
Alaturi de copiii nostril catre 

performanta in sah

Alina Gherghisan – Psiholog sportiv.



DEZVOLTAREA SPORTIVĂ



Dezvoltarea sportivă

Varsta 10 15 20 25 30 35

Dezvoltare sportiva Inițiere Dezvoltare Elita/Performanta Discontinuitate

Inițiere Motivație: interes

Cognitiv: Înțelegerea rolurilor, a importanței regulilor, înțelegere 

abstractă

Dezvoltare Formarea și asumarea identității

Elită/Performanț

ă

Perfecționare

Formarea și asumarea rolului

Discontinuitate Asumarea noilor roluri



Dezvoltarea sportivă

Varsta 10 15 20 25 30 35

Dezvoltare sportiva Inițiere Dezvoltare Elita/Performanta Discontinuitate

Dezvoltare
psihologica Copilarie

Puberta
te Adolescenta Adult

Copilarie Joc/joacă

Plăcerea activității

Pubertate Feedback si evaluare

Dezvoltarea voinței

Construirea imaginii de sine și creșterea numărului de interese

Nevoia de afirmare și confirmare

Adolescență Nevoia de individualizare

Concepția despre lume și viață se modifică, apărând nevoia de 

socializare a aspirațiilor

Adult Nevoia de realizare si autorealizare

Nevoia de a fi, de a deveni si de a se desavarsi



Dezvoltarea sportivă

Varsta 10 15 20 25 30 35

Dezvoltare sportiva Inițiere Dezvoltare Elita/Performanta Discontinuitate

Dezvoltare 
psihologica Copilarie

Puberta
te Adolescenta Adult

Dezvoltare psiho-
sociala

Parinti
Prieteni

Rude

Prieteni
Antrenor

Parinti
Partener
Antrenor

Familie
(Antrenor)

Prieteni

Rolul factorului social

Copilarie Inducerea participării active și conștiente

Insuflarea nevoii de implicare

Pubertate 

Adolescență

Suport emoțional

Suport motivațional

Disciplină

Adult Respectarea nevoii de libertate și individualizare

Acordarea de suport in caz de discontinuitate



Dezvoltarea sportivă

Varsta 10 15 20 25 30 35

Dezvoltare sportiva Inițiere Dezvoltare Elita/Performanta Discontinuitate

Dezvoltare 
psihologica Copilarie

Puberta
te Adolescenta Adult

Dezvoltare psiho-
sociala

Parinti
Prieteni

Rude

Prieteni
Antrenor

Parinti
Partener
Antrenor

Familie
(Antrenor)

Prieteni

Inițiere Dezvoltare multilaterală

Participare activă și conștientă

Dezvoltare Specializare

Varietate

Participare activă și conștientă

Elită/Performanț

ă

Discontinuitate

Suport sistemic și individualizat

Modelare

Participare activă și conștientă
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Varsta
Fete

0-6 ani 6-8 ani 8-11 ani 11-15 ani
15-19 ani+/- 19 - 23 ani +/- 23 ani +/- 23 ani +/-

Baieti

6-9 ani 9-12 ani 12-16 ani

Faza

Placere/
Dezvoltare motrica

Dezvoltarea 
abilitatilor

Dezvoltarea
fiziologica si

psihologica

Dezvoltare fiziologica si competitiva
Dezvoltare
competitiva

Performanta

Dezvoltarea

abilitatilor

Dezvoltarea

abilitatilor
fundamentale

Abilitati sportive
fundamentale Abilitati generale

canotaj
Tehnici specifice in conditii de cursa/concurs Rafinarea tehnicilor

Abilitati in barca

Focusul

antrenament

ului dpdv 

psihologic

Joaca Placere
Dezvoltarea
abilitatilor

Dezvoltarea 
rezistentei 

generale 
d

pdv psihologic

Dezvoltarea abilitatilor specifice dpdv psihologic

Imbunatatirea si mentinerea 
capacitatilor 

psihologice



Contribuție, 
sens suprem

Fericire, împlinire, 
dezvoltare continuă, 

perfecționare

Nevoi de autorealizare și 
dezvoltare personală

Realizare profesională, sens

Nevoi de recunoaștere socială

(stimă și statut)

Nevoi sociale și de apartenență

(social, respect)

Siguranță și securitate personală

Nevoi fiziologice

(apă, hrană, adăpost, etc.)



