a identifica și compara
tema principală a măsurilor de rezultat utilizate în fizioterapia acvatică adresată copiilor. Din
acest motiv, autorii au folosit drept cadru Clasificarea Internațională a Funcționării,
Dizabilităților și Sănătății (ICF). O comparație a conținutului măsurilor de rezultat identificate a
fost legată de ICF, de aceea au fost utilizați indicatori de conținut pentru a le analiza. Au fost
identificate patru măsuri de rezultat:
1. Evaluarea Humphries a Nivelului de Pregătire Acvatică (HAAR), 2. Testul de Screening Acvatic
Adaptat, 3. Testul de Orientare în Apă Alyn 1 și 2 (WOTA 1, 2), 4. Înotul cu Măsurare
Independentă (SWIM).
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Aceste patru teste de evaluare au inclus 116 concepte semnificative și au fost legate de 35 de
categorii ICF de nivel 2. Utilizarea ICF ca ghid pentru a compara conținuturile măsurărilor
abilităților acvatice a relevat omogenitate pe planul fundamentării teoretice; cu toate acestea,
au existat și unele diferențe în ceea ce privește analiza conținutului.
În cadrul evaluării, este de asemenea vital să se identifice cât de funcționale și cât de
consumatoare de timp sunt aceste măsuri. În cazul celor patru instrumente menționate
anterior, timpul mediu de aplicare a fost cuprins între 15 și 30 de minute, dar pentru selectarea
fiecărui instrument, trebuie să se ia în considerare instruirea prealabilă necesară utilizării
acestora. În acest context, WOTA1 și 2 au fost singurele instrumente care au definit acest
concept ca o condiție prealabilă, asigurând aplicarea lui corectă.
Fiecare instrument inclus în studiu a evaluat în principal abilitățile acvatice bazate pe conceptul
Halliwick, iar subdivizarea a avut în vedere dacă rezultatele s-au axat mai mult pe terapie sau pe
aspecte legate de învățarea înotului. Imaginea de ansamblu oferită de acest studiu a arătat
simplitatea evaluării acvatice ca domeniu de evaluare unidimensional. (Rodríguez et al., 2019)
Eficiența și siguranța unui program de exerciții aerobice acvatice de grup, din perspectiva
rezistenței cardiorespiratorii la copiii cu dizabilități, a fost examinată de Fragala-Pinkham, Haley
și O’Neil (2008). Un număr de 16 copii (11 băieți și 5 fete) cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani
(vârsta medie: 9 ani și 7 luni, deviația standard: 1 an și 4 luni) au luat parte la acest program de
două ori pe săptămână, timp de 14 săptămâni. Participanții au fost diagnosticați cu tulburare de
spectru autist, mielomeningocel, paralizie cerebrală sau altă dizabilitate de dezvoltare. Mai mult
de jumătate dintre copii puteau să se deplaseze independent, fără asistență. Copiii au înotat
ture de bazin și au participat la curse și jocuri de ștafetă, scopul fiind menținerea unei zone-țintă
precis definite a ritmului cardiac. Modulul de întărire musculară a constat în exerciții cu gantere
de apă și baghete gonflabile, dar și contra rezistenței apei. Măsurătorile studiului au fost:
mers/alergare pe jumătate de milă, forță musculară izometrică, testul cronometrat cu ridicare
din șezând și deplasare pe 3 metri, motricitate. Orice sesizare a durerii sau vătămare au fost
consemnate în mod sistematic.
Rezultatele studiului au arătat îmbunătățiri semnificative pentru mersul/alergarea pe jumătate
de milă, dar nu și pentru forță sau motricitate. Prezența medie la program a fost de 80% și nu a
fost raportată nicio accidentare. Fragala-Pinkham et al. (2008) au conchis că exercițiul acvatic în
grup poate fi o alternativă distractivă la programele de exerciții pe uscat pentru îmbunătățirea
rezistenței cardiorespiratorii la copiii cu dizabilități, dar și o alternativă sigură și benefică la
exercițiile cu impact redus.
Aleksandrović et al. (2010) au realizat o cercetare pentru a arăta efectele unui program de înot
adaptat asupra copiilor cu deficiențe neuromusculare. Principalul scop al acestui program de
înot adaptat a fost de a-i învăța pe copii cum să se deplaseze prin apă în siguranță și în mod
independent. Participanții au fost 7 copii cu deficiențe neuromusculare (paralizie cerebrală,
pareză, spina bifida), care aveau între 5 și 13 ani și care au fost recrutați indiferent de
cunoștințele lor de înot. A fost utilizat testul WOTA2, deoarece este alcătuit din mai mulți itemi
care măsoară cunoștințele de înot ale persoanelor cu dizabilități. WOTA2 conține 27 de itemi,
adică întrebări la care se răspunde printr-o evaluare de la 0 la 3:
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1.Acomodarea cu apa
2. Bolborosirea apei cu gura
3. Bolborosirea apei cu nasul
4. Bolborosirea apei cu capul scufundat
5. Expirație ritmică în timpul mișcării
6. Expirație alternativă pe nas și pe gură
7. Intrarea în apă
8. Ieșirea din apă
9. Poziția așezat în apă
10. Deplasare cu mâinile de-a lungul balustradei laterale a bazinului
11. Mers de-a curmezișul bazinului
12. Săritură înainte
13. Adaptarea generală la apă
14. Bolborosirea apei cu gura
15. Săritură și scufundare (înăuntru – afară)
16. Schimbarea poziției din stând în plutire pe spate
17. Plutire statică pe spate pentru 5 secunde
18. Schimbarea poziției din plutire pe spate în stând
19. Alunecare ventrală de la perete la terapeut
20. Schimbarea poziției din plutire ventrală în stând
21. Rotație longitudinală la dreapta
22. Rotație longitudinală la stânga
23. Rotație combinată
24. Scufundare
25. Înaintare simplă pe spate
26. Înot liber
27. Înot pe spate

Cercetătorii au încercat să determine și gradul de orientare în apă, aplicând parametrii
statistici de bază la măsurarea inițială și finală (Testul t pentru eșantioane dependente).
Programul de intervenție a durat 8 săptămâni, iar frecvența acestuia a fost de două ședințe
pe săptămână a câte 45 de minute. Fiecare ședință a fost concepută individualizat, în raportul
de unu-la-unu (un instructor - un participant).
Condițiile preliminare suplimentare au fost adaptate în funcție de caracteristicile altor
participanți (ex., vârsta și tipul de dizabilitate). În fine, întregul program de intervenție a fost
conceput în conformitate cu principiile metodei Halliwick, ale hidroterapiei și ale
antrenamentului pentru populația sănătoasă de neînotători.
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Rezultatele acestui studiu au indicat diferențe relevante statistic între măsurători, în favoarea
celei finale. La începutul programului, participanții erau incapabili să-și controleze echilibrul și
mișcările, dar la sfârșitul intervenției, toți au înregistrat îmbunătățiri importante la patru dintre
sarcini (sarcinile 15-18). Deși nu există diferențe statistice semnificative între măsurarea
inițială și cea finală în sarcinile de control al echilibrului și mișcării, s-a produs o ameliorare
clară datorită programului. (Aleksandrović et al., 2010)
Stan (2013) a efectuat un studiu de caz pentru a examina modul în care un program
competent de terapie acvatică poate să crească amplitudinea mișcării, rezistența brațelor și a
picioarelor și să reducă spasticitatea la persoanele cu scleroză multiplă. Efectul secundar al
programului de terapie acvatică este îmbunătățirea socializării. Programul de intervenție s-a
bazat pe tehnici precum ședințele Watsu, metoda Bad Ragaz, conceptul Halliwick,
antrenamentul pe bază de sarcini și educarea pacientului. Participanta a fost o femeie în
vârstă de 75 de ani. Durata programului a fost de 7 săptămâni, cu o frecvență de o ședință pe
săptămână. Fiecare ședință a durat 30 de minute.
Rezultatele studiului au arătat că, deși scleroza multiplă este o boală degenerativă progresivă,
programul acvatic terapeutic a ajutat-o pe participantă nu numai să-și mențină un nivel
satisfăcător și continuu de viață independentă, ci și să se simtă mai încrezătoare în abilitățile
sale. Programul acvatic poate oferi o gamă completă de mișcări, dar și un mediu susținut de
flotabilitate. Un alt rezultat extrem de important al studiului a fost îmbunătățirea semnificativă
a nivelului de oboseală, un factor crucial care este legat de un potențial efect pozitiv asupra
abilităților funcționale. Reabilitarea acvatică reduce efectiv problemele cauzate de deficiențe și
dizabilități în cazul persoanelor cu limitări neuromusculare.
Programele de exerciții acvatice pentru persoanele cu afecțiuni neuromusculare ar trebui să
fie concepute și supravegheate de terapeuți cu experiență atât în recunoașterea lipsei de
control a mișcării funcționale, care este frecvent întâlnită la pacienții cu asemenea boli, cât și
în identificarea strategiilor necesare pentru a depăși aceste probleme (Stan, 2013).
Atamturk și Atamturk (2018) au efectuat și ei un studiu de caz. Scopul studiului lor a fost de a
defini modul în care participarea la activități fizice poate aduce beneficii persoanelor cu
dizabilități pe planul calității vieții. Participantul a fost un băiat cu distrofie musculară
Duchenne (DMD). Studiul a raportat: 1) ajustări ale bazinului de înot în funcție de nevoile
individuale, 2) creșterea calității serviciilor pentru a sprijini nevoile individuale, 3) beneficiile
programului acvatic. Concluzia acestui studiu a fost că terapia acvatică a avut efecte benefice
asupra pacientului cu DMD în ceea ce privește socializarea, relaxarea, calitatea vieții și
percepția de sine. (Atamturk & Atamturk, 2018)
În fine, Plevnik, Retar și Zupan (2014) au evaluat un program de hidroterapie, abilitățile de înot
ale participanților și importanța diferitelor tehnici incluse în programul de reabilitare. În acest
scop, 236 de persoane care au participat la Programul Național de Reabilitare pentru pacienții
cu distrofie musculară au completat un chestionar cu 32 de variabile.
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Rezultatele studiului au arătat că hidroterapia și înotul sunt părți importante ale reabilitării
persoanelor cu distrofie musculară, mai ales atunci când sunt comparate cu exercițiile
individuale de fizioterapie și cu masajul terapeutic. Participanții care nu au putut să înoate sub
apă sau să facă scufundări evaluează hidroterapia ca fiind o parte cu adevărat utilă a procedurii
de reabilitare. Acomodarea cu apa și învățarea unor tehnici eficiente de autosalvare reprezintă
o parte importantă a programelor de hidroterapie pentru persoanele cu afecțiuni
neuromusculare. (Plevnik, Retar, & Zupan, 2014)
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Secțiunea 4: Paralizia cerebrală
(Valeria Balan, Associate Professor PhD and Ana Maria Mujea, Lecturer PhD Ambii autori au o contribuție egală la realizarea capitolului și sunt considerați autori
principali)
Paralizia cerebrală este o tulburare cronică non-progresivă (Eisenberg et al., 2009, p. 79) care
apare la copii și se manifestă prin dezorganizarea posturii și a mișcării (Marinescu et al., 2011,
p. 5). Paralizia cerebrală se datorează unor leziuni ale creierului imatur, care se pot produce
înainte, în timpul sau după naștere (WHO, 1993, p. 1; Eisenberg et al., 2009, p. 79; Dimitrijevic
et al., 2012, p. 167) și care îi afectează pe pacienți pentru tot restul vieții lor (WHO, 1993, p. 1).
Pădure (2011, p. 59) spune că paralizia cerebrală este un complex clinic de anomalii posturale
și motrice non-progresive provocate de leziuni ale sistemului nervos central în dezvoltare, în
care deficiența motorie apare înainte, în timpul sau curând după naștere.
Incidența acestei boli este de aproximativ două cazuri la 1.000 de nașteri normale în Europa
(Haberfehlner et al., 2020, p. 18). Statistica realizată de WHO (1993, p. 1) prezintă o incidență
de 1 caz la 300 de nașteri la nivel mondial, iar Colver, Fairhurst și Pharoah (2013, p. 1240)
indică un număr de 2-3,5 cazuri la 1.000 de nașteri.
Paralizia cerebrală a fost descrisă de Hipocrate încă din Antichitate (Panteliadis, Panteliadis, &
Vassilyadi, 2013, p. 285), dar cercetarea mai amănunțită a acestei boli a început abia în secolul
al XIX-lea, inițiatorul fiind Little, în 1862 (Colver, Fairhurst, & Pharoah, 2013, p. 1240).

Aspecte clinice globale
Leziunile cerebrale produc o alterare a mișcărilor asociată cu reflexe anormale, rigiditatea
membrelor și a trunchiului, postură anormală, mișcări involuntare, mers nesigur sau o
combinație între acestea. Există cazuri în care leziunile afectează și alte porțiuni ale creierului,
ceea ce poate determina afecțiuni oculare sau auditive, precum și dificultăți de comunicare sau
de învățare (WHO, 1993, p. 1). Manifestările afecțiunilor cerebrale apar în copilărie sau în
perioada preșcolară, iar tratamentul trebuie inițiat cât mai curând posibil.
Colver, Fairhurst și Pharoah (2013, p. 1240), dar și Gunel et al. (2014, pp. 32-34) vorbesc despre
simptomele și semnele paraliziei motorii cerebrale:
1. spasticitatea – musculatura este rigidă (Pădure, 2011, p. 25), de aceea mișcările se execută
cu încetineală și stângăcie. Corpul are o poziție anormală, iar deplasarea lui dintr-o parte în
alta se face cu dificultate, ceea ce determină realizarea unui număr redus de mișcări (WHO,
1993, p. 4). Efortul este și mai mare atunci când persoana încearcă să se deplaseze rapid.
1. spasticitatea – musculatura este rigidă (Pădure, 2011, p. 25), de aceea mișcările se execută
cu încetineală și stângăcie. Corpul are o poziție anormală, iar deplasarea lui dintr-o parte în
alta se face cu dificultate, ceea ce determină realizarea unui număr redus de mișcări (WHO,
1993, p. 4). Efortul este și mai mare atunci când persoana încearcă să se deplaseze rapid.
După Pădure (2011, p. 56), severitatea deficienței motorii poate cauza pareză (tulburare
moderată) sau plegie (tulburare gravă), care poate afecta fie întregul corp (tetraplegie), fie doar
membrele inferioare (paraplegie). McIntyre et al. (2011, p. 115) afirmă că tetraplegia apare la
26% dintre pacienții cu paralizie cerebrală, hemiplegia, la 38%, iar diplegia, la 36%;
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2. diskinezia – se manifestă ca atetoză sau distonie, incidența fiind cuprinsă între 4% și 7%
(McIntyre et al., 2011, p. 115). Pacientul cu atetoză este hipotonic și hiperkinetic, iar cel cu
distonie este hipokinetic (McIntyre et al., 2011, p. 115).
Mișcările lui sunt involuntare, lente (Pădure, 2011, p. 57) și dezordonate (mișcări încordate sau
tremorul mâinilor, brațelor, picioarelor sau feței). Aceste mișcări sunt mai evidente când
pacientul este agitat și mai reduse când este calm.
Mușchii primesc comenzi diferite de la creier (mergând de la spasticitate la hipotonie)
(McIntyre et al., 2011, p. 115), ceea ce determină o poziție anormală, în care echilibrul corpului
este alterat. Dacă este afectată fața, pacientul se hrănește și vorbește cu dificultate, cuvintele
sale fiind greu de înțeles (Pădure, 2011, p. 57). Se apreciează că diformitățile sunt mai puțin
comune;
3. ataxia – se caracterizează printr-o bază mai largă de susţinere în ortostatism, căderi
frecvente (mai ales pe spate), posibile anomalii oculare, hipotonie (Pădure, 2011, p. 58).
Mișcările sunt nesigure și tremurătoare (McIntyre et al., 2011, p. 115). Problemele apar când
persoana încearcă să stea în picioare, să meargă sau să facă ceva cu mâinile (WHO, 1993, p. 4).
Echilibrul este o problemă majoră, de aceea pacientul întâmpină dificultați în învățarea și
menținerea poziției ortostatice, dar și a mersului. Incidența este de 4% până la 6% (McIntyre et
al., 2011, p. 115).

Afectarea sistemelor și a organelor
Deficiențele asociate și limitările funcționale care pot fi întâlnite în paralizia cerebrală sunt:
contractura musculară – presupune scurtarea țesuturilor musculare din cauza rigidității
musculare severe. Contractura poate inhiba creșterea oaselor ducând la deformarea lor,
dar și a articulațiilor, la luxații sau luxații parțiale (Dimitrijevic et al., 2012, p. 167).
Contractura musculară se poate asocia și cu probleme de coordonare, care generează
complicații legate de deglutiție (Hinchcliffe, 2007, p. 201) sau de afectarea aparatului vizual
ori auditiv. Alteori, musculatură este flască (Pădure, 2011, p. 66). După McIntyre et al.
(2011, p. 115), hipotonia este rar întâlnită (2%), de aceea nu ar trebui să fie considerată o
formă de paralizie cerebrală.
nutriția deficitară – unii pacienți au dificultăți la hrănire din cauza problemelor cu mușchii
gâtului, limbii și buzelor (WHO, 1993, p. 7). Deoarece hrănirea este dificilă, multe persoane
cu paralizie cerebrală au un status nutrițional deficitar. Acest aspect poate avea un efect
negativ asupra creșterii oaselor și a dezvoltării musculaturii. La pacienții cu hemiplegie,
brațul și membrul inferior de pe partea afectată sunt mai subțiri și mai scurte comparativ
cu segmentele neafectate (WHO, 1993, p. 7). Unii pacienți (8%) (McIntyre et al., 2011, p.
116) pot avea nevoie de un tub pentru a se hrăni adecvat (WHO, 1993, p. 7; Pădure, 2011,
p. 80). Totodată, din cauză că mușchii gâtului, limbii și buzelor sunt afectați, unii pacienți cu
paralizie cerebrală prezintă tulburări de vorbire și limbaj (Pădure, 2011, p. 59). WHO (1993,
p. 7) spune că învățarea masticației are efecte pozitive asupra vorbirii. Astfel, pacientul
ajunge să vorbească, dar câteodată cuvintele lui nu sunt suficient de clare pentru a fi
înțelese de ceilalți (WHO, 1993, p. 7).
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afectarea stării de sănătate mintală – nu toți pacienții cu paralizie cerebrală au deficiențe
mintale (Pădure, 2011, p. 59). Dar WHO (1993, p. 7), McIntyre et al. (2011, p. 116), precum
și Colver, Fairhurst și Pharoah (2013, p. 1240) apreciază că aproape jumătate dintre
pacienții cu paralizie cerebrală au dificultăți intelectuale, iar 20-30% dintre ei au dizabilități
intelectuale severe (McIntyre et al., 2011, p. 116). Gunel et al. (2014, p. 37) menționează că
peste 65% dintre cei cu paralizie cerebrală prezintă semne care indică existența unei
dizabilități intelectuale. WHO (1993, p. 7) a constatat că dificultățile de vorbire pe care le
prezintă o parte dintre pacienți îi determină pe unii specialiști să le asocieze cu retardul
mintal, deși coeficientul de inteligență al acestor pesoane este normal. Copiii cu paralizie
cerebrală atetoidă pot avea o capacitate intelectuală medie sau chiar bună. În cazul
acestor pacienți, convulsiile și epilepsia pot fi de asemenea prezente (Pădure, 2011, p. 59;
Colver, Fairhurst, & Pharoah, 2013, p. 1240). Acestea provoacă noi afectări ale creierului și
scad capacitatea de învățare (WHO, 1993, p. 8). Colver, Fairhurst și Pharoah (2013, p. 1243)
vorbesc despre o serie de dificultăți de ordin psihologic cu care se confruntă copiii cu
paralizie cerebrală, comparativ cu copiii fără dizabilități. La adulți, apar frecvent semne de
oboseală (în 23% dintre cazuri), durere (în 70% dintre cazuri) (McIntyre et al., 2011, p. 116)
și simptome de depresie. Pavao et al. (2013, p. 1372) indică tulburări de atenție, iar Gunel
et al. (2014, p. 39) menționează probleme legate de somn.
afectarea aparatului locomotor – contractura musculară pune o presiune suplimentară pe
articulații, ceea ce duce la deformarea piciorului (Dimitrijevic et al., 2012, p. 167), luxație de
șold (8%) (McIntyre et al., 2011, p. 116) etc. Din cauza spasticității, postura pacientului are
și ea de suferit (Davlet’yarova, Korshunov, & Kapilevich, 2015, p. 2). McIntyre et al. (2011, p.
116) estimează că pacienții cu paralizie cerebrală au mersul afectat în proporție de 25%
până la 27%. Davlet’yarova, Korshunov și Kapilevich (2015, p. 2) au observat că pacienții cu
diplegie au o mobilitate anormală a articulațiilor șoldului, umărului și cotului. De
asemenea, alimentația deficitară, lipsa de mișcare și medicația specifică duc la scăderea
densității osoase (osteopenie și osteoporoză) (Jorgic et al., 2012, p. 49; Colver, Fairhurst, &
Pharoah, 2013, p. 1244), ceea ce sporește riscul de producere a fracturilor. Colver,
Fairhurst și Pharoah (2013, p. 1240) consideră că unii pacienți pot prezenta deficiențe
fizice, de exemplu, scolioze.
afectarea sistemului respirator sau cardiovascular (Ballington & Naidoo, 2018, p. 2).
afectarea oculară – identificată de Colver, Fairhurst și Pharoah (2013, p. 1240, p. 1244), dar
și de Idwan et al. (2011, p. 1). McIntyre et al. (2011, p. 116) apreciază că între 5% și 12%
dintre pacienții cu paralizie cerebrală au probleme oculare severe, iar 30% au probleme de
gravitate redusă și medie. Cea mai frecventă afecțiune este strabismul (WHO, 1993, p. 7;
Pădure, 2011, p. 59), dar miopia și hipermetropia pot fi de asemenea prezente (Colver,
Fairhurst, & Pharoah, 2013, p. 1244), ca și nystagmus (Gunel et al., 2014, p. 38). Odată cu
vârsta, starbismul poate să dispară (WHO, 1993, p. 7), dar dacă problema persistă, copilul
trebuie consultat de medic. Cecitatea poate fi de asemenea prezentă (Pădure, 2011, p. 59).

40

afectarea auzului (Hinchcliffe, 2007, p. 16; Colver, Fairhurst, & Pharoah, 2013, p. 1244) –
produce dificultăți în învățarea vorbirii, care se dezvoltă mai târziu. McIntyre et al. (2011, p.
116) apreciază că problemele de auz se întâlnesc la peste 10% dintre pacienții cu paralizie
cerebrală, iar 2% pot avea probleme la ambele urechi.
afectarea auzului (Hinchcliffe, 2007, p. 16; Colver, Fairhurst, & Pharoah, 2013, p. 1244) –
produce dificultăți în învățarea vorbirii, care se dezvoltă mai târziu. McIntyre et al. (2011, p.
116) apreciază că problemele de auz se întâlnesc la peste 10% dintre pacienții cu paralizie
cerebrală, iar 2% pot avea probleme la ambele urechi.
predispoziție la infecții ale pielii și infecții renale (Colver, Fairhurst, & Pharoah, 2013, p. 1244),
dar nu numai.

Aspecte legate de motricitate
Colver, Fairhurst și Pharoah (2013, p. 1245) consideră că intervenția în plan motor, alături de
terapia ocupațională și logopedie, este esențială și trebuie să se desfășoare zilnic (Shariat et al.,
2014, p. 3).
Efectele retardului motor sunt multiple (WHO, 1993, p. 11). Tabloul dizabilităţii motorii este “clar
uneori din primele zile de viaţă, dar în unele cazuri devine evident abia în jurul vârstei de 3-4 ani”
(Marinescu et al., 2011, p. 5). Evaluarea motricității se realizează cu ajutorul diagramelor de
dezvoltare, care sunt identice cu cele ale copilului fără dizabilități (WHO, 1993, p. 11). Ea trebuie
să fie însoțită de evaluarea comunicării și a comportamentului pacientului.
În urma evaluării, se poate observa că unele persoane se pot deplasa, pe când altele nu o pot
face. În același timp, spasticitatea îi împiedică pe anumiți pacienți să execute toate mișcările din
unele articulații. Amplitudinea mișcărilor are și ea de suferit.
Este imporant ca evaluarea motricității să stea la baza programului de intervenție, care trebuie să
fie adaptat nevoilor reale ale pacientului (Pavao et al., 2013, p. 1372). Programul trebuie aplicat
de timpuriu, în mod corect şi cu tenacitate (Pădure, 2011, p. 84) și trebuie să acopere atât
educarea componentelor fitness-ului, cât și învățarea, consolidarea și/sau perfecționarea
deprinderilor motrice de bază sau utilitar-aplicative. De asemenea, se recomandă ca stimularea
motricității să fie inițiată imediat ce se observă “unele tulburări sau întârzieri de câteva
săptămâni în dezvoltarea motorie” (Marinescu et al., 2011, p. 5).
Marinescu et al. (2011, p. 5) și Gunel et al. (2014, p. 46) consideră că şansele de recuperare cresc
dacă programul de intervenție este inițiat la o vârstă mică, deoarece centrii motori nu sunt încă
dezvoltaţi (mielinizarea se produce până la 7 ani), iar plasticitatea creierului permite stimularea
funcțiilor sale, având în vedere că pacientul se află mai aproape de vârsta la care apar de obicei
achiziţiile în planul motricității (Marinescu et al., 2011, p. 5).
Este important ca deprinderile motrice și de lucru învățate să poată fi transferate în activitatea
cotidiană, deoarece ele îl pot ajuta pe pacient să devină independent (WHO, 1993, p. 2).
Stimularea în plan motor îl ajută pe pacientul cu paralizie cerebrală să se dezvolte nu doar la
acest nivel, ci și din punct de vedere emoțional, cognitiv şi social (Davlet’yarova, Korshunov, &
Kapilevich, 2015, p. 2), datorită stării de bine induse (Doban, 2008, p. 11).
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Stimularea motricității se poate realiza și cu ajutorul tehnologiei (Idwan et al., 2011, p. 2;
Chung-Sing & Yu-Lin, 2013, p. 185; Necula & Marcu, 2014, p. 150), care s-a dezvoltat foarte mult
și și-a făcut loc în programele de recuperare pentru pacienții cu paralizie cerebrală; și totuși,
aceasta nu poate înlocui exercițiile fizice, a căror valore este recunoscută și acceptată de multă
vreme. Exerciţiile fizice utilizate pentru recuperarea motricității capătă anumite particularităţi
(Georgescu, 1999, p. 6) în funcţie de tipul de paralizie cerebrală, vârstă, gen, afecțiuni asociate
cu diagnosticul principal etc. Exercițiile incluse în programul de intervenție trebuie să vizeze
simultan mai multe sfere de dezvoltare (Pădure, 2011, p. 78). WHO (1993, p. 20), Hinchcliffe
(2007, p. 88), Pădure (2011, p. 88) etc. au elaborat o serie de recomandări generale (adaptate și
modificate de noi) care ar trebui luate în considerare atunci când pacienții cu diferite tipuri de
paralizie cerebrală sunt integrați într-un program de recuperare:
ü încurajarea execuției mișcărilor într-un mod cât mai natural cu putință;
ü încurajarea execuției mișcărilor cu ambele brațe și ambele picioare (Hinchcliffe, 2007, p.
182);
ü monitorizarea fazelor dezvoltării motrice la pacienții de vârstă mică (Hinchcliffe, 2007, p.
88);
ü încurajarea pacientului să învețe facând (learning by doing), mai ales în cazul
deprinderilor care pot fi transferate în activitatea zilnică, de exemplu, formarea
deprinderilor de igienă personală, alimentaţie, adaptare la viaţa cotidiană şi autonomie
socială (Pădure, 2011, p. 88);
ü poziționarea corectă a pacientului în culcat, așezat, pe genunchi și stând (Hinchcliffe,
2007, pp. 89-94);
ü prevenirea permanentă a apariției altor atitudini incorecte sau deficiențe fizice.
În același timp, WHO (1993, p. 20) a stabilit o serie de obiective urmărite de programul de
intervenție în plan motor pentru fiecare tip de paralizie cerebrală:
1.pacientul spastic:
-relaxarea musculaturii spastice;
-evitarea mișcărilor care duc la apariția spasticității la nivelul întregului corp;
-prevenirea apariției deficiențelor fizice.
2.pacientul cu atetoză:
-învățarea controlării cu mâinile a mișcărilor continue necontrolate;
-dacă apar uneori poziții anormale ale corpului, urmărirea acelorași obiective ca și în cazul
pacientului spastic.
3.pacientul hipotonic:
-asigurarea suportului în poziția corectă;
-încurajarea mișcărilor care întăresc musculatura.
4.pacientul ataxic:
-îmbunătățirea echilibrului în pozițiile pe genunchi și stând, precum și în timpul mersului;
-poziție stabilă în picioare și mers echilibrat;
-controlul mișcărilor nesigure și al tremorului, mai ales al mâinilor.
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GÎnvățarea mersului este un obiectiv major în recuperarea pacientului cu paralizie cerebrală.
Acest proces complex (Pădure, 2011, p. 82) trebuie să debuteze cu evaluarea poziţiei verticale a
corpului, urmată de o evaluare a capacităţii de mişcare şi control al tuturor segmentelor
corpului (Marinescu et al., 2011, p. 5). Învățarea sau reeducarea mersului presupune ca
pacientul să primească cât mai multe informaţii de la cât mai mulți analizatori pentru a avea o
senzaţie de siguranţă (Marinescu et al., 2011, p. 5). Momentul în care copiii reușesc să meargă
este perceput de aceștia ca fiind unul “special”, deoarece ei “ajung să experimenteze o senzaţie
nouă, aceea de independenţă”, iar dorința lor cea mai mare este “participarea la jocuri
colective” (Marinescu et al., 2011, p. 5).
Din cauza incapacității lor de a se mișca liber, pacienții cu paralizie cerebrală au un nivel scăzut
de educare a tuturor compenentelor fitness-ului (Van den Berg-Emons et al., 1998, p. 180;
Jorgic et al., 2012, p. 49; Shariat et al., 2014, p. 1). După Marinescu et al. (2011, p. 5), fiecare
mijloc care se execută trebuie să fie însoţit de o explicaţie (exemplu: “Fac aşa... pentru că...”, sau
“Dacă se întâmplă aşa... trebuie să fac aşa...”), astfel încât pacienții să le poată realiza în timpul
lor liber, în afara programului efectuat împreună cu specialistul.
Se va avea permanent în vedere că un program destinat învățării, consolidării și/sau
perfecționării unor deprinderi motrice (învățarea mersului) atrage după sine educarea
compenentelor fitness-ului (Dimitrijevic et al., 2012, p. 167) și viceversa.
Problemele de coordonare la nivelul diferitelor segmente ale corpului sunt evidente la
pacientul cu paralizie cerebrală și sunt cauzate de rigiditatea musculară. Aceste probleme nu
permit executarea fluentă a mișcărilor, iar dexteritatea manuală are de suferit (Colver,
Fairhurst, & Pharoah, 2013, p. 1240). De asemenea, coordonarea musculaturii care asigură
postura corpului este deficitară (Pavao et al., 2013, p. 1368) și afectează executarea activităților
zilnice (deprinderi de lucru), dar și adaptarea individului la mediul înconjurător.
Din cauza deficitului neurologic, echilibrul este și el afectat (Dimitrijevic et al., 2012, p. 167).
Această deficiență este pusă în evidență tot de activitățile cotidiene (Pavao et al., 2013, p. 1372).
Marinescu et al. (2011) consideră că educarea echilibrului trebuie să se facă în paralel cu
învățarea mersului și că pregătirea pacientului “pentru a învăţa să-și menţină echilibrul
reprezintă prima etapă în procesul de verticalizare” (p. 5), fiind o componentă care ar trebui să
se regăsească în programul de intervenție până când poziția stând poate fi controlată automat.
Imposibilitatea de a se mișca, asociată cu problemele de comunicare, îl determină pe pacientul
cu paralizie cerebrală să fie frustrat și nervos, să renunțe să facă ceva sau chiar să refuze să mai
încerce să facă lucrul respectiv (WHO, 1993, p. 8). De aceea, persoana/persoanele care lucrează
cu astfel de pacienți trebuie să fie calmă/calme și să-i ajute să înțeleagă ce au de făcut.
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Programul de intervenție trebuie să țină cont de faptul că unii pacienți cu paralizie cerebrală
duc o viață sedentară (Dimitrijevic et al., 2012, p. 172; Ballington & Naidoo, 2018, p. 2). Durata
acestui program trebuie să fie individualizată, mergând de la 15-20 de minute (Pădure, 2011, p.
79) la 45 de minute (Van den Berg-Emons et al., 1998, p. 181; Rogers, et al., 2008, p. 813) sau 60
de minute (Marinescu et al., 2011, p. 5), cu posibilitatea de a-l executa de două ori pe zi
(Pădure, 2011, p. 79). Shariat et al. (2014, p. 3) cred că programul trebuie executat de 3 ori pe
săptămână, Van den Berg-Emons et al. (1998, p. 181) spun că de 2-4 ori pe săptămână, iar
Marinescu et al. (2011, p. 5) recomandă repetarea lui 5 zile pe săptămână. Cert este că
programul de exerciții trebuie efectuat pe o perioadă îndelungată (Dimitrijevic et al., 2012, p.
172) și că are efecte directe asupra întregului organism.
Pentru a evita monotonia lecțiilor de recuperare bazate pe kinetoterapie, se poate introduce și
practicarea unor activități sportive. Rolul acestora este de a prelungi efectele induse de
kinetoterapie și educația fizică adaptată (Teodorescu & Bota, 2007, p. 4) prin intermediul
deprinderilor motrice specifice unor discipline sportive. Evident că practicarea mijloacelor
preluate din diferite discipline sportive va urmări aceleași obiective ca și cele ale kinetoterapiei
și educației fizice adaptate, dar și obiective specifice ramurii sportive alese spre a fi practicată.
Garcia et al. (2012, p. 143) consideră că practicarea activităților sportive este importantă pentru
sănătatea și calitatea vieții pacienților cu paralizie cerebrală. Ea le permite acestora să-și
descopere potențialul motric, să-și depășeașcă barierele și ideile preconcepute despre
performanță, să promoveaze incluziunea socială, să înlăture atitudinile de descurajare și
indiferență, dar și să-și dezvolte personalitatea (WHO, 1993, p. 8).
Treptat, practicarea sportului adaptat iese din zona recuperării și devine un mijloc de petrecere
a timpului liber cu familia, prietenii sau alte persoane cu aceleași probleme de sănătate. La un
nivel superior, sportul adaptat poate fi practicat și sub formă competițională. În prezent, există
numeroase discipline adaptate care și-au schimbat regulamentele (Bălan, 2018b, p. 10) pentru
a putea fi practicate de persoane cu diferite dizabilități la nivel local, regional, național sau
internațional (Campionate Mondiale, Jocuri Paralimpice).

