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O SCURTĂ INCURSIUNE A 

IMPORTANȚEI EXERCIȚIILOR FIZICE 

 
Prof. Achiței Ovidiu –Daniel 

Școala Gimnazială Nr. 7 Mediaș 

 

„Non est vivere, sed valere vita”. („Nu-i totul să trăiești, ci să fii sănătos”) Martial. 
 

 Din timpurile cele mai vechi, exercițiile de gimnastică au fost practicate de om cu scopul 

de a-și menține sănătatea și vigoarea fizică, pentru a face față condițiilor de muncă, de apărare și 

de viață. 

 Cercetările întreprinse dovedesc caracterul utilitar al practicării exercițiilor fizice pe toate 

treptele de evoluție ale societății, începând cu timpurile cele mai îndepărtate și până în epoca 

contemporană. 

 Începând din antichitate, în comparație cu celelalte popoare antice, grecii au acordat cea 

mai mare importanță exercițiilor fizice, ca parte integrantă a educației cetățenești. Sistemul 

educativ preconizat de greci avea drept obiectiv atât dezvoltarea corpului uman, cât și a minții. 

Educația reprezenta pentru ei o funcție fundamentală a statului. Filozofii și legislatorii cei mai 

remarcabili ai Greciei antice au reprezentat de fapt educatorii poporului lor. 

 Concepția greacă cu privire la exercițiile fizice a evoluat în trei direcții: igienică, militară 

și armonioasă. Fiecare din acestea a contribuit la îmbogățirea tezaurului educației fizice prin 

creșterea numărului de mijloace întrebuințate și prin perfecționarea lor. Cuvântul gimnastică a 

fost înființat de către greci pentru a desemna totalitatea exercițiilor fizice practicate în vederea 

contribuirii la menținerea sănătății, la fortificarea corpului și la îmbunătățirea vieții spirituale. 

 Concepția igienică asupra gimnasticii la greci. Din cele mai vechi timpuri, 

reprezentanții acestei concepții au fost îndeosebi medicii, care au scos în evidență importanța 

exercițiilor fizice, în general, și a gimnasticii, în special, pentru îngrijirea sănătății.  

 Herodicus din Selembria a fost cel dintâi care a indicat normele de practicare a 

gimnasticii igienice și terapeutice, prin aplicarea rațională a exercițiilor fizice. Herodicus, 

considerat părintele gimnasticii terapeutice la greci, asocia exercițiile de gimnastică cu regimul de 

alimentație și cu masajul. El susținea ca exercițiile fizice să fie predate de către oameni cu o 

pregătire științifică, pe care i-a numit „gimnaști”- adică profesori specializați în predarea 

exercițiilor fizice și cunoscători ai corpului omenesc – spre a-i deosebi de „pedotribi”, care aveau 

o pregătire empirică. 

 Hipocrate (460-377 î. e. n.), cel mai mare medic al Greciei antice, considerat și părintele 

medicinei, acorda exercițiilor de gimnastică, masajului și băilor în mare un rol important pentru 

sănătate. Hipocrate susținea că pentru întreținerea sănătății trebuie să se păstreze un echilibru 

între alimentație și practicarea exercițiilor corporale. 

 Filostrat din lemnos (176-249 e. n.). Lucrarea sa „De arte gimnastica” (Despre 

gimnastică) a fost considerată drept una din cele mai importante opere ale antichității, referitoare 

la acest domeniu de activitate. El sublinia astfel importanța cunoștințelor științifice de medicină și 

de pedagogie în pregătirea „gimnaștilor”, adică a profesorilor care urmau să predea exercițiile de 

gimnastică. 

 Antilus, care a trăit prin secolul al III-lea al erei noastre, a fost considerat întemeietorul 

gimnasticii terapeutice. În lucrarea sa, „Cum trebuie să se trateze bolnavii singuri”, Antilus 

analiza, din punct de vedere terapeutic, exercițiile fizice care se practicau în vremea sa, oferind 
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indicații asupra celor mai bune condiții de efectuare a diferitelor exerciții de refacere a 

organismului. 

 Concepția militară. La baza concepției militare se află ideea practicării exercițiilor fizice în 

vederea pregătirii pentru război. La grecii antici, spartanii au fost reprezentanții acestei concepții. 

În Sparta, preocuparea pentru pregătirea războinică a cetățenilor liberi începea chiar de la 

nașterea copiilor, noul născut nu mai aparținea familiei, ci statului. Copiii cu o constituție slabă 

erau lăsați să piară, iar cei robuști erau crescuți de părinți, în conformitate cu principiile statului, 

până la vârsta de șase ani. După aceea, copiii, în special băieții, erau supravegheați de stat, care-i 

supunea unui regim sever de pregătire militară. 