Primul contact cu 

activitatea sportivă (0-6 

ani)

Atitudine: Dacă copilul dezvoltă o atitudine pozitivă, va 

avea mai multă energie, mai mult curaj și plăcere și, 

implicit, va avea mai mult succes.

Imaginație: La vârsta aceasta, imaginația copilului e vie. 

Încurajând un copil să se imagineze pozitiv în sport, acesta 

va experimenta mai multă plăcere și va fi mai inspirat, 

creativ și capabil.

Elemente-cheie:

Sportivi: Înțelegerea succesului în termeni de efort și 

plăcere.

Antrenori: 

Conexiune personală cu fiecare sportiv.

Centrarea pe a le oferi o experiență pozitivă cu fiecare 

antrenament sau concurs.

Victorii mici în tot ceea ce fac.

Totul se reduce la distracție și plăcere.

A se evita conceptele de talent sau rezultat.

Parinți: Pozitiv, pozitiv, pozitiv!!! Părinții trebuie să fie 

principalii fani ai copilului indiferent de rezultat.

Principii:

➢ Sportul este distractiv și 

plăcut. Este o formă de joc și 

joacă.

➢ Sportul reprezintă zona de 

exprimare, expresie și 

descărcare.

➢ Mediul sportiv este securizant, 

plăcut și asigură noutate, joacă 

și provocări.

➢ În sport este loc pentru toată 

lumea. Orice realizare este 

recunoscută, lăudată și 

sărbătorită.



Elemente cheie în funcție de etapa 

de pregătire
Precompetițional Activități centrate pe plăcere și succes

Atenția se va centra pe a se simți bine și 

pe a-și face prieteni.

Atenția copilului este centrată pe aspectele 

pozitive ale participării la activitățile 

sportive.

Copilul trebuie încurajat să se imagineze 

distrându-se.

Competițional Mesaje precum: ”Știu că poți!”; ”Bucură-

te de ceea ce faci!”; ”Simte-te bine!”; 

”Distrează-te cu colegii și fă-ți prieteni!”; 

”Concursul asta este pentru a încerca și 

altceva!”

Post-competitional Ti-a placut?  Crezi că ai făcut tot ce ai 

putut?  Ai făcut bine?  

Încurajarea jocului.

Încurajarea copilului să-și încurajeze 

colegii.



Aspecte emoționale ale copiilor 

cu vârste cuprinse între 3-7 ani
Aspecte emoționale:

- Colectivul generează emoții comune: contagiune 

emoțională

- Emoții de mândrie (dilatarea identității)

- Stări de vinovăție

- Patriotismul

- Socializarea planurilor afective: cooperare/competiție; 

altruism/egoism; agresivitate

Dificultăți emoționale:

- Sentimente de nesiguranță

- Negativismul ca formă de dezadaptare (neconcordanța 

dintre curiozitate, dorință de joc și creșterea situațiilor de 

frustrare și de interdicție)

- Negativismul ca formă de inadaptare (indiferență, fugă sau 

refuz)

- Anxietatea și teama – situații imaginare sau reale

- Teama de abandon

trebuință de joc

• Antrenorul are un rol fundamental 

în dezvoltarea conștiinței morale a 

copilului.

• Antrenorul se substituie părintelui.

• Antrenorul este parte din jocul 

copilului.

Jocul vehiculează experiențele atât 

pozitive, cât și negative. Adultul are un 

rol de securizare în joc.

Expansiunea personalității copilului se 

produce prin joc, unde se conturează și 

motivul plăcerii ca element esențial în 

dinamizarea jocului.



Contactul fundamental cu activitatea 

sportivă (f 6-8 ani, b 6-9 ani)

Elemente cheie:

Sportivi: Multilateralitate. Plăcere. 