Aspecte sociale
Exerciţiile fizice practicate sub diferite forme au şi valenţe sociale (Georgescu, 1999, p. 20), pe
lângă cele biologice, care sunt puse cel mai bine în evidenţă prin interacțiunea cu alţi indivizi.
Socializarea este un proces care se desfăşoară în timp și începe din primele luni de viață, când
copilul intră în contact cu părinții și alte rude apropiate, care trebuie să creeze un cadru familial
stabil, menit să-l stimuleze pe copil să-și însușească atitudini, valori, modele de comportament
(Ivan, 2010, p. 105), dar și simboluri aparţinând unor grupuri, societăţii, modului său de viaţă
(Negulescu, 2006, p. 8). Ulterior, grupul cu care socializează copilul se extinde prin contactul cu
rude mai îndepărtate, cu prietenii părinților etc.
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Acest contact social inițial se continuă cu frecventarea diferitelor forme de învățământ în
cadrul cărora copiii interacționează cu persoane de aceeași vârstă, cu care încep să petreacă
din ce în ce mai mult timp. Copiii cu paralizie cerebrală nu ar trebui să fie excluși din aceste
experiențe sociale, ci ajutați și încurajați să frecventeze aceste instituții.
În ultimii ani, se constată un interes sporit față de activitățile sportive practicate nu numai ca
parte a progamelor de recuperare, ci și ca activități de relaxare, recreere și divertisment. În
acest context, disciplinele sportive adaptate acționează în două direcții (Dragnea et al., 2001, p.
3): socializare în cadrul acţiunilor motrice şi evidenţierea efectelor socializante ale activităţilor
motrice. Și Ivan (2010) relevă două efecte pozitive ale activităților motrice adaptate, “cu impact
asupra întăririi psihicului, respectului de sine, identităţii eului, dar şi asupra dezvoltării
corporale armonioase, a menţinerii sănătăţii şi stării de bine” (p. 105).
Dar și interesul altor categorii sociale față de activitatea sportivă a persoanelor cu dizabilități a
crescut, dovadă fiind numărul tot mai mare de spectatori la competiții, numărul de ore de
transmisie a competițiilor importante, numărul de jurnaliști prezenți la competiții, dar și
numărul de experți pregătiți să facă față solicitărilor din timpul ședințelor de antrenament ale
persoanelor cu dizabilități.
Disciplinele sportive, ca modalități de practicare a exerciţiului fizic, se adaptează
particularităţilor persoanelor cu paralizie cerebrală, creând un mediu care favorizează şi
sprijină învăţarea şi integrarea socială. Efectele practicării sistematice a sportului sunt
complexe și multidirecţionale.
Datorită facilitării contactului social prin exerciții fizice, persoanele cu paralizie cerebrală se
pot bucura de micile lor succese în plan motor, alături de alți colegi cu aceleaşi probleme
medicale, de familie, prieteni şi alți participanți întâlniți cu ocazia activităților motrice
desfășurate. Astfel, barierele dintre aceste persoane și mediu, dintre ele și atitudinea celorlați
față de capacitățile lor de mișcare reduse (imposibilitatea de a utiliza unele segmente ale
corpului sau efectuarea unor mişcări necontrolate), care le limitateză accesul la viaţa
comunităţii, sunt diminuate (Pădure, 2011, p. 85).
Problemele motorii ale acestor persoane le afectează deopotrivă comunicarea (WHO, 1993, p.
23; Colver, Fairhurst, & Pharoah, 2013, p. 1240) și comportamentul (Colver, Fairhurst, &
Pharoah, 2013, p. 1240) în diverse situații.
Problemele de comunicare sunt resimțite mai mult de adult (Colver, Fairhurst, & Pharoah,
2013, p. 1243), care întâmpină dificultăți legate de participarea și implicarea sa în viața socială,
dar și de gestionarea interacțiunii cu mediul.
Persoanele al căror auz nu este afectat comunică prin cuvinte. Instrumentele de comunicare
pot fi reprezentate de voce sau de exprimarea diferitelor sentimente prin plâns, râs, scâncet,
mișcări corporale, expresie facială, gesturi, arătatul cu privirea sau cu degetele, prin scris sau
desenat (WHO, 1993, p. 23). McIntyre et al. (2011, p. 116) apreciază că doar 20-30% dintre cei
afectați nu comunică deloc. Pentru comunicarea cu aceștia, se pot folosi unele instrumente
menționate anterior sau dispozitive tehnologice generatoare de voce (McIntyre et al., 2011, p.
116).
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Persoanele cu paralizie cerebrală au probleme și cu rostirea clară a cuvintelor, deoarece au
dificultăți în a-și controla mișcările capului, feței, limbii și gurii. Când ceilalți nu înțeleg ceea ce
vor să spună, mulți oameni devin frustrați și refuză să se mai implice social. Cu toate acestea,
Pădure (2011, p. 85) susține că este important ca individul să comunice așa cum poate el.

Aspecte particulare ale practicării activităților acvatice la persoanele cu
paralizie cerebrală
Practicarea diferitelor activități acvatice poate fi o bună alternativă de recuperare (Chrysagis et
al., 2009, p. 23) pentru pacienții cu paralizie cerebrală, mai ales dacă aceștia nu au prea multe
șanse de mișcare pe uscat.Această afirmație este susținută și de Dimitrijevic et al. (2012, p.
168), Maniu (2015, p. 72), Chrysagis et al. (2009, p. 14) și mulți alții, care apreciază beneficiile
terapiei acvatice alcătuite din exerciții cu impact redus (Fragala-Pinkham, Haley, & O’Neil, 2008,
p. 826).
Impactul scăzut al exercițiilor efectuate în apă este datorat efectelor induse de forța lui
Arhimede, care aparent reduce greutatea corporală. Greutatea corpului nu mai apasă pe
articulații, musculatura se relaxează și se întinde, iar segmentele corporale pot fi mobilizate din
poziţii funcţionale normale (Bălan, 2018b, p. 17). De asemenea, forța ascensională permite
executarea mișcărilor pe întregul traseu (Dimitrijevic et al., 2012, p. 168), dar și executarea unor
mijloace mai dificile decât pe uscat, acestea putând fi practicate pentru o perioadă mai lungă
(Benelli, 2003, p. 57).
În planificarea lecțiilor de înot, există o serie de aspecte care trebuie luate în considerare și
adaptate specificului activităților desfășurate în bazin:
înainte de a începe lecțiile în bazin, motricitatea generală a persoanei trebuie evaluată pe
uscat. Activitatea acvatică (cu obiective SMART) trebuie planificată pe baza acestei evaluări.
Exercițiile propuse și materialele ajutătoare specifice și nespecifice folosite în lecție trebuie
notate zilnic (Dimitrijevic et al., 2012, p. 170). După o perioadă, trebuie să se efectueze o
nouă evaluare. În funcție de achizițiile individuale, planificarea inițială poate fi restructurată
și adaptată (Pădure, 2011, p. 78);
evaluarea trebuie să fie obiectivă și se recomandă să fie realizată de o altă persoană care
nu îl cunoaște pe participant (pentru mai multă obiectivitate). Un bun nivel cognitiv indică
faptul că participantul poate fi evaluat. De asemenea, acesta trebuie încurajat să comunice
schimbările observate de-a lungul învățării, dar și alte aspecte pe care dorește să le
înțeleagă;
pe lângă nivelul de dezvoltare a diferitelor deprinderi motrice, planificarea lecțiilor de înot
trebuie să ia în considerare și nevoile concrete ale participantului (Pavao et al., 2013, p.
1372). În cazul persoanelor de vârstă mai mare, este indicat să se țină cont și de preferințele
lor pentru practicarea anumitor activități acvatice;
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ünumărul de lecții alocate pentru învățarea unei deprinderi motrice diferă de la o persoană
la alta. Trebuie să existe un număr suficient de lecții, care să-i dea timp participantului să
repete deprinderea respectivă WHO (1993, p. 18);
üdemonstrația și ghidarea manuală vor fi utilizate pentru ca participantul să înțeleagă ce
are de făcut sau pentru a-l corecta;
üantrenamentele trebuie să includă toate deprinderile de lucru specifice (duș înainte și
după lecție, legarea cordonului de la halat, ștergerea cu prosopul, îmbrăcarea, uscarea
părului etc.), care se consolidează prin exersare și se pot transfera în activitățile cotidiene
(WHO, 1993, p. 47);
se va avea în vedere că nu toți participanții au aceeași rată de progres, aceasta depinzând
de: dificultatea sarcinii motrice, severitatea bolii și afecțiunile asociate, disponibilitatea de
timp a participantului, posibilitățile materiale ale familiei sale, disponibilitatea membrilor
familiei de a-l conduce la bazin etc.;
dacă învățarea este dificilă, se recomandă executarea unor mijloace simplificate;
este important să existe colaborare cu ceilalți specialiști care lucrează cu participantul, să se
cunoască obiectivele acestora pentru o perioadă dată, modul în care participantul face față
activității, dar și metoda de lucru folosită de specialiștii implicați; atmosfera creată în timpul
lecției trebuie să fie plăcută, așa încât participantul să-și dorească să revină la bazin;
ü în comunicarea cu pacientul cu paralizie cerebrală, se vor utiliza cuvinte simple sau
propoziții scurte. Cuvintele folosite trebuie să fie asociate cu mișcarea. Pacientului trebuie să
i se acorde timp să răspundă (WHO, 1993, p. 18);
dacă participantul are un nivel de dezvoltare corespunzător vârstei sale cronologice, este
bine să se discute cu el, să i se spună care sunt obiectivele de realizat într-o perioadă dată;
ü efortul făcut de participant în cadrul lecției trebuie să fie încurajat prin aprecieri, iar din
când în când copilul trebuie să fie recompensat (WHO, 1993, p. 18);
se recomandă contactul direct cu familia participantului (Hinchcliffe, 2007, p. 119),deoarece
membrii acesteia îl cunosc cel mai bine și pot facilita comunicarea cu el în cazul în care
există astfel de probleme;
familia participantului trebuie să fie informată despre progresele acestuia sau despre orice
alt aspect pozitiv sau negativ care apare în timpul lecției desfășurate în bazin.
Garcia (2012, p. 143) recomandă practicarea activităților acvatice deoarece acestea sunt
benefice pentru întregul organism, chiar dacă organele și sistemele sunt mult mai solicitate
imediat ce corpul se scufundă în apă.
Dimitrijevic et al. (2012, p. 172) recomandă două lecții de înot pe săptămână cu o durată de 55
de minute fiecare, la o temperatură a apei de 27,7° C și o adâncime a apei de 70-180 cm.
Chrysagis et al. (2009, p. 16) vorbesc despre lecții de înot cu o durată de 50 de minute de două
ori pe săptămână, desfășurate într-un bazin de 25 m, la o temperatură a apei de 28°-31° C.
Lecțiile vizează învățarea procedeelor de înot (craul și spate) cu ajutorul materialelor plutitoare
specifice.
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O altă opinie este aceea că activitățile acvatice ar trebui să dureze 45 de minute, dar în ceea ce
privește frecvența săptămânală a antrenamentelor, părerile sunt diferite: Maniu și Maniu (2014,
p. 33) recomandă două lecții, Jorgic et al. (2012, p. 55), 3 lecții, iar Roger et al. (2008, p. 812), 4
lecții.După Dimitrijevic et al. (2012, p. 172), cea mai bună metodă de antrenament în cadrul
lecțiilor de activități acvatice este lucrul individualizat, deoarece profesorul își îndreaptă atenția
doar spre participantul cu care lucrează și astfel poate interveni imediat ce apare o problemă.
Este important ca antrenamentul acvatic, asociat cu alte terapii desfășurate pe uscat
(Carayannopoulos, Han, & Burdenko, 2020, p. 25), să devină o parte a programului zilnic (WHO,
1993, p. 47; Hinchcliffe, 2007, p. 191).

Metode folosite în activitățile acvatice pentru pacienții cu paralizie
cerebrală
Activitățile acvatice sunt cele mai răspândite mijloace de tratare a pacienților cu paralizie
cerebrală (Tirosh et al., 2008, p. 224). De-a lungul timpului, specialiștii s-au străduit să găsească
metode care să faciliteze învățarea înotului la pacienții cu paralizie cerebrală, știindu-se că
problemele lor de sănătate fac dificilă însușirea mișcărilor în mediul acvatic.
Literatura de specialitate prezintă următoarele metode de învățare a înotului în cazul
pacienților cu paralizie cerebrală:
1. Conceptul Halliwick
Conceptul Halliwick este cea mai folosită metodă de învățare a înotului pentru pacienții cu
paralizie cerebrală. Acest concept, cunoscut inițial ca metoda Halliwick (Gresswell, 2015, p.
27), s-a dezvoltat continuu din 1949, când a fost creat de James McMillan (originar din Anglia).
Inginer de profesie, acesta a conceput o metodă care facilitează învățarea înotului (Grosse,
2010, p. 200) de către persoane valide (Gresswell, 2015, p. 27; Maniu, 2015, p. 78), persoane
cu probleme de sănătate, cum ar fi obezitatea, riscul cardiovascular și alte limitări (Maniu,
2015, pp. 72-73) sau accidentul vascular cerebral (Tripp & Krakow, 2014, p. 432), dar mai ales
de către persoane cu diferite dizabilități (Grosse, 2010, p. 200).
Metoda Halliwick se bazează pe principiile hidrostaticii și hidrodinamicii, care sunt adaptate
comportamentului motric în mediul acvatic (Tirosh, Katz-Leurer, & Getz, 2008, p. 225). Ea își
propune să asigure independența în apă, siguranța în și în preajma apei, plăcerea de a
practica activități acvatice (Grosse, 2010, p. 200) și confortul fizic și psihic într-un mediu
nespecific omului.
Literatura de specialitate internațională acordă o atenție deosebită conceptului Halliwick,
numeroase studii subliniind avantajele acestei metode în învățarea înotului, dar și beneficiile
înotului pentru sănătatea și starea de bine a practicanților. Mai mult, în 1994, a fost înființată
Asociația Internațională Halliwick (International Halliwick Association – IHA, 2020), cu scopul
de a promova și dezvolta metoda Halliwick în întreaga lume (Gresswell et al., 2010, p. 1).
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IHA a decis să înlocuiască termenul de metodă cu noțiunea de concept, deoarece acesta are
un sens mai larg, care le permite specialiștilor să aplice Halliwick după caz, în diferite contexte
(Gresswell et al., 2010, p. 1). IHA argumentează că acest concept presupune o abordare
holistică a mai multor cunoștințe legate de apă și corp, predare și învățare, motivație,
provocare, activități, jocuri și muzică, grupuri dinamice, egalitatea șanselor în cazul
persoanelor cu dizabilități, dar și de înot, toate acestea bazate pe principiile hidrostaticii,
hidrodinamicii și kinetoterapiei.
Conform conceptului Halliwick, comportamentul motric în mediul acvatic se referă la o serie
de acțiuni sau deprinderi motrice (Gross, 2010, p. 203) care determină acomodarea cu apa și
învățarea elementelor tehnice fundamentale. În cadrul acestor acțiuni, Gross (2010, pp. 203205) menționează: intrarea în apă și ieșirea din apă, respirația acvatică, orientarea în bazin (cu
capul afară din apă), deplasarea prin apă (folosind mersul, alergarea, săritura), deplasarea
înainte cu trecere în poziția de plutire pe burtă sau deplasarea înapoi cu trecere în poziția de
plutire pe spate, rostogolirea din plutire pe spate în plutire pe burtă și apoi rotație completă în
sens invers până în poziția inițială de plutire pe spate, combinarea celor două tipuri de
mișcări, menținerea corpului în condiții de turbulență a apei (valuri), plutirea precedată de
scufundare.
Conceptul Halliwick include un program în zece puncte (Tirosh, Katz-Leurer, & Getz, 2008, pp.
225-226; Gresswell et al., 2010, pp. 2-10; etc.), cu ajutorul căruia pacientul cu paralizie
cerebrală învață treptat comportamentul motric specific mediului acvatic, ceea ce îi va permite
în final să se miște independent și în siguranță prin apă folosindu-și brațele și picioarele.
Învățarea este abordată în mod logic și progresiv și se bazează pe jocuri și activități acvatice
(Garcia et al., 2012, p. 143).
Maniu (2015, p. 78) încadrează cele zece puncte în trei etape: adaptarea mentală, controlul
echilibrului și mișcarea. În schimb, Gunel et al. (2014, p. 55) împart conceptul Halliwick în patru
etape: acomodarea cu apa, rotirea, controlul mișcării în apă și mișcarea în apă. Întregul
demers vizează controlul posturii în timp ce participantul învață să înoate, mai precis, se
axează pe învățarea echilibrului în culcat dorsal (poziție stabilă) și menținerea echilibrului întro poziție instabilă (Gunel et al., 2014, p. 55).
Cele zece puncte ale conceptului Halliwick sunt:
adaptarea mentală (Maniu, 2015) – participantul întâmpină adesea dificultăți în menținerea
poziției corpului la suprafața apei, ceea ce îi produce senzații de nesiguranță și anxietate. Prin
demonstrație și ghidarea manuală oferite de profesor, participantul învață să răspundă legilor
care guvernează mișcarea în apă. Gresswell (2015, p. 28) adaugă că participantul trebuie să se
simtă fericit în apă pentru a învăța eficient (și relaxat, am adăuga noi). Suntem de părere că
pregătirea mentală, care se face atât pe uscat (înainte de intrarea în apă), cât și în apă joacă
un rol foarte important.
Garcia et al. (2012, p. 148) împărtășesc aceeași opinie, recomandând ca deprinderile învățate
în apă să fie repetate și consolidate pe uscat.
Gresswell (2015, p. 28) menționează că acest punct include și învățarea respirației acvatice,
care trebuie realizată de fiecare dată când fața intră în contact cu apa sau când corpul
plutește.
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Considerăm că învățarea acestei deprinderi specifice este un aspect major în faza de
acomodare cu apa. De asemenea, din experiența noastră practică de lucru cu alte categorii de
participanți cu dizabilități, putem afirma că învățarea respirației specifice înotului trebuie să
fie însoțită de exerciții pe uscat, care să fie executate și acasă, cu sprijinul unui membru al
familiei.
Tirosh, Katz-Leurer și Getz (2008, p. 226), la fel și Crucea Roșie Amerciană (American Red
Cross, 2009, p. 170),consideră că pacientul cu paralizie cerebrală este pregătit să învețe și alte
deprinderi specifice controlului corporal în apă după realizarea adaptării mentale și a
acomodării cu apa;
detașarea/eliberarea (Maniu, 2015) – presupune diferite activități prin care participantul
devine independent în apă, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Astfel, acesta
învață să nu se mai sprijine cu piciorul de fundul bazinului sau să se țină de pereții laterali
(Gresswell, 2015, p. 28). Treptat, suportul fizic și verbal dat de profesor este eliminat;
ü controlul rotației transversale (realizat în jurul axului transversal al corpului) –
această mișcare permite trecerea corpului din poziție verticală în poziție orizontală pe apă
și invers. Poziția orizontală adoptată poate fi ventrală sau dorsală. Trecerea din poziția
verticală în culcat facial se poate produce și când înotătorul se apleacă pentru a bolborosi
apa (Gresswell, 2015, p. 28). Din culcat pe spate, trecerea în poziție verticală se face
privind spre vârfurile picioarelor și ridicând capul deasupra apei sau întinzând brațele
înainte (Gresswell, 2015, p. 29). Gresswell (2015, p. 29) indică apariția acestei rotații în jurul
axului transversal și în executarea rostogolirilor simple înainte sau înapoi (într-o fază mai
avansată a învățării, adăugăm noi);
controlul rotației sagitale (realizat în jurul axului sagital al corpului) – această
mișcare se poate produce atunci când înotătorul, aflat în poziție verticală în apă, se
deplasează lateral prin bazin (Gresswell, 2015, p. 29). Ea se poate produce și atunci când
participantul, aflat în poziție verticală, își îndoaie trunchiul lateral (Maniu, 2015, p. 82)
pentru a trece în poziția culcat lateral;
controlul rotației longitudinale (realizat în jurul axului longitudinal al corpului) –
prin această mișcare, înotătorul, aflat în culcat dorsal, se răsucește 90° pentru a ajunge în
poziția culcat lateral sau 180° pentru a ajunge în poziția culcat facial. Evident că trecerea
corpului dintr-o poziție în alta se poate face și cu o rotație de 360°. Poziția inițială poate fi
culcat facial sau culcat dorsal, direcția de răsucire fiind spre dreapta sau spre stânga;
controlul rotației combinate – această mișcare controlează combinațiile de treceri sau
rotații descrise anterior. Maniu (2015, p. 82) menționează că rotația verticală se poate
asocia cu cea laterală sau rotația sagitală se poate asocia cu cea laterală. Gresswell (2015,
p. 29) spune că rotația combinată este deosebit de utilă pentru participantul care nu are
încă un bun control al respirației sau și-a pierdut echilibrul și a ajuns în poziția culcat
ventral cu fața în apă. Prin mișcări de rotație succesive, înotătorul ajunge în poziția culcat
dorsal, în care respirația este mult ușurată. Într-o fază mai avansată, aceste mișcări
combinate îl ajută pe participant să execute întoarcerile folosite în procedeele craul și
spate (Gresswell, 2015, p. 30);
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forța ascensională/impulsia – este proprietatea apei care îl ajută pe înotător să
plutească (Gresswell et al., 2010, p. 5). Participantul învață că această forță îl susține pe
apă și nu-l lasă să se scufunde. Se recomandă ca învățarea plutirii să fie asociată cu
învățarea scufundării. Când se scufundă, forța ascensională îl aduce pe înotător la
suprafață și îl menține acolo. Gresswell (2015, p. 30) numește acest efect “inversiune
mentală”. Considerăm că participantul trebuie să stea liniștit și relaxat. Dacă acesta este
agitat și încearcă să iasă la suprafață cât mai repede sau încearcă să se ridice cu mult
deasupra apei, forța ascensională va scădea, iar corpul lui se va scufunda. Gresswell
(2015, p. 30) subliniază aici importanța primului punct, și anume adaptarea mentală
(Maniu, 2015);
echilibrul în imobilitate – presupune menținerea poziției corpului pe apă fără a executa
mișcări suplimentare cu brațele sau picioarele. Echilibrul static trebuie menținut atât în
apă liniștită, cât și în apă agitată (cu valuri). Gresswell (2015, p. 30) spune că sunt multe
poziții pe care le poate adopta corpul pentru a pluti pe apă, dar cea mai bună este aceea
în care înotătorul poate respira cu ușurință, și anume, culcat pe spate;
alunecarea corpului în condiții de turbulență a apei (Maniu, 2015) – presupune
deplasarea corpului prin apă în poziția de plutire, fără contact fizic între participant și
profesor (Gresswell et al., 2010, p. 5). Mișcarea corpului se datorează valurilor produse de
mișcările profesorului, care se află cu câțiva pași în spatele înotătorului și merge prin apă
sau stă pe loc și creează valuri sub umerii acestuia. Nu este nevoie ca participantul să facă
vreo mișcare propulsivă cu brațele sau picioarele, ci trebuie doar să-și controleze
echilibrul pe apă pentru a nu trece într-o altă poziție (Gresswell, 2015, p. 30);
înaintarea simplă și mișcarea de înot fundamentală – presupune deplasarea corpului
prin apă cu ajutorul mișcărilor de brațe sau picioare. Participantul poate executa mișcări
de picioare cu brațele pe lângă corp. Ulterior, acesta poate adăuga mișcarea mâinilor pe
lângă coapse sau își poate mișca simultan brațele prin apă (brațele urcă până la nivelul
umerilor și coboară pe lângă coapse).
Gross (2010, pp. 200-202) menționează că există mai multe aspecte esențiale care trebuie luate
în considerare la aplicarea conceptului Halliwick:
individualizarea: profesorul lucrează cu un singur participant, ceea ce face ca metoda
Halliwick să fie una extrem de sigură. Profesorul își îndreaptă permanent atenția asupra
participantului și intervine ori de câte ori este nevoie;
mijloacele ajutătoare de plutire: activitățile acvatice practicate în cadrul conceptului
Halliwick se execută fără mijloace ajutătoare de plutire (colac, centură, baghetă de înot). Nu
se utilizează decât suportul și ghidarea manuală, profesorul putând astfel să determine cu
exactitate cât de mult să-l sprijine/asiste pe participant la un moment dat;
controlul poziției capului: este un punct important, deoarece menținerea corectă a capului
are rol decisiv în învățarea tuturor deprinderilor specifice înotului. De aceea, în cadrul
acestui concept, profesorul nu atinge deloc capul participantului, ci îl ghidează doar prin
comandă verbală. Astfel, importanța controlului vizual crește, profesorul spunându-i
participantului cum să-și țină capul și unde să-și fixeze privirea pentru ca poziția capului să
fie corectă;
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controlul respirației: presupune ca participantul să învețe respirația specifică încă din
momentul intrării în apă. La început, fața acestuia se află deasupra apei, așa încât să învețe
respirația corectă. Apoi, fața participantului va fi la nivelul apei (se suflă apa pentru a forma
un val), iar după aceea, își va scufunda fața și apa va fi bolborosită. Învățarea respirației
specifice scade teama și conferă încredere;
adâncimea apei: pe parcursul activităților desfășurate în cadrul conceptului Halliwick, umerii
participantului și ai profesorului trebuie să rămână sub apă. Această poziție se poate realiza
scufundând corpul într-un bazin a cărui adâncime permite adoptarea poziției verticale sau
îndoind membrele inferioare. Menținerea umerilor sub apă păstrează temperatura
corpului, facilitează respirația, îmbunătățește funcția cardiovasculară (Grosse, 2010, p. 2002)
etc.
Tripp și Krakow (2014, p. 432) recomandă lecții de terapie acvatică bazate pe conceptul
Halliwick de 3 ori pe săptămână în ședințe de 45 de minute fiecare, iar Ballington și Naidoo
(2018, p. 3), două lecții pe săptămână cu durata de 30 de minute fiecare.
În funcție de severitatea afecțiunii, timpul necesar realizării celor zece puncte ale conceptului
Halliwick este diferit. Grosse (2010, p. 206) vorbește despre o perioadă foarte lungă în cazul
persoanelor cu dizabilități fizice sau multiple.
2.Metoda Watsu
Această metodă combină exercițiile de stretching cu mobilizarea articulațiilor și dansul (Gunel
et al., 2014, p. 55). Mișcarea participantului este pasivă (Carayannopoulos, Han,& Burdenko,
2020, p. 21) și este asistată continuu de terapeut. Mișcările sunt executate doar din culcat
dorsal și vizează reducerea tensiunii musculare și a stresului.
3. Metoda Bad Ragaz
Se execută mișcări pasive și active (Carayannopoulos, Han, & Burdenko, 2020, p. 21), dar și
mișcări active împotriva rezistenței aplicate de terapeut (Gunel et al., 2014, p. 55). De-a lungul
programului, participantul stă culcat pe spate și este susținut de materiale plutitoare (Gunel
et al., 2014, p. 55). Sunt folosite și tehnicile de facilitare neuromusculară proprioceptivă
pentru a activa musculatura hipotonă (Gunel et al., 2014, p. 55).
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Avantajele activităților acvatice pentru pacienții cu paralizie cerebrală
Beneficiile practicării diferitelor activități acvatice pentru pacienții cu paralizie cerebrală se
reflectă la nivel fizic, social și intelectual (Gross, 2010, p. 206). Acestea au fost evidențiate de
numeroși specialiști, de exemplu:
- Tripp și Krakow (2014, p. 432) - efecte pozitive asupra mersului și asupra educării unor forme
de mobilitate.
- Hou, Wan și Li (2010, p. 870) - eficiență semnificativă asupra mersului la copiii de vârstă
școlară cu paralizie cerebrală.
- Grosse (2010) - dezvoltare perceptiv-motrică, deoarece pacienții beneficiază de multe
informații senzoriale. Învățarea deprinderilor motrice contribuie și la educarea componentelor
fitness-ului, ca parte a procesului global de învățare (Grosse, 2010, p. 206); astfel, se dezvoltă
forța și anduranța cardiovasculară, crește controlul motor fin întrucât crește controlul
muscular, iar țesutul adipos se reduce. Participarea la lecțiile de terapie acvatică în grup
necesită cooperare și interacțiune cu ceilalți, dar îi permite totodată pacientului să-și
consolideze mișcările funcționale în mediul acvatic.
- Chrysagis et al. (2009) - ameliorarea funcțiilor motorii grosiere la pacienții cu diplegie
spastică. La nivelul membrului superior, aceștia au demonstrat o creștere a flexiei și abducției.
Mai mult, participarea la programele acvatice a contribuit la acceptarea imaginii de sine, la
îmbunătățirea respectului de sine și a independenței funcționale.
- Dimitrijevic et al. (2012, p. 172) - beneficiile induse de programul de exerciții acvatice apar
mult mai rapid decât beneficiile induse de programul pe uscat. De asemenea, participarea la
terapia acvatică îmbunătățește calitatea vieții, deprinderile cotidiene și capacitatea de
socializare. Într-un alt studiu, Dimitrijevic et al. (2012, p. 750) vorbesc despre îmbunătățirea
funcțiilor motorii grosiere, reducerea spasticității și creșterea anduranței cardiovasculare.
- Hutzler et al. (1998) - îmbunătățiri la nivelul funcției respiratorii.
- Garcia et al. (2012, p. 146) - creșterea stimei de sine, cunoașterea corpului și a capacității sale
de mișcare, relaxare musculară, reducerea stresului, facilitarea mișcării comparativ cu
mișcările pe uscat (confirmată și de Carayannopoulos, Han și Burdenko, 2020, p. 21),
ameliorarea potențialului de socializare și integrare socială, sporirea încrederii și a
autocontrolului.
- Jorgic et al. (2012, pp. 49-50) - educarea componentelor fitness-ului (mai ales anduranța
cardiovasculară, forța și coordonarea) ca urmare a învățării deprinderilor motrice specifice
procedeelor de înot. Efectele directe se reflectă în stabilitatea corpului pe uscat, dar și în
îmbunătățirea comportamentului social, a încrederii în sine și a conștiinței de sine.
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- Maniu (2015, p. 83) - creșterea mobilității și stabilității coloanei vertebrale, dar și a stabilității
bazinului și membrelor inferioare; educarea echilibrului și a forței abdominale.
- Van den Berg-Emons et al. (1998) - practicarea unor discipline care au la bază efortul aerob,
printre care și înotul, determină menținerea compoziției corporale, dezvoltarea forței și a
puterii aerobe.
- Carayannopoulos, Han și Burdenko (2020, p. 23) - îmbunătățirea aliniamentului și a stabilității
corpului pe uscat în timpul mersului datorită menținerii corpului în poziție verticală de-a lungul
programului acvatic. Autorii menționează că efectele acestui program sunt mult mai bune dacă
se intervine și cu un program de exerciții pe uscat.
- Gunel et al. (2014, p. 55) - se remarcă beneficii la nivel psihologic.
- Ballington și Naidoo (2018, p. 7) - îmbunătățirea deprinderilor motrice de bază, mai ales a
mersului. Autorii recomandă practicarea activităților acvatice pe termen lung pentru ca
efectele lor să fie vizibile.
- Fatorehchy, Hosseini și Rassafiani (2019, p. L55) - îmbunătățirea mersului și educarea
echilibrului.
- Gueita-Rodriguez et al. (2018, 513) - îmbunătățirea calității vieții și a incluziunii sociale,
precum și creșterea rezistenței organismului la îmbolnăviri.
Nu trebuie uitate nici celelalte avantaje pe care mediul acvatic le oferă programelor de
recuperare (Tirosh, Katz-Leurer, & Getz, 2008, pp. 224-225):
- impulsia/forța ascensională (forța lui Arhimede) - ajută mișcarea în apă, care este greu de
executat pe uscat din cauza forței gravitaționale. Ea facilitează mișcarea dacă este realizată în
sus și o îngreunează dacă este realizată în jos (Plas & Hagron, 2001, p. 174; Jorgic et al., 2012, p.
49);
- presiunea hidrostatică - îmbunătățește respirația și crește debitul cardiac; dacă este asociată
cu apa caldă, reduce durerea (Bălan, 2018, p. 18);
- temperatura apei calde (32°-33° C) - favorizează relaxarea musculară, reduce tonusul
muscular, contribuie la creșterea circulației superficiale, stimulează termoreglarea și
metabolismul (Bălan, 2018, p. 21);
- vâscozitatea - poate fi benefică pentru dezvoltarea forței musculare. De asemenea, contribuie
la o mai bună percepție a poziției membrelor datorită stimulării senzoriale, dar și la educarea
echilibrului (Gunel et al., 2014, p. 54; Bălan, 2018, p. 18) și a forței (Gunel et al., 2014, p. 54);
- menținerea permanentă a poziției corpului, considerată drept rezultat direct al relației dintre
forțele contrastante ale centrului de greutate și centrului de flotabilitate, îmbunătățește
echilibrul corporal.
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Secțiunea 5: Recuperarea după traumatisme fizice
(Nikodelis Thomas, Ntampakis Ioannis)
Kinetoterapia include adesea terapia prin exercițiu fizic pentru îmbunătățirea funcției musculare
(forță și anduranță) și a capacității aerobe cu scopul de a preveni sau a reduce problemele
secundare, cum ar fi durerea și oboseala.
Mulți oameni pot beneficia de antrenamente creative în mediul acvatic. Pacienții nu trebuie să-și
piardă tonusul și capacitățile musculare pe durata recuperării după un traumatism, iar terapia
acvatică oferă o formă alternativă de exercițiu.
Terapia acvatică este utilizată de diverse populații, inclusiv de persoanele cu boli reumatice,
fibromialgie, boala Parkinson, scleroză multiplă, paralizie cerebrală, dar și leziuni ale măduvei
spinării. În mediul acvatic, persoanele cu afecțiuni musculo-scheletice își pot mișca membrele cu
mai multă ușurință și pot executa deprinderi motrice care nu sunt posibile pe uscat. (Cup et al.,
2007, Iucksch et al., 2013, Wong et al., 2009, Munguia et al., 2009)
Terapia acvatică este recomandabilă și pentru afecțiuni precum durerile lombare sau amputări
și fracturi ale membrelor superioare și/sau inferioare, care duc de obicei la atrofie musculară.
Cauza poate fi un accident de mașină sau o cădere de la înălțime. Această situație s-ar putea
dovedi mai dificilă pentru persoanele în vârstă, care au osteoporoză în fază avansată. (Vivas et
al., 2011; Broach et al., 2003; Kelly et al., 2005)
Din acest motiv, se recomandă utilizarea terapiei acvatice pentru astfel de afecțiuni, așa încât să
poată fi activați mușchii din jurul zonei lezate fără a îngreuna articulațiile pacienților sau a le
provoca durere (Kesiktas et al., 2004)
Pentru acest tip de afecțiuni, se folosește “Metoda Bad Ragaz Ring” (BRRM). BRRM este un
concept de terapie fizică acvatică activă în analogie unu-la-unu. Terapeutul le oferă pacienților
puncte fixe de rezistență. Tehnica necesită o mare abilitate și precizie din partea terapeutului.
Prin urmare, acesta trebuie să aibă cunoștințe specializate despre concept și trebuie să poată
aplica prize cu o tehnică rafinată. Ambele sunt de importanță majoră pentru succesul metodei.
(Harrison, 1982)
BRRM este un exercițiu rezistiv de întărire și mobilizare, fiind un model bazat pe principiile
tehnicilor de facilitare neuromusculară proprioceptivă (FNP). Această metodă se adresează
grupurilor de populație aflate în orice situație sau stare, dar nu este recomandată în afecțiuni
acute și dureroase și nici în cazurile de tonus muscular crescut.
Pentru a aplica BRRM, este necesar în primul rând un terapeut bine informat, care acționează,
pe de o parte, ca punct imobil în timp ce pacientul se deplasează înainte sau se îndepărtează de
el și, pe de altă parte, ca punct imobil care se poate totuși mișca. Terapeutul folosește mânere
speciale pentru a împinge corpul pacientului, care încearcă să rămână ferm executând contracții
izometrice.
Fiecare sesiune durează aproximativ 15-20 de minute. Majoritatea exercițiilor sunt realizate din
decubit dorsal, cu excepția unor exerciții pentru coloană și brațe, care sunt executate din poziția
culcat pe burtă. Se pot utiliza trei modele principale de mișcare, și anume:
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1.Membre superioare
2.Șolduri sau membre inferioare
3.Coloană
BRRM nu înseamnă doar a lucra împotriva rezistenței apei și a-i oferi un punct fix unui pacient
care plutește în decubit dorsal cu un colac, necesitând apoi mișcări active. Pacientul trebuie
evaluat punându-se accentul pe identificarea nevoilor sale de intervenție. Prin urmare,
terapeutul alege modelele și parametrii adecvați. Parametrii fiziologici diferă în funcție de
obiectivul terapeutic, cum ar fi creșterea mobilității, a anduranței sau a forței. Doza de rezistență
este atent gradată în termenii duratei și ai intensității. Pacientul trebuie educat cu privire la
procedură și, atunci când este necesar, se recomandă ca adaptarea mentală (conceptul
Halliwick) să preceadă BRRM. Pregătirea mentală este o componentă importantă a programului
de tratament BRRM. Dacă pacientul nu se simte confortabil în poziția culcat pe spate sau dacă
are dificultăți cu controlul respirației, reacțiile de echilibru și/sau rigiditatea, tratamentul său va
fi afectat.
Echipament necesar:
Bazin încălzit la 33o-36o C, cu o adâncime de 1-1,2 m
3 tuburi interioare de diferite dimensiuni pentru gât, pelvis și picioare
Programul de exerciții BRRM necesită mijloace de plutire, care le asigură pacienților siguranță și
stabilitate în apă. Totodată, mijloacele de plutire încetinesc rotația corpului în bazinul de înot.
Gâtul și șoldurile sunt susținute de inele, de preferință umplute cu aer, și, în funcție de exercițiu,
un al treilea inel poate susține una sau ambele glezne.

