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Anexa 1. Structura lucrării de cercetare.
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Abstract
……………………………………………………………………………………………………..
(100-200 cuvinte, în care se prezintă succint câteva informații despre
lucrare: ce anume tratează articolul, scopul, metodologia folosită,
rezultatele obținute, structura).
Cuvinte cheie: viteză, volei, calitate motrică, antrenament, procedee.
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Introducere
Aici este prezentată tematica abordată, date generale despre
aceasta, importanța studierii subiectului, scopul lucrării şi metodele
utilizate.
De asemenea, este indicat a se menționa și structura lucrării (de
exemplu: în prima secțiune va fi prezentat un cadru teoretic privitor la
viteză și la viteza de reacție, în a doua secțiunea va fi prezentat succint
jocul de volei, urmând ca în capitolul final să fie abordată dezvoltarea
vitezei de reacție specifice jocului de volei prin mijloace și metode
particulare).

1. Cadru teoretic
Text…………………………………………………………………………….…………

2. Jocul de volei
Jocul de volei este………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.1.

Posturi specifice jocului de volei

În volei, ca și în orice alt sport, există o serie de posturi specifice,
precum
libero,
ridicător,
etc.
(text)………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………
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2.2.

Noțiuni de regulament

Text………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...

3. Dezvoltarea vitezei de reacție specifice jocului de volei
Text………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

Concluzii
Se trec rezultatele cercetării. Se pot relua ideile din introducere
(reformulate) și se pot evidenția principalele aspecte susținute în lucrare.
………………………………………………..
………………….............................................................................................................................
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