Discutarea experiențelor.

Antrenori: Crearea unui mediu din 

care sportivii vor să facă parte.

Dezvoltarea plăcerii practicării 

activităților fizice. Dezvoltarea dorinței 

pentru sport.

Încurajărea interacțiunii cu colegii.

Modificarea regulilor astfel incât toată 

lumea să se bucure și să aibă succes.

Încurajarea efortului, progresului, 

învățării și bucuriei.

Părinți: Încurajarea plăcerii, efortului 

și creativității.

În această etapă, copiii sunt motivați de 

interacțiunea cu alți copii și de oportunitatea 

de a se distra prin practicarea de activități 

fizice. În această etapă pot înțelege atât 

activitățile structurate, cât și pe cele 

nestructurate.

Principii:

➢ În această etapă se pun bazele stimei de 

sine și ale conștiinței de sine (a percepe, a 

gândi, a simți, a acționa).

➢ Pot fi introduse elementele de bază de 

etică (fair-play, efort colectiv, sportivitate) 

și regulile de bază ale sportului practicat.

➢ Dezvoltarea capacității decizionale, a 

comportamentului și a abilităților sociale.



Elemente cheie în funcție de etapa 

de pregătire
Precompetițional Varietate de activități.

Diferitele tipuri de activități sunt prezentate într-o manieră 

pozitivă.

Accentuarea plăcerii de a face lucruri împreună.

Explicarea regulilor de bază și a principiilor de fair-play.

Competițional Oferirea oportunității de a participa în diferite tipuri de activități.

Încurajarea efortului și a creativității.

Introducerea mesajelor de încurajare.

Încurajarea perspectivei pozitive.

Încurajarea copiilor de a mai încerca o dată după succes și 

greșeală.

Accentul pe efort comun și fair-play.

Post-competitional Te-ai distrat? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce-ai învățat astăzi? 

Stimularea creativității.



Învățăm să ne antrenăm (f 8-11 ani, 

b 9-12 ani)
Dezvoltarea responsabilității în antrenament  și competiție și accentuarea plăcerii efortului. 

Încurajarea acceptării greșelilor și resemnificare lor ca oportunitate de învățare. Accentul se 

va pune pe etică și valorizarea respectării aspectelor etice indiferent de rezultat.

Dezvoltarea plăcerii activității cu ceilalți și dezvoltarea pasiunii pentru sport.

• Principii:

➢ În această etapă se pun bazele stimei de sine și ale conștiinței de sine (a percepe, a gândi, 

a simți, a acționa).

➢ Pot fi introduse elementele de bază de etică (fair-play, efort colectiv, sportivitate) și 

regulile de bază ale sportului practicat.

➢ Dezvoltarea capacității decizionale, a comportamentului și a abilităților sociale.

Elemente cheie:

Sportivi: Efortul din pregătire se va reflecta în îmbunătățirea performanțelor.

Antrenori: Accentul se va pune pe acceptarea efortului, respectului, plăcerii și jocului; 

precum și pe plăcerea lucrului în echipă și a respectului mutual. Accentul se va pune pe 

procesul de performanță, NU pe rezultat.

Părinți: Rol suportiv. Accentul se pune pe performanță, NU pe rezultat.



Elemente cheie în funcție de etapa 

de pregătire
Precompetițional Educare în ceea ce privește bazele stabilirii de obiective.

Învățarea principalelor tehnici de control ale activării.

Perspectivă pozitivă asupra performanței. Accentul se va pune pe 

efort și nu pe rezultat.

Competițional Introducerea concentrării atenției pe elementele corecte.

Crearea de ancore.

Gândire și dialog interior +.

Introducerea conceptului de lucru în echipă, spirit de echipă și 

respect.

Post-competitional Reflectare asupra performanței. 

”Ți-a plăcut la concurs?” ” Ce ți-a plăcut cel mai mult?”

”Cum crezi că te-ai descurcat?” ”Ce ai făcut foarte bine?” 

”Crezi că avem lucruri de îmbunătățit?”

