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Abstract. Practiced in educational institutions
but also in leisure, sport became a profession
requiring not only active involvement but also
participation to the show offered by him, thus
having a large social area. Purpose. Emphasizing
the importance of sport as a primary approach of
social integration for people with mental
disabilities. Methods. We analyzed the
specialized literature using bibliographic study
and we identified a total of 23 references from
which we selected a number of 12 bibliographic
materials that were representative to bring an
additional argument to the importance of sport as
a primary approach of social integration of
persons with mental disabilities. In terms of form
documents were consulted books and journals,
various graphic and electronic information sources
(internet). Results. Bibliographic references cited
support the idea of the importance of social
integration of people with mental disabilities
through sports and they are addressing different
aspects that together provide an overview of the
complexity of this process, emphasizing the
necessity to develop the right environment, both
in terms of material and human resources, to
achieve this goal in optimal conditions.
Discussions. Scientific research results and
practical experience have shown the importance
of exercise practice in general, and sport,
especially for people with disabilities, which leads
to the idea that the state, society must give more
importance to the role of sport in his social policy
and strategy regarding the protection of persons
with disabilities.

Rezumat. Sportul, ca fenomen social, devine
din ce în ce mai important în societăţile moderne,
în condiţiile în care tot mai mulţi oameni îl
practică, se documentează despre sport sau îl
privesc ca spectatori. Practicat în instituţiile de
învăţământ, dar şi în timpul liber, sportul a devenit
o profesie însemnând nu numai implicarea activă
ci şi participarea la spectacolul oferit de acesta,
având aşadar o largă arie socială.
Scop. Accentuarea importanţei sportului ca
modalitate principală de integrare socială a
persoanelor cu dizabilitate mintală. Metode. Am
analizat literatura de specialitate folosind metoda
studiului bibliografic şi am identificat un număr de
23 de referinţe bibliografice din care am selectat
un număr de 12 materiale bibliografice care au fost
reprezentative pentru a aduce un argument în plus
importanţei sportului ca modalitate principală de
integrare socială a persoanelor cu dizabilitate
mintală. Din punct de vedere al formei
documentelor consultate acestea au fost: cărţi şi
reviste, diferite documente grafice şi surse de
informare electronică (internet).
Rezultate. Referinţele bibliografice citate susţin
ideea importanţei integrării sociale a persoanelor
cu dizabilitate mintală prin intermediul sportului şi
abordează diferite aspecte care împreună oferă o
imagine de ansamblu asupra complexităţii acestui
proces, accetuând necesitatea dezvoltării unui
mediu adecvat, atât din punct de vedere material
cât şi al resurselor umane, realizării în condiţii
optime a acestui deziderat. Discuţii. Rezultatele
cercetărilor ştiinţifice şi experienţa practică au
demonstrat importanţa practicării exerciţiului fizic,
în general, şi a sportului, în special, pentru
persoanele cu dizabilităţi, ceea ce conduce la ideea
că statul, societatea trebuie să acorde o mai mare
importanţă rolului sportului în politica sa socială şi
în strategia privitoare la protecţia persoanelor cu
dizabilităţi.
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Introducere
Ca fiinţă socială, omul este dependent de semenii săi. Această dependenţă se manifestă
prin ajutor, posibilitatea de a comunica şi coopera, ceea ce dă naştere la sentimente de
apartenenţă şi solidaritate umană, precum şi la sentimentul de securitate a individului.
Sportul este un complex fenomen social, una din marile realităţi constructive ale
societăţii de azi − Tudor Vianu.
Sportul, ca fenomen social, devine din ce în ce mai important în societăţile moderne, în
condiţiile în care tot mai mulţi oameni îl practică, se documentează despre sport sau îl privesc ca
spectatori. Practicat în instituţiile de învăţământ, dar şi în timpul liber, sportul a devenit o
profesie însemnând nu numai implicarea activă ci şi participarea la spectacolul oferit de acesta,
având aşadar o largă arie socială. Nu trebuie omis faptul că nivelul de practicare a exerciţiilor
fizice, respectiv a sportului, reprezintă un indicator principal al stării de sănătate a societăţii.