Exercițiile se desfășoară beneficiind de forțele hidrodinamice ale apei. Cu cât mișcarea este mai
rapidă, cu atât este mai mare rezistența apei ca urmare a fluxului turbulent. Rezistența crește ca
funcție a pătratului vitezei pacientului. Acest principiu duce la autoreglarea rezistenței în funcție
de abilitățile pacientului.
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Exercițiile de rezistență se adaptează astfel la capacitățile fiecărei persoane. Echipamentele
rezistive, cum ar fi palmarele, pot fi utilizate pentru a spori rezistența. Nu este indicată
focalizarea directă asupra zonei afectate, mai ales la pacienții slăbiți sau care au dureri cronice.
Dacă execuția este corectă, începerea exercițiului cu părțile distale ale corpului produce
iradiere în zonele afectate. (Lehman, 1970)
Progresia exercițiului poate fi realizată prin:
1.Creșterea amplitudinii mișcării
2. Schimbarea prizei de la proximală la distală
3. Creșterea vitezei de mișcare
4. Schimbarea formei corpului pentru a prelungi nivelul
5. Îmbunătățirea tehnicilor, cum ar fi combinația de contracții izotonice sau repetate
6. Creșterea rezistenței utilizând palmare sau alte echipamente rezistive
7. Aplicarea unei plutiri mai reduse pe inele (pacientul este scufundat mai adânc în apă)
8. Schimbarea suprafeței zonei frontale
O altă metodă folosită pentru acest grup de populație se numește Watsu. “Watsu” reprezintă o
combinație între cuvintele “apă” și “shiatsu”. Metoda produce schimbări la nivel fizic, emoțional
și spiritual. Ea a fost utilizată inițial în 1980 cu scop de relaxare, dar ulterior a evoluat, fiind
folosită în prezent și pentru vindecare. (Dull, 2004)
Apa caldă este mediul ideal pentru eliberarea corpului. Dacă plutești în apă în brațele cuiva
care îți urmează ritmul respirației și te ridică atunci când inspiri, căldura apei îți pătrunde în
corp și astfel se elimină tensiunea. Prin urmare, te afunzi în niveluri de relaxare tot mai
profunde pe măsură ce corpul tău devine din ce în ce mai liber.
Watsu ne afectează pe toate planurile ființei noastre: emoțional, psihologic, spiritual și fizic.
Multe dintre efectele sale asupra stării emoționale se datorează încrederii pe care o generează
metoda Watsu. Fiecare persoană este diferită, de aceea și efectele Watsu diferă. La unii
pacienți, cea mai simplă balansare și întindere este singurul lucru fezabil, în timp ce la alții,
deopotrivă antrenorul și persoanele cu dizabilități trec mereu în poziții noi, care derivă una din
alta, cu o spontaneitate Zen. Adevăratul Zen al metodei Watsu se produce atunci când cineva
simte aceeași libertate ca și orice om care plutește în piscină. Libertatea pe care o
experimentează pacienții cu terapeutul este pe deplin prezentă în corpurile lor în fiecare clipă.
Modul lor de a se mișca în cadrul unei secvențe poate fi unul la fel de spontan ca și propria
respirație.
Ceea ce este important în abordarea acestei tehnici este să te afli în apă la o temperatură mai
mică de 37o C. Terapeutul trebuie să îl cunoască pe pacient pentru a putea realiza relaxarea la
nivel maxim. Trebuie cunoscute și limitele pacientului pentru a nu-l împinge niciodată către
nicio extremă. Este foarte important ca pacientul să se simtă în siguranță.
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Așadar, este necesar ca terapeutul să sprijine capul pacientului și să evite orice mișcare sau
picaj brusc. Pe măsură ce mușchii se relaxează, pericolul de hiperextensie crește. Nasul și gura
trebuie să fie întotdeauna afară din apă. De asemenea, în timp ce persoana este întinsă pe
spate, terapeutul trebuie să se asigure că aceasta stă într-o poziție confortabilă și nu are dureri
în zona lombară, care ar putea fi cauzate de scufundarea picioarelor în apă.
Fiecare om acționează diferit în apă, deci este important ca terapeutul să cunoască atât corpul
pacientului său, cât și reacția acestuia în apă. Cel mai bun mod de a face acest lucru este prin
dansul respirației în apă, atingând pacientul în zona de deasupra umărului și din jurul gâtului
pentru a vedea cum se comportă corpul la mișcările simple. Câteva modele folosite în metoda
Watsu sunt:
·Dansul respirației în apă
·Oferire lentă
·Oferire cu un picior
·Oferire cu ambele picioare
·Acordeon
·Acordeon rotativ
·Rotirea piciorului apropiat
·Rotirea piciorului îndepărtat
·Respirație pe braț
·Balans
·Împingere în jur
·Balans braț-picior
În concluzie, Watsu este aplicat pasiv de terapeut și combină elemente de masaj, presoterapie
și terapie de mobilizare. Scopul său principal este de a-i face pe pacienți să se simtă mai
confortabil cu corpurile lor și de a-i conduce spre o stare în care nu să nu aibă deloc dureri.
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Secțiunea 6: Sindromul Down
(Valeria Balan, Associate Professor PhD and Ana Maria Mujea, Lecturer PhD - Ambii
autori au o contribuție egală la realizarea capitolului și sunt considerați autori
principali)
Revizuirea literaturii de specialitate
Studiile efectuate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au arătat că peste 1 miliard de
persoane din întreaga lume prezintă o anumită formă de dizabilitate. Aceeași organizație
estimează că numărul persoanelor cu a anumită formă de dizabilitate se va dubla până în anul
2050.
În Uniunea Europeană, aproximativ 2,5% (104.000) dintre cele 5,2 milioane de nașteri raportate
anual prezintă anomalii congenitale; dintre aceste anomalii congenitale, aproximativ 8% sunt
reprezentate de sindromul Down (European Commission, 2019). OMS informează că incidența
cazurilor de sindrom Down este de 1 la 1000/1100 de nașteri, Hwang et al. (2019, p. 2473)
indică 1 caz la 700 de nașteri, iar Păcurar et al. (2018, p. 208), o incidență de 1/650-800 de
nașteri. Sierra Romero et al. (2014, p. 293) menționează că trisomia 21 sau sindromul Down
este cea mai cunoscută tulburare cromozomială umană, fiind descrisă pentru prima dată de
John Langdon Down.
În aproximativ 93% dintre cazuri, boala este cauzată de apariția unei copii suplimentare a
cromozomului 21 (Lauteslager, 2005, p. 21). Cromozomul suplimentar (trisomie) produce un
dezechilibru genetic şi tulburări metabolice la nivel celular, care sunt responsabile de
trăsăturile caracteristice ale afecţiunii. Acest aspect i-a determinat pe Korenber et al. (1994, p.
4997) să afirme că persoanele cu sindrom Down pot constitui prototipul pentru studiul
aneuploidiei umane. Mureşan și Coman (2011, p. 5) consideră că trisomia 21 presupune
“asocierea a trei grupe de modificări: o dismorfie extrem de caracteristică, întârziere de
creştere şi înapoiere mintală”. Deficienţa mintală este constantă şi poate varia de la retard
sever la moderat sau uşor. Coeficientul de inteligenţă (IQ – Inelligence Quotient), care este
cuprins între 20 și 85 (Mureşan & Coman, 2011, p. 10), determină un progres lent în toate ariile
de dezvoltare. Sindromul Down are un impact semnificativ asupra vieții persoanelor cu această
dizabilitate, dar și asupra familiilor lor și a societății în care trăiesc, provocând suferință umană
și reprezentând o “povară” economică (Salehi et al., 2009, p. 627).
Aspecte clinice globale
Aspecte funcționale
Trisomia 21 este asociată cu o mare varietate de fenotipuri (Korenber et al., 1994, p. 4998) care
au fost prezentate de numeroși specialiști. Unii le-au prezentat în cărți de specialitate (Lakatos
& Moldovan, 2000; Lauteslager, 2005; Teodorescu et al., 2007; Marcu et al., 2007; Mureşan &
Coman, 2011; Chilnicean, 2010; Curat, 2015; etc.), iar alții, în cercetări științifice având în centrul
atenției persoanele cu sindrom Down.
În acest context, vom realiza o prezentare unitară a aspectelor somatice caracteristice:
- corp scurt şi îndesat; înălţime medie sub cea normală. Copiii cu sindrom Down cresc într-un
ritm mai lent şi rămân mai scunzi decât copiii care nu suferă de această dizabilitate (Mureşan &
Coman, 2011);
- mâini şi picioarele groase;
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- cap mic, cu pliuri epicantale (Bull, 2011, p. 393);
- faţă cu aspect mongoloid; faţă turtită/pod nazal plat (Bull, 2011, p. 393);
- gură mică (Bull, 2011, p. 393) și limbă relativ mare, care “iese peste o buză inferioară
pronunţată” (Mureşan & Coman, 2011, p. 20);
- urechi mici, rotunde, displazice; conduct auditiv mic (Chilniceanu, 2010, p. 32);
- ochi înclinaţi, îndreptaţi în sus; distanţă mare între ochi; pleoape palpebrale (Bull, 2011, p.
393);
- gât scurt şi gros;
- torace în pâlnie şi/sau aplatizat;
- palmă mică şi lată; unii copii au un singur şanţ pe centrul palmei (Bull, 2011, p. 393); degetul
mic de la mână este scurt, cu clinodacticlie (Bull, 2011, p. 393);
- spaţiu mai larg decât normal între degetul mare şi al doilea deget de la picior (Bull, 2011, p.
393);
- tonus muscular scăzut (Leonard, 2002, p. 164; Fidler, 2005, p. 98; Bull, 2011, p. 396; Malak et
al., 2013, p. 803; Matute-Llorente et al., 2013, p. 1152; Paul et al., 2019, p. 1; Boer & De Beer,
2019, p. 1453), ceea ce poate determina:
a) apariţia unor probleme de alimentație sau a unor probleme digestive (constipaţie), mai ales
la copii (Mureşan & Coman, 2011, p. 21);
b) adoptarea unor posturi incorecte, cu efecte directe asupra poziţiei corpului (cifoză dorsolombară);
c) dificultăţi în menţinerea poziţiei stând. Lauteslager (2005, p. 47) consideră că menţinerea
poziţiei stând depărtat ar putea fi un mecanism compensator generat de echilibrul ineficient
sau de activarea insuficientă a musculaturii agoniste şi antagoniste din jurul gleznei;
- hiperlaxitate articulară. Lakatos și Moldovan (2000, p. 18) afirmă că cea mai mare hiperlaxitate
apare la nivelul cotului şi al genunchiului. Trebuie să se acorde o atenție deosebită și
instabilității atlanto-axiale, care are o incidență crescută la persoanele cu sindrom Down, și
anume între 10% și 20%, după Morton et al. (1995, p. 115), sau 15%, după Dedlow et al. (2013,
p. 633). Dintre aceste cazuri confirmate, doar 18% au simptome (Morton et al., 1995, p. 115)
care se manifestă prin torticolis și diferite semne de compresie a măduvei spinării;
- articulaţii fragile “ca urmare a întârzierii punctelor de osificare” (Mureşan & Coman, 2011, p.
25). Odată cu înaintarea în vârstă, poate apărea osteoporoza, din cauza dezvoltării reduse a
masei osoase (Marques-Aleixo et al., 2013, p. 71). Apariția acesteia este asociată cu nutriția
defectuoasă, dar și cu lipsa mișcării (Asonitou et al., 2018, p. 322);
- anomalii senzoriale și ortopedice (Bittles et al., 2006, p. 222);
- tendinţă spre supraponderalitate și obezitate (Acharya, 2011, p. 30; Matute-Llorente et al.,
2013, p. 1151; Paul et al., 2019, p. 1; Boer & DeBeer, 2019, p. 1453) uşoară spre moderată.
Sindromul metabolic a fost frecvent asociat cu modificarea profilului lipidic (Savucu, 2010, p.
1292). Diabetul zaharat se înscrie și el în sfera tulburărilor metabolice
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(Malak et al., 2013, p. 803; Paul et al., 2019, p. 1; Asonitou et al., 2018, p. 322). Evident că
tendința spre supraponderalitate și obezitate afectează și indicele de masă corporală (Asonitou
et al., 2018, p. 322; Marques-Aleixo, 2013, p. 71);
- retard mintal (Malak et al., 2013, p. 803), care poate fi poate fi ușor (IQ între 50 și 70), moderat
(IQ între 35 și 50) sau ocazional sever (IQ între 20 și 35) (Bull, 2011, p. 393). Acharya (2011, p.
30) arată că, la cele mai multe persoane cu sindrom Down, retardul mintal nu este profund, ci
ușor până la moderat. Acest aspect atrage după sine o dezvoltare lentă a inteligenței, atenției,
comunicării verbale, învățării, memoriei și motricității (Malak, et al., 2013, p. 803).
Afectarea sistemelor și a organelor
Literatura de specialitate relevă o serie de particularităţi/manifestări funcționale ale
sindromului Down asociat cu alte afecţiuni; evident că nu toate se întâlnesc la aceeași
persoană. Prezenţa unui număr mai mare sau mai mic de manifestări funcționale (asociate sau
nu cu diferite afecţiuni) “depinde de setul de cromozomi” (Mureşan & Coman, 2011, p. 9) cu
care se naşte persoana. Salehi et al. (2009, p. 627) împărtășesc aceeași opinie, specificând că
trisomia afectează peste 300 de gene,iar acest aspect este asociat cu o serie de manifestări
care se regăsesc și în plan funcțional. Este posibil ca diferitele afecțiuni să nu apară de la
naştere, ci să se declanşeze pe parcursul vieţii.
Literatura de specialitate menționează câteva probleme funcționale asociate cu sindromul
Down:
- malformaţii cardiace (Bittles et al., 2006, p. 222; Salehi et al., 2009, p. 627; Bull, 2011, p. 396) și
boli cardiace (Paul et al., 2019, p. 1). Acestea sunt frecvent întâlnite și influențează negativ
adaptarea la efort, care este nesatisfăcătoare (Makhov et al., 2018, p. 131);
- tulburări imunologice (Korenber et al., 1994, p. 4997; Bittles et al., 2006, p. 222). Cel mai des
este menționat riscul crescut de apariție a leucemiei (Korenber et al., 1994, p. 4997; Salehi et
al., 2009, p. 627; Bull, 2011, p. 396);
- probleme oculare – erori de refracţie (Bull, 2011, p. 396), strabism, anomalii ale globilor
oculari, cataractă (Bull, 2011, p. 396);
- probleme auditive (Bull, 2011, p. 396; Păcurar et al., 2018, p. 209) – hipoacuzie sau chiar
surditate;
- probleme legate de apariția, creșterea și sănătatea dinților (Kalyoncu, Giray, & Tanboga, 2018,
p. 1368; Păcurar et al., 2018, p. 209);
- afecţiuni endocrine (Korenber et al., 1994, p. 4997; Bittles et al., 2006, p. 222), dar mai ales
probleme tiroidiene (Salehi et al., 2009, p. 627; Bull, 2011, p. 396; Păcurar et al., 2018, p. 209);
- afecţiuni respiratorii (Bittles et al., 2006, p. 222; Paul et al., 2019, p. 1);
- tulburări de atenţie (Asonitou et al., 2018, p. 322);
- depresie, precum și demență asemănătoare cu Alzheimer (Korenber et al., 1994, p. 4997;
Hodapp et al., 2019, p. 569), care se poate instala odată cu înaintarea în vârstă (Acharya, 2011,
p. 30);
- tulburări digestive (Bittles et al., 2006, p. 222; Salehi et al., 2009, p. 627);
- dismorfism tisular (Malak et al., 2013, p. 803).
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Ashworth et al. (2013, p. 1572) au demonstrat că persoanele cu sindrom Down prezintă mari
tulburări de somn, cu treziri nocturne frecvente și lungi, precum și semne de neodihnă,
identificând totodată că acestea dezvoltă simptome de tulburări respiratorii în timpul somnului
și o serie de alte probleme, inclusiv scrâșnitul din dinți, împotrivirea la mersul la culcare și
anxietatea de somn. Pe de altă parte, Bresling et al. (2011, p. 1092) au arătat că problema
privind anxietatea de somn scade de-a lungul perioadei de dezvoltare, pe când toate celelalte
probleme legate de apneea de somn persistă de-a lungul aceleiași perioade sau se agravează
odată cu vârsta (Acharya, 2011, p. 30).
Statistica realizată de Bull și Comitetul de Genetică (Bull & the Committee on Genetics, 2011, p.
394) scoate în evidență ponderea/incidența diferitelor probleme medicale ale persoanelor cu
sindrom Down (Tabel 1):
Tabel 1. Probleme medicale frecvente în sindromul Down

Sursă: Bull & Committee on Genetics, (2011, p. 394)
Un alt studiu realizat de Lanzoni et al. (2019, p. 5) menționează asocierea sindromului Down cu
o serie de dizabilități fizice și intelectuale, precum și cu anomalii non-cardiace (Tabel 2):

68

Tabel 2. Cazuri de sindrom Down cu anomalii la cel puțin un sistem

Sursă: Lanzoni et al. (2019, p. 5)