Încurajarea sportivului să vizualizeze cel puțin un lucru bun pe 

care l-a făcut în concurs.

Întărirea abilităților mentale și creștera încrederii.

Accent pe elementele pozitive și pe elementele de progres.



Aspecte emoționale ale copiilor 

cu vârste cuprinse între 7-11 ani

Aspecte emoționale:

- Stimularea competitivității prin stimularea creativității

- Nevoia resemnificării eșecului

- Formarea de trăiri complexe dificil de gesionat

- Dezvoltarea voinței

- Construirea imaginii de sine și creșterea numărului de 

interese

- Nevoia dedicării/specializării într-o anumită zonă

Dificultăți emoționale:

- Teama de respingere

- Teama de eșec

- Anxietate, ticuri, fobii, panică, tulburări de somn

învățare, asimilare, evaluare

• Antrenorul are un rol important în 

stabilirea echilibrului dintre 

realitatea interioară a sportivului și 

realitatea exterioară prin evaluare 

și feedback.

• Antrenorul trebuie să manifeste 

acceptare și înțelegere, dar și un 

control activ.

• Antrenorul are un rol important în 

procesul de introiectare a valorilor 

morale.

Interesul pentru joc rămâne foarte 

puternic și trebuie să aibă un loc 

important



Ne antrenăm pentru a știi 

să ne antrenăm (f 11-15 

ani, b 12-16 ani)

În această etapă columul de antrenament crește cu accentpe 

consolidarea elementelor specifice sportului. Dezvoltarea 

sportivului devine mai centrată pe competiția cu ceilalți, 

ceea ce potențează supraaccentuarea importanței 

victoriei/rezultatului competițional.

Introducerea rutinelor precompetiționale. Nevoia acordării 

de suport individual pentru creșterea energiei motivaționale, 

încrderii în sine și pentru dezvoltarea abilităților de a face 

față succesului și eșecului.

Elemente-cheie:

Sportivi: Experimentarea implementării abilităților mentale 

în situații de provocare majoră sau minoră.

Antrenori: 

Accesul la resurse. Accent pe dezvoltare, individualizare și 

experimentare.

Parinți: Susținere pozitivă. Accent pe îmbunătățirea 

perfomanțelor.

Principii:

➢ Accentul se va pune pe 

învățare, dezvoltare, 

experimentare și rafinarea 

abilităților și strategiilor 

(fizice, tehnice, tactice, 

mentale).

➢ Program de antrenament 

mental.

➢ Rutine pre-competiționale. 

Analiză și monitorizare. 

Feedback.

➢ Dezvoltarea lucrului în echipă 

și a eticii.



Elemente cheie în funcție de etapa 

de pregătire
Precompetițional Învățarea și implementarea strategiilor de stabilire de obiective pentru 

antrenament.

Reglarea stărilor de activare pentru performanța optimă în competiție.

Explorarea și experimentarea diferitelor tehnici de concentrare a atenției.

Dezvoltarea strategiilor de concentrare a atenției și controlul reacțiilor la 

factorii pertrbatori.

Managementul presiunii, fricii, stresului.

Pregătire mentală personalizată și rutine competiționale.

Aplicarea și experimentarea abilităților mentale.

Competițional Dezvoltarea și implemtarea planificării în competiție și a strategiei de dialog 

intern.

Dezvoltarea și incorporarea strategiilor de reconcentrare și de control.

Metode de monitorizare a performanței. Adaptare.

Promovarea lucrului în echipă și a fair-playului.

Facilitarea comunicării.

Post-competitional Strategii de analiza a competiției. Identificarea punctelor forte, a elementelor 

stabile și a zonelor de îmbunătățit.

Asumarea responsabilității și sărbătorirea realizărilor și efortului.

Introducerea unor metode de monitorizare a abilitățlor mentale, emoționale

și fizice. Accentuarea și susținerea încurajării colegilor.



Aspecte emoționale ale copiilor 

cu vârste cuprinse între 11-14 

ani

Aspecte emoționale:

- Are nevoie de a le fi încurajată inițiativa și independența

- Au nevoie de securizare prin înțelegere, acceptare, 

evaluare, feedback si limite.