Sportul, graţie dimensiunilor sale socio-culturale, oferă practicanţilor o ocazie unică de a
cunoaşte alţi oameni, de a comunica şi coopera cu ei, de asumare a unor roluri diferite, de
dobândire a unor atitudini morale (toleranţa, respectul faţă de ceilalţi etc.), de acceptare a
atitudinilor legate de activitate (care contribuie la dezvoltarea personalităţii), de trăire a unor
emoţii mai greu de resimţit în alte sfere ale vieţii, de acceptare a unor elemente pozitive ale
stilului de viaţă (ex: în alimentaţie, repaus etc.), de adaptare la obiectivul propus (prin cooperare,
coeziune şi altele) etc. [1]
Procesul de modelare socială a omului prin sport se desfăşoară pe parcursul întregii vieţi.
Prin formele sale de practicare, sportul este accesibil întregii societăţi (sport pentru toţi,
sport de performanţă şi sport adaptat); la început contribuie la socializarea copilului prin
experimentarea diferitelor roluri în cadrul jocurilor; la vârstnici favorizează menţinerea sau
restabilirea contactului cu societatea; prin sport persoanele cu nevoi speciale reuşesc să-şi
depăşească limitele prin recunoaştere socială [2]; şi nu în ultimul rând practicarea sportului oferă
subiectului mijloace eficiente de relaxare activă alături de prieteni.
Particularităţi psihomotrice ale persoanelor cu dizabilitate mintală
Modalitatea cea mai răspândită şi cea mai facilă de clasificare a deficienţei mintale este
după valoarea coeficientului de inteligenţă (CI). [3]
Conform acestui criteriu Radu, Gh. (1999) propune următoarea clasificare a deficienţei
mintale: [4]
deficienţă mintală uşoară (CI = 65-74);
deficienţă mintală moderată (CI = 50-64);
deficienţă mintală severă (CI = 30-49);
deficienţă mintală profundă (CI = <29).
Trebuie menţionat faptul că testele de stabilire a coeficientului de inteligenţă se aplică, în
general, în mod diferit de la o ţară la alta, neexistând, o unitate a punctelor de vedere în privinţa
acestei probleme. Specialiştii în domeniu afirmă că este foarte greu de stabilit o asemenea
"baterie de teste" unitară la nivel internaţional, date fiind condiţiile de viaţă atât de diferite ale
persoanelor cu dizabilitate mintală. [5]
Particularităţile psihomotrice ale persoanelor cu dizabilitate mintală:
dificultăţi în efectuarea mişcărilor fundamentale, în special în ceea ce priveşte
coordonarea mişcărilor (coordonare oculo-motorie, auditiv-verbală);
nivel scăzut de dezvoltare a calităţilor motrice, fapt care contribuie la alterarea calităţii
mişcărilor;
dificultatea sau imposibilitatea de a comunica sentimente, atitudini sau emoţii prin gesturi
adecvate;
creştere excesivă în greutate cu repercursiuni asupra biomecanicii mişcărilor şi
echilibrului; [6]
dificultăţi în efectuarea mişcărilor datorită alterării tonusului muscular (de obicei
hiperkinezie);
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dificultăţi în orientarea şi organizarea temporală manifestate prin incapacitatea de a
percepe intervale de timp sau de a ordona succesiunea evenimentelor;
probleme respiratorii (dificultăţi în derularea actului respirator, dificultăţi de ritm şi
control al respiraţiei);
dificultăţi în percepţia formei, manifestate prin nerecunoaşterea unei anumite forme dacă
poziţia ei este schimbată sau prin dificultăţi în recunoaşterea şi învăţarea literelor; [7]
tulburări la nivelul schemei corporale care duc la dificultăţi manifestate pe plan perceptiv,
motric şi relaţional;
dificultăţi în însuşirea scrisului şi cititului; [8]
capacitate redusă de concentrare şi instabilitatea atenţiei.