Aspecte motrice
Retardul mintal este asociat şi cu un deficit motor care este fie “egal cu deficitul mintal”
(Teodorescu et al., 2007, p. 143), fie abilităţile motorii sunt mult mai afectate decât cele mintale
(Lauteslager, 2005, p. 22). Întârzierea în plan motor a fost observată de Malak et al. (2013, p.
803) încă din primii ani de viață, când există un retard în realizarea independentă a poziției
așezat (14 luni în loc de 6 luni), a târârii (12-18 luni în loc de 8 luni) și a mersului (24-74 luni în
loc de 10-15 luni). Aceiași autori (Malak et al., 2013, p. 803) consideră că deprinderile motrice
grosiere se obțin la o vârstă medie care reprezintă uneori dublul vârstei medii a copiilor cu
dezvoltare normală. Mai mult, întârzierea în planul motricității este și dizarmonică (Malak et al.,
2013, p. 803).
După Matute-Llorente et al. (2013, p. 1153) și Paul et al. (2019, p. 1), copiii și adolescenții cu
sindrom Down sunt mai puțini activi în comparație cu alte categorii de persoane cu retard
mintal. Bota (2016, p. 12) precizează că fetelor trebuie să li se acorde o mai mare atenție
deoarece sunt mai puțin active decât băieții, așa încât nivelul de dezvoltare a capacității lor
motrice să corespundă reperelor specifice dizabilității, dar și vârstei lor cronologice. În ceea ce
privește vârsta, Matute-Llorente et al. (2013, p. 1154) au arătat că adolescenții cu sindrom
Down sunt mai sedentari decât copiii cu același sindrom.
Toate aceste aspecte duc la o motricitate foarte redusă, la o dezvoltare psihomotorie întârziată
și la probleme de învățare (Malak et al., 2015, p. 1905). Achizițiile în planul motricității “nu
evoluează automat” (Mureşan & Coman, 2011, p. 22), ci trebuie stimulate permanent din
exterior în cadrul procesului instructiv-educativ, dar mai ales în cadrul şi de către familie.
Această stimulare trebuie să debuteze în copilărie și să continue de-a lungul întregii vieți.
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Cert este că orice îmbunătățire în planul motricității atrage după sine o dezvoltare în plan
intelectual (Malak et al., 2013, p. 806), în plan funcțional (Terblanche & Boer, 2013, p. 826; Bota,
2016, p. 12) și în plan social (Bota, 2016, p. 12).
Persoanele cu sindrom Down prezintă niveluri scăzute la toate componentele fitness-ului
(Matute-Llorente et al., 2013, p. 1154). Savucu (2010, p. 1293) a ajuns la concluzia că indivizii cu
sindrom Down au un nivel scăzut al VO2 max, în concordanță cu nivelul scăzut al fitness-ului lor
cardiovascular, care se află sub valorile înregistrate de alte categorii de populație cu retard
mintal. Niveluri scăzute de anduranță au fost identificate și de Matute-Llorente et al. (2013, p.
1152), Asonitou et al. (2018, p. 322), Paul et al. (2019, p. 1), Boer & De Beer (2019, p. 1453) etc.
Literatura de specialitate scoate în evidență și alte probleme psihomotorii ale persoanelor cu
sindrom Down:
- tulburări de echilibru (Meneghetti et al., 2009, p. 231; Malak et al., 2013, p. 803). Disfuncțiile la
acest nivel determină probleme legate de dezvoltarea motricității(Malak et al., 2015, p. 1909). În
privința echilibrului, Malak et al. (2013, p 803) afirmă că problemele se datorează co-contracției
inadecvate cauzate de slăbiciunea musculară, retardul mintal, disfuncționalitatea proceselor de
integrare senzorială, hipoplazia cartilajelor și densitatea osoasă necorespunzătoare;
- tulburări de coordonare – coordonarea fină, coordonarea ochi-mână, coordonarea
segmentelor corporale în timpul executării diferitelor acţiuni motrice. Malak et al. (2013, p. 805)
sunt de părere că nivelul scăzut al coordonării este responsabil de dificultățile care apar în
executarea deprinderilor motrice, dar și de modul în care acestea se succed; în opinia
specialiștilor menționați, aceste aspecte apar din cauza hipoplaziei corpului calos și a
cerebelului. Totodată, coordonarea necesită atenție și concentrare (Malak et al., 2013, p. 805),
care sunt aspecte cognitive importante; de aceea, persoanele cu retard mintal ușor pot realiza
mai bine sarcini de coordonare comparativ cu persoanele care suferă de retard mintal moderat
sau sever. După Savucu (2010, p. 1292), o slabă coordonare, asociată cu un timp de reacție lent
și cu o mai mare variabilitate a mișcării, este de asemenea responsabilă pentru dificultățile din
multe activități cotidiene, dar și pentru capacitatea de muncă fizică;
- schemă corporală nestructurată (nu se face diferenţierea între mâna stângă şi mâna dreaptă).
Imaturitatea cognitivă, intelectuală și psihomotorie, precum și slaba calitate a proceselor
informaționale produc tulburări în evoluția schemei corporale a persoanelor cu sindrom Down
(Bălan, & Mitrache, 2016, p. 365);
- forță musculară scăzută (Matute-Llorente et al., 2013, p. 1152; Asonitou et al., 2018, p. 322; Paul
et al., 2019, p. 1);
- tulburări de percepţie (Lauteslager, 2005, p.24).
Evident că toate acestea influențează capacitatea de învățare motrică a persoanelor cu sindrom
Down. Mai mult, dificultățile de învățare motrică sunt legate și de coeficientul de inteligență
(Gilderthorp, Burns, & Jones, 2017, p. 285).
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Marcu et al. (2001) afirmă că persoanele cu sindrom Down care au un coeficient de inteligenţă
imediat sub nivelul normal (60-70) pot învăța deprinderi motrice specifice oricărui sport. Un IQ
sub 60 indică dificultăţi mai mari în învăţarea şi practicarea activităţilor sportive, ceea ce
necesită modificarea şi adaptarea mijloacelor specifice diferitelor discipline sportive. Mai mult,
pe lângă IQ, în alegerea activităţilor motrice pentru persoanele cu sindrom Down, trebuie să se
ţină cont de capacităţile lor funcţionale și de disciplinele sportive pe care le preferă.
Important este ca terapia prin mișcare să fie integrată zilnic în programul de intervenție
destinat persoanelor cu sindrom Down (Fragala-Pinkham, O’Neil, & Haley, 2010, p. 162; Malak
et al., 2013, p. 805; Matute-Llorente et al., 2013, p. 1154; Asonitou et al., 2018, p. 331; Makhov
et al., 2018, p. 131). Dar această terapie nu trebuie făcută la întâmplare, ci trebuie să dureze 60
de minute și să aibă o intensitate moderată (Matute-Llorente et al., 2013, p. 1154) sau ridicată
(Fragala-Pinkham, O’Neil, & Haley, 2010, p. 162). Un alt punct de vedere este exprimat de
Kerstiens și Greem (2015, p. 199), care recomandă practicarea exercițiilor care presupun
arderea a cel puțin 2000 kcal pe săptămână. Aceste calorii trebuie consumate în cel puțin 3-7
zile de exerciții aerobe, dintre care 3-4 zile trebuie să conțină exerciții de intensitate moderată
până la ridicată (intensitatea efortului: 40-80% din VO2) (Kerstiens & Greem, 2015, p. 199).
Cert este că efectuarea unui program regulat de exerciții are efecte benefice asupra tuturor
componentelor fitness-ului, al căror nivel se îmbunătățește (Asonitou et al., 2018, p. 331; Paul
et al., 2019, p. 4). De asemenea, eficacitatea celor 60 de minute se reflectă în atenuarea unor
boli asociate acestui sindrom: osteoporoză, sindrom metabolic etc.
O atenție deosebită trebuie să se acorde educării echilibrului, deoarece acesta joacă un rol
important atât în repaus, cât și în mișcare (Bălan, Cernea, & Georgescu, 2016, p. 315). Deficitul
de echilibru este pus în evidență de baza largă de susținere (Lauteslager, 2005, p. 47) cu
ajutorul căreia aceste persoane se mențin în poziția stând, din teama de a coborî sau urca
scările fără să se țină de balustradă sau fără sprijinul acordat de o altă persoană (Bălan,
Cernea, & Georgescu, 2015, p. 261). Mai mult, echilibrul precar este evidențiat și de: mersul la o
vârstă târzie (3-4 ani), căderile frecvente în timpul alergării, dificultatea și teama de a învăța
mersul pe bicicletă, dificultatea de a opri roțile ajutătoare ale bicicletei, frica sau chiar panica de
a sta singur pe o suprafață oscilantă.
Această ultimă problemă pare să fie tipică pentru copiii cu sindrom Down, spre deosebire de
alte persoane cu retard mintal (Georgescu, Cernea, & Bălan, 2016, p. 264). Educarea timpurie a
echilibrului influențează pozitiv mersul persoanelor cu sindrom Down (Bandong, Madriaga, &
Gorgon, 2015, p. 39), dar și capacitatea lor de a schimba direcțiile de deplasare fără să se
accidenteze, cu efecte directe asupra calității mișcării (Malak et al., 2015, p. 1908).
Specialiştii (Fragala-Pinkham, O’Neil, & Haley, 2010, p. 163) recomandă activităţile motrice
adaptate ca fiind cele mai benefice pentru persoanele cu sindrom Down, cărora li se oferă
posibilitatea de a experimenta situaţii noi și inedite, care îi ajută să obţină un anumit grad de
autonomie.
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Modul de învățare a diferitelor deprinderi motrice depinde foarte mult de fiecare individ. Există
perioade în care achiziţiile se produc rapid, când ritmul este “destul de apropiat de cel normal”
(Mureşan & Coman, 2011, p. 27). Acestea alternează cu perioade de stagnare sau chiar cu
perioade de regres evident. Este adevărat că permanenta stimulare externă determină achiziţii
pe toate planurile până la vârste înaintate, dar practica este condiţia esenţială pentru păstrarea
acestor achiziţii. Important este ca deprinderile motrice să fie corect însușite din punct de
vedere tehnic, indiferent de vârsta celui care le învață (Bălan, 2015, p. 46).
Malak et al. (2015, p. 1909), Bota (2016, p. 12) și Alesi et al. (2018, p. 2) pun accent pe
deprinderile de locomoție (mers, alergare, săritură), deoarece acestea sunt un factor-cheie în
determinarea nivelului de activitate fizică, al condiției fizice și al compoziției corporale. Această
afirmație este întărită de Winders (1997) și Wieczorek (2008), ale căror studii demonstrează că
aspectele legate de alergare, care sunt problematice în cazul copiilor cu sindrom Down, sunt
determinate de viteză, rotația trunchiului și faza de zbor. Mai mult,Popescu (2016, pp. 7-8)
afirmă că formarea deprinderilor motrice practice a reprezentat întotdeauna un obiectiv de
maximă importanță pentru persoanele cu dizabilități și nu numai.
Pe toată durata intervenţiei în plan motor, trebuie să se aibă în vedere faptul că unele persoane
cu sindrom Down prezintă dificultăţi în trecerea de la o mişcare la alta, în timp ce altele nu pot
executa mişcări simple sau nu pot executa mişcări simple cu uşurinţă, dar pot executa mişcări
deosebit de complexe, cu un grad ridicat de tehnicitate. După Malak et al. (2013, p. 805), planul
de intervenție trebuie să ia simultan în considerare mai multe arii de dezvoltare; în acest scop,
autorii menționați recomandă evaluarea funcției motrice și a echilibrului pentru a planifica
terapia fizică adecvată.
La începutul învățării, încercările reuşite sunt rare şi incorecte din punct de vedere tehnic.
Treptat, persoanele cu sindrom Down reușesc să înveţe deprinderile respective şi să le utilizeze
“în mod obişnuit, după nevoi şi împrejurări” (Mureşan & Coman, 2011, p. 28). Este foarte
important ca stimularea externă să le trezească curiozitatea, aducând elemente de noutate care
să-i determine să repete, să dorească să practice deprinderile învăţate. Slaba memorie de lucru
a persoanelor cu sindrom Down este strâns legată de dificultățile lor de învățare (Lakatos &
Moldovan, 2000, p. 25). Studiile realizate de Leonard et al. (2002) au arătat că vârstnicii cu
sindrom Down au o memorie de lucru mai bună. Dar, indiferent de vârstă, este nevoie de
perseverență, chiar dacă nu există această tendință (mai ales la copii) (Rondal & Perera, 2006, p.
185).Un alt aspect important, cu repercusiuni directe asupra capacităților de învățare motrică,
este prevalența crescută a excesului ponderal și a obezității în rândul persoanelor cu sindrom
Down (Matute-Llorente et al., 2013, p. 1151). Trebuie menționat și că persoanele cu sindrom
Down învaţă cel mai mult prin imitaţie (Bota, 2016, p. 11), deoarece fenotipul lor cognitiv se
caracterizează prin puncte forte în memoria vizuală, integrarea vizual-motorie și imitația vizuală
(Gómez et al., 2020, p. 40). Din acest motiv, participarea, comunicarea şi integrarea lor în
activitate alături de alte persoane cu sau fără dizabilități influenţează şi facilitează învăţarea.
Chiar și integrate într-o entitate unde au posibilitatea de a face mişcare, persoanele cu sindrom
Down au totuși nevoie de ajutor, deoarece, în cazul lor, învăţarea se face cu paşi mici (Malak,
2015, p. 1907) şi se bazează pe comportamentul motric dobândit şi pe experienţa câştigată în
fazele anterioare (Lauteslager, 2005, p. 15). Astfel, comportamentul motric se construiește în
etape succesive, iar uitarea este limitată.
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Aspecte sociale
Socializarea persoanelor cu sindrom Down începe în familie, alături de mamă şi de celelalte
rude (socializare primară) (Negulescu, 2006, p. 5), care trebuie să creeze un cadru familial ferm
şi stabil şi un climat afectiv şi stimulant pentru copil (Mureşan & Coman, 2011, p. 88). Este
important de știut că persoanele cu sindrom Down dezvoltă relații apropiate cu părinții și frații,
comparativ cu persoanele cu dizabilități intelectuale cu alte etiologii (Gomez et al., 2020, p. 40),
ceea ce presupune situații mai puțin stresante pentru aceste familii.
Prezența caracteristicilor faciale specifice fenotipului sindromului Down face ca această
dizabilitate să fie vizibilă, aspect care poate afecta relațiile interpersonale și poate contribui la
promovarea ideii de izolare (Betancor et al., 2016, p. 316; Gomez et al., 2020, p. 40). Acest lucru
nu ar trebui să se întâmple, iar familiile care îngrijesc persoane cu sindrom Down ar trebui
încurajate să se integreze și să le integreze și pe acestea în societate.
Integrarea primară se continuă în şcoală şi în centrele de îngrijire (socializare secundară)
(Negulescu, 2006, p. 5), unde persoanele cu sindrom Down trebuie să dobândească abilităţi de
relaţionare. După Buzalic și Buzalic (2000), incluziunea socială a copilului cu sindrom Down care
are fraţi și/sau surori este facilitată de timpuriu datorită interacţiunii cu prietenii lor de joacă,
ceea ce are efecte benefice evidente.
Marcu et al. (2007, p. 99) consideră că persoanele cu sindrom Down nu se pot adapta la
cerinţele mediului social din cauza imaturităţii lor sociale, și nicidecum din cauza carenţelor în
relaţiile lor interpersonale. Acest aspect este abordat și de Acharya (2011, p. 30), care subliniază
temperamentul pozitiv și receptivitatea socială, comportamentul maladaptativ relativ limitat și
abilitățile de adaptare relativ solide ale persoanelor cu sindrom Down.
După Marcu et al. (2007, p. 99), copiii pot deveni adulţi integraţi mai degrabă datorită bunei lor
adaptări individuale decât îmbunătățirii coeficientului lor de inteligență. De aceea, copiii cu
sindrom Down “nu trebuie izolaţi de ceilalţi copii, ci trebuie trebuie puşi în contact cu ei”
(Mureşan & Coman, 2011, p. 51), trebuie să se joace cu aceştia ori de câte ori este posibil. Copiii
cu sindrom Down au nevoi similare cu ale celorlalţi copii; ei au nevoie “de prieteni, de a fi incluşi
în grup, de a se simţi iubiţi, de a face parte dintr-o comunitate” (Mureşan & Coman, 2011, p. 64).
Un instrument care facilitează socializarea și incluziunea persoanelor cu sindorm Down este
reprezentat de activităţile motrice, cum ar fi educaţia fizică, sportul, activităţile de timp liber,
kinetoterapia, activităţile de expresie corporală (Dragnea & Bota, 1999, p. 24).
Activităţile motrice îi permit individului să se cunoască pe sine, să-și înțeleagă mai bine calităţile
şi punctele forte în raport cu ceilalţi. Achizițiile în plan fizic, mental şi motric sunt vizibile şi se
extind şi asupra grupului social din care face parte individul. Însă persoanele cu sindrom Down
au o conştientizare limitată a propriilor calităţi și abilități. Cu toate acestea, ele își pot
conştientiza unele calităţi şi abilităţi (intelectuale, socio-comportamentale etc.) cu ajutorul
familiei, al prietenilor sau al altor persoane pe care le întâlnesc în cadrul diverselor activităţi în
care sunt implicate.
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Activitățile motrice scot în evidenţă capacitățile bio-psiho-sociale ale persoanelelor cu sindrom
Down, le ajută să se înţeleagă şi să se compare cu ceilalţi. Mai mult, prin practicarea diferitelor
ramuri sportive, persoanele cu sindrom Down se fac cunoscute în fața semenilor, care au astfel
ocazia de a le descoperi calităţile şi abilităţile (Bota, 2016, p. 7). Practicarea sistematică a
activităților sportive dezvoltă sentimentul de apartenenţă la grup, capacitatea de apreciere şi
autoapreciere, dar și respectul față de acţiunile celorlalţi, având o contribuție educativă
substanțială grație specificului lor, şi anume competitivitatea şi spiritul de echipă (Marcu et al.,
2002, p. 80).
Pe parcursul vieții sociale, peste 50% dintre persoanele cu sindrom Down (Leonard et al., 2002, p.
163) se confruntă cu probleme de comunicare. Leonard et al. (2002, p. 164) au constatat că
persoanele de gen masculin au mai multă nevoie de asistență și suport în comunicare decât cele
de gen feminin.
Dezvoltarea lentă a comunicării (Malak et al., 2013, p. 805), precum și relativele deficiențe legate
de limbajul expresiv, sintaxă șimemoria verbală de lucru (Gomez et al., 2020, p. 40) au efecte
negative asupra relațiilor sociale. Dar practicarea diferitelor activități motrice contribuie la
“dobândirea unor modalităţi superioare de comunicare şi interacţionare” (Popescu, 2001, p. 93).
Malak et al. (2013, p. 805) sprijină această idee afirmând că terapia efectuată pentru dezvoltarea
funcțiilor motorii și educarea abilităților mentale le permite acestor persoane să participe la viața
socială. Efecte pozitive asupra comunicării apar și ca urmare a asocierii activităților motrice cu
terapia asistată de animale. Un exemplu în acest sens este experimentul lui Griffioen și EndersSlegers (2014, p. 565), care au asociat activitățile acvatice cu terapia cu delfini.
Persoanele cu sindrom Down dau dovadă de multă empatie care se exprimă prin zâmbetele lor,
prin deschiderea și căldura față de ceilalți, aspecte care compensează lipsurile din alte arii mai
puțin dezvoltate (Fidler, 2005, p. 90). De asemenea, persoanele cu sindrom Down sunt
prietenoase (mai ales cele de gen feminin) (Leonard et al., 2002, p. 163), sensibile, iubitoare,
ataşate de cei dragi și pline de viață atunci când fac ceva care le place. Ele înţeleg bine ce au de
făcut, dar “reacţionează contrar aşteptărilor” (Mureşan & Coman, 2011, p. 33). Când trebuie să
facă ceva care nu le place, persoanele cu sindrom Down lasă impresia că doresc “să-i irite, să-i
provoace şi chiar să-i chinuie pe cei din jur” (Mureşan & Coman, 2011, p. 33). Când sunt motivate,
apreciate și încurajate să facă ceva, se bucură şi cooperează cu ceilalți. Dar nu trebuie uitat că
aceste persoane au o putere de concentrare scăzută, obosesc repede şi se plictisesc la fel de
repede.
Leonard et al. (2002, p. 163) afirmă că vârstnicii cu sindrom Down cooperează și se integrează
social mai ușor decât copiii. Însă, indiferent de vârstă, odată angrenate într-o activitate,
persoanele cu sindrom Down sunt preocupate de aspectele amuzante ale respectivei activități,
având un bun simţ al imitaţiei (Fidler, 2005, p. 97). Trebuie să se aibă în vedere faptul că ruşinea
este o emoţie foarte puternică, din cauza căreia persoanele cu sindrom Down nu pot duce
adeseori la bun sfârşit o activitate pe care sunt capabile să o facă.
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De asemenea, sentimentul de teamă este slab dezvoltat, mai ales atunci când au încredere în
persoanele din preajma lor. Gomez et al. (2020, p. 40) consideră că persoanele cu sindrom Down
prezintă mai puține tulburări emoționale și comportamentale decât alte persoane cu dizabilități
intelectuale. Cu certitudine, coeficientul lor social poate fi îmbunătățit prin tehnici de intervenție
timpurie (Bull & Committee on Genetics, 2011, p. 393).
În final, putem afirma că activitățile motrice adaptate sunt activități sociale importante, care le
oferă persoanelor cu sindrom Down posibilitatea de a se dezvolta fizic şi mental, de a învăța ceva
nou, de ali se alătura altor semeni cu acelaşi probleme, de a se bucura alături de familie, prieteni
şi alte persoane de realizările lor, ceea ce îi ajută să se adapteze mai eficient la diferite situații
sociale (Bull & the Committee on Genetics, 2011, p. 393).

Aspecte particulare ale predării înotului la persoane cu sindrom Down
Deprinderile motrice specifice procedeelor tehnice de înot pot fi învăţate şi de persoanele cu
sindrom Down, dar acest lucru necesită mai mult timp, mai multă atenţie şi foarte multă răbdare
din partea profesorului/antrenorului (Bălan, 2018, p. 437). Treptat, prin consolidare, înotul duce
la realizarea unor obiective (Moanţă et al., 2006, p. 86), cum ar fi:
- depășirea fricii psihologice – înotul îi ajută pe copiii cu sindrom Down să-şi învingă frica de apă
şi de adâncimea bazinului, le sporește încrederea în sine (Fragala-Pinkham, O’Neil, & Haley, 2010,
p. 163) (o deprindere învăţată facilitează însuşirea unei noi deprinderi) și le oferă posibilitatea de
a se mişca liber într-un mediu nespecific omului, unde diferenţele dintre ei şi ceilalţi sunt mai
puţin evidente (Bălan, 2018, p. 437);
- creşterea motivaţiei participantului de a-și însuși noi deprinderi motrice – învăţarea săriturii în
apă din aşezat pe marginea bazinului duce la creşterea dorinţei acestuia de a învăţa săritura în
apă de pe marginea bazinului din poziția în picioare;
- satisfacerea nevoii de mişcare, ţinând cont de interesele şi nevoile participantului.

Tehnici fundamentale de înot
În primele lecții ale etapei de inițiere, persoana cu sindrom Down se familiarizează cu mediul din
jurul bazinului, cu bazinul și cu apa. După intrarea în apă, începe procesul de acomodare, iar
această etapă îi permite organismului să facă trecerea de la un mediu natural obişnuit, guvernat
de legi biomecanice, fiziologice etc., la un mediu nespecific, care se supune altor condiţii. Ideea
este susținută de Arnheim și Sinclair (1995, p. 161), care consideră că niciun alt punct din
programul de înot nu este mai critic şi mai dificil de realizat de către persoanele cu dizabilităţi ca
etapa de iniţiere.
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Intrarea în apă este precedată de o serie de pași suplimentari (Arnheim & Sinclair, 1995, p.
157, adaptat și completat de noi) pe care profesorul trebuie să îi aibă în vedere:
folosirea “antrenamentului de relaxare” – copilul stă întins cu fața în jos sau cu fața în sus pe
banca de gimnastică sau pe orice alt obiect care permite adoptarea poziţiei orizontale a
corpului, poziţie similară celei din apă;
efectuarea unor mişcări care le imită pe cele din apă – în partea de încălzire, cu scopul de a
pregăti organismul pentru efort;
utilizarea unor mijloace care să îl ajute pe copil să se obişnuiască cu faţa şi corpul ude – un
duş înainte de intrarea în apă, frecarea cu un prosop ud;
jocuri cu apa: stropire şi autostropire executate din stând pe marginea bazinului;
încurajarea celui care învaţă să stea așezat pe marginea bazinului cu picioarele în apă şi să le
miște, ceea ce va conduce la obişnuirea cu temperatura apei şi la diminuarea fricii de apă.
Acomodarea cu apa depinde de o serie de factori externi (temperatura apei, adâncimea apei,
ambianţa din jurul bazinului etc.), dar şi de factori interni (dizabilități sau afecţiuni asociate,
vârstă, echilibru emoţional, motivaţie, capacitate de menţinere a atenţiei etc.).
Arnheim și Sinclair (1995, p. 157) recomandă ca temperatura apei să fie de minimum 26,7o C,
iar adâncimea acesteia, de 1 m. Fragala-Pinkham, O’Neil și Haley (2010, p. 164) menționează că
au desfășurat programe acvatice la o temperatură a apei cuprinsă între 27,7o C și 30,5o C și la o
adâncime cuprinsă între 0,9 m și 3 m; autorii adaugă că bazinul trebuie să fie dotat cu platforme
sau scări care să faciliteze intrarea şi ieşirea din apă.
Suntem de părere că bazinul cu apă mică nu ar trebui utilizat pe o perioadă îndelungată,
deoarece persoana cu sindrom Down învață că poate pune piciorul pe fundul bazinului dacă are
vreo problemă. Când ajunge într-un bazin cu apă adâncă și nu mai simte fundul bazinului,
aceasta începe să se teamă, ceea ce provoacă reacții diferite (refuzul de a intra în apă, refuzul
de a părăsi marginea bazinului, nevoia de asistență permanentă în timpul înotului etc.), motiv
pentru care învățarea trebuie reluată.
În procesul de învăţare, profesorul trebuie să-i acorde ajutor permanent persoanei cu retard
mintal. La începutul exercițiilor, este indicat ca aceasta să fie susținută cu braţele pentru mai
multă siguranţă. Ulterior, mişcările se execută împreună – mers prin apă, sărituri, deplasări de
obiecte etc.
După Arnheim și Sinclair (1995, p. 158), accentul trebuie să cadă pe joc în această etapă a
învăţării. Și totuși, considerăm că trebuie să se ţină cont de dizabilitate şi de gradul acesteia, de
vârstă și de disponibilitatea persoanei de a participa la aceste activităţi. Din experienţa noastră,
jocurile trebuie schimbate foarte des, iar atractivitatea lor trebuie fie ridicată pentru a capta şi
menţine atenţia în timpul desfășurării acestora. Unele persoane cu sindrom Down nu sunt
atrase de astfel de jocuri, preferând exerciţiile “clasice” de învăţare.
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Odată ce persoana cu sindrom Down a reuşit să intre în apă și s-a obișnuit cu “spaţiul de lucru”,
se trece la învăţarea tehnicilor de respiraţie specifică şi a poziţiei corpului pe apă. Profesorul
trebuie să demonstreze modul de execuţie, apoi trebuie să execute simultan cu persoana care
învaţă, ținând cont în permanență că persoana cu sindrom Down învaţă foarte bine prin
imitaţie.
Pentru învăţarea respiraţiei specifice, se recomandă utilizarea jocurilor, mai ales a celor care
presupun deplasarea unor obiecte “prin suflare”, simultan cu scufundările la marginea
bazinului, în timpul cărora accentul va cădea pe “bolborosirea apei”. Se va avea în vedere că
respirația specifică joacă un rol important în învățarea procedeelor tehnice de înot (Casey &
Emes, 2011, p. 328).
O mare problemă care apare este învăţarea poziţiei corpului pe apă. Pentru înot, corpul este
întins pe apă în decubit ventral sau dorsal, cu braţele în prelungirea corpului. Dacă învățarea
poziţiei corecte pe burtă este relativ ușoară, cea a poziției corpului pe spate este dificilă, mai
ales pentru persoanele care nu pot sau nu preferă să o adopte nici pe uscat.
Considerăm că persoana cu sindrom Down trebuie să învețe mai întâi poziţia pe uscat, prin
exerciţii executate împreună cu profesorul. Ulterior, aceste exerciții trebuie continuate acasă,
împreună cu părinţii. După învățarea poziției dorsale pe uscat, se va continua cu exerciţii în apă,
efectuate la marginea bazinului. Se vor folosi mijloace ajutătoare specifice şi nespecifice – plută,
centură, baghetă gonflabilă. Simultan, profesorul trebuie să demonstreze că apa îi va ajuta pe
înotători să plutească dacă vor sta relaxați şi vor inspira-expira calm (Arnheim & Sinclair, 1995,
p. 157). Profesorul trebuie să fie permanent în apă alături de persoana cu sindrom Down, fiind
poziţionat în aşa fel încât să o poată susţine în diverse poziţii de plutire; treptat, o va “elibera” şi
o va încuraja să plutească singură.
După învăţarea poziţiei şi a plutirii pe apă, următorul pas este însuşirea alunecării pe apă, care
presupune deplasarea corpului pe orizontală. Mijloacele folosite pot fi executate izolat, dar şi în
combinaţii. Se pot utiliza jocuri dinamice pentru a facilita învăţarea şi a-i ajuta pe începători să-și
învingă frica de apă. Treptat, apa va deveni un mediu familiar, ceea ce va facilita tranziția la
învăţarea mişcărilor de înot, iar progresele în însuşirea diferitelor procedee tehnice vor fi mai
rapide.
De-a lungul lecţiilor, trebuie să se aibă în vedere următoarele aspecte:
- trebuie să se acorde o mare importanţă siguranţei persoanei care învaţă să înoate. Nimic nu
trebuie lăsat la voia întâmplării;
- trebuie să se pună un accent deosebit pe starea de sănătatea a participantului la lecţiile de
înot, ştiindu-se că unele persoane cu sindrom Down pot prezenta instabilitate atlanto-axială;
- profesorul trebuie să intre în apă şi să utilizeze ghidarea manuală în învăţarea înotului;
- însuşirea elementelor tehnice de bază şi a tehnicii celor patru procedee de înot trebuie să se
facă treptat, în etape succesive și cu sarcini precise;
- mijloacele selectate spre a fi utilizate trebuie să ţină cont de nevoile şi capacităţile persoanei
care învață să înoate;
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- de cele mai multe ori, răbdarea profesorului în prezența persoanei cu dizabilitate intelectuală
este cheia însuşirii corecte a deprinderilor motrice specifice înotului;
- creşterea nivelului motivaţiei este esenţială;
- noile deprinderi care urmează a fi învăţate trebuie să stârnească interesul participanților;
- lucrul individual este de preferat, cel puţin în prima etapă a învăţării (Bălan, 2018, p. 437);
- treptat, se va trece din bazinul cu apă mică în cel cu apă adâncă, așa încât persoana cu
sindrom Down să se obișnuiască cu adâncimea apei.
Dacă participanții învaţă să înoate direct într-un bazin cu apă adâncă, mijloacele executate din
mers vor fi înlocuite cu mijloace executate din deplasare pe apă. Deplasarea corpului pe apă se
poate realiza fie cu ajutorul profesorului (participantul stă pe apă în poziţie orizontală, fiind
asigurat cu mijloace ajutătoare/de plutire specifice şi nespecifice alese de profesor – colac,
centură, baghetă gonflabilă, plută), fie în mod independent, caz în care persoana cu sindrom
Down (care este asigurată cu mijloace ajutătoare) folosește mişcarea de picioare indicată de
profesor. Se va pune permanent accentul pe siguranţa persoanei cu dizabilități.
Numărul de lecţii în care sunt abordate elementele tehnice fundamentale diferă de la o
persoană la alta. Evident că, la un moment dat în cadrul unei lecții, se vor consolida unele
deprinderi tehnice fundamentale, în timp ce alte deprinderi tehnice vor fi învățate. Nu există
nicio delimitare clară. Etapele se succed în funcție de abilitățile persoanei care învață, dar și de
experiența profesorului.
Învăţarea tehnicii procedeelor de înot sportiv
Considerăm că, la persoanele cu sindrom Down, însuşirea înotului nu respectă “linia clasică” de
învăţare, în care procedeul craul şi procedeul spate pot fi predate în acelaşi timp, fiind urmate
de învăţarea procedeului bras şi apoi a procedeului fluture. În cazul de faţă, învăţarea începe cu
procedeul craul și abia după ce acesta a fost însuşit temeinic și corect, se continuă cu procedeul
spate. Ulterior, se trece la bras şi în final la fluture.
Etapele de învăţare a tehnicii procedeelor de înot sunt aceleaşi ca și la persoanele fără
dizabilități, dar perioada de timp necesară este mai îndelungată. Acestea sunt influențate atât
de particularitățile morfologice și fiziologice specifice dizabilității (Marques-Aleixo, 2013, p. 78),
cât și de nivelul de educare a diferitelor componente ale fitness-ului – coordonare, mobilitate,
anduranță, forță.
De-a lungul învăţării, trebuie să se aibă în vedere câteva aspecte importante:
- imitarea mişcărilor profesorului este cheia învăţării; chiar şi în faza de consolidare a mişcărilor,
profesorul “înoată pe uscat” împreună cu elevul său, care este în apă;
- sunt puţine mijloace care se pot utiliza în procesul de învăţare;

78

- considerăm că exerciţiile de alunecare specifice învățării nu se pot folosi timp îndelungat în
cazul persoanelor cu sindrom Down. Afirmaţia se bazează pe experienţa personală de predare
a înotului la copii şi tineri cu sindrom Down. Aceştia, prin exersarea sistematică a alunecării cu
ambele braţe sus şi respiraţie la fiecare braţ, şi-au consolidat această deprindere. Când s-a
trecut la procedeul tehnic înotat integral, s-a observat că nu există un transfer pozitiv între
acesta şi exerciţiile analitice învățate. Participanții au continuat să înoate procedeul craul prin
alunecare cu braţele în prelungirea corpului. Din acest motiv, ne-am dat seama că, odată
însușită, o deprindere este foarte greu de corectat la persoanele cu sindrom Down. De aceea,
recomandăm utilizarea exerciţiilor de alunecare pe o durată de timp limitată (exemplu: la
procedeul craul, se vor utiliza mijloacele de alunecare doar până în momentul în care persoana
înţelege cum trebuie răsucit capul pentru inspir, după care se va continua cu tehnica integrală
de înot);
- o atenţie deosebită trebuie acordată intrării în apă prin săritură în picioare. Suntem de părere
că învățarea săriturii de pe marginea bazinului ar trebui să înceapă după ce s-a însuşit foarte
bine respiraţia acvatică, pentru a se evita inhalarea apei pe nas. Unele persoane care execută o
săritură incorectă pot refuza să repete această exeperiență. După o săritură “nereuşită”,
profesorul trebuie să stea de vorbă cu persoana în cauză pentru a o face să înţeleagă că asta sar putea întâmpla din nou, dar ea nu trebuie să renunţe. Același lucru este valabil şi când se
trece la învăţarea startului (prin săritură cu capul înainte de pe marginea bazinului sau de pe
blocstart). De asemenea, trebuie să se acorde o mare atenție şi săriturilor executate incorect, în
urma cărora corpul înotătorului se izbește de apă. La competiţii, persoanele cu sindrom Down
pot lua startul din apă, fie prin săritură de pe marginea bazinului (în picioare sau cu capul
înainte), fie de pe blocstart (în picioare sau cu capul înainte). Respectarea regulamentului FINA
este obligatorie (atât la plecare, cât și de-a lungul cursei). Orice abatere de la prevederile
regulamentare atrage după sine descalificarea sportivului;
- învăţarea începe cu mişcarea de picioare. După ce aceasta a fost însuşită corect, se trece la
învăţarea globală a procedeului tehnic respectiv. La început, se utilizează mijloace ajutătoare
specifice, dar treptat, în funcție de progresele realizate, se renunță la ele;
- de-a lungul învăţării, consolidării şi perfecţionării tehnicii de înot sportiv, accentul va cădea pe
corectitudinea mişcării (Bălan, 2018, p. 432);
- la procedeele bras și fluture, se va insista pe executarea simetrică şi în acelaşi plan a mişcărilor
de braţe şi picioare;
- procedeul fluture nu trebuie învățat de persoanele cu instabilitate atlanto-axială;
- se va utiliza mai ales întoarcerea simplă; se pot învăța și rostogolirile prin salt specifice
procedeelor craul și spate, dar trebuie să ne asigurăm că persoana nu suferă de instabilitate
atlanto-axială;
- după ce persoana cu sindrom Down reușește să se miște independent în apă, este indicat ca
aceasta să fie încadrată într-o grupă de înot (Bălan, 2018, p. 437). Ar trebui să se țină cont de
vârsta persoanei cu sindrom Down care învață să înoate. Copiii ar trebui incluși în grupe cu un
număr redus de persoane, deoarece aceștia sunt imprevizibili și trebuie atent supravegheați.
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- Ulterior, persoanele cu sindrom Down pot fi incluse în grupe ai căror membri au un nivel
tehnic aproximativ egal cu cel al deficientului. Integrarea unei persoane cu sindrom Down într-o
grupă implică adaptarea programului de antrenament în funcție de caracteristicile și
capacitățile participanților. De asemenea, profesorul, dar și toți sportivii din grupă, trebuie să fie
mult mai atenți pentru a evita posibilele accidentări, trebuie să dea dovadă de înțelegere și
empatie și trebuie să posede bune abilități de comunicare (adaptate după Izquierdo-Gomez &
Diaz-Cueto, 2017, p. 44, și completate de noi). Astfel, diferențele dintre persoanele cu sindrom
Down și persoanele fără dizabilități sunt diminuate, creându-se condiţii egale de practicare a
înotului. În acest context, înotul devine un instrument de incluziune și respect, de valorizare şi
acceptare, o activitate socială care transcende graniţele geografice, politice şi economice
(adaptat după Shriver, 2015);
- Mureşan și Coman (2011, p. 88), la fel și Fragala-Pinkham, O’Neil și Haley (2010, p. 170)
recomandă evaluarea permanentă a persoanelor cu sindrom Down. Evaluarea furnizează date
despre progresele realizate în învățare şi ajută la conturarea unei imagini cu privire la ceea ce ar
trebui să se aştepte de la persoana cu sindrom Down, sub ce aspect şi cum să fie abordată
pentru a realiza obiectivele propuse;
- în cazul unui comportament indezirabil, nu trebuie să se permită abateri de la reguli (dacă
acestea există). Părinţii sau aparținătorii trebuie să fie permanent informaţi despre ceea ce fac
copiii lor la lecţii. O astfel de abordare vizează consolidarea comportamentului dorit, aspect
prezentat și de Patel et al. (2018, p. 221);
- progresul copiilor cu sindrom Down în învățarea înotului se face cu pași mici. Particularitățile
lor individuale și afecțiunile asociate își pun amprenta asupra întregului proces instructiveducativ. (Bălan, 2018, p. 437)
Învățarea deprinderilor motrice specifice trebuie să continue în așa fel încât persoanele cu
sindrom Down să-și consolideze și perfecționeze abilitățile necesare deplasării prin apă în
condiții de siguranță (Bălan, 2018, p. 437). Odată învățat, înotul poate deveni un mijloc
important al programului de intervenție la care trebuie să participe persoanele cu sindrom
Down, o alternativă plăcută (Boer & De Beer, 2019, p. 1453; Kerstiens & Green, 2015, p. 199) la
exercițiile desfășurate pe uscat. Înotul este o disciplină preferată de persoanele cu sindrom
Down (Winell & Burke, 2003, p. 439), în contrast cu disciplinele sportive în care contactul dintre
adversari este prezent în permanență (box, fotbal, lupte).
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Partea B. Lecții de înot pentru
patru tipuri de populații cu
dizabilități

88

Introducere
(Dr Katerina Asonitou, Balan V., Čander J., Dr Sophia Charitou, Anna Galaiou, P.E. Teacher,
Jeromen T., Professor Dimitra Koutsouki, Nikodelis T., Ntampakis I., Mujea A.M.)
Lecțiile de înot au fost concepute și implementate de parteneri pentru cele patru tipuri de
dizabilități selectate, și anume: tulburare de spectru autist (ASD), afecțiuni neurologice,
dizabilități fizice și sindrom Down. Înainte de a le prezenta, oferim câteva îndrumări și sfaturi
pentru instructorii de înot care lucrează cu copiii cu dizabilități.
Îndrumări pentru instructorii de înot:
Solicitați dosarul medical al înotătorului (dacă este disponibil).
Evaluați-l pe înotător la începutul, la mijlocul și la sfârșitul programului. Acest lucru vă va
ajuta să urmăriți progresul înotătorilor.
Folosiți evaluarea inițială pentru a crea programe individualizate și a stabili obiective pe
termen scurt și pe termen lung.
Țineți evidența scrisă a programului zilnic.
Evaluați-vă lecția pentru a primi feedback. Acest feedback vă va permite să modificați și să
adaptați părți ale lecției.
Țineți un jurnal. Acest lucru vă va ajuta să reflectați.
Monitorizați progresul înotătorului dvs. Verificați îndeplinirea obiectivelor.
Adaptați lecțiile nu numai la abilitățile înotătorului, ci și la limitările sale individuale.
Începeți cu cele mai puternice părți ale abilităților sale motrice. Acest lucru îi va spori
încrederea în sine.
Cooperați cu părinții. Discutați cu ei despre schimbările observate în comportamentul
înotătorului. Împărtășiți cu ei progresul copilului. Recunoașteți efortul, contribuția lor.
Sfaturi pentru instructorii de înot:
Primul lucru pe care trebuie să îl faceți cu elevii dvs. este să le dezvoltați încrederea. Vă
recomandăm ca, înainte de a vă apropia de apă, să dezvoltați încrederea elevilor dvs., pur și
simplu vorbind cu ei despre experiența lor în mediul acvatic și despre ceea ce ar dori să
realizeze în timpul lecțiilor. Fiți întotdeauna foarte atenți cu adulții, deoarece aceștia ar
putea avea probleme cu faptul că au amânat acest obiectiv atât de mult timp. Discutați cu ei
și asigurați-i că nu este niciodată prea târziu să învețe această abilitate esențială și că nu
este vina lor că nu au învățat să înoate în tinerețe. Ascultați-le poveștile și experiențele din
trecut, astfel încât să se simtă relaxați în preajma dvs.
Dovediți răbdare și înțelegere, permiteți-le să învețe în ritmul lor. Nu uitați că sunteți acolo
pentru a-i ajuta și îndruma pe elevi, și nu pentru a-i împinge de la spate.
Intrați în apă cu elevul/elevii dvs. pentru a demonstra deprinderile pe care doriți să le
predați.
Oferiți cât mai mult feedback pozitiv, dar nu ezitați să-i spuneți înotătorului începător ce ar
putea să realizeze mai bine.
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Ajutați-i să se simtă în siguranță în apă; dacă este posibil, găsiți un mediu liniștit și intim în
care să se desfășoare predarea, deoarece înotătorii începători, persoanele cu dizabilități și
adulții se pot simți adesea jenați că nu știu să înoate. Nu combinați grupele în timpul
predării - nu le predați în același timp adulților și copiilor sau într-o piscină aglomerată.
Începeți prin a le preda deprinderi de bază într-o apă suficient de mică pentru a atinge
fundul piscinei și, odată ce elevii se simt confortabil, deplasați-vă spre partea cu apă mai
adâncă, dacă este posibil.
Exersați întotdeauna într-un mediu sigur.
Folosiți progresele realizate în cadrul antrenamentelor de înot.
Descompuneți mișcările complexe în componente mai mici și exersați componentele în mod
independent. De exemplu, predați mișcările brațului independent de mișcările picioarelor
sau predați pe rând mișcările brațului pe fiecare parte.
Folosiți mijloace ajutătoare, dar asigurați-vă că dispozitivele de plutire nu devin accesorii de
care înotătorii se pot agăța chiar și atunci când nu mai este nevoie (flotor).
Folosiți antrenamentul pe uscat pentru a repeta noile mișcări pe care doriți să le predați;
întindeți-vă pe jos și demonstrați cum se execută componentele unei tehnici de înot,
cerându-i înotătorului să facă la fel.
Fiți creativi când concepeți exerciții pentru practicarea componentelor mișcării. Să încerci
noi exerciții poate fi uneori incomod, dar de cele mai multe ori este distractiv.
Distrați-vă în timp ce predați, amuzați-vă pe seama dvs.; dacă ceva nu merge, încercați ceva
nou.
Învățați și informați-vă despre înot cât mai mult posibil folosind videoclipuri online.
Procurați-vă o cameră digitală rezistentă la apă și filmați lecția dvs. de înot. Să te vezi pe tine
însuți înotând este o modalitate excelentă de a-ți conștientiza propriile greșeli.
Cereți părerea colegilor cu privire la greșelile pe care le-ar putea face înotătorii dvs.
Nu toți înotătorii au același fizic, forță, echilibru, capacitate fizică sau de învățare. Fiți pregătit
să experimentați, așa încât să descoperiți ce funcționează cel mai bine pentru o persoană.
Alocați mult timp pentru practicarea, dezvoltarea și însușirea deprinderilor la cel mai înalt
nivel posibil. Fiecare înotător are un stil unic, indiferent de abilitățile sale. Procedeele de înot
predate ar trebui să fie cât mai apropiate de normă (ASA, 2017).