- Apare nevoia de statut social

- Apare sentimentul de admirație și nevoia de modele și 

repere.

Dificultăți emoționale:

- Inhibiție emoțională

- Sentimente de inferioritate

- Defect rușine

- Căutarea aprobării

nevoia de afirmare și confirmare

• Antrenorul are un rol important în 

dezvoltarea identității sportivului.

• Antrenorul poate să devină un 

model, sau cel puțin un reper 

pentru sportivul său.

• Antrenorul are un rol important în 

sprijinirea sportivului pentru a-și 

defini obiectivele de performanță.

În general, puberii resimt tensiune și 

confuzie dacă nu sunt sprijiniți în 

identificarea resurselor personale și în 

procesul de formare a identității 

proprii.



Ne antrenăm să 

concurăm (f 15-21 ani, b 

16-23 ani)

Regimul de antrenament devine specific sportului practicat 

și evenimentelor competiționale. Calitatea devine factor 

central. 

Educație pentru antrenament și refacere. Accent pe 

înțelegerea a CEEA CE FAC? CUM FAC? DE CE FAC?

Nevoia oferirii de suport pentru dezvoltarea motivației 

intrinseci și a încrederii în a concura.

Conștiința de sine la răspunsul individual față de stresul 

competițional și a manierei de a concura sub presiune.

Accent pe planificarea concursului, managementul 

stresului, activare, controlul atenției, imageriei și a 

evaluării.

Elemente-cheie:

Sportivi: Fiecare competiție este o oportunitate de învățare. 

Accentul este pus pe proces și pe aspectele controlabile.

Antrenori: 

Centrare pe aspectele pozitive și pe pregătirea 

precompetițională. Obiective de proces.

Accent pe maximizarea dezvoltării (competițiile alese în 

acest sens)

Evitarea burnoutului emoțional și mental.

Principii:

➢ Conștientizarea manierei de 

conectare a antrenamentului 

zilnic cu pregătirea pentru 

concurs.

➢ Educarea despre răspunsurile 

individuale față de anxietatea 

competițională și principalele 

strategii de a-i face față.

➢ Experimentarea rutinelor pre-

post- și în -competiționale, și 

dezvoltarea strategiilor de 

planificare și experimentare.

➢ Debriefingul 

postcompetițional.



Elemente cheie în funcție de etapa 

de pregătire
Precompetițional Învățarea și implementarea strategiilor de stabilire de obiective pentru 

antrenament.

Reglarea stărilor de activare pentru performanța optimă în competiție.

Explorarea și experimentarea diferitelor tehnici de concentrare a atenției.

Dezvoltarea strategiilor de concentrare a atenției și controlul reacțiilor la 

factorii pertrbatori.

Managementul presiunii, fricii, stresului.

Pregătire mentală personalizată și rutine competiționale.

Aplicarea și experimentarea abilităților mentale.

Competițional Dezvoltarea și implemtarea planificării în competiție și a strategiei de dialog 

intern.

Dezvoltarea și incorporarea strategiilor de reconcentrare și de control.

Metode de monitorizare a performanței. Adaptare.

Promovarea lucrului în echipă și a fair-playului.

Facilitarea comunicării.

Post-competitional Strategii de analiza a competiției. Identificarea punctelor forte, a elementelor 

stabile și a zonelor de îmbunătățit.

Asumarea responsabilității și sărbătorirea realizărilor și efortului.

Introducerea unor metode de monitorizare a abilitățlor mentale, emoționale

și fizice. Accentuarea și susținerea încurajării colegilor.



Aspecte emoționale ale copiilor 

cu vârste cuprinse între 14-18 

ani Aspecte emoționale:

- Lupta cu controlul pulsiunilor.

- Au nevoie de securizare prin toleranță, feedback si 

stabilire de limite clare.

- Concepția despre lume și viață se modifică, apărând 

nevoia de socializare a aspirațiilor.