Aspecte ale integrării persoanelor cu dizabilitate mintală prin sport
Teoria învăţării sociale a demonstrat că socializarea se face cel mai bine în mediul
sportului. Practicarea activităţilor fizice şi sportului a creat premisele dezvoltării acestui mediu,
recunoscut ca favorabil socializării. [9]
Prin practicarea sportului, persoanele cu deficienţă mintală au ocazia să experimenteze
situaţii de viaţă inedite, să dobândească un grad sporit de autonomie şi să aibă acces la noi
activităţi culturale ce favorizează integrarea socială.
Efectele practicării exerciţiilor fizice de către persoanele cu deficienţă mintală pot fi
grupate pe trei niveluri: [10]
◊ pe planul interacţiunii sociale, prin beneficiile aduse de interacţiunea cu semenii;
◊ pe planul imaginii de sine, prin creşterea încrederii în forţele proprii;
◊ pe planul condiţiei fizice, prin ameliorarea factorilor biologici.
Socializarea prin sport vizează, în egală măsură, individul şi grupul, oferind o multitudine
de beneficii tuturor celor care practică sportul fie că sunt copii, tineri, adulţi, persoane cu
dizabilităţi sau vârstnici, contracarând apariţia unor probleme de natură medicală, psihologică,
sociologică etc.
Influenţa pe care o are sportul asupra persoanelor cu dizabilităţi este multiplă: [11]
îmbunătăţeşte şi menţine starea de sănătate;
constituie, prin mijloacele sale, elemente de recuperare, imediată şi de durată;
favorizează educaţia sub multiple aspecte şi dezvoltă personalitatea individului;
oferă posibilitatea stabilirii şi menţinerii unor contacte inter-umane atât între membrii
categoriei defavorizate cât şi cu membrii valizi;
constituie mijlocul cel mai facil de integrare în societate;
conduce la formarea unei opinii corecte, reale despre persoana cu dizabilităţi, necesară
membrilor comunităţii pentru a-i înţelege şi a-i accepta;
egalizează şansele la viaţă, la o activitate socio-profesională normală;
prin mijloacele sale oferă posibilităţi de dezvoltare a unor abilităţi necesare traiului de zi
cu zi, făcând astfel posibilă scăderea numărului însoţitorilor, la fel ca şi timpul acordat de către
aceştia pentru ajutor să fie mai mic;
educă spiritul de fair-play, respectul şi înţelegerea pentru semeni;
constituie un mijloc eficace al terapiei ocupaţionale;
contribuie la cunoaşterea şi dezvoltarea unor relaţii de prietenie cu alte persoane cu
dizabilităţi pe plan internaţional.
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Concluzii
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi experienţa practică au demonstrat importanţa
practicării exerciţiului fizic, în general, şi sportului, în special, pentru persoanele cu dizabilităţi,
ceea ce conduce la ideea că statul, societatea trebuie să acorde o mai mare importanţă rolului
sportului în politica sa socială şi în strategia privitoare la protecţia persoanelor cu dizabilităţi.
Creşterea nivelului de independenţă şi o integrare socială deplină a persoanelor cu
dizabilităţi, rămân deocamdată doar nişte deziderate. Din păcate, în absenţa unui mediu fizic
complet accesibilizat şi a aplicării eficiente a legislaţiei adoptate de Statul Român, precum şi a
neimplicării suficiente a societăţii civile în sprijinirea cauzelor persoanelor cu dizabilităţi, poate
apărea eşecul de integrare socială ce atrage după sine apariţia la aceste persoane a sentimentelor
de inutilitate, frustrare, neputinţă, marginalizare.