Surse
Inclusion
of
Swimmers
with
a
Disability
www.swimming.org/library/documents/477/download
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(ASA,

2017):

retrieved

from

1. Lecții de înot pentru persoane cu tulburări din spectrum autismului (TSA)
(Professor Dimitra Koutsouki, Dr Katerina Asonitou, Dr Sophia Charitou, Anna
Galaiou, P.E. Teacher)

Lecția 1: stabilirea regulilor
Deși sportivii cu autism pot învăța să înoate, factori asociați cu diferite condiții precum
comunicarea funcțională verbală și non-verbală, tulburări la nivelul proceselor senzoriale
și nivel scăzut de dezvoltare a abilităților motorii pot face lecțiile de înot destul de dificile
dacă nu există partea de acomodare cu apa. Adaptări adecvate ale conținutului pot avea
un impact important pentru sportivul cu autism și pentru familia sa.
Obiectiv: Învățați-i pe sportivi să se comporte și să se
miște în siguranță în vestiar și în bazin
Scurtă prezentare:
Discutați despre importanța lecției de înot și regulile de comportament din bazin.
Familiarizarea cu mediul ambiant. Aplicarea practică a regulilor de igienă care preced
intrarea în apă și a celor de la sfârșitul lecției de înot
1. Cunoașterea antrenor-elev: la început se discută cu sportivul în prezența părintelui și
se apreciează dacă este posibil ca sportivul să plece de lângă părinte și să meargă la
lecția de înot. Dacă sportivul este pregătit, atunci este luat de mâna de antrenor și
împreună fac un tur al bazinului pentru familiarizarea cu mediul ambiant. Dacă sportivul
nu este pregătit să se despartă de părinte, atunci i se solicită părintelui să însoțească
sportivul și antrenorul în turul de familiarizare cu mediul ambiant (se va avea în vedere
ca părintele să nu participe la toate lecțiile; treptat, se va îndepărta sportivul de părinte independență).
2. Familiarizarea cu mediul ambiant: mergeți în jurul bazinului cu scopul de-a explica
regulile care trebuie respectate și arătați-i unde se găsesc materialele plutitoare (centuri,
mingi, jucării plutitoare, plute, bare, etc...)
3. Familiarizarea cu apa: țineți sportivul de mână și încercați să stați pe bancă; i se
explică sportivului ce exerciții urmează să facă în apă.
Materiale

Adaptări ale regulilor și politicilor. Unele piscine sau cluburi de înot pot solicita
un echipament special (cască sau ochelari) pentru lecțiile de înot. Acest
echipament poate provoca anxietate sau disconfort sportivilor cu autism. De
aceea, este posibil ca sportivul să aibă nevoie de câteva lecții pe uscat pentru a se
familiariza cu acest echipament
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Pluta: acestea îl poate ajuta pe începător să plutească în timp ce execută mișcarea
de picioare. Dacă sportivul are probleme cu apucarea plutei, există plute cu
„tăieturi” care facilitează prinderea (pe livestrong.com se explică beneficiile utilizării
plutei)
Vesta de salvare: în primele lecții, sportivul poate avea nevoie de-o vestă de salvare
sau de un alt dispozitiv plutitor care să-l ajute să plutească. Când alegeți materialul
pe care doriți să-l folosiți, aveți grijă să fie confortabil și potrivit sportivului.
Ochelarii pentru înot: dacă sportivul este deranjat de apa care-i intră în ochi,
asigurați-vă că poartă ochelari (care îi sunt potriviți).
Bara / bagheta: trebuie să fie colorată în așa fel încât sportivul s-o utilizeze cu
plăcere.
Protecții pentru urechi: dacă urechile sunt o zonă cu probleme pentru sportiv,
antrenorul trebuie să caute o modalitate de-ai proteja urechile.
Evitați supraîncărcarea senzorială: jucăriile plutitoare trebuie ascunse, mai ales
pentru sportivii cu probleme senzoriale. În astfel de cazuri, introducem jucăriile
senzoriale selectate pe rând. De asemenea, antrenorul poate permite sportivului cu
autism să-și țină jucăria preferată aproape.
antrenorul va utiliza un limbaj adecvat;
abilități sociale sunt învățate direct;
antrenorul trebuie să fie consecvent. Exersarea deprinderilor motrice pot facilita
învățarea.
Introduceți modificări treptat. Nu săriți de la o deprindere la alta deoarece se
poate crea confuzie. Insistați pe-o deprindere care-l va ajuta pe sportiv în învățarea
înotului; treptat introduceți elemente tehnice noi.
Câteva sugestii de exerciții:
Exercițiul 1: mers paralel cu peretele bazinului (până când revenim la locul de unde
am plecat) pentru a vedea adâncimea variată a bazinului (sportivul este ținut de
mână, mai ales dacă este speriat).
Exercițiul 2: Stați față-n față cu sportivul și țineți-l de mâini; din stând, sportivul
execută scufundări. Dacă nu poate realiza scufundări, folosiți un pai (antrenorul are
un pai și sportivul are un pai) și faceți bolboroci în apă. Dacă reușește, se continuă cu
mers prin apă și executarea de scufundări; sportivul este ținut de mână de către
antrenor (acest exercițiu poate fi executat și de sportivul care nu poate executa
scufundări, folosind paiul).
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Activități alternative:

Identificați regulile pe care le respectați și acasă.
Discutați despre importanța practicării înotului.
- Discutați cu sportivul despre înot folosind, de exemplu, o carte, cu scopul de-ai
explica cum se înoată și ce se așteptă de la el când vorbim de înot.
- Arătați-i sportivului poze, imagini și filme cu persoane care înoată pentru ca
acesta să se obișnuiască cu ideea lecțiilor de înot.
- Lăsați-l pe sportiv să stea pe-o bancă în bazin și să vadă alte lecții de înot. A-l
lasă pe sportiv să stea să vadă alte lecții de înot poate fi benefic pentru el deoarece
bazinul și ambianța lui îi devin familiare, fapt care-i conferă mai multă siguranță. De
asemenea, oportunitatea de-a vedea o lecție de înot înainte de-a participa el însuși la
lecție, reprezintă un beneficiu pentru sportivul cu autism:
a) îl observă pe antrenor care dă sfaturi sau corectează alți înotători:
b) antrenorul poate să-i arate comportamentul corect pe marginea bazinului,
inclusiv cum să meargă la scară și cum să intre și să iasă din bazin
- Jucați-vă cu sportivul în apă. Înainte de începerea propriu-zisă a lecției, antrenorul
poate utiliza unele activități distractive în apă pe care să le execute în același timp cu
sportivul pentru a reduce acestuia disconfortul și pentru a-i da siguranță pentru
mișcările care vor urma.

Β) Conținut: Organizarea obiectivelor pentru atingerea scopului general prin utilizarea exercițiilor
specifice, însoțite de indicații metodice și de durata estimativă a fiecărui obiectiv intermediar
Conținut

Exerciții și indicații metodice

Durată

Mergeți pe traseul: intrarea în holul bazinului – vestiar –
duș – bazinul – locul de întâlnire
Arătați-i locurile și facilitățile
Spuneți-i sportivului despre costumul de neopren.

De știut –
informare

Mulți sportivi cu autism se simt mai confortabil în apă
dacă poartă un costum din neopren în loc de
costumul de baie tradițional. Se simt mai în siguranță
și le este mai cald.
Arătați-i o cameră liniștită unde sportivul poate merge
dacă are nevoie să fie singur și să iasă din mediul care
i se pare foarte excitant. Nu trebuie să fie o cameră
reală, dar ar fi bine să fie o zonă departe de zgomot și
activități în care sportivul ar putea merge dacă are
nevoie de o pauză de liniște.
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5΄

De știut –
informare

Adunarea la locul de întâlnire și:
Povestiți sportivului despre piscină. Aceasta le va
permite acestora să ia contact cu zgomotul, mirosul,
temperatura apei și celelalte activități din bazin, precum
și cu salvamarii;
Spuneți-le despre zgomotul făcut de fluierul
salvamarului. Demonstrați fluieratul, explicați-le de ce ei
îl folosesc și permiteți-le să sufle și ei în fluier;
Dați-le un program scris sau cu imagini (în funcție de

10΄

gradul de comunicare și vârsta sportivului) deoarece
mulți sportivi cu autism au tendința de-a reține foarte
bine dacă văd informația. Prezentarea programului care
urmează poate fi folositor. Asigurați-vă că includeți în
lecție mijloacele pe care sportivul dorește să le execute
în programul lecției.

Folosirea dușului
și a dulapurilor
din vestiar
Prima experiență
în apă
Diminuați
luminile și
zgomotele din
bazin;stabilirea
regulilor
- Desfășurați
lecția cu sportivul
cu autism când
este mai puțină
lume în bazin.
Multe lucruri
neașteptate pot
capta atenția
sportivului de la
lecție spre alte
activități.

Mergeți pe rută stabilită în lecția anterioară și pregătiți-vă
pentru lecție.
Arătați-le cum să se dezbrace în bazin.
Creați rutina dușului care precede intrarea în bazin.

10΄

Reguli:
Căutați semnele expuse în zona bazinului legate de
regulile de siguranță. Aceste reguli, sub formă de
imagini, sunt acolo să vă protejeze și să mențină
curățenia în bazin (imagini despre pericolele din bazin,
precum adâncimea și temperatura apei, curentul și
suprafața alunecoasă, echipamentul de prim ajutor,
electricitatea, etc.).
Mergeți în jurul bazinului, nu alergați. Niciodată nu
alergați în jurul bazinului. Această zonă poate fi foarte
alunecoasă, mai ales când este apă pe ea.
Fiți atenți când intrați și ieșiți din apă. Folosiți scara
de fiecare dată pentru a preveni alunecarea și căderea.
Când ieșiți afară din apă, evitați urcarea pe suprafețe
alunecoase sau instabile.
Întotdeauna verificați zona din jur și intrați ușor în
apă pentru a evita accidentările.
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5΄

- Aveți grijă la teama
de apă a sportivilor cu
vârstă mai mare.
- iți indulgenți cu
casca, ochelarii, etc...
în cazul sportivului cu

Intotdeauna purtați materiale plutitoare de
siguranță (vestă de salvare, colac, centură, bară).
Evitați săriturile în apă. Săriți numai în zonele
unde este adâncimea potrivită pentru sărituri.

autism. O parte a
echipamentului poate
să-i creeze discomfort
sau chiar durere
pentru cei cu
probleme de
sensibilitate.
Acomodarea cu apa
Această activitate este
foarte importantă în
cadrul primelor lecții
și-i aduc față-n față
pe antrenor și sportiv.
Ulterior, când elevul
s-a acomodat cu apa,
poziția antrenorului
de suport este
preluată de material
plutitor (centură,
bară, plută, etc.) până
cânds sportivul înoată
fără niciun mijloc
ajutător.

Activități și jocuri

10΄

Creați o rutină pentru fiecare lecție. Fiecare lecție
ar trebui să includă perioada de încălzire a
organismului
pentru
efort
și
revenirea
organismului după efort. Acestea pot fi identice
pentru fiecare lecție și pot utiliza mijloace simple
precum plesnirea apei, lovirea peretelui cu piciorul
sau executarea de scufundări. Rutina va indica
calm sportivului nervos și creșterea încrederii
pentru executarea diferitelor sarcini.
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5΄

Fiecare lecție ar putea să înceapă și să se încheie
cu un cântec (ca o rutină). În loc de-o rutină prin
cântec, antrenorul ar putea să creeze o rutină
pentru elevul său prin executarea unei anumite
deprinderi specifice înainte și după lecție.
Mergeți la duș; după aceea schimbați-vă hainele
Ieșirea din apă –
schimbarea hainelor
– gustarea

Creați o rutină pentru schimbarea hainelor
Creați o rutină după ce sportivul s-a îmbrăcat (ex:
să mănânce un fruct)

10΄

C) Puncte de discutat, reguli de siguranță, cuvinte cheie
Propuneri pentru profesori cu privire la temele de discuție și la aspecte cărora trebuie să li se
acorde atenție pentru siguranța sportivilor în timpul lecțiilor

Teme de discuție
Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

Când există pericol în bazin?
De ce este este important să facem duș înainte și după lecția
de înot?
Se va lucra 1/1
Antrenorul este întotdeauna în apă cu sportivul
Apă – igienă – duș – schimbarea hainelor – gustare

Lecția 2: respirația
Respirația în apă este printre primele deprinderi pe care o persoană le învață în cadrul
lecțiilor de înot. Contactul dintre față și apă nu este întotdeauna ușor, mai ales pentru
sportivul cu TSA. Ca urmare, antrenorul trebuie să fie foarte atent pentru a nu speria
sportivul și a nu strica relația de încredere formată în cuplul antrenor - sportiv

Obiectiv:
Dezvoltarea încrederii. Învățați sportivul să respire în apă și să se miște prin
apă respirând corect.
Scurtă prezentare:
Discutați despre importanța respirației acvatice de ce este așa important s-o învățăm.
Aplicarea practică a respirației în apă.

96

1. Etapa inițială:
Încercăm să găsim soluții să-l determinăm pe sportiv să bage capul în apă. Dacă
sportivul consideră că este relativ simplu, putem sta la perete și-i putem arăta cum să
facă scufundări. Dacă scufundarea capului în apă este dificilă pentru sportiv, căutăm
mijloace alternative precum folosirea paiului sau îi cerem sportivului să ia apă în palme
și să sufle aerul acolo (atenție: folosirea paiului nu trebuie să se facă pe durata întregii
lecții; trebuie să se renunțe la el treptat).
2. Obișnuirea cu apa și cu respirația specifică:
Inițial, sportivul este ținut de mână de antrenor; împreună stau pe marginea bazinului.
Stau de vorbă, iar antrenorul îi explică sportivului ce urmează să execute în apă.
Materiale:
Paie
Câteva sugestii de exerciții:
Exercițiul 1:
sportivul stă pe marginea bazinului și antrenorulul îi solicită ca, treptat, să se ude folosind
brațele. Inițial își udă mâinile, apoi trunchiul, brațele și capul (în acest moment antrenorul
îi poate spune „hai să ne spălăm pe față așa cum facem dimineață când ne trezim”).
Antrenorul stă lângă sportiv și execută exact aceleași mijloace ca el, cu excepția cazului în
care sportivul se simte inconfortabil sau speriat. În acest caz, antrenorul stă lângă sportiv
și-l face să se simtă sigur și îi conferă mai multă securitate.
Exercițiul 2:
Stați față-n față cu sportivul și țineti-l de mâini; din stând, sportivul execută scufundări.
Dacă nu poate executa scufundări, folosiți un mijloc alternativ – spuneți-i să ia apă în
palme și să sufle aerul în palmă (antrenorul execută în același timp cu sportivul). Dacă
reușește, se continuă cu mers prin apă și executarea de scufundări; sportivul este ținut
de mână de către antrenor (facem câțiva pași, facem pauza la mers, dăm drumu la mâna
antrenorului, luăm apă în palme și suflăm). Dacă mijlocul i se parer dificil sportivului, se
poate utiliza paiul (atât antrenorul, cât și sportivul au câte un pai). Execuția se face exact
cum a fost descris anterior.
Exercițiul 3:
Sportivul și antrenorul stau unul lângă celelalt; se execută trei pași, îndoirea genunchilor
până când se ajunge cu fața în apă; se execută o scufundare. Dacă sportivul se teme,
antrenorul îl ține de mână, aspect care-l ajută să se simtă în siguranță.
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Exercițiul 4:
Sportivul și antrenorul stau unul lângă celelalt; se execută trei pași, scufundare (atenție
la scufundarea în apă adâncă pentru evitarea accidentărilor).
Atenție! Dacă antrenorul simte că sportivul este temător sau nu poate executa niciun
exercițiu, nu-l forțăm, dar ne reîntoarcem la exercițiul anterior sau executăm un joc
dacă sportivul are nevoie de mai mult timp pentru acomodare.
Activități alternative:

Arătați-i fotografii sau filme cu alte persoane care execută scufundări pentru ca
sportivul să se obișnuiască cu ele.
Jucați-vă în bazin cu sportivul.
Antrenorul ar putea executa activități distractive în apă legate de respirația acvatică –
exemplu: jocul unu – doi – trei – stai (instructorul numără unu – doi – trei, timp în ce
sportivul merge prin apă, spre antrenor. Când antrenorul spune „Stai!”, sportivul se
oprește și execută o scufundare. Când revine la suprafață, antrenorul reîncepe să
numere, iar sportivul începe să meargă din nou. Dacă sportivul ajunge lângă profesor,
trebuie să se reîntoarcă la locul de start.

Conținut
Începerea lecției
Exersarea
mijloacelor
utilizate în lecția
anterioară

Mijloace noi

Exerciții și indicații metodice
Cântec de bun venit.
Mijloace selecționate în concordanță cu nevoile
sportivului și în relație cu mijloacele executate în lecția
anterioară
Fiecare mijloc nou introdus în lecție este executat de 4
ori (până în partea opusă a bazinului și înapoi). Dar,
partea de jocuri de la sfârșitul lecției ar trebui să aibă
legătură
cu
mijloacele
exersate
în
partea
fundamentală a lecției.

Durata
5΄
10΄

15΄

Joc

Unu – doi – trei – Stai!

15΄

Relaxare

Cântec de „la revedere”, la finalul lecției

5΄

Ieșirea din apă

Mergeți la duș; după aceea schimbați-vă hainele

10΄

Teme de discuție

De ce este important ca sportivul să poată sta cu capul în apă?
Ce-a simțit sportivul de-a lungul lecției? Ce este nou și ce-a
experimentat el de-a lungul lecției?
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Aspecte ale
siguranței în apă
Cuvinte cheie

Se va lucra 1/1
Antrenorul este întotdeauna în apă cu sportivul
Apă – acomodarea cu apa – respirația acvatică – scufundarea parțială a
capului și a feței în apă

Lecția 3: plutirea
Plutirea este unul din elementele tehnice cele mai dificile din înot, mai ales pentru cei care
se tem de apă. Pentru ca procesul de învățare să fie eficient și ușor, sportivul trebuie să
aibă multă încredere în antrenor. Ca urmare, antrenorul trebuie să fie foarte atent cu
mișcările pe care le execută pentru a evita panica sportivului. Odată ce sportivul a învățat
plutirea pe apă, oricare altă deprindere specifică înotului este ușor de abordat.
Obiectiv:
Învățați sportivul să plutească pe apă.
Scurtă prezentare:
Discutați despre importanța plutirii la înot. Este important să insistați dacă învățarea este
dificilă. Sportivul trebuie să exerseze până când învață deprinderea.
1. Etapa inițială a plutirii:
După câteva lecții în apă, antrenorul poate evalua deprinderile specifice învățate de
sportiv. Dacă sportivul consideră că este ușor să plutească pe apă, antrenorul poate să-i
ceară să rămână în plută pentru câteva secunde. Dacă sportivul consideră că este dificil să
plutească pe apă, antrenorul îi cere să se sprijine pe brațul său și să plutească (treptat,
brațul este retras de sub sportiv și este înlocuit cu o saltea sau alt material plutitor).
Schimbarea trebuie să se facă treptat și numai când sportivul este pregătit pentru a evita
atât teama, cât și utilizarea timp îndelungat a sprijinului oferit de antrenor.
2. Plutire și propulsie:
După salut și exersarea mijloacelor expuse anterior (cântece la începutul lecției și celelalte
mijloace), sunt repetate mijloacele din lecțiile anterioare (nu se va insista foarte mult
deoarece sportivul a exersate deja acele mijloace). În continuare sunt explicate doar
exercițiile noi.
Câteva sugestii de exerciții:
Exercițiul 1:
Solicitați-i sportivului să stea în plută pe spate pentru câteva secunde. Dacă sportivul nu
poate executa, antrenorul îl ajută fie ținându-i capul, fie îl ține de umeri, fie de sub brațe
(depinde de maniera în care sportivul acceptă să fie ținut sau cum se simte în siguranță).
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Exercițiul 2:
Țineți sportivul fie de cap, fie de umeri, fie de sub brațe și deplasați sportivul prin apă în
așa fel încât să simtă apa pe întreg corpul. Deplasarea prin apă trebuie să se facă încet, cu
viteză mică pentru ca să nu apară teama (mai ales la pluta pe spate). După aceea,
antrenorul trece sportivul din culcat pe spate în culcat pe burtă și invers, trecerea făcânduse atât spre dreapta, cât și spre stânga (se repetă de două ori pe fiecare parte).
Exercițiul 3:
Din plutire pe spate cu sprijin acordat de profesor, i se cere sportivului să execute bătaie de
picioare. Ulterior, brațul antrenorului este înlocuit cu o plută (antrenorul îl ajută pe sportiv
să execute propulsia dacă este necesar).
Materiale:
Plute, casetofon și CD-uri cu cântece adecvate vârstei sportivului
Activități alternative:
Dacă sportivul reacționează negativ la mijloacele specifice, lecția se mută în partea
bazinului cu apă mică unde mijloacele sunt adaptate condițiile concrete. De exemplu: dacă
în timpul plutirii pe spate se atinge fundul bazinului, i se cere sportivului să se mute spre
partea cu apă mai adâncă. Dacă sportivului îi este teamă să se mute dintr-o parte în alta a
bazinului, antrenorul îi poate cere sportivului să se așeze pe brațul lui și-l mută în partea
cealaltă a bazinului.
Jucați-vă în bazin cu sportivul.
Antrenorul poate executa câteva mijloace distractive de plutire pe apă care să țină seama
de gradul de însușire a elementului tehnic. Exemplu: jocul statuia: sportivul se deplasează
liber prin bazin (poate exista fond muzical). Când se oprește muzica sau antrenorul dă o
anumită comandă stabilită anterior, sportivul trece în poziția de plută și o menține pentru
câteva secunde (nu se mișcă). Se recomandă ca jocul să se desfășoare în apă mică pentru
ca sportivul să aibă posibilitatea să se sprijine cu brațele pe perete sau pe fundul bazinului
dacă nu poate menține poziția de plutire. Când muzica se reia sau antrenorul dă comanda,
sportivul reîncepe să se deplaseze prin bazin.
Conținut

Exerciții și indicații metodice

Începerea lecției

Cântec de bun venit.
Mijloace selecționate în concordanță cu nevoile
sportivului și în relație cu mijloacele executate în
lecția anterioară

Exersarea
mijloacelor utilizate
în lecția anterioară

Durată
5΄
10΄

Mijloace noi

Fiecare mijloc nou introdus în lecție este executat
de 4 ori (până în partea opusă a bazinului și înapoi).

15΄

Joc

Statuia

15΄
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Relaxare

Cântec, urmat de încheierea lecției

5΄

Ieșirea din apă

Mergeți la duș; după aceea schimbați-vă hainele

10΄

Teme de discuție

De ce este important ca sportivul să poată să plutească pe
apă?
Ce-a simțit sportivul de-a lungul lecției? Ce este nou și ce-a
experimentat el de-a lungul lecției?
The analogy is 1/1

Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

The teachers are always in the water with the swimmer.
It is important to follow a slow rhythm and keep reinsuring the
swimmer, that he/she is safe. Remember each swimmer will
move at his/her own pace.
Apă – acomodarea cu apa – respirația acvatică – plutirea pe apă
– simțul apei

Lecția 4: deplasarea pe apă
Deplasarea corpului pe apă este o combinație între biomecanică și hidrodinamică. De
aceea, antrenorul ar trebui să cunoască modul în care apa opune rezistență la înaintare și
s-o reducă, simultan cu executarea mișcărilor de brațe și picioare care-l ajută pe sportiv să
se deplaseze prin apă. Rezistența poate fi:
Rezitența dată de poziția corpului pe apă: un corp într-o poziție cât mai orizontală pe apă va
întâmpina o rezistență mai mică la deplasarea prin apă.
Rezistența turbionară: creată de deplasarea corpului prin apă.
Rezistența de frecare: creată la contactul dintre corpul sportivului și apă (în faza de învățare,
acest tip de rezistență nu trebuie să fie în atenția antrenorului)
Obiectiv:
Învățați sportivul să plutească pe apă și să deplaseze, simultan cu respirația
Scurtă prezentare:
Discutați cu sportivul informațiile amintite mai sus (despre plutire și rezistența apei), ce se
întâmplă când corpul este în apă, cum forțele de rezistență apar și cum trebuie reduci
rezistența opusă de apă atunci când corpul înaintează (antrenorul trebuie discute cu
sportivul înainte ca acesta să exerseze în apă). Aplicație practică a propulsiei prin apă.
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1. Etapa inițială a deplasării prin apă:
Dacă un sportiv are o bună plutire pe apă, atunci îi dăm o plută, îi spunem s-o țină de
sus apucat sau din spațiul special creat pentru mâini și-l punem să execută bătaie de
picioare până în partea cealaltă a bazinului (antrenorul demonstrează exact ceea ce i se
cere sportivului să înoate). Dacă sportivului îi este frică să prindă pluta indiferent de
motiv, antrenorul îl ajută și-l pune să se sprijine cu palmele pe antebrațul lui. Sportivul
execută mișcarea de picioare până în partea cealaltă a bazinului, fără a băga fața în apă.
2. Plutire și propulsie:
După salut, lecția începe cu folosirea mijloacelor prezentate anterior (cântece la
începutul lecției, etc.); exercițiile din lecțiile anterioare sunt repetate (fără explicații
detaliate). Exercițiile exersate sunt selectate de antrenor în concordanță cu nevoile
sportivului. În continuare sunt explicate noile activități care vor urma.
Câteva sugestii de exerciții:
Exercițiul 1:
Solicitați sportivului să țină pluta de sus apucat sau din spațiul special creat pentru
mâini și puneți-l să execută bătaie de picioare până în partea cealaltă a bazinului. Dacă
antrenorul observă că sportivul nu poate folosi pluta, îl ajută și-l pune să se sprijine cu
palmele pe antebrațul lui (mișcarea executată este identică cu cea exersată când
sportivul are plută).
Exercițiul 2:
Bătaie de picioare cu brațele întinse, pluta de jos apucat, simultan cu executarea
mișcării de respirație, până în partea cealaltă a bazinului. Dacă exercițiul este dificil de
executat, sportivul poate sta cu mâinile sprijinite pe antrenor.
Exercițiul 3:
Bătaie de picioare cu brațele întinse, pluta de jos apucat. După 6 bătăi de picioare,
sportivul execută o mișcare de vâslire cu brațul drept (drum acvatic – drum aerian),
brațul revenind pe plută. După alte 6 bătăi de picioare, sportivul execută o mișcare de
vâslire cu brațul stâng (drum acvatic – drum aerian), brațul revenind pe plută. Capul este
permanent afară din apă (se execută fără respirația specifică). Dacă sportivul nu poate
executa exercițiul, antrenorul îl ajută.
Exercițiul 4:
Bătaie de picioare cu brațele întinse, pluta de jos apucat. După 6 bătăi de picioare,
sportivul execută o mișcare de vâslire cu brațul drept (drum acvatic – drum aerian),
brațul revenind pe plută. După alte 6 bătăi de picioare, sportivul execută o mișcare de
vâslire cu brațul stâng (drum acvatic – drum aerian), brațul revenind pe plută. După alte
6 bătăi de picioare, sportivul bagă fața în apă și execută o respirație (antrenorul îl ajută
pe sportiv când crede că este necesar).
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Materiale:
Plute, jucării de plastic (rațe și delfini)
Activități alternative:
Dacă sportivul reacționează negativ la mijloacele specifice, lecția se mută în partea
bazinului cu apă mică unde mijloacele sunt adaptate condițiile concrete.
Jocuri dinamine în apă - Pescuitul
Sportivul și antrenorul au fiecare câte o plută. Pe o parte a bazinului sunt 4 coșuri (2
galbene și 2 albastre – 1 galben și 1 albastru pentru sportiv și 1 galben și 1 albastru
pentru antrenor). Lateral de coșuri sunt puse să plutească rațele și delfinii. Scopul
jocului, atât pentru sportiv, cât și pentru antrenor, este să vâneze cu pluta o jucărie
(jucăria este atinsă cu pluta), s-o pescuiască, s-o așeze pe plută, după care s-o așeze în
coș său (rațele sunt așezate în coșul galben, iar delfinii în coșul albastru). Jocul se
încheie când toate jucăriile plutitoare se găsesc în coș. La final, sportivul și antrenorul
verifică dacă fiecare jucărie a fost plasată în coșul corect.

Exerciții și indicații metodice

Conținut
Începerea lecției

Durată

Cântec de bun venit.

5΄

Exersarea mijloacelor
utilizate în lecția
anterioară

Mijloace selecționate în concordanță cu nevoile
sportivului și în relație cu mijloacele executate în
lecția anterioară

10΄

Mijloace noi

Fiecare mijloc nou introdus în lecție este executat
de 4 ori (până în partea opusă a bazinului și
înapoi).

15΄

Pescuitul

15΄

Song and farewell

5΄

Mergeți la duș; după aceea schimbați-vă hainele

10΄

Joc
Relaxare
Ieșirea din apă

De ce este important ca sportivul să cunoască tehnica
corectă de deplasare pe apă?
Teme de discuție

Sentimentele pe care le-a trăit în apă, ce a fost nou, ce-a
experimentat în apă.
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Aspecte ale siguranței
în apă

Cuvinte cheie

Se va lucra 1/1
Antrenorul este întotdeauna în apă cu sportivul

Apă – acomodarea cu apa – plutirea și deplasarea pe apă

Lecția 5: scufundarea sub apă
Scufundarea sub apă este o activitate plăcută pentru sportivul căruia îi place apa și pe
care nu-l deranjează fața udă. Acesta o percepe ca pe un joc de care se bucură. Totuși, cel
mai dificil lucru pentru antrenor este să-l învețe scufundarea pe sportivul care se teme de
apă. Majoritatea sportivilor cu tulburări din spectrul autismului refuză să bage fața în apă
și să scufunde capul sub apă.
Obiectiv:
Învățați sportivul să scufunde capul sub apă
Scurtă prezentare:
Discutați cu sportivul informațiile amintite mai sus despre plutire și rezistența apei, ce se
întâmplă când corpul este în apă, cum forțele de rezistență apar și ce trebuie să faci ca să
reduci rezistența opusă de apă atunci când corpul înaintează prin apă (sfaturile
antrenorului trebuie să fie înainte de a exersa mijloacele în apă). Aplicație practică a
scufundării.
1. Etapa inițială a deplasării prin apă:
În prima etapă a învățării, pe latura îngustă a bazinului, antrenorul îi solicită sportivului să
meargă prin apă 3 pași, să ridice brațele și împreună să se scufunde și să-și atingă
picioarele (atâta timp cât poate). Dacă sportivul este speriat, poate merge împreună cu
sportivul prin apă. Antrenorul, ținându-l pe sportiv de mâini, îi cere să-și atingă picioarele
și să continue până numără la trei să se scufunde. Antrenorul îl ajută pe sportiv tragându-l
ușor de mâini în așa fel încât el să înțeleagă modul în care trebuie să se scufunde sub apă.
2. Plutire, propulsie și scufundare:
După salut, lecția începe cu o rutină (cântec la începutul lecției, etc.) și îi este solicitat
sportivului să exerseze exercițiile din lecția anterioară. Antrenorul explică mijloacele care
urmează a fi exersate.
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Câteva sugestii de exerciții:
Exercițiul 1:
Sportivul stă pe marginea bazinului și așteaptă ca antrenorul să prezinte noile exerciții.
Sportivul merge prin apă din partea mică a bazinului spre cea adâncă; după ce execută
trei pași, sportivul ridică brațele și se scufundă.
Exercițiul 2:
În partea adâncă a bazinului, antrenorul și sportivul fac sărituri ca broasca. Se execută
trei sărituri spre marginea cu apă mică. După a treia săritură ca broasca, sportivul își
scufundă capul sub apă și face bolboroci.
Exercițiul 3:
În partea adâncă a bazinului, antrenorul și sportivul fac sărituri ca broasca. Antrenorul își
ține sportivul de mâini. Se execută trei sărituri spre marginea cu apă mică. După a treia
săritură ca broasca, sportivul își scufundă capul sub apă (capul sportivului rămâne pentru
3 secunde scufundat).
Exercițiul 4:
Sportivul și antrenorul sunt în partea adâncă a bazinului. Antrenorul îl ajută pe sportiv să
se ridice pe marginea bazinului. I se cere sportivului să sară (2-3 sărituri) când dorește
(antrenorul este lângă sportiv așa că nu există posibilitatea de apariție a vreunui
accident). După aceea, antrenorul îl ia, din nou, pe sportiv de mâini îl ajută să iasă pe
marginea bazinului și să se pregătească pentru o nouă săritură; imediat ce sportivul sare,
antrenorul în tage pe sportiv de brațe pentru câteva secunde (aproximativ 3 secunde).
Materiale:
Plute, jucării de plastic (rațe și delfini)
Activități alternative:
Dacă sportivul reacționează negativ la mijloacele specifice, lecția se mută în partea
bazinului cu apă mică unde mijloacele sunt adaptate condițiile concrete.
Jocuri dinamine în apă - Pescuitul
Sportivul și antrenorul au fiecare câte o plută. Pe o parte a bazinului sunt 4 coșuri (2
galbene și 2 albastre), 1 galben și unul albastru pentru sportiv și 1 galben și 1 albastru
pentru antrenor. Lateral de coșuri sunt puse să plutească rațele și delfinii. Scopul jocului,
atât pentru sportiv, cât și pentru antrenor, este să vâneze cu pluta o jucărie (jucăria este
atinsă cu pluta), s-o pescuiască, s-o ajeze pe plută, după care s-o așeze în coș său (rațele
sunt așezate în coșul galben, iar delfinii în coșul albastru). Jocul se încheie când toate
jucăriile plutitoare se găsesc în coș. La final, sportivul și antrenorul verifică dacă fiecare
jucărie a fost plasată în coșul corect.
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Conținut

Exerciții și indicații metodice

Începerea lecției Cântec de bun venit.