- Accentul pică pe demnitate și oanoare

Dificultăți emoționale:

- Depresie

- Penalizare

- Revendicare/Grandomanie

- Autodisciplină insuficientă

- Căutarea aprobării

- Frica de a greși, de a avea succes, de a nu supăra

nevoia de individualizare

• Antrenorul are un rol important 

prin afirmarea și confirmarea 

valorii sportivului.

• Antrenorul are un rol important în 

individualizarea mesajelor 

transmise.

• Antrenorul are un rol esențial în 

stimularea dorinței de 

autodepășire.

• Este necesar ca antrenorul să 

exprime scopul responsabilităților 

sportivului.

Adolescenții, în lupta lor de a deveni, 

au nevoie de multă securizare și 

confirmare de sine pentru a putea 

progresa.



PRINCIPALELE PROVOCARI IN 

CONTEXTUL ACTUAL



• Trecerea de la concret la digital

• Distantarea fizica

• Schimbarea programului

• Modificarea sau disparitia rutinelor

• Sentimentul de alienare

• Ambiguitatea

• Lipsa perspectivei pe termen lung

• Confuzia 

• Confortul



Rolurile și responsabilitățile sportivului

• Este disponibil să colaboreze și să lucreze cu antrenorul; își 

definește obiective și participă activ la îndeplinirea acestora;

•Acceptă propriile responsabilități și își asumă inițierea și 

implementarea unor strategii de dezvoltare și optimizare a 

abilităților proprii;

•Își exersează inițiativa și autonomia acolo unde este cazul;

•Este orientat pe rezultate și soluții (fără să-și caute scuze);

•Este dedicat soluțiilor;

•Comunică deschis și constant cu antrenorul; îi oferă feedback 

(atât pozitiv, cât și negativ) și participă în evaluarea 

performanțelor;

•Menține un angajament pentru propria dezvoltare și față de 

antrenor, și se angajează pentru continuitate și perseverență în 

procesul de pregătire;

•Își asumă responsabilitatea 



SOLUTII



OBIECTIVE

CREATIVITATE

INITIATIVA
RUTINE

PLACERE

ACTIVITATE FIZICA

COMPENSAREA IN FAMILIE A LIPSEI DE CONTACT

STIMULAREA SENZORIALA



Schimbarea 

perspectivei

✓ Resemnificarea prin alte lentile

✓ Lentile de inversare

✓ Lentile pe termen lung

✓ Lentile de context



Cautarea unei lectii

✓ Focus pe urmatorul obiectiv?

✓ Ce a fost/ ce nu a fost sub controlul meu?

✓ Ce am de imbunatatit?

✓ Ce trebuie sa invat, ce trebuie sa fac diferit?

✓ Lectia invatata ajuta sa 

Mergi mai departe…



Suportul acordat sportivilor

✓ Permiteti-le sa simta ce simt.

✓ Ajutati-i sa-si normalizeze emotiile

✓ Invatati-i sa-si gestioneze reactiile emotionale

✓ Ajutati-i sa devina constienti de reactiile lor emotionale

✓ Tacerea si empatia sunt cele mai bune resurse



• Când corpul este adus la nivelul performanței 

de vârf și mintea este total concentrată, fără să 

fie conștientă de ceea ce face, sportivul poate 

atinge excepționalul, excelența (J. Tolson)

Tolson, J. (2000). Into the zone. US News and World Report, 129, 38-45
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Moduri de funcţionare

Modul implicit

• Automat, natural şi instinctiv

Modul explicit

• Procesare controlată
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Starea mentală în raport cu nivelul provocării și nivelul 

abilităților, conform modelului flow-ului care aparine 

lui Csikszentmihalyi'

Nivelul abilitătilor

S
c
ăz

u
t

N
iv

el
u
l 

p
ro

v
o

c
ar

ii

Control

Relaxare

Plictiseala

Apatie

Neliniște

Flow 

Activare

Anxietate

R
id

ic
at

Scăzut Ridicat

https://en.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi


VA MULTUMESC!

Atat pentru astazi!