Nu trebuie neglijat faptul că aderarea
României la Uniunea Europeană în 2007 a deschis noi perspective, noi abordări ale problematicii
persoanelor cu nevoi speciale, atât Statul Român cât şi societatea civilă fiind nevoite să
întreprindă o serie de măsuri în vederea alinierii la standardele ridicate ale democraţiilor
europene. Societatea a parcurs un lung drum în ceea ce priveşte atitudinea faţă de persoanele cu
dizabilităţi. Studierea trecutului ne oferă oportunitatea reflectării asupra ceea ce dorim să
dezvoltăm în viitor: o atitudine deschisă, constructivă, de acceptare necondiţionată faţă de aceste
persoane, o societate în care se oferă fiecărei persoane şansa unei existenţe decente. [12] În
sprijinul promovării sportului ca mijloc de integrare socială pentru persoanele cu dizabilităţi,
anual, atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional se desfăşoară numeroase competiţii
destinate persoanelor cu dizabiltăţi.
De departe cel mai important eveniment sportiv al anului au fost Jocurile Mondiale de
Vară Special Olympics 2011 care s-au desfăşurat la Atena în periaoda 25 iunie – 4 iulie. La acest
eveniment au participat peste 7000 de sportivi Special Olympics din peste 180 de ţări, care au
concurat la 22 de discipline sportive, arătând lumii potenţialul nelimitat pe care-l au persoanele
cu dizabilităţi intelectuale. România a fost reprezentată de o delegaţie formată din 50 de sportivi
și antrenori. Sportivii Special Olympics din România au concurat la şase discipline: atletism,

baschet unificat, fotbal unificat, bocce, gimnastică artistică și tenis de masă şi s-au întors acasă
cu 21 de medalii: 5 de aur, 9 de argint şi 7 de bronz.
Bibliografie
1. Dragnea, CA, Mate-Teodorescu, Silvia, 2002, Teoria sportului, Editura FEST, Bucureşti,
p.28,
2. Dragnea, A şi colab, 2000, Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Cartea Şcolii,
Bucureşti, p.98,
3. Marcu, V şi colab, 2007, Vademecum de psihopedagogie specială, Editura Universităţii
din Oradea, p.105,
4. Negulescu, I, 2006, Integrarea socială prin practicarea sportului şi activităţilor fizice
adaptate, Note de curs, Bucureşti, p.19,
5. Dan, Mirela, 2007, Activităţi fizice şi sportive pentru persoane cu handicap, Note de curs,
Arad, p.28,
6. Teodorescu, Silvia, Bota, Aura, Stănescu, Monica, 2007, Activităţi fizice adaptate pentru persoanele cu deficienţe senzoriale, mintale şi defavorizate social, Editura
Printech, Bucureşti, p.145-146,
4

VOL. 17/ NR 28/ 2011

REVISTA ROMÂNĂ DE KINETOTERAPIE

7. Negulescu, I. 2006, Integrarea socială prin practicarea sportului şi activităţilor fizice
adaptate, Note de curs, Bucureşti, p.21,
8. Turcu, CT., Dulceanu, CR., 2009, Didactica sportului adaptat, Editura Solness,
Timişoara, p.70,
9. Popa, Florica, 2005, Efecte ale practicării activităţilor fizice şi sportului, Conferinţa
Ştinţifică Internaţională în Domeniul Ştiinţei Sportului, Ediţia a XIV-a - Performanţa
sportivă de vârf, între ipoteze şi confirmări, Bucureşti,
10. Teodorescu, Silvia, Bota, Aura, Stănescu, Monica, 2007, Activităţi fizice adaptate pentru persoanele cu deficienţe senzoriale, mintale şi defavorizate social, Editura
Printech, Bucureşti, p.149,
11. *** Comitetul Naţional Paralimpic Român, Programul naţional de sport pentru persoane
cu handicap - Revigorarea III, http://npc.org.ro/programe.html, p.4
12. Boca, IC. 2008, Importanţa îmbinării kinetoterapiei şi terapiei ocupaţionale în
îmbunătăţirea funcţională a pacientului paraplegic, Lucrare de licenţă, Oradea, p.73

5