5΄

Exersarea
Mijloace selecționate în concordanță cu nevoile
mijloacelor
sportivului și în relație cu mijloacele executate în lecția
utilizate în lecția
anterioară
anterioară
Mijloace noi

Durată

Fiecare mijloc nou introdus în lecție este executat de 4
ori (până în partea opusă a bazinului și înapoi).

10΄

15΄

Joc

Pescuitul

15΄

Relaxare

Cântec, urmat de încheierea lecției

5΄

Ieșirea din apă

Mergeți la duș; după aceea schimbați-vă hainele

10΄

De ce este important ca sportivul să cunoască tehnica corectă de
deplasare pe apă?
Teme de discuție

Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

Sentimentele pe care le-a trăit în apă, ce a fost nou, ca a
experimentat în apă.

Se va lucra 1/1
Antrenorul este întotdeauna în apă cu sportivul

Apă – acomodarea cu apa – plutirea și deplasarea pe apă
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2. Planuri de lecție pentru persoane cu dizabilități bazate pe probleme
neurologice
(Nikodelis Thomas, Ntampakis Ioannis)
Afecțiunile neurologice acoperă un spectru larg de dizabilități. Există persoane care suferă de
dizabilități multiple. Capacitatea mentală poate fi de asemenea afectată, iar una dintre cele mai
frecvente simptome-problemă asociate cu dizabilitățile neurologice este spasticitatea. Din această
perspectivă, este evident că fiecare individ este unic în ceea ce privește capacitatea sa de învățare
și ar trebui tratat ca atare. Este ceea ce se întâmplă și în următoarele lecții care sunt structurate ca
un ghid general pentru predarea deprinderilor fundamentale de înot, însă acestea ar trebui
adaptate fiecărui înotător cu dizabilități neurologice. Prezentăm în continuare câteva
recomandări:
În cazul dizabilităților multiple, în funcție de situație, profesorul poate încerca să realizeze mișcări
pasive cu înotătorul sau îi poate oferi un dispozitiv/aparat pentru efectuarea mișcărilor vizate.
În cazul unui înotător cu capacitate mentală redusă, este mai indicat ca profesorul să
demonstreze activitățile în loc să le explice, deoarece este posibil ca înotătorul să reușească să
imite ceea ce vede. De asemenea, profesorul îl poate conduce (ghida) pe înotător ca pe o
marionetă pentru a realiza structura mișcării propuse.
Când există și spasticitate, este necesar să se mențină exercițiile de stretching, astfel încât
înotătorul să nu fie rigid și să obțină un rezultat mai bun.
Următoarele lecții propun, printre altele, câteva activități alternative orientative ca adaptare la
exercițiile descrise și în legătură cu cele menționate anterior. Toate lecțiile sunt structurate în
ideea includerii înotătorilor printre cei obișnuiți și, fără a fi exclusive, sunt orientate către înotătorii
mai tineri (copii și adolescenți).
Planuri de lecții
Lecția 1: Stabilirea regulilor
Obiectiv:
Învățați sportivul să se comporte și să se miște în siguranță în bazin
Scurtă prezentare:
Discutați despre importanța lecției de înot și despre regulile de comportament.
Cunoașterea mediului ambiant. Aplicarea practică a regulilor de igienă și a regulilor de
siguranță.
Materiale:
Fotografii cu regulile (în funcție de IQ-ul sportivului sau de alte aspecte funcționale /
medicale)
Activități alternative:
IIdentificați regulile pe care le respectă și acasă
Discutați de ce este necesar să învățăm să înotăm
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Conținut

Exerciții și indicații metodice

Durată

Mergeți pe ruta stabilită anterior: intarea în incinta
bazinului – vestiarul – spațiul de duș – bazinul – locul de

De știut –
informare

întâlnire.
Arătați-le locurile și facilitățile dacă este necesar; ei
trebuie să utilizeze vestiarul destinat persoanelor cu
dizabilități împreună cu persoanele care au grijă de ei.
Adunarea la locul de întâlnire și începerea informării.
Locul de întâlnire trebuie să fie accesibil și persoanelor
care utilizează scaunul rulant.

5΄

10΄

Mergeți pe ruta stabilită, dar în sens invers (reveniți la
vestiar) și pregătiți-vă de lecție.
Arătați-le cum să se dezbrace în bazin.
Activități suplimentare – pentru sportivul cu paraplegie
Folosirea dușului arătați-i cum să își dezbrace trunchiul.
și vestiarelor
Creați rutina pentru duș
Activități suplimentare – dușul poate fi adaptată pe un

10΄

scaun de plastic

Mergeți împreună, încet și cu atenție spre bazin.

5΄

Prima experiență
în apă

Acomodarea
cu apa

Timp de joacă
în apă

Udați-vă fața.
Solicitați-le să execute numai după ce ați demonstra
sau să execute fără demonstrație.
Activități suplimentare – pentru sportivii care au

10΄

dizabilități multiple sau pentru persoanele nevăzătoare,
antrenorul poate să-i ude pe față
Udați fața profesorului.
Jucați-vă „Puii”
Lăsați-i să aleagă cum să se joace sau arătați-le (...
faceți pe puii ...)
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5΄

Ieșirea din apă –
schimbarea
hainelor –

Mergeți la duș – faceți duș – schimbarea hainelor
Creați o rutină pentru schimbarea hainelor
Activități suplimentare – un sportiv cu dizabilități

8΄

intelectuale poate fi ajutat de către colegi

gustarea

Când există în pericol în bazin?
De ce este este important să facem duș înainte și după lecția de înot?
Teme de discuție De ce dificil pentru toți să ieșim din apă fără a utiliza scara bazinului?

Aspecte ale
siguranței
în apă

Cuvinte cheie

Se va lucra 1/1
Antrenorul este întotdeauna în apă cu sportivul
Facilitățile bazinului sunt adaptate persoanelor cu dizabilități.

Apă – igienă – duș – schimbarea hainelor – gustare

Lecția 2: Acomodarea cu apa
Obiectiv:
Învățați sportivii să se comporte și să se miște în siguranță în bazin
Scurtă prezentare:
Discutați despre modul de intrare și ieșire din bazin și acceptarea corpului și a feței ude
Materiale:
Bară pentru înot
Activități alternative:
Sportivul trebuie să descopere de ce exercițiile sunt dificil de executat la mare
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Conținut

De știut –
informare

Exerciții și indicații metodice
Lăsați apa pe față; nu o ștergeți.
Exersați același lucru cu ochii deschiși.
Luați apă în gură și eliminați-o într-un jet ca o fântână.
Activitate suplimentară – un sportiv cu spasticitate poate

Durată
5΄

5΄

folosi un pai să ia apă în gură
Discutați despre modul cel mai ușor de-a intra și ieși din bazin.
Exerciții
executate
în apă sau pe
marginea
bazinului
Exerciții de
acomodare cu
apa executate
pe marginea
bazinului
Acomodarea
cu apa

Mers în apă

Jocuri în apă

Teme de
discuție
Aspecte ale
siguranței în
apă
Cuvinte cheie

Echipament special poate fi folosit pentru intrarea în bazin,
precum o macara specifică persoanelor cu dizabilități.

15΄

Mai puține echipament poate fi folosit dacă două persoane
acordă ajutor. Întâi, trebuie să se demonstreze sportivului
ce trebuie să execute
Prindeți apa cu mâna
Simțiți apa
Stropiți cu apă cât mai departe
Udați-vă corpul cu apă

Udați-vă fața. Activitate suplimentară – dădeți-le sportivilor
cu multiple dizabilități un furtun pentru a se uda
Solicitați-le să execute numai după de ați demonstra sau

5΄

10΄

să execute fără demonstrație.
Alergați în apă - Mers cu pași adăugați - Săriți de pe două pe
două picioare (precum cangurul) - Executați întoarceri din
mers, prin apă - Activitate suplimentară – sportivul poate sta
pe-o bară cu ajutorul antrenorului pentru a se mișca mai
ușor.

10΄

Încercați să faceți valuri și mișcațivă în apă. Cine reușește
să facă valuri mai mari

10΄

De ce este este important să ții ochii deschiși în apă
Ce se întâmplă când alegăm prin apă
Se va lucra 1/1
Antrenorul este întotdeauna în apă cu sportivul
Exercițiile sunt executate în apă adâncă până la piept.
Duș – deschiderea ochilor în apă – șimțul apei
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Lecția 3: Acomodarea cu apa și respirația
Obiectiv:
Învățați sportivul cum să se simtă confortabil în apă
Scurtă prezentare:
Învățați cum să se simtă confortabil în apă și respirația
Materiale:
plută
Activități alternative:
Sportivul cu ajutorul antrenorului poate identifica exerciții pe care le pot exersa și
acasă, în baie
Conținut

Pregătirea –
intrarea în bazin

Exerciții și indicații metodice
Intarea în apă
Exersați rutina intrării în bazin

Durată

10΄

Toba – joc de mișcare în apă.
Sportivii își folosesc mâinile ca să lovească apa

Acomodarea
cu apa

urmând ritmul imprimat de profesor sau execută
singuri.
Suflarea apei.
Sportivul suflă apa și realizează un val în fața lui.
Sportivul ia apă în mâini și-o suflă. Cine suflă mai
puternic apa?
Solicitați-le sportivilor să facă zgomot precum o
motocicletă pentru a învăța cum să bolborosească
apa cu gura
Solicitați-le sportivilor să se uite la bulele pe care le
fac
Imitarea vocii de vacă (cu fața afară din apă)
Exersați, la fel, în apă
Arătați-le sportivilor cum s-o facă, intrând în apă și
realizând bule pe nas.
Activitate suplimentară – încercați să suflați baloane pe
suprafața apei sau împingeți balonul cu nasul precum
foca și spuneți „mmmmm”
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10΄

Deplasați pluta pe apă în diferite modalități:
Încurajați sportivii să folosească modalități diferite de
deplasare a plutei pe apă, folosind brațele, copul,
șezuta, cotul, spatele, bărbia, etc.
Pentru ca sportivul cu spasticitate să poată exersa
aceste exerciții, este necesar să se mențină întinderea
Acomodarea
cu mișcarea
în apă

Jocuri în apă
Teme de
discuție

Aspecte ale
siguranței
în apă

Cuvinte cheie

10΄

între exerciții, în așa fel încât acesta să nu fie rigid și să
aibă rezultate mai bune.
Menținerea plutei pe cap
Executați același lucru în timp ce mergeți și schimbați
direcțiile
Faceți un turn cu plutele
Toate plutele sunt pe apă; sportivul încearcă să le adune
și să construiască un turn cât mai înalt.
De ce este este important să sufli aerul pe gură și pe nas când ești
cu fața în apă

Apa este adâncă până la nivelul pieptului

Nas – gură – respirație
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10΄

10΄

Lecția 4: Respirație cu propulsie
Obiectiv:
Învățați sportivul cum să se miște prin apă în timp ce execută respirația acvatică
Scurtă prezentare:
Învățați cum să vă mișcați prin apă și să respirați în același timp
Materiale:
rațe (de plastic), mingi mici de plastic, plute, bare
Activități alternative:
Sportivul trebuie să identifice care sunt dificultățile dacă ei execută aceste exerciții în mare.
Conținut

Pregătirea –
acomodarea

Exerciții și indicații metodice

Durată

Faceți duș cu apă din bazin
Jucați-vă ca și cum faceți curat în baie

10΄

Suflați obiecte plutitoare (rațe, mingi mici de plastic).
Gura este la suprafața apei.
În perechi, sportivul cu antrenorul țin o plută și suflă pe

10΄

cu apa

Respirație cu
propulsie

rând. Deplasarea rațelor pe apă prin suflarea lor.
Activitate suplimentară – folosiți obiecte mai ușoare sau
mai mari precum baloanele
Dați cu mâinile la o parte apa din față și faceți un loc în care
să suflați apa.
Mâinile trebuie să fie ca un căuș
Bătaie de picioare pe burtă și pe spate la marginea bazinului
Executați mișcarea de picioare din articulația
coxofemurală nu din genunchi
Asigurați-vă că sportivul execută mișcarea de picioare și
scufundă fața în apă pentru respirație.
În funcție de situați se pot folosi diferite moduri de-a
deplasa apa.
Încercați să treceți pe sub bară prin scufundarea capului în
apă și suflarea aerului pe nas și pe gură.
Activitate suplimentară – pentru sportivul cu dizabilități
multiple se poate folosi bătaia de picioare din poziții
patologice care diferit de mișcarea corectă, dar pentru aceast
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5΄

5΄

sportiv poate fi o mișcare corectă din punct de vedere
funcțional.
Îneacă șarpele:
Imaginați că bara este un șarpe care încearcă să vă muște.
Încercați să sufocați șarpele pentru a câștiga.
Jocul celor cu abilități reduse:
Încercați să prindeți sportivul cu abilitățile cele mai reduse
Jocuri în apă

Teme de
discuție
Aspecte ale
siguranței în

care participă la joc.
În timpul jocului este mai bine ca antrenorul să fie lângă
sportiv pentru o mai bună stabilitate și participare activă.

5΄

10΄

Când este necesar să îndoi genunchii pentru o mai bună
propulsie în apă

Apa este adâncă până la nivelul pieptului

apă
Cuvinte cheie

Respirație – coordonare – propulsie

Lecția 5: Scufundare – plutire – propulsie
Obiectiv:
Să combine scfundarea, plutirea și propulsia
Scurtă prezentare:
Învățați cum să vă scufundați, plutiți și să înotați pe sub apă
Materiale:
Cercuri, inele pentru scufundări, bare, plute, centuri de înot, camere de biciclete
Activități alternative:
Sportivul trebuie să se gândească cum pot să-și ajute colegii pentru exercițiile de
scufundări.
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Conținut
Pregătirea –
acomodarea
cu apa

Exerciții și indicații metodice
Stropiți-vă reciproc
Sportivul nu trebuie să aibă contact cu ceilalți sportivi

Durată

10΄

Sportivul merge în jurul unui cerc.

Acomodarea
cu apa

La semnalul antrenorului, sportivul trebuie să se
scufunde, să sufle aerul și să intre în cerc. Se vor utiliza
cercuri din plastic care sunt date de la unul la altul sub
apă.
Încercați să țineți ochii deschiși în apă.
Activitate suplimentară – adunați inelele din mâna
profesorului.

10΄

Folosiți o bară pentru a vă întinde pe apă și a executa
meduza
Țineți bara pe piept
Poziționați bara de-a lungul corpului
Deschideți și închideți brațele și picioarele ca să vă
deplasați
Activitate suplimentară – puteți folosi mai multe bare
Acomodarea
cu mișcarea

10΄

poziționate în diferite părți ale corpului sau o cameră de
bicicletă care să-l ajute pe sportiv să se simtă în siguranță.
Așezați bara sub axile și începeți să prindeți apa în palmă
Mâinile sunt căuș
Țineți mâinile în apă
Exersați la fel cu picioarele

10΄

Exersați la fel, folosind centura.

Jocuri în apă

Teme de
discuție

Pe perechi – țineți o plută de înot și încercați să o deplasați
în lateral

10΄

De ce este ușor să te miști prin apă cu mâinile făcute căuș?

Aspecte ale
Se va respecta regula 1/1
siguranței în apă
Cuvinte cheie

Scufundarea capului în apă – meduza – relaxare – prinderea apei
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Lecția 6: Plutire – propulsie – scufundare
Obiectiv: Învățați sportivul cum să se miște în timp ce execută respirația acvatică
Scurtă prezentare:
Învățați cum să se miște și să respire în același timp
Materiale:
Plute, bare, centuri, saltea plutitoare
Activități alternative:
Sportivii trebuie să aplice ceea ce au învățat la mare.
Conținut

Exerciții și indicații metodice
Luați o bară, țineți-o de la un capăt și loviți apa încercând să
faceți cât mai mult zgomot.
Lăsați sportivii întâi să exploareze și apoi să acționeze direct.
Bărcile (plutitoare)
Sportivul execută meduza în culcat pe burtă cu capul în apă,
iar antrenorul îl deplasează prin apă numărând până la 4.

Troleele
Pe perechi, antrenorul și sportivul se mișcă prin bazin, sportivul
Acomodarea
mișcă apa cu mâinile făcute căuș în timp ce profesorul îl susține
cu apa –
de piept sau de picioare.
jocuri
introductive Stați pe marginea bazinului și executați mișcarea de picioare
Reamintiți-le cum trebuie să țină membrul inferior pentru a
înota corect
Activitate suplimentară – pentru sportivii cu dizabilități multiple
ar fi mai ușor să execute mișcarea de picioare din așezat pe-o
saltea plutitoare.
Culcat dorsal la marginea bazinului, executați mișcarea de
picioare spate
Executați același lucru suflând aerul
În timp ce suflați aerul împingeți în perete și executați

Combinarea
plutirii cu
propulsia

mișcarea de picioare pentru a prinde peretele din nou.
Activitate suplimentară – în loc de-a executa la perete, sportivul
poate prinde umerii antrenorului.
Culcat facial cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe-o plută –
executați mișcarea de picioare
La început, prindeți pluta de sus
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Durată
10΄

10'

5΄

5΄

10΄

Ulterior, prindeți pluta de jos ca să combinați mișcarea de
picioare cu respirația
Culcat dorsal cu o plută – executați mișcarea de picioare
La început, țineți pluta pe burtă
Ulterior, țineți pluta pe genunchi și încercați să nu-o atingeți
cu rotula
Activitate suplimentară – pentru sportivii cu dizabilități multiple
ar fi mai ușor să înceapă învățarea mișcării de picioare din culcat
dorsal, progresiv:
Sprijinit pe umerii profesorului
Culcat pe-o saltea plutitoare
Sprijinit cu o bară
Combinarea
plutirii cu

Săritură în picioare, reveniți la suprafață și deplasați-vă cu
mâinile făcute căuș până la antrenor; întorceți-vă în culcat dorsal

și executați mișcarea de picioare craul pe 10m.
propulsia și
Activitate suplimentară – săritura se poate executa din așezat pe
scufundarea
marginea bazinului.
Teme de
discuție
Aspecte ale
siguranței

10΄

Care este cea mai ușoară modalitate de propulsie dintre cele pe care le-a
învățat?

Sportivul trebuie să poarte centura pentru plutire

în apă
Cuvinte cheie Propulsie – mișcare de picioare – culcat dorsal
Lecția 7: Plutire – scufundare
Obiectiv: Sportivulînvață cum să înoate sub apă
Scurtă prezentare:
Sportivul învață cum să se scufunde și să adune obiectele după fundul bazinului
Materiale:
Inele pentru scufundări, plutitoare, bare, tijă metalică, baloane colorate
Activități alternative:
Sportivii trebuie să identifice care sunt dificultățile de aplicare a exercițiilor la mare.
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Conținut

Acomodarea
cu apa –
jocuri
introductive

Exerciții și indicații metodice
La marginea bazinului, scufundare cu rotarea brațelor
Cereți sportivilor să execute cu mâinile un cerc în jurul
lor
Cereți-le sportivilor să facă două rotații, unul în sensul
acelor de ceasornic și celălalt în sens invers acelor de
ceasornic

Durată

10΄

Executați același lucru cu fața în apă
Culcat facial cu brațele întinse, mâinile prind marginea
bazinului – executați mișcarea de picioare
Antrenorul sare în apă și încercă să prindă înotătorul
Antrenorul arată inelele colorate sub apă și sportivul
încearcă să găsească numărul corect
Sportivul încearcă să prindă inelul cu culoarea corectă
pe care antrenorul la cerut

10΄

Sportivul prinde marginea bazinului și când antrenorul îi
cere se plece de la perete, el încercă să se scufunde și să
ajungă la fundul bazinului. Se exersează același mijloc, dar
sportivul se ține de mâna antrenorului. Când sportivul
ajunge la fundul bazinului, antrenorul îi dă drumul
sportivului care se împinge și iese la suprafața apei pe cont
propriu.
Combinarea
săriturii
în apă cu
respirația

Revenire

Executați același lucru folosind bara.
Activitate suplimentară – săriturile pot fi realizate în zona cu
apă mică a bazinului, sportivul fiind în brațele antrenorului.
Împingeți în perete și treceți printre picioarele profesorului.
Executați același exercițiu în timp ce distanța la care se
află antrenorulului față de sportiv crește
Antrenorul ține plutitorul cu piciorul și cere ca sportivul
să-l ia
Săriți de la înălțime și deplasațivă până la scară.
Cine intenționează să execute cele mai amuzante
sărituri?
Cine intenționează să sară peste bară?
Activitate suplimentară – sportivul poate sări ținându-se de
mâna antrenorului sau / și de pe marginea bazinului.

Teme de discuție

Unde este sigur să te scufunzi

Aspecte ale
Adâncimea apei trebuie să fie peste 1.50 m
siguranței în apă
Cuvinte cheie

10΄

Scufundare – respirație – plonjare
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10΄

10΄

Lecția 8: Scufundarea și jocuri de propulsie
Obiectiv: Sportivul învață cum să înoate în timp ce respiră
Scurtă prezentare:
Sportivii învață cu ajutorul jocurilor cum să se scufunde și să se miște în apă
Materiale:
Bare, sfoară, bărci de plastic
Activități alternative:
Sportivii trebuie să identifice care sunt dificultățile de aplicare a exercițiilor la mare.
Conținut

Exerciții și indicații metodice
Vânătorul și rațele
Antrenorul urmărește sportivul și încearcă să-l atingă
cu bara. Sportivul trebuie să se scufunde în apă ca să

Acomodarea
cu apa – jocuri
introductive

Teme de
discuție
Aspecte ale
siguranței
în apă
Cuvinte cheie

15΄

evite să fie atins de către antrenor.
Doi sportivi sunt urmăriți
Sportivul se urcă pe-o saltea plutitoare cu ajutorul
antrenorului.
Când antrenorul strigă „valuri”, sportivul părăsește
salteua și înoată spre perete
Când antrenorul strigă „rechin”, sportivul încearcă să se
ridice pe saltea.
Activitate suplimentară – sportivul poate sta ca o stea de
mare sau călări aceeași bară cu antrenorul

Jocuri în apă

Durată

Luați o bară și jucați-vă jocul dezechilibrăriilor. Urcați pe cal
(pe-o bară) și încercați să vă dezechilibrați cu ajutorul
umărului (numai cu antrenorul).

15΄

15΄

Care sunt dificultățile dacă tu ar trebui să înoți într-o mare cu valuri?

Adâncimea apei trebuie să fie peste 1.50 m și sportivul trebuie să
poarte centură de salvare

Tarzan – valuri – cai
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Lecția 9: Plutire – scufundarea – propulsie
Obiectiv: Sportivul învață cum să plutească și să se scufunde singur sub apă
Scurtă prezentare:
Sportivul învață cum să alunece pe apă și să respire pentru a înota mai ușor
Materiale:
Bare, plutitoare
Activități alternative:
Sportivul compară plutirea în bazin cu plutirea în mare.
Conținut

Exerciții și indicații metodice

Durată

Sportivul stă pe marginea bazinului
Antrenorul îi sportivului să ridice un picior și să-i le arate

Acomodarea
cu apa –
introducere

călcâiul
Executați același exercițiu cu celălalt picior
Repetați aceleași mișcări de mai multe ori; la final
sportivul trebuie să dea din picioare
Executați aceleași exerciții culcat pe burtă cu marginea
bazinului la nivelul genunchilor pentru ca sportivul să nu
îndoaie genunchii la mișcarea de picioare
Puneți o bară sub brațe și înotați ca un cățel
Țineți picioarele întinse și relaxate la suprafața apei
Activitate suplimentară – un sportiv hemiplegic poate face o
mișcare de deplasare prin apă incorectă, dar pentru el
această mișcare este executată dintr-o poziție funcțională
care-l ajută să se deplaseze înainte.

10΄

10΄

Împingere de la perete în culcat dorsal, alunecare pe apă
fără a da din picioare.
Cine poate aluneca mai mult?
Reveniți la perete, înotând ca un cățel

Exerciții de
plutire scufundare

Din plutire pe apă, încercați să treceți din plutire pe față în
plutire pe spate
Folosiți bara
Puneți pe bara sau pe plutitor picioarele atunci când
sunteți în culcat dorsal
Folosiți mâna stângă să vă întoarceți la stânga
Folosiți mâna dreaptă să vă întoarceți la dreapta
Folosiți ambele mâini să vă deplasați înainte. Activitate
suplimentară – se poate folosi centura de înot.
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10΄

Executați același exercițiu din culcat pe burtă cu capul în
apă
Scufundare, în timp ce vă țineți respirația.
Exercițiul nu are nevoie de nicio asistență
Cereți-le sportivilor să se scufunce, să numere până
la 4 și să revină la suprafață
Executați același exercițiu din culcat facial și culcat
dorsal

10΄

Activitate suplimentară – sportivul poate explora
bazinul pe sub apă împreună cu profesorul
Gășiți comoara
Revenire

Teme de
discuție

Lucrați în perechi
Inelele sunt la fundul bazinului.
Activitate suplimentară – inelele pot fi ținute de antrenor
Inelele au diferite culori și puncte
Încercați să adunați cât mai multe puncte prin lucru
în echipă..

10΄

În care poziție este mai ușor să te scufunzi: stând, culcat facial, culcat
dorsal și de ce?

Adâncimea apei trebuie să fie peste 1.50 m și sportivul trebuie
Aspecte ale
să poarte centură de salvare
siguranței în apă
Cuvinte cheie

Împingere de la perete – alunecare pe apă – propulsie

3. Lecții de înot concepute pentru persoanele cu dizabilități fizice
(Tina Jeromen, Jana Čander)
Lecția 1: Acomodarea cu bazinul și cu apa
Obiectiv: Dezvoltarea încrederii
Scurtă prezentare:
Înainte de-a merge lângă apă, antrenorul lucrează pentru dezvoltarea încrederii cu
sportivul – prin discuarea experiențelor pe care el le-a avut cu apa și ce i-ar plăcea să
realizeze pe durata lecțiilor. Descoperițile motivația și prezentați apa ca un mediu plăcut.
Discutați despre lucrurile pe care ar putea să le facă în apă și despre noile sentimente și
experiențe. Educați-le interesul pentru înot și, în special, pentru „lumea din apă”.
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Materiale:
Set de saltele la marginea bazinului, bare, plute, jucării de plastic
Activități alternative:
discutați și reasigurațivă (dacă sportivul este elev de gimnaziu sau adult) că deprinderile
înotului sunt esențiale și că nu este nicio problemă că eli nu știe să înoate încă.
Încurajați-l să-și spună povestea și experiența acumulată în așa fel încât el să se simtă
relaxat.Ajutați-l să se simtă în siguranță în apă; dacă se poate, găsiți un loc liniștit, retras
pentru a-l învăța deoarece sportivul începător se pot simți stânjenit pentru că încă nu
știe să înoate.

Conținut

Exerciții și indicații metodice
Încălzire – mers / deplasare pe lângă perete cu mâinile
pe sparge val; antrenorul oferă ajutor

Primul contact
cu apa

Se execută în apă mică
Suflarea apei la suprafața apei (se creează un val) sau
suflarea unui obiect ușor
Prinderea și aruncarea unei mingi – la contactul cu
apa, mingea îl stropește ușor pe sportiv ceea ce va fi
suficient pentru avea un efect pozitiv

Acomodarea cu
apa
(ajută la formarea
simțului apei)

Deplasarea pe apă, cu ajutorul mâinilor și a
picioarelor, a unor obiecte plutitoare (plută, bară sau
alte dispozitive similare)

Jocuri în apă și
activități de
timp liber
Ieșirea din bazin

Relaxare, executarea de mișcări singur în apă sau
împreună cu prietenii
Mers la duș, se face duș și schimbarea hainelor
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Durată
15΄

15΄

10΄

5΄

10’

Sentimente, credințe, ce este nou, ce au experimentat pe durata lecției.
Teme de discuție
Lucrați în perechi: 1 antrenor cu 1 sportiv.

Aspecte ale
siguranței în apă

Antrenorul sunt întotdeauna în apă cu sportivul.
Apă, simțul apei, mișcare în jurul bazinului, descoperirea senzației

Cuvinte cheie

de stropire, ținerea respirației

Lecția 2: Învățarea respirația acvatică și stropirea cu apă

Obiectiv: Dezvoltarea încrederii
Scurtă prezentare:
vorbiți despre obiectivele lecției și descrieți noile experiențe legate de apă și ținerea
respirației
Materiale:
plute, bare sau alte materiale care asigură plutirea corpului pe apă, jucării de plastic
Activități alternative:
reasigurați-vă că înotul este o deprindere esențială. Folosiți multe exerciții diferite și
vesele
Conținut

Primul contact
cu apa

Exerciții și indicații metodice

Durată

Încălzire – mers / deplasare pe lângă perete cu
mâinile pe sparge val sau deplasare pe lângă perete
(apă cu adâncime mică) cu ajutor oferit de antrenor
Totul este executat în apă mică

5΄

Aruncarea, lovirea și prinderea unei mingi – la contactul
cu apa, mingea îl stropește ușor pe sportiv ceea ce va fi
suficient pentru avea un efect pozitiv

10΄
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Împingerea sau lovirea unor materiale plutitoare (plută,
bară, etc.)
Suflarea apei la suprafața acesteia sau suflarea unui
obiect plutitor în timp ce sportivul merge prin apă.
Prinderea apei în palmă și aruncarea ei pe cap și pe
față.

Scufundarea
parțială a
capului în apă

Aruncare și prindere, stropire, lovire...
Căutarea obiectelor imerse: un obiect este imers
imediat sub suprafața apei, puțin scufundat pentru ca

30΄

sportivul să-l vadă și să-l atingă, dar scufundat destul
pentru ca fața să se scufunde în apă ca sportivul să
ajungă la obiect. Încurajați sportivul să-și țină respirația
de fiecare dată puțin mai mult.
Jocuri în apă
și activități
de timp liber

Relaxare, executarea de mișcări singur în apă sau
împreună cu prietenii

Ieșirea din bazin

Mers la duș, se face duș și schimbarea hainelor

5΄
10΄

Sentimente, credințe, ce este nou, ce au experimentat pe durata lecției
Teme de discuție
Lucrați în perechi: 1 profesor cu 1 sportiv.
Aspecte ale
Profesorii sunt întotdeauna în apă cu sportivii, cele mai multe exerciții
siguranței în apă fiind executate în relație 1 la 1.

Cuvinte cheie

Apă, simțul apei, mișcare în jurul bazinului, descoperirea senzației
de stropire, ținerea respirației

Lecția 3: Scufundare – plutire – propulsie, scufundarea capului în apă
Obiectiv: scufundarea capului în apă, ținerea respirației
Scurtă prezentare:
scufundarea capului, inspirație și apnee. O abordare graduală este necesară.
Materiale:
Materiale: plute, bare sau alte materiale care asigură plutirea corpului pe apă, jucării
de plastic
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Activități alternative:
discutați și reasigurați-vă că înotul este o deprindere esențială, fiți relaxați, învățați
relaxarea. Învățați ritmul de inspir și expir. Descrieți abilitatea unui sportiv să-și țină
respirația pentru un timp; încercați aceasta afară din bazin.
Conținut

Exerciții și indicații metodice

Durată

Se exersează în apă mică
Sărituri în apă (se execută pe un picior sau pe ambele
picioare)

Scufundarea
parțială a
capului în apă

Alergare dintr-o parte în alta a bazinului
Târâre cu umerii sub apă
Jucați jocul noapte / zi
Aruncarea, lovirea și prinderea mingei
Atingerea unui obiect imers; acesta este scufundat sub
suprafața apei în așa fel încât sportivul să bage nasul și
fața în apă.

15΄

15΄

Împingerea unor materiale plutitoare (plută, bară,
etc.)
Exprimarea
sentimentului
de bucurie la
învățarea plutirii

Cântați cântece în cerc
Mers (sau târâre) cu trecere pe sub o bară care se
găsește pe suprafața apei
Puneți o plută pe cap și scufundați-vă în așa fel încât
pluta să rămână pe suprafața apei
Jucați-vă prinselea cu o bară sau un obiect plutitor
similar cu ajutorul antrenorului; singurul mod de a

10΄

scăpa este prin scufundare
Jocuri în apă
și activități de
timp liber
Ieșirea din bazin

Teme de discuție

Relaxare, executarea de mișcări singur în apă sau
împreună cu prietenii
Mers la duș, se face duș și schimbarea hainelor
Încurajați aceeași rutină a schimbării hainelor..

5΄

10΄

Sentimente, credințe, ce este nou, ce au experimentat pe durata lecției.

Lucrați în perechi: 1 antrenor cu 1 sportiv.
Antrenorul este întotdeauna în apă cu sportivul.
Aspecte ale
Este important să mergeți încet și să reasigurați sportivul că este în
siguranței în apă
siguranță. Reamintiți fiecărui sportiv să se deplaseze în locul care i-a
fost repartizat și încercați să nu-l grăbiți.
Cuvinte cheie

Apă – simțul apei – descoperirea senzației de stropire, ținerea
respirației
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Lecția 4: Plutire – propulsie - scufundare
Obiectiv: să plutească pe suprafața apei fără ajutorul profesorului sau a unor
materiale plutitoare
Scurtă prezentare:
Discutați despre plutire; descrieți obiectivul: să învățe să-și țină corpul plutind pe apă
Materiale:
plute, bare sau alte materiale care asigură plutirea corpului pe apă, jucării de plastic
Activități alternative:
descoperiți sentimentul de relaxare în apă, sărituri, alergare, plutire cu brațele întinse
mâinile sprijinite pe marginea bazinului sau cu ajutorul antrenorului
Conținut

Exerciții și indicații metodice

Durată

Mers / deplasare pe lângă perete cu mâinile pe sparge
val
În partea mai puțin adâncă a bazinului

Plutirea pe apă

Sărituri înainte – înapoi (pe un picior sau pe ambele
picioare)
Alergare dintr-o parte în alta a bazinului
Tărăre cu umerii sub apă

15΄

Jucați jocul noapte / zi
Găsirea unor obiecte plutitoare și scufundare sub apă
Încurajați ca fața și nasul să fie scufundate sau tot capul
să se scufunde

Exprimarea
sentimentului
de bucurie la
învățarea plutirii

Jucați diferite jocuri pentru scufundare și jocuri care
solicită ținerea respirației sub apă timp de 5-10 secunde
Plutire pe burtă: explicați sportivului că, atunci când
inspiră profund, plămânii se umple cu aer și au rolul
unui dispozitiv plutitor (sportivul se ține de sparge val)
Executați o inspirație profundă și scufundați fața în apă
în așa fel încât numai ceafa să rămână la suprafața apei.
Treptat, ridicați picioarele spre suprafața apei.
Încurajați-l pe sportiv să mențină poziția din ce în ce mai
mult timp, până când ei plutesc 5-6 secunde.
Faceți pe cerc unde fiecare al doilea sportiv plutește, iar
ceilalți sportivi sunt în stând și-i mențin pe cei care
plutesc; se schimbă locurile.
Așezați un sportiv în poziția de plutire, sprijiniți-l mai jos
de ceafă; deplasați-l ușor prin apă
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30΄

Jocuri în apă
și activități
de timp liber

Relaxare, executarea de mișcări singur în apă sau
împreună cu prietenii
Mers la duș, se face duș și schimbarea hainelor
Încurajați aceeași rutină a schimbării hainelor.

Ieșirea din bazin

5΄

10΄

Sentimente, credințe, ce este nou, ce au experimentat de-a lungul
Teme de discuție lecției.
Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

Lucrați în perechi: 1 profesor cu 1 sportiv.
Profesorii sunt întotdeauna în apă cu sportivii.

Plutire pe apă

Lecția 5: Plutire - scufundare
Obiectiv: să plutească și să alunce pe suprafața apei fără ajutorul antrenorului
sau a unor materiale plutitoare
Scurtă prezentare:
Învățați să vă țineți corpul în alunecare pe apă
Materiale:
plute, bare sau alte materiale care asigură plutirea corpului pe apă, jucării de plastic
Activități alternative:
descoperiți sentimentul de relaxare în apă, plutire cu brațele întinse mâinile sprijinite
pe sparge val sau cu mâinile ținute de antrenor
Conținut

Plutire pe apă

Exerciții și indicații metodice
Încălzire – mers / deplasare pe lângă perete cu mâinile
pe sparge val sau cu ajutorul antrenorului
Diferite jocuri pentru scufundare sub materiale
plutitoare, mâini ...
Plutire pe apă cu sau fără ajutorul antrenorului, cu sau
fără materiale plutitoare ajutătoare
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Durată

15΄

Exprimarea
sentimentului
de bucurie la
învățarea
plutirii

Jucați diferite jocuri pentru scufundare și jocuri care
solicită ținerea respirației sub apă timp de 5 secunde
Alunecare: sportivul ia aer; pune fața în apă, așează
palmele una peste alta, apoi se împing de la perete sau
de pe fundul bazinului și alunecare pentru 5-6 secunde
Încurajați-l să mențină poziția din ce în ce mai mult timp
Un sportiv stă în poziție de plută, iar ceilalți îl împing,
unul după altul, în aceeași direcție
Așezați brațele în poziția de plutire, îndoiți genunchii,

30΄

trageți aer și împingeți cu picioarele; încercați să ieșiți la
suprafața apei
Săritura delfinului
Jocuri în apă
Relaxare, executarea de mișcări singur în apă sau împreună
și activități de
cu prietenii
timp liber
Ieșirea din bazin

Teme de discuție

Mers la duș, se face duș și schimbarea hainelor
Încurajați aceeași rutină a schimbării hainelor.

5΄

10΄

Sentimente, credințe, ce este nou, ce au experimentat pe durata lecției.

Lucrați în perechi: 1 antrenor cu 1 sportiv.
Aspecte ale
siguranței în apă Antrenorul este întotdeauna în apă cu sportivul.
Cuvinte cheie

Apă – plutire, alunecare

10 jocuri suplimentare pentru persoanele cu dizabilități fizice:
1. CURSA MINGEI: utilizați o minge de plajă foarte mare care să fie bine umflată. Vedeți dacă
sportivii pot să împingă mingea de la o margine la alta a bazinului (mingea nu se aruncă, doar se
împinge).
2. CURSA PING PONG: așezați pe apă 20 sau mai multe mingi de ping-pong. Cereți-le sportivilor să
adune cât de multe mingi pot într-un timp limitat.
3. IMITAREA ANIMALELOR: numiți un animal și cereți-le sportivilor să imite zgomotul caracteristic
acestuia (delfin, chihuahua, elefant, ...).
4. RECHINUL ȘI PEȘTII MICI: un sportiv este rechinul care așteaptă în bazin. Ceilalți sportivi sunt
afară din apă, pe marginea bazinului. La semnal, ei sar în apă și încearcă să scape de rechind
trecând înot de partea cealaltă a bazinului.
5. VULPEA FLĂMÂNDĂ: un sportiv este vulpea, ceilalți sportivi sunt puii. Un pui o întreabă pe vulpe:
Cât este ceasul?”. Vulpea indică un timp și puii fac spre înainte câți pași a indicat vulpea (ora 5 – 5
pași), dacă vulpea țipă „Timpul mesei de prânz!”, puii trebuie să scape de vulpe ca să nu-i
mănânce.
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6. SCUFUNDARE DUPĂ COMOARĂ: antrenorul aruncă mici jucării care se scufundă în apă, iar
sportivii trebuie să se scufunde să le găsească. Jucăriile pot fi de diferite mărimi, monede mici,
pietricele ... sau mai mari: abțipilduri, jucării, pietre mari, ...
7. CURSA PE BARE: sportivii stau încălecat pe-o bară (fiecare pe-o bară) sau orice altă jucărie mare
plutitoare și se întrec până în partea cealaltă a bazinului, folosind numai picioarele sau numai o
mână.
8. BALONUL CU AER: scopul jocului este să țină mingea în aer cât mai lung timp posibil. Numărați
de câte ori fiecare grup poate trimite balonul în aer.
9. ÎNTREABĂ MAISTRUL: antrenorul stă în apă, fiercare sportiv execută o săritură, dar chiar înainte
de-a sări în apă, antrenorul le adresează o întrebare (exemplu: care este numele cățelului tău).
Scopul este să răspundă la întrebare înainte ca sportivul să ajungă în apă.
10. ȘTAFETA ÎN APĂ. Pentru acest joc, sportivii sunt împărțiți în două echipe. Li se dă o sarcină
motrică care este potrivită cu abilitățile lor în apă și sunt lăsați să se distreze.

4. Lecții de înot concepute pentru persoanele cu sindrom Down
(Valeria Balan, Associate Professor PhD, Ana Maria Mujea, Lecturer PhD. Ambii
autori au o contribuție egală la realizarea capitolului și sunt considerați autori
principali)
Lecția 1: Acomodarea cu apa și respirația acvatică
Obiectiv: Învățați-i pe sportivi să se comporte și să se miște în siguranță în
vestiar și în bazin: pe marginea bazinului și în apă
Scurtă prezentare:
Discutați despre importanța lecției de înot și regulile de comportament din bazin și din
vestiar
Aplicarea practică a regulilor de bază din vestiar
Aplicarea practică a regulilor de igienă care preced intrarea în apă și a celor de la
sfârșitul lecției de înot
Familiarizarea cu mediul ambiant – vestiarul, marginea bazinului și bazinul (în apă)
Prezentați regulile de siguranță care se aplică pe marginea bazinului și în apă
Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Fotografii cu regulile (în funcție de IQ-ul sportivilor sau de alte aspecte funcționale /
medicale)
Activități alternative:
Identificați regulile pe care le respectați și acasă
Discutați despre importanța practicării înotului pentru sportivii cu sindrom Down
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Conținut

De știut –
informare
Folosirea
vestiarului

Exerciții și indicații metodice

Intrarea în vestiar:
Arătați-le vestiarul și facilitățile
Spuneți-le regulile care se aplică în vestiar

Adunarea la locul de întâlnire:
De știut –

Spuneți-le regulile care se aplică la locul de întâlnire

Durată

5΄

2΄

informare

De știut –
informare

Intrarea în bazin – locul unde așteaptă începerea lecției și
unde își lasă prosoapele; spuneți-le despre spațiul din jurul
bazinului;

încălzirea organismului; dușul care precede intrarea în
Folosirea dușului apă:
Mergeți împreună cu ei.
Arătați-le bazinul și facilitățile acestuia.
Arătați-le cum și unde să își lase prosopul.
Creați rutina dușului care precede intrarea în bazin.

Prima experiență
în apă

Acomodarea
cu apa

Cunoașterea marginii bazinului:
Stați împreună pe marginea bazinului și jucați-vă cu
apa
Arătați-le locul pe unde se intră în apă
Mergeți împreună spre bazin, încet și cu atenție
Intrarea în apă și acomodarea cu apa:
Intrați în apă – demonstrați și executați împreună
Mers prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud
Se execută simultan (dvs. demonstrați, iar sportivul
imită) sau fără să le demonstrați
Activități suplimentare:
1. Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă –
bătaie de picioare executată cu un singur picior
2. Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă –
bătaie de picioare executată alternativ
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10΄

5΄

20΄

Ieșirea din apă
– schimbarea
hainelor

Ieșirea din apă – dușul – schimbarea hainelor
Se creează o rutină pentru ieșirea din apă
Se creează o rutină pentru duș la finalul lecției de înot
Se creează o rutină pentru schimbare hainelor

8΄

C) Puncte de discutat, reguli de siguranță, cuvinte cheie
Propuneri pentru profesori cu privire la temele de discuție și la aspecte cărora trebuie să li se
acorde atenție pentru siguranța sportivilor în timpul lecțiilor

Teme de discuție

Când există în pericol în bazin?
De ce este este important să facem duș înainte și după lecția de
înot?
De ce este important să respectăm regulile pe marginea bazinului
și în apă?
De ce este important să exersăm exercițiile tehnice specifice?
Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă
cu sportivii

Aspecte ale
siguranței în apă Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile

Cuvinte cheie

Apă – igienă – duș – schimbarea hainelor

Lecția 2: Acomodarea cu apa și respirația acvatică
Obiectiv: Amintiți-vă structurile învățate anterior. Învățarea respirației specifice

Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și
regulile de igienă
Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
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Conținut

Încălzirea

Exerciții și indicații metodice

Durată

Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Stați împreună pe marginea bazinului și atingeți apă
Mergeți spre bazin încet și cu atenție să nu alunecați

10΄

Acomodarea cu corpul ud
Suflarea aerului pe suprafața apei – demonstrați și
executați împreună
Suflarea unei sfere mici pe suprafața apei
Respirația
acvatică

Scufundări – demonstrați și exersați împreună
Scufundări la perete
Scufundări în diferite combinații și jocuri
Activități suplimentare:
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă
împreună cu antrenorul și stropiți-vă cu apă

30΄

Mers prin apă; luați apă în palme (făcute căuș) și
suflați-o

Timp liber în apă
Ieșirea din apă

Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul /
voluntarii / alți sportivi
Se iese din apă
Se face duș

5΄

5΄

C) Puncte de discutat, reguli de siguranță, cuvinte cheie
Propuneri pentru profesori cu privire la temele de discuție și la aspecte cărora trebuie să li se
acorde atenție pentru siguranța sportivilor în timpul lecțiilor
Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Teme de discuție Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă

Aspecte ale
siguranței în
apă

Cuvinte cheie

Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă
cu sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Apă – igienă – duș – schimbarea hainelor – respirația acvatică

Α) Introducere:
Acomodarea cu apa și plutirea corpului pe apă
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Lecția 3: Acomodarea cu apa și plutirea corpului pe apă
Obiectiv: Amintiți-vă structurile învățate anterior. Consolidarea respirației
acvatice. Învățarea plutirii corpului pe apă
Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și
regulile de igienă
Plutirea corpului în culcat facial
Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
Conținut

Exerciții și indicații metodice

Durată

Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Mergeți spre bazin încet și cu atenție să nu
Încălzirea

alunecați
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă
Mers prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud

Scufundări în diferite combinații și jocuri
Plutire în culcat facial – demonstrați și executați
împreună
Plutire în culcat facial, cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe perete – folosiți diferite mijloace
Respirația
plutitoare ajutătoare
acvatică
Plutire în culcat facial cu sprijin oferit de antrenor /
Plutirea corpului
voluntar – folosiți diferite mijloace plutitoare
pe apă
ajutătoare
Plutire în culcat facial executată în diferite combinații
și jocuri
Activități suplimentare:

10΄

30΄

Plutire în culcat facial cu sprijin oferit de doi voluntari
Plutire în culcat facial cu sprijin oferit de un voluntar;
sportivul stă cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe
scara bazinului
Timp liber în apă

Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul /
voluntarii / alți sportivi
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5΄

Se iese din apă
Se face duș

Ieșirea din apă

5΄

C) Puncte de discutat, reguli de siguranță, cuvinte cheie
Propuneri pentru profesori cu privire la temele de discuție și la aspecte cărora trebuie să li se
acorde atenție pentru siguranța sportivilor în timpul lecțiilor

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Teme de discuție Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă
cu sportivii
Aspecte ale
siguranței în apă Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Cuvinte cheie

Apă – respirația acvatică – plutirea corpului pe apă

Α) Introducere:
Acomodarea cu apa și plutirea corpului pe apă
Lecția 4: Acomodarea cu apa și plutirea corpului pe apă
Obiectiv:Amintiți-vă structurile învățate anterior. Consolidarea respirației
acvatice. Învățarea plutirii corpului pe apă
Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și
regulile de igienă. Plutirea corpului în culcat facial. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
Conținut

Încălzirea

Respirația acvatică
Plutirea corpului
pe apă

Exerciții și indicații metodice
Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Mergeți spre bazin încet și cu atenție să nu
alunecați
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă
Mers prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud
Scufundări în diferite combinații și jocuri
Plutire în culcat facial – demonstrați și executați
împreună
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Durată

10΄

30΄

Plutire în culcat facial, cu brațele întinse, mâinile sprijinite
pe perete – folosiți diferite mijloace plutitoare ajutătoare
Plutire în culcat facial cu sprijin oferit de antrenor /
voluntar – folosiți diferite mijloace plutitoare ajutătoare
Plutire în culcat facial executată în diferite combinații și
jocuri
Activități suplimentare:
Plutire în culcat facial cu sprijin oferit de doi voluntari
Plutire în culcat facial cu sprijin oferit de un voluntar;
sportivul stă cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe scara
bazinului
Timp liber în apă

Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul /
voluntarii / alți sportivi
Se iese din apă
Se face duș

Ieșirea din apă

Teme de discuție

Aspecte ale
siguranței în apă
Cuvinte cheie

5΄
5΄

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă
cu sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Apă – respirația acvatică – plutirea corpului pe apă

Lecția 5: Acomodarea cu apa și plutirea corpului pe apă
Obiectiv: Amintiți-vă structurile învățate anterior. Consolidarea respirației
acvatice Învățarea plutirii corpului pe apă
Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și
regulile de igienă
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
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Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
Conținut

Încăzirea

Exerciții și indicații metodice
Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Mergeți spre bazin încet și cu atenție să nu alunecați
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă

Durată

10΄

Mers prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud
Scufundări în diferite combinații și jocuri
Plutire în culcat dorsal – demonstrați și executați
împreună
Plutire în culcat dorsal, cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe perete – folosiți diferite mijloace
plutitoare ajutătoare
Plutire în culcat dorsal cu sprijin oferit de antrenor /
Respirația acvatică
voluntar – folosiți diferite mijloace plutitoare
Plutirea corpului
ajutătoare
pe apă
Plutire în culcat dorsal executată în diferite
combinații și jocuri
Activități suplimentare:

30΄

Plutire în culcat dorsal cu sprijin oferit de doi
voluntari
Plutire în culcat dorsal cu sprijin oferit de un
voluntar; sportivul stă cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe scara bazinului
Timp liber în apă
Ieșirea din apă

Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul /
voluntarii / alți sportivi

5΄

Se iese din apă
Se face duș

5΄

C) Puncte de discutat, reguli de siguranță, cuvinte cheie
Propuneri pentru profesori cu privire la temele de discuție și la aspecte cărora trebuie să li se
acorde atenție pentru siguranța sportivilor în timpul lecțiilor
Teme de discuție

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă

Aspecte ale
siguranței în apă

Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile

Cuvinte cheie

Apă – respirația acvatică – plutirea corpului pe apă
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Α) Introducere:
Acomodarea cu apa și plutirea corpului pe apă
Lecția 6: Acomodarea cu apa și plutirea corpului pe apă
Obiectiv: Amintiți-vă structurile învățate anterior. Consolidarea respirației
acvatice. Învățarea plutirii corpului pe apă
Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și
regulile de igienă. Plutirea corpului în culcat dorsal. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
Conținut

Încălzirea

Exerciții și indicații metodice
Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Mergeți spre bazin încet și cu atenție să nu alunecați
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă

Durată

10΄

Mers prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud
Scufundări în diferite combinații și jocuri
Plutire în culcat dorsal – demonstrați și executați
împreună
Plutire în culcat dorsal, cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe perete – folosiți diferite mijloace plutitoare
ajutătoare
Respirația acvatică
Plutire în culcat dorsal cu sprijin oferit de antrenor /
Plutirea corpului
voluntar – folosiți diferite mijloace plutitoare ajutătoare
pe apă
Plutire în culcat dorsal executată în diferite combinații și
jocuri
Activități suplimentare:
Plutire în culcat dorsal cu sprijin oferit de doi voluntari

30΄

Plutire în culcat dorsal cu sprijin oferit de un voluntar;
sportivul stă cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe scara
bazinului
Timp liber în apă
Ieșirea din apă

Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul /
voluntarii / alți sportivi
Se iese din apă
Se face duș

5΄
5΄
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Teme de discuție

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1

Aspecte ale
siguranței în apă
Cuvinte cheie

Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă
cu sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Apă – respirația acvatică – plutirea corpului pe apă

Lecția 7: Acomodarea cu apa și plutirea corpului pe apă
Obiectiv: Consolidarea respirației acvatică. Consolidarea plutirii corpului pe apă
(plutire în culcat facial și plutire în culcat dorsal)
Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și regulile
de igienă. Plutirea corpului în culcat facial și-n culcat dorsal. Exerciții practice / Jocuri în
apă
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
Conținut

Încălzirea

Respirația acvatică
Plutirea corpului
pe apă

Exerciții și indicații metodice
Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Mergeți spre bazin încet și cu atenție să nu alunecați
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă
Mers prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud
Exxerciții și jocuri diferite pe care sportivii le preferă
Scufundări în diferite combinații și jocuri
Plutire în culcat facial executată în diferite combinații
și jocuri
Plutire în culcat dorsal executată în diferite combinații
și jocuri
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Durată

15΄

25΄

Activități suplimentare – jocuri dinamice în apă:
Meduza (culcat facial pe apă, cu brațele și
picioarele depărtate)
Meduza (culcat dorsal pe apă, cu brațele și
picioarele depărtate)
Podul – mers prin apă; când sportivul ajungeîn
dreptul unui material plutitor, se scufundă, suflă
aerul și revine la suprafață
Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul
Timp liber în apă

/ voluntarii / alți sportivi
Se iese din apă
Se face duș

Ieșirea din apă

Teme de discuție

Aspecte ale
siguranței în apă
Cuvinte cheie

5΄

5΄

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă
cu sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Apă – respirația acvatică – plutirea corpului pe apă

Lecția 8: Acomodarea cu apa și plutirea corpului pe apă
Obiectiv: Consolidarea respirației acvatice. Consolidarea plutirii. Corpului pe
apă (plutire în culcat facial și plutire în culcat dorsal)
Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și regulile
de igienă. Plutirea corpului în culcat facial și-n culcat dorsal. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
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Conținut

Încălzirea

Exerciții și indicații metodice
Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Mergeți spre bazin încet și cu atenție să nu alunecați
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă
Mers prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud
Exxerciții și jocuri diferite pe care sportivii le preferă

Durată

15΄

Scufundări în diferite combinații și jocuri
Plutire în culcat facial executată în diferite combinații
și jocuri

Respirația acvatică
Plutirea corpului
pe apă

Play time
Ieșirea din apă

Plutire în culcat dorsal executată în diferite combinații
și jocuri
Activități suplimentare – jocuri dinamice în apă:
Meduza (culcat facial pe apă, cu brațele și picioarele
depărtate)
Meduza (culcat dorsal pe apă, cu brațele și picioarele
depărtate)
Podul – mers prin apă; când sportivul ajungeîn dreptul
unui material plutitor, se scufundă, suflă aerul și
revine la suprafață
Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul
/ voluntarii / alți sportivi
Se iese din apă
Se face duș

25΄

5΄

5΄

Teme de discuție

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă

Aspecte ale
siguranței în apă

Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile

Cuvinte cheie

Apă – respirația acvatică – plutirea corpului pe apă

140

Lecția 9: Propulsia
Obiectiv: Învățarea mișcării de picioare craul
Scurtă prezentare:
Mișcarea de picioare craul. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Plută. Materiale plutitoare specifice. Labe de scafandru
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
Folosiți diferite materiale plutitoare (depind de vârsta sportivilor)
Conținut

Încălzirea

Exerciții și indicații metodice
Acomodarea cu fața și corpul ud
Exerciții și jocuri diferite pentru ca sportivul să-și
consolideze respirația acvatică, plutirea și

Durată

10΄

alunecarea corpului pe apă
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile sprijinite
pe perete – demonstrați și executați împreună

Învățarea mișcării
de picioare craul

Antrenorul / voluntarul asistă sportivul și demonstrează
dacă este necesar
Se pot folosi labe de scafandru pentru învățarea corectă a
mișcării de picioare craul
Se pot folosi materiale plutitoare care să-l ajute pe sportiv
să-și mențină corpul pe apă; materialelel plutitoare folosite
sunt adaptate particularităților sportivului și gradulului de

30΄

învățare a tehnicii
Activități suplimentare:
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile sprijinite
pe un antrenor – antrenorul deplasează sportivul prin apă
(materiale plutitoare pot fi folosite)
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile sprijinite
pe plută – antrenorul deplasează sportivul prin apă
(materiale plutitoare pot fi folosite)
Sportivul este lăsat să facă mișcările pe care le dorește în
apă, singur sau împreună cu alți colegi, dar este
Timp liber în apă permanent suprvegheat de antrenor / voluntarii
Ieșirea din apă

Se iese din apă
Se face duș

5΄

5΄
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Teme de discuție

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1. Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt)

Aspecte ale
siguranței în apă
Cuvinte cheie

întotdeauna în apă cu sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Apă – mișcarea de picioare craul

Lecția 10: Propulsia
Obiectiv: Învățarea mișcării de picioare craul
Scurtă prezentare:
Mișcarea de picioare craul. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Plută. Materiale plutitoare specifice. Labe de scafandru
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
Folosiți diferite materiale plutitoare (depind de vârsta sportivilor)
Conținut

Încălzirea

Învățarea mișcării
de picioare craul

Exerciții și indicații metodice
Acomodarea cu fața și corpul ud
Exerciții și jocuri diferite pentru ca sportivul să-și
consolideze respirația acvatică, plutirea și alunecarea
corpului pe apă
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe perete – demonstrați și executați împreună
·ătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe o plută – demonstrați și executați
împreună
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe o plută – se execută pe toată lungimea
bazinului
Antrenorul
/
voluntarul
asistă
sportivul
și
demonstrează dacă este necesar
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Durată

10΄

30΄

Se pot folosi labe de scafandru pentru învățarea corectă a
mișcării de picioare craul
Se pot folosi materiale plutitoare care să-l ajute pe sportiv
să-și mențină corpul pe apă; materiale plutitoare sunt
adaptate particularităților sportivului și gradul de învățare
a tehnicii
Activități suplimentare:
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe un antrenor – antrenorul deplasează
sportivul prin apă (materiale plutitoare pot fi folosite)
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe plută – antrenorul deplasează sportivul prin
apă (materiale plutitoare pot fi folosite)

Timp liber în apă

Sportivul este lăsat să facă mișcările pe care le dorește în apă,
singur sau împreună cu alți colegi, dar este permanent 5΄
suprvegheat de antrenor / voluntarii
Se iese din apă
Se face duș

Ieșirea din apă

Teme de discuție

Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

5΄

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă
cu sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Apă – mișcarea de picioare craul

Lecția 11: Propulsia
Obiectiv: Învățarea mișcării de picioare craul
Scurtă prezentare:
Mișcarea de picioare craul. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Plută. Materiale plutitoare specifice. Labe de scafandru
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
Folosiți diferite materiale plutitoare (depind de vârsta sportivilor)
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Conținut

Exerciții și indicații metodice

Durată

Încălzirea

Acomodarea cu fața și corpul ud
Exerciții și jocuri diferite pentru ca sportivul să-și
consolideze respirația acvatică, plutirea și alunecarea
corpului pe apă

10΄

Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe
perete (demonstrați dacă este necesar)
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe o
plută – mișcarea este exersată pe distanțe diferite
Sportivul execută scufundări la fiecare capăt al bazinului (sunt
folosite pentru consolidarea respirației acvatice și pentru

Învățarea
mișcării
de picioare
craul

Timp liber în
apă
Ieșirea din
apă
Teme de
discuție

relaxare)
Antrenorul / voluntarul asistă sportivul în apă numai dacă este
necesar
Se pot folosi labe de scafandru pentru învățarea corectă a
mișcării de picioare craul
Materiale plutitoare pot fi scoase dacă sportivul a învățat să
execute corect mișcarea și poate să-și mențină singur corpul la
suprafața apei
Activități suplimentare - jocuri:
Banda rulantă – sportivul / sportivii / voluntarii așezați pe-o linia
(cu o distanță de 1m între ei); primul sportiv din capătul liniei se
așează pe apă în culcat facial cu capul în apă; ceilalți îl prind de
mâini și îl deplasează de la unul la altul prin apă în poziția
menționată anterior
Căruța – pe perechi; un sportiv / voluntar este culcat facial pe
apă, cu capul în apă; celălalt sportiv / voluntar îl prinde de mâini
și-l trage prin apă
Sportivul este lăsat să facă mișcările pe care le dorește în apă,
singur sau împreună cu alți colegi, dar este permanent
suprvegheat de antrenor / voluntariiathletes
Se iese din apă
Se face duș

5΄
5΄

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă

Se va lucra 1/1
Aspecte ale Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
siguranței sportivii
în apă
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile

Cuvinte cheie

30΄

Apă – mișcarea de picioare craul
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Lecția 12: Propulsia
Obiectiv: Învățarea mișcării de picioare craul
Scurtă prezentare:
Mișcarea de picioare craul. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Plută. Materiale plutitoare specifice. Labe de scafandru
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
Folosiți diferite materiale plutitoare (depind de vârsta sportivilor)
Conținut
Încălzirea

Exerciții și indicații metodice
Acomodarea cu fața și corpul ud
Exerciții și jocuri diferite pentru ca sportivul să-și consolideze
respirația acvatică, plutirea și alunecarea corpului pe apă

Durată
10΄

Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe
perete (demonstrați dacă este necesar)
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe o
plută – mișcarea este exersată pe distanțe diferite
Sportivul execută scufundări la fiecare capăt al bazinului (sunt
folosite pentru consolidarea respirației acvatice și pentru relaxare)
Antrenorul / voluntarul asistă sportivul în apă numai dacă este
necesar
Se pot folosi labe de scafandru pentru învățarea corectă a mișcării
Învățarea
mișcării
de
picioare
craul

Timp liber
în apă

de picioare craul
Materiale plutitoare pot fi scoase dacă sportivul a învățat să
execute corect mișcarea și poate să-și mențină singur corpul la
suprafața apei
Activități suplimentare - jocuri:
Banda rulantă – sportivul / sportivii / voluntarii așezați pe-o linia
(cu o distanță de 1m între ei); primul sportiv din capătul liniei se
așează pe apă în culcat facial cu capul în apă; ceilalți îl prind de
mâini și îl deplasează de la unul la altul prin apă în poziția
menționată anterior
Căruța – pe perechi; un sportiv / voluntar este culcat facial pe apă,
cu capul în apă; celălalt sportiv / voluntar îl prinde de mâini și-l
trage prin apă
Sportivul este lăsat să facă mișcările pe care le dorește în apă,
singur sau împreună cu alți colegi, dar este permanent
suprvegheat de antrenor / voluntarii
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30΄

5΄

Se iese din apă
Se face duș

Ieșirea din apă

Teme de discuție

5΄

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1

Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Apă – mișcarea de picioare craul
Lecția 13: Propulsia

Obiectiv: Învățarea mișcării de picioare spate
Scurtă prezentare:
Mișcarea de picioare spate. Exerciții practice în apă
Materiale:
Plută. Materiale plutitoare specifice. Labe de scafandru
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
Folosiți diferite materiale plutitoare (depind de vârsta sportivilor)
Conținut
Exerciții și indicații metodice
Încălzirea

Învățarea
mișcării
de picioare
spate

Acomodarea cu fața și corpul ud

Durată
5΄

Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe
perete – demonstrați și exersați împreună
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe o
plută – demonstrați și exersați împreună
Antrenorul / voluntarul asistă sportivul și demonstrează dacă este
necesar
Se pot folosi labe de scafandru pentru învățarea corectă a
mișcării de picioare craul
Se pot folosi materiale plutitoare care să-l ajute pe sportiv să-și
mențină corpul pe apă; materiale plutitoare folosite sunt
adaptate particularităților sportivului și gradului de învățare a
tehnicii
Bătaie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe-o
plută – mișcarea este exersată pe distanțe diferite
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35΄

Activități suplimentare:
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe un partener – partenerul trage pe sportiv
prin apă (materiale plutitoare pot fi folosite)
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe plută – partenerul trage pe sportiv prin
apă (materiale plutitoare pot fi folosite)
Sportivul este lăsat să facă mișcările pe care le dorește
în apă, singur sau împreună cu alți colegi, dar este
Timp liber în apă permanent suprvegheat de antrenor / voluntarii
Se iese din apă
Se face duș

Ieșirea din apă

5΄

5΄

Teme de discuție

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă

Aspecte ale
siguranței în apă

Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
sportivii. Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate

Cuvinte cheie

exercițiile
Apă – mișcarea de picioare craul – mișcarea de picioare spate

Lecția 14: Propulsia
Obiectiv: Învățarea mișcării de picioare spate
Scurtă prezentare:
Mișcarea de picioare spate. Exerciții practice în apă
Materiale:
Plută. Materiale plutitoare specifice. Labe de scafandru
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
Folosiți diferite materiale plutitoare (depind de vârsta sportivilor)
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Conținut
Încălzirea

Exerciții și indicații metodice

Durată

Acomodarea cu fața și corpul ud

5΄

Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe perete – demonstrați și exersați împreună
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe o plută – demonstrați și exersați
împreună
Antrenorul
/
voluntarul
asistă
sportivul
și
demonstrează dacă este necesar

Învățarea
mișcării de
picioare spate

Se pot folosi labe de scafandru pentru învățarea
corectă a mișcării de picioare craul
Se pot folosi materiale plutitoare care să-l ajute pe
sportiv să-și mențină corpul pe apă; materiale
plutitoare folosite sunt adaptate particularităților
sportivului și gradului de învățare a tehnicii
Bătaie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe-o plută – mișcarea este exersată pe
distanțe diferite
Activități suplimentare:
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile

35΄

sprijinite pe un antrenor – antrenorul îl deplasează pe
sportiv prin apă (materiale plutitoare pot fi folosite)
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe plută – antrenorul îl deplasează pe sportiv
prin apă (materiale plutitoare pot fi folosite)

Timp liber în apă
Ieșirea din apă

Sportivul este lăsat să facă mișcările pe care le dorește
în apă, singur sau împreună cu alți colegi, dar este
permanent suprvegheat de antrenor / voluntarii
Se iese din apă
Se face duș

5΄
5΄

Teme de discuție

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă

Aspecte ale
siguranței în apă

Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile

Cuvinte cheie

Apă – mișcarea de picioare craul – mișcarea de picioare spate
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Lecția 15: Propulsia
Obiectiv: Învățarea mișcării de picioare spate
Scurtă prezentare:
Mișcarea de picioare spate. Exerciții practice în apă
Materiale:
Plută. Materiale plutitoare specifice. Labe de scafandru
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
Folosiți diferite materiale plutitoare (depind de vârsta sportivilor)
Conținut
Încălzirea

Exerciții și indicații metodice
Acomodarea cu fața și corpul ud

Durată
5΄

Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe
perete (demonstrați numai dacă este necesar)
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe o
plută
Antrenorul / voluntarul asistă sportivul și demonstrează dacă este
necesar
Se pot folosi materiale plutitoare care să-l ajute pe sportiv să-și
mențină corpul pe apă; materiale plutitoare folosite sunt adaptate
particularităților sportivului și gradului de învățare a tehnicii
Bătaie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe-o
Învățarea
plută – mișcarea este exersată pe distanțe diferite
mișcării de
picioare Activități suplimentare:
Banda rulantă – sportivul / sportivii / voluntarii așezați pe-o linia
spate
(cu o distanță de 1m între ei); primul sportiv din capătul liniei se
așează pe apă în culcat facial cu capul în apă; ceilalți îl prind de
mâini și îl deplasează de la unul la altul prin apă în poziția
menționată anterior
Căruța – pe perechi; un sportiv / voluntar este culcat dorsal pe
apă; celălalt sportiv / voluntar îl prinde de mâini și-l trage prin apă
Timp liber
în apă
Ieșirea
din apă
Teme de
discuție

35΄

Sportivul este lăsat să facă mișcările pe care le dorește în apă,
singur sau împreună cu alți colegi, dar este permanent
suprvegheat de antrenor / voluntarii

5΄

Se iese din apă
Se face duș

5΄

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
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Aspecte ale
siguranței în apă
Cuvinte cheie

Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă
cu sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Apă – mișcarea de picioare craul – mișcarea de picioare spate

Lecția 16: Propulsia
Obiectiv: Învățarea mișcării de picioare spate
Scurtă prezentare:
Kick on back. Practical exercises in the water.
Materiale:
Plută. Materiale plutitoare specifice. Labe de scafandru
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârsta sportivilor)
Folosiți diferite materiale plutitoare (depind de vârsta sportivilor)
Exerciții și indicații metodice
Conținut
Încălzirea

Acomodarea cu fața și corpul ud
Bătăie de picioare pe burtă cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe
perete (demonstrați numai dacă este necesar)

Bătăie de picioare burtă cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe o
plută
Antrenorul / voluntarul asistă sportivul și demonstrează dacă este
necesar
Se pot folosi materiale plutitoare care să-l ajute pe sportiv să-și
mențină corpul pe apă; materiale plutitoare folosite sunt adaptate
Învățarea
particularităților sportivului și gradului de învățare a tehnicii
mișcării
Bătaie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe-o
de
plută – mișcarea este exersată pe distanțe diferite
picioare
Activități suplimentare:
spate
Banda rulantă – sportivul / sportivii / voluntarii așezați pe-o linia
(cu o distanță de 1m între ei); primul sportiv din capătul liniei se
așează pe apă în culcat facial cu capul în apă; ceilalți îl prind de
mâini și îl deplasează de la unul la altul prin apă în poziția
menționată anterior
Căruța – pe perechi; un sportiv / voluntar este culcat dorsal pe apă;
celălalt sportiv / voluntar îl prinde de mâini și-l trage prin apă
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Durată
5΄

30΄

Sportivul este lăsat să facă mișcările pe care le
dorește în apă, singur sau împreună cu alți colegi, dar
este permanent suprvegheat de antrenor / voluntarii

Timp liber în apă

Se iese din apă
Se face duș

Ieșirea din apă

5΄

5΄

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Teme de discuție

Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1

Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Apă – mișcarea de picioare craul – mișcarea de picioare spate

Dizabilități intelectuale severe – IQ sub 50
Lecția 1: Acomodarea cu apa
Obiectiv: Învățați-i pe sportivi să se comporte și să se miște în siguranță în
vestiar și în bazin: pe marginea bazinului și în apă
Scurtă prezentare:
Discutați despre importanța lecției de înot și regulile de comportament din bazin și din
vestiar. Aplicarea practică a regulilor de bază din vestiar. Aplicarea practică a regulilor de
igienă care preced intrarea în apă și a celor de la sfârșitul lecției de înot. Familiarizarea
cu mediul ambiant – vestiarul, marginea bazinului și bazinul (în apă). Prezentați regulile
de siguranță care se aplică pe marginea bazinului și în apă. Exerciții practice pe
marginea bazinului și în apă

Materiale:
Fotografii cu regulile (în funcție de IQ-ul sportivilor sau de alte aspecte funcționale /
medicale). Baie – chiuvetă cu apă

Activități alternative:
Identificați regulile pe care le respectați și acasă. Discutați despre importanța practicării
înotului pentru sportivii cu sindrom Down. Mișcări de mâini și/ sau de picioare în apă
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Conținut

De știut –
informare
Folosirea
vestiarului
De știut –
informare

Exerciții și indicații metodice

Intrarea în vestiar:
Arătați-le vestiarul și facilitățile

Durată

8΄

Spuneți-le regulile care se aplică în vestiar

Adunarea la locul de întâlnire:
Spuneți-le regulile care se aplică la locul de întâlnire

5΄

Intrarea în bazin – locul unde așteaptă începerea lecției
și unde își lasă prosoapele; spuneți-le despre spațiul din
jurul bazinului;
încălzirea organismului; dușul care precede intrarea în
De știut –
apă:
informare
Mergeți împreună cu ei.
Folosirea dușului
Arătați-le bazinul și facilitățile acestuia.

10΄

Arătați-le cum și unde să își lase prosopul.
Creați rutina dușului care precede intrarea în bazin.
Cunoașterea marginii bazinului:
Stați împreună pe marginea bazinului și jucați-vă cu
Prima experiență
în apă

apa
Arătați-le locul pe unde se intră în apă
Mergeți împreună spre bazin, încet și cu atenție

5΄

Intrarea în apă și acomodarea cu apa:
Intrați în apă – demonstrați și executați împreună
Mergeți împreună prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud
Arătați-le ce să facă și cereți-le să execute
Activități suplimentare:
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă –
suflarea apei din căușul palmelor
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă –
bătaie de picioare

12΄

Ieșirea din apă – duș – schimbarea hainelor
Se creează o rutină pentru ieșirea din apă
Ieșirea din apă –
Se creează o rutină pentru duș la finalul lecției de înot
schimbarea
Se creează o rutină pentru schimbarea hainelor
hainelor

10΄

Acomodarea cu
apa
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Teme de discuție

Când suntem în pericol în bazin?
De ce este este important să facem duș înainte și după lecția de
înot?
De ce este important să respectăm regulile pe marginea bazinului și
în apă?
De ce este important să exersăm exercițiile tehnice specifice?
Se va lucra 1/1

Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
siguranței în apă sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Aspecte ale

Cuvinte cheie

Apă – igienă – duș – schimbarea hainelor

Lecția 2: Acomodarea cu apa
Obiectiv: Învățați-i pe sportivi să se comporte și să se miște în siguranță în
vestiar și în bazin: pe marginea bazinului și în apă
Scurtă prezentare:
Discutați despre importanța lecției de înot și regulile de comportament din bazin și din
vestiar. Aplicarea practică a regulilor de bază din vestiar. Aplicarea practică a regulilor
de igienă care preced intrarea în apă și a celor de la sfârșitul lecției de înot.
Familiarizarea cu mediul ambiant – vestiarul, marginea bazinului și bazinul (în apă).
Prezentați regulile de siguranță care se aplică pe marginea bazinului și în apă. Exerciții
practice pe marginea bazinului și în apă
Materiale:
Fotografii cu regulile (în funcție de IQ-ul sportivilor sau de alte aspecte funcționale /
medicale). Baie – chiuvetă cu apă.
Activități alternative:
Identificați regulile pe care le respectați și acasă . Discutați despre importanța
practicării înotului pentru sportivii cu sindrom Down. Mișcări de mâini și/ sau de
picioare în apă
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Conținut

De știut –
informare

Exerciții și indicații metodice
Intrarea în vestiar:
Arătați-le vestiarul și facilitățile
Spuneți-le regulile care se aplică în vestiar

Durată

8΄

Folosirea
vestiarului
De știut –
informare

Adunarea la locul de întâlnire:
Spuneți-le regulile care se aplică la locul de întâlnire

Intrarea în bazin – locul unde așteaptă începerea lecției și
unde își lasă prosoapele; spuneți-le despre spațiul din jurul
bazinului;
De știut –
încălzirea organismului; dușul care precede intrarea în apă:
informare
Mergeți împreună cu ei.
Folosirea dușului
Arătați-le bazinul și facilitățile acestuia.

5΄

10΄

Arătați-le cum și unde să își lase prosopul.
Creați rutina dușului care precede intrarea în bazin.
Cunoașterea marginii bazinului:
Stați împreună pe marginea bazinului și jucați-vă cu apa
Prima experiență
în apă

Arătați-le locul pe unde se intră în apă
Mergeți împreună spre bazin, încet și cu atenție
Intrarea în apă și acomodarea cu apa:
Intrați în apă – demonstrați și executați împreună
Mergeți împreună prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud

Acomodarea cu
apa

Arătați-le ce să facă și cereți-le să execute
Activități suplimentare:
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă –
suflarea apei din căușul palmelor
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă –
bătaie de picioare

Ieșirea din apă – duș – schimbarea hainelor
Se creează o rutină pentru ieșirea din apă
Ieșirea din apă –
Se creează o rutină pentru duș la finalul lecției de înot
schimbarea
Se creează o rutină pentru schimbarea hainelor
hainelor
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5΄

12΄

10΄

Teme de discuție

Când suntem în pericol în bazin?
De ce este este important să facem duș înainte și după lecția de
înot?
De ce este important să respectăm regulile pe marginea bazinului și
în apă?
De ce este important să exersăm exercițiile tehnice specifice?
Se va lucra 1/1

Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile

Apă – igienă – duș – schimbarea hainelor

Lecția 3: Acomodarea cu apa și respirația acvatică
Obiectiv:
Amintiți-vă structurile învățate anterior. Învățarea respirației acvatice
Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și
regulile de igienă. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârstă)
Conținut

Încălzirea

Exerciții și indicații metodice
Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Stați împreună pe marginea bazinului și atingeți apă
cu picioarele
Mergeți spre bazin încet și cu atenție ca să nu
alunecați
Acomodarea cu corpul ud
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Durată

10΄

Suflarea aerului pe suprafața apei – demonstrați și
executați împreună
Suflarea unei sfere mici pe suprafața apei
Scufundări – demonstrați și exersați împreună
Acomodarea cu
Scufundări la perete
apa
Scufundări în diferite combinații și jocuri
Respirația acvatică Activități suplimentare:

30΄

Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă
împreună cu antrenorul și stropiți-vă cu apă
Mers prin apă; luați apă în palme (făcute căuș) și
suflați-o

Timp liber în apă
Ieșirea din apă

Teme de discuție

Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul /
voluntarii / alți sportivi

5΄

Se iese din apă
Se face duș

5΄

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă
cu sportivii
Antrenorul
exercițiile

/

voluntarul

(voluntarii)

demonstrează

toate

Apă – igienă – duș – schimbarea hainelor – respirația acvatică
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Lecția 4: Acomodarea cu apa și plutirea corpului pe apă
Obiectiv: Amintiți-vă structurile învățate anterior. Consolidarea respirației
acvatice. Învățarea plutirii corpului pe apă
Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și
regulile de igienă. Plutirea corpului în culcat facial. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârstă)
Conținut

Exerciții și indicații metodice

Durată

Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Mergeți spre bazin încet și cu atenție ca să nu alunecați
Încălzirea

Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă
Mers prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud

10΄

Scufundări în diferite combinații și jocuri
Plutire în culcat facial – demonstrați și executați împreună
Plutire în culcat facial, cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe
perete – folosiți diferite mijloace plutitoare ajutătoare
Plutire în culcat facial cu sprijin oferit de antrenor / voluntar –
Respirația
folosiți diferite mijloace plutitoare ajutătoare
acvatică
Plutire în culcat facial executată în diferite combinații și jocuri
Plutirea
corpului Activități suplimentare:
Plutire în culcat facial cu sprijin oferit de doi voluntari
pe apă
Plutire în culcat facial cu sprijin oferit de un voluntar; sportivul stă
cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe scara bazinului

Timp liber
în apă
Ieșirea din
apă

Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul / voluntarii /
alți sportivi

Se iese din apă
Se face duș

30΄

5΄

5΄
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Teme de discuție

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apăExperiențele /
emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1

Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă
cu sportivii
siguranței în apă
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Aspecte ale

Cuvinte cheie

Apă – respirația acvatică – plutirea corpului pe apă

Lecția 5: Respirația acvatică și plutirea corpului pe apă
Obiectiv: Amintiți-vă structurile învățate anterior. Consolidarea respirației
acvatice. Învățarea plutirii corpului pe apă
Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și regulile
de igienă. Plutirea corpului în culcat facial.
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârstă și abilitățile sportivilor)
Conținut

Încălzirea

Exerciții și indicații metodice
Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Mergeți spre bazin încet și cu atenție ca să nu alunecați
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă
Mers prin apă

Durată

10΄

Acomodarea cu fața și corpul ud

Respirația
acvatică
Plutirea corpului
pe apă

Scufundări în diferite combinații și jocuri
Plutire în culcat facial – demonstrați și executați
împreună
Plutire în culcat facial, cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe perete – folosiți diferite mijloace plutitoare
ajutătoare
Plutire în culcat facial cu sprijin oferit de antrenor /
voluntar – folosiți diferite mijloace plutitoare ajutătoare
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30΄

Activități suplimentare:
Plutire în culcat facial cu sprijin oferit de doi voluntari
Plutire în culcat facial cu sprijin oferit de un voluntar;
sportivul stă cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe
scara bazinuluil
Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul /
Timp liber în apă voluntarii / alți sportivi
Se iese din apă

Ieșirea din apă

5΄

5΄

Se face duș

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Teme de discuție Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Apă – respirația acvatică – plutirea corpului pe apă

Lecția 6: Acomodarea cu apa și plutirea corpului pe apă
Obiectiv: Amintiți-vă structurile învățate anterior. Consolidarea respirației
acvatice. Învățarea plutirii corpului pe apă
Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și
regulile de igienă. Plutirea corpului în culcat facial. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârstă și abilitățile sportivilor)
Conținut

Încălzirea

Exerciții și indicații metodice
Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Mergeți spre bazin încet și cu atenție să nu alunecați
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă
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Durată
10΄

Mers prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud
Scufundări în diferite combinații și jocuri
Plutire în culcat facial – demonstrați și executați împreună
Plutire în culcat facial, cu brațele întinse, mâinile sprijinite
pe perete – folosiți diferite mijloace plutitoare ajutătoare
Plutire în culcat facial cu sprijin oferit de antrenor /
voluntar – folosiți diferite mijloace plutitoare ajutătoare

Respirația

acvatică
Activități suplimentare:
Plutirea corpului
Plutire în culcat facial cu sprijin oferit de doi voluntari
pe apă
Plutire în culcat dorsal cu sprijin oferit de un voluntar;
sportivul stă cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe scara
bazinului

Timp liber în apă

Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul /
voluntarii / alți sportivi

Ieșirea din apă

Se iese din apă
Se face duș

30΄

5΄

5΄

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Teme de discuție Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
sportivii. Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate
exercițiile
Apă – respirația acvatică – plutirea corpului pe apă

Lecția 7: Respirația acvatică și plutirea corpului pe apă
Obiectiv:
Amintiți-vă structurile învățate anterior. Consolidarea respirației acvatice.
Învățarea plutirii corpului pe apă
Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și regulile
de igienă. Plutirea corpului în culcat dorsal
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
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Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârstă și abilitățile sportivilor)
Conținut

Exerciții și indicații metodice

Durată

Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Mergeți spre bazin încet și cu atenție să nu alunecați
Încălzirea

Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă
Mers prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud

10΄

Scufundări în diferite combinații și jocuri

Respirația
acvatică
Plutirea corpului
pe apă

Plutire în culcat dorsal – demonstrați și executați
împreună
Plutire în culcat dorsal, cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe perete – folosiți diferite mijloace
plutitoare ajutătoare
Plutire în culcat dorsal cu sprijin oferit de antrenor /
voluntar – folosiți diferite mijloace plutitoare
ajutătoare

30΄

Activități suplimentare:
Plutire în culcat dorsal cu sprijin oferit de doi
voluntari
Plutire în culcat dorsal cu sprijin oferit de un
voluntar; sportivul stă cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe scara bazinului
Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul /
voluntarii / alți sportivi

5΄

Timp liber în apă
Ieșirea din apă

Se iese din apă
Se face duș

5΄

Teme de discuție

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă

Aspecte ale
siguranței în apă

Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile

Cuvinte cheie

Apă – respirația acvatică – plutirea corpului pe apă
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Lecția 8: Respirația acvatică și plutirea corpului pe apă
Obiectiv: Consolidarea respirației specifice. Consolidarea plutirii corpului pe
apă (plutire în culcat facial și plutire în culcat dorsal)
Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și
regulile de igienă. Plutirea corpului în culcat dorsal
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârstă și abilitățile sportivilor)
Conținut

Exerciții și indicații metodice

Durată

Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Mergeți spre bazin încet și cu atenție să nu alunecați
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă
Încălzirea

Mers prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud
Exxerciții și jocuri diferite pe care sportivii le preferă

10΄

Scufundări în diferite combinații și jocuri
Plutire în culcat dorsal – demonstrați și executați
împreună
Plutire în culcat dorsal, cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe perete – folosiți diferite mijloace
plutitoare ajutătoare
Respirația acvatică
Plutire în culcat dorsal cu sprijin oferit de antrenor /
Plutirea corpului
voluntar – folosiți diferite mijloace plutitoare
pe apă
ajutătoare
Activități suplimentare:
Plutire în culcat dorsal cu sprijin oferit de doi
voluntari
Plutire în culcat dorsal cu sprijin oferit de un
voluntar; sportivul stă cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe scara bazinului

Timp liber în apă
Ieșirea din apă

30΄

Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul /
voluntarii / alți sportivi

5΄

Se iese din apă
Se face duș

5΄
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Teme de discuție

Aspecte ale
siguranței în apă
Cuvinte cheie

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Apă – respirația acvatică – plutirea corpului pe apă

Lecția 9: Acomodarea cu apa, respirația acvatică și plutirea corpului pe apă
Obiectiv: Consolidarea respirației acvatice. Consolidarea plutirii corpului pe
apă (plutire în culcat facial și plutire în culcat dorsal)
Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și
regulile de igienă. Acomodarea cu apa și respirația acvatică. Plutirea corpului în culcat
facial și-n culcat dorsal. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârstă și abilitățile sportivilor)
Conținut

Încălzirea

Consolidarea
respirației acvatice
Consolidarea plutirii
corpului pe apă

Exerciții și indicații metodice
Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Mergeți spre bazin încet și cu atenție să nu
alunecați
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă
Mers prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud
Exerciții și jocuri diferite pe care sportivii le
preferă
Scufundări în diferite combinații și jocuri
Plutire în culcat facial executată în diferite
combinații și jocuri
Plutire în culcat dorsal executată în diferite
combinații și jocuri
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Durată

15΄

25΄

Activități suplimentare – jocuri dinamice în apă:
Meduza (culcat facial pe apă, cu brațele și picioarele
depărtate)
Meduza (culcat dorsal pe apă, cu brațele și picioarele
depărtate)
Podul – mers prin apă; când sportivul ajunge în
dreptul unui material plutitor, se scufundă, suflă
aerul și revine la suprafață
Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul /
Timp liber în apă
Ieșirea din apă

Teme de discuție
Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

voluntarii / alți sportivi
Se iese din apă
Se face duș

5΄

5΄

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă
cu sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Apă – respirația acvatică – plutirea corpului pe apă

Lecția 10: Acomodarea cu apa, respirația acvatică și plutirea corpului pe apă
Obiectiv: Consolidarea respirației acvatice. Consolidarea plutirii corpului pe apă
(plutire în culcat facial și plutire în culcat dorsal)
Scurtă prezentare:
Regulile de bază în vestiar, regulile de siguranță pe marginea bazinului și în apă și regulile
de igienă. Acomodarea cu apa și respirația acvatică. Plutirea corpului în culcat facial și-n
culcat dorsal. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Mingi. Materiale plutitoare specifice. Jucării plutitoare
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârstă și abilitățile sportivilor)
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Conținut

Încălzirea

Exerciții și indicații metodice

Durată

Intrarea în apă și acomodarea cu apă:
Mergeți spre bazin încet și cu atenție să nu
alunecați
Stând pe marginea bazinului cu picioarele în apă
Mers prin apă
Acomodarea cu fața și corpul ud
Exerciții și jocuri diferite pe care sportivii le

15΄

preferă
Scufundări în diferite combinații și jocuri

Consolidarea
respirației acvatice
Consolidarea plutirii
corpului pe apă

Plutire în culcat facial executată în diferite combinații
și jocuri
Plutire în culcat dorsal executată în diferite
combinații și jocuri
Activități suplimentare – jocuri dinamice în apă:
Meduza (culcat facial pe apă, cu brațele și picioarele
depărtate)
Meduza (culcat dorsal pe apă, cu brațele și picioarele

25΄

depărtate)
Podul – mers prin apă; când sportivul ajunge în
dreptul unui material plutitor, se scufundă, suflă
aerul și revine la suprafață

Timp liber în apă
Ieșirea din apă

Teme de discuție

Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

Mers singur prin apă sau împreună cu antrenorul /
voluntarii / alți sportivi
Se iese din apă
Se face duș

5΄

5΄

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în
apă cu sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate
exercițiile
Apă – respirația acvatică – plutirea corpului pe apă
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Lecția 11: Propulsia
Obiectiv: Învățarea mișcării de picioare craul
Scurtă prezentare:
Mișcarea de picioare craul. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Plută. Materiale plutitoare specifice. Labe de scafandru
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârstă și abilitățile sportivilor)
Folosiți diferite materiale plutitoare (depind de particularitățile sportivilor)
Conținut

Încălzirea

Exerciții și indicații metodice
Acomodarea cu fața și corpul ud
Exerciții și jocuri diferite pentru ca sportivul
să-și consolideze respirația acvatică, plutirea
și alunecarea corpului pe apă

Durată

10΄

Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe perete – demonstrați și executați
împreună

Învățarea mișcării
de picioare craul

Antrenorul / voluntarul asistă sportivul și
demonstrează dacă este necesar
Se pot folosi labe de scafandru pentru învățarea
corectă a mișcării de picioare craul
Se pot folosi materiale plutitoare care să-l ajute pe
sportiv să-și mențină corpul pe apă; materiale
plutitoare sunt folosite în funcție de particularitățile
sportivului și de gradul de învățare a tehnicii
Activități suplimentare:
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile
sprijinite scara bazinului – antrenorul susține

30΄

sportivul (materiale plutitoare pot fi folosite)

Timp liber în apă
Ieșirea din apă

Sportivul este lăsat să facă mișcările pe care le
dorește în apă, singur sau împreună cu alți colegi,
dar este permanent suprvegheat de antrenor /
voluntarii
Se iese din apă
Se face duș
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5΄

5΄

Teme de discuție

Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
sportivii. Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate
exercițiile
Apă – mișcarea de picioare craul

Lecția 12: Propulsia
Obiectiv: Învățarea mișcării de picioare craul

Scurtă prezentare:
Mișcarea de picioare craul. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Plută. Materiale plutitoare specifice. Labe de scafandru
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârstă și abilitățile sportivilor)
Folosiți diferite materiale plutitoare (depind de particularitățile sportivilor)
Conținut
Încălzirea

Învățarea mișcării
de picioare craul

Exerciții și indicații metodice
Acomodarea cu fața și corpul ud
Exerciții și jocuri diferite pentru ca sportivul săși consolideze respirația acvatică, plutirea și
alunecarea corpului pe apă

Durată
10΄

Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe perete – demonstrați și executați împreună
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe o plută – demonstrați și executați împreună
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe o plută – se execută pe toată lungimea
bazinului
Antrenorul / voluntarul asistă sportivul și demonstrează
dacă este necesar
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30΄

Se pot folosi labe de scafandru pentru învățarea
corectă a mișcării de picioare craul
Se pot folosi materiale plutitoare care să-l ajute pe
sportiv să-și mențină corpul pe apă; materiale
plutitoare sunt adaptate particularităților sportivului și
gradul de învățare a tehnicii
Activități suplimentare:
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe antrenor – antrenorul îl ajută pe sportiv să
se deplaseze prin apă (materiale plutitoare pot fi
folosite)

Timp liber în apă
Ieșirea din apă

Sportivul este lăsat să facă mișcările pe care le dorește
în apă, singur sau împreună cu alți colegi, dar este
permanent suprvegheat de antrenor / voluntarii

5΄

Se iese din apă
Se face duș

5΄

Teme de discuție

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă

Aspecte ale
siguranței în apă

Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă cu
sportivii

Cuvinte cheie

Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Apă – mișcarea de picioare craul

Lecția 13: Propulsia
Obiectiv: Învățarea mișcării de picioare craul
Scurtă prezentare:
Mișcarea de picioare craul. Exerciții practice / Jocuri în apă
Materiale:
Plută. Materiale plutitoare specifice. Labe de scafandru
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Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârstă și abilitățile sportivilor)
Folosiți diferite materiale plutitoare (depind de particularitățile sportivilor)
Conținut

Exerciții și indicații metodice

Durată

Acomodarea cu fața și corpul ud
Încălzirea

Exerciții și jocuri diferite pentru ca sportivul să-și
consolideze respirația acvatică și plutirea

10΄

Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile

Învățarea mișcării
de picioare craul

sprijinite pe perete –
împreună
Bătăie de picioare craul
sprijinite pe o plută –
împreună
Bătăie de picioare craul
sprijinite pe o plută – se
bazinului

demonstrați și executați
cu brațele întinse, mâinile
demonstrați și executați
cu brațele întinse, mâinile
execută pe toată lungimea

Antrenorul
/
voluntarul
asistă
sportivul
și
demonstrează dacă este necesar
Se pot folosi labe de scafandru pentru învățarea

30΄

corectă a mișcării de picioare craul
Activități suplimentare:
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe un antrenor – antrenorul îl deplasează pe
sportiv prin apă (materiale plutitoare pot fi folosite)
Bătăie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile

Timp liber în apă
Ieșirea din apă

sprijinite pe plută – antrenorul îl deplasează pe sportiv
prin apă (materiale plutitoare pot fi folosite)
Sportivul este lăsat să facă mișcările pe care le dorește
în apă, singur sau împreună cu alți colegi, dar este
permanent suprvegheat de antrenor / voluntarii
Se iese din apă
Se face duș

5΄
5΄

Teme de discuție

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă

Aspecte ale
siguranței în apă

Se va lucra 1/1. Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt)
întotdeauna în apă cu sportivii. Antrenorul / voluntarul (voluntarii)
demonstrează toate exercițiile

Cuvinte cheie

Apă – mișcarea de picioare craul
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Lecția 14: Propulsia
Obiectiv: Învățarea mișcării de picioare spate
Scurtă prezentare:
Mișcarea de picioare spate. Exerciții practice în apă
Materiale:
Plută. Materiale plutitoare specifice. Labe de scafandru
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârstă și abilitățile sportivilor)
Folosiți diferite materiale plutitoare (depind de particularitățile sportivilor)
Conținut
Încălzirea

Exerciții și indicații metodice
Acomodarea cu fața și corpul ud

Durată
5΄

Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe
perete – demonstrați și exersați împreună

Învățarea
mișcării
de picioare
spate

Timp liber
în apă
Ieșirea
din apă

Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe
o plută – demonstrați și exersați împreună
Antrenorul / voluntarul asistă sportivul și demonstrează dacă
este necesar
Se pot folosi labe de scafandru pentru învățarea corectă a
mișcării de picioare spate
Se pot folosi materiale plutitoare care să-l ajute pe sportiv să-și
mențină corpul pe apă; materialele plutitoare sunt folosite în
funcție de particularitățile sportivului și de gradul de învățare a
tehnicii
Bătaie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile sprijinite peo plută – mișcarea este exersată pe distanțe diferite
Activități suplimentare:
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe
scare bazinului – antrenorul îl ajută pe sportiv să se deplaseze
prin apă (materiale plutitoare pot fi folosite)
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile sprijinite pe
plută – antrenorul îl ajută pe sportiv să se deplaseze prin apă
(materiale plutitoare pot fi folosite)

35΄

Sportivul este lăsat să facă mișcările pe care le dorește în apă,
singur sau împreună cu alți colegi, dar este permanent
suprvegheat de antrenor / voluntarii

5΄

Se iese din apă
Se face duș

5΄
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Teme de
discuție

Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în
apă cu sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate
exercițiile
Apă – mișcarea de picioare craul – mișcarea de picioare spate

Lecția 15: Propulsia
Obiectiv: Învățarea mișcării de picioare spate
Scurtă prezentare:
Mișcarea de picioare spate. Exerciții practice în apă
Materiale:
Plută. Materiale plutitoare specifice. Labe de scafandru
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârstă și abilitățile sportivilor)
Folosiți diferite materiale plutitoare (depind de particularitățile sportivilor)
Conținut
Încălzirea

Exerciții și indicații metodice
Acomodarea cu fața și corpul ud

Durată
5΄

Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe perete – demonstrați și exersați împreună
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe o plută – demonstrați și exersați împreună

Învățarea mișcării
de picioare spate

Antrenorul / voluntarul asistă sportivul și demonstrează
dacă este necesar
Se pot folosi labe de scafandru pentru învățarea corectă
a mișcării de picioare spate
Se pot folosi materiale plutitoare care să-l ajute pe
sportiv să-și mențină corpul pe apă; materialele
plutitioare sunt folosite în funcție de particularitățile
sportivului și de gradul de învățare a tehnicii
Bătaie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe-o plută – mișcarea este exersată pe distanțe
diferite
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35΄

Activități suplimentare:
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe un antrenor – antrenorul îl ajută pe sportiv
să se deplaseze prin apă (materiale plutitoare pot fi
folosite)
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe plută – partenerul trage pe sportiv prin
apă (materiale plutitoare pot fi folosite)
Sportivul este lăsat să facă mișcările pe care le dorește
în apă, singur sau împreună cu alți colegi, dar este
permanent suprvegheat de antrenor / voluntarii

Timp liber în apă

Se iese din apă
Se face duș

Ieșirea din apă

Teme de discuție

Aspecte ale
siguranței în apă

Cuvinte cheie

5΄
5΄

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă
Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă
cu sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile
Apă – mișcarea de picioare craul – mișcarea de picioare spate

Lecția 16: Propulsia
Obiectiv: Învățarea mișcării de picioare spate
Scurtă prezentare:
Mișcarea de picioare spate. Exerciții practice în apă
Materiale:
Plută. Materiale plutitoare specifice. Labe de scafandru
Activități alternative:
Folosiți diferite exerciții și jocuri (depind de vârstă și abilitățile sportivilor)
Folosiți diferite materiale plutitoare (depind de particularitățile sportivilor)
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Conținut
Încălzirea

Exerciții și indicații metodice

Durată

Acomodarea cu fața și corpul ud

5΄

Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe perete (demonstrați numai dacă este
necesar)
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe o plută
Antrenorul
/
voluntarul
asistă
sportivul
și
demonstrează dacă este necesar
Se pot folosi labe de scafandru pentru învățarea
corectă a mișcării de picioare spate

Învățarea mișcării
de picioare spate

Se pot folosi materiale plutitoare care să-l ajute pe
sportiv să-și mențină corpul pe apă; materialele
plutitoare sunt folosite în funcție de particularitățile
sportivului și de gradul de învățare a tehnicii
Bătaie de picioare craul cu brațele întinse, mâinile

35΄

sprijinite pe-o plută – mișcarea este exersată pe
distanțe diferite
Activități suplimentare:
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe un antrenor – antrenorul îl ajută pe sportiv
să se deplaseze prin apă (materiale plutitoare pot fi
folosite)
Bătăie de picioare spate cu brațele întinse, mâinile
sprijinite pe plută – antrenorul îl deplasează pe sportiv
prin apă (materiale plutitoare pot fi folosite)

Timp liber în apă
Ieșirea din apă

Sportivul este lăsat să facă mișcările pe care le
dorește în apă, singur sau împreună cu alți colegi, dar
este permanent suprvegheat de antrenor / voluntarii

5΄

Se iese din apă
Se face duș

5΄

Teme de discuție

Experiențele / emoțiile trăite în apă de sportiv
Exercițiile și activitățile preferate de sportiv în apă

Aspecte ale
siguranței în apă

Se va lucra 1/1
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) este (sunt) întotdeauna în apă
cu sportivii
Antrenorul / voluntarul (voluntarii) demonstrează toate exercițiile

Cuvinte cheie

Apă – mișcarea de picioare craul – mișcarea de picioare spate
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Galerie de lecții în practică!
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