 Această pregătire, desfășurată pe o perioadă îndelungată, între 7 și 30 de ani – cuprindea câteva 

etape. În prima fază, cuprinsă între 7 și 18 ani, se asigura tuturor băieților o pregătire fizică 

generală, având ca obiectiv creșterea rezistenței fizice, obișnuirea cu efortul, cu o viață aspră și o 

disciplină severă. La 18 ani tinerii treceau în rândul „efebilor”, folosiți în scopuri militare interne, 

iar doi ani mai târziu deveneau adevărați militari cu drept de participare la diverse acțiuni 

războinice. 

 De la vârsta de 30 de ani statul le permitea să se căsătorească cu scopul de-a face copii pentru a-i 

pune în slujba sa. La rândul lor, fetele erau crescute în conformitate cu aceeași concepție. 

 Concepția idealului armonic. Dintre toate cetățile Greciei antice, Atena a contribuit în 

cel mai înalt grad la dezvoltarea artei, culturii și întregii civilizații elene. În privința educației, 

atenienii erau preocupați de atingerea perfecțiunii umane, la baza căreia se situau frumusețea și 

armonia : „Kalos kai agatos”, om frumos și bun. Dintre filozofii atenieni, cei mai importanți 

reprezentanți ai acestei concepții despre educație au fost Platon și Aristotel. În viziunea lui Platon 

(427-347 î.e.n.), educația trebuia realizată în două perioade: de la naștere până la vârsta de 20 de 

ani și după 20 de ani până la vârsta bărbăției. Importanța atribuită gimnasticii, ca factor al 

educației integrale, este subliniată în întreaga sa operă. Astfel, în lucrarea intitulată „Legile” el 

afirma că: „după muzică, tineretul trebuie să fie educat prin gimnastică; prin muzică se educă 

inteligența, iar prin gimnastică curajul”. În „Republica”, Platon declara că „un desăvârșit 

muzicant este acela care va ști să-și cultive sufletul prin gimnastică”, înțelegând prin „muzicant” 

omul cult. 

 În dezacord cu părerea medicilor contemporani, el susține că „gimnastica nu trebuie să 

aibă în vedere numai sănătatea, ci să dezvolte, în același timp, forța și frumusețea, spre al apropia 

pe om de perfecțiune”. Platon a susținut că gimnastica este o știință, deoarece îngrijirea corpului 

are la bază reguli științifice. El considera că gimnastica are rol social și național pentru cetățenii 

greci, cu excepția sclavilor și  străinilor (barbarilor). 

 În concluzie, trebuie menționat faptul că acest renumit filozof al antichității grecești, care 

a practicat el însuși exercițiile de gimnastică, a contribuit prin opera sa la îmbogățirea tezaurului 

de idei, care fundamentează practicarea gimnasticii și rolul său educativ în formarea omului. O 

parte din ideile sale sunt prezente și astăzi în patrimoniul educației fizice și al gimnasticii. 

 Considerat de către Marx cel mai mare gânditor al antichității, Aristotel a fost recunoscut 

de posteritate ca un mare savant, filozof și pedagog. Ideile sale referitoare la educație și la arta de 

a guverna sunt prezentate în lucrarea intitulată „Politica”. Aristotel sublinia importanța 

gimnasticii ca parte integrantă și obligatorie a educației, recomanda efectuarea unor exerciții 

ușoare, care să nu stânjenească creșterea, după care se trecea la exerciții mai grele, fără a obosi 

corpul și mintea. Astfel, Aristotel stabilea principiul selecționării exercițiilor, în funcție de vârstă, 

și al gradării efortului în timpul practicării lor. 

 Referindu-ne la concepția grecilor antici cu privire la gimnastică, se poate afirma că 

gimnastica pătrunsese adânc în practica vremii respective și exercita o influență deosebită asupra 
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vieții politice, sociale și militare a poporului grec. Astfel, termenul de gimnastică fiind de origine 

greacă, provine de la „gymnos” - însemnând  gol, dezbrăcat, grecii executând exercițiile fizice în 

„palestrele” și gimnaziile lor, fără îmbrăcăminte. La grecii antici gimnastica era considerată ca 

artă ce înfrumuseța corpul și înnobila sufletul omenesc. 

 Lăsând în urmă practicarea exercițiul fizic din antichitate, îl amintim pe marele spirit al 

sportului și fondator al Jocurilor Olimpice moderne, Pierre de Coubertin, care a creat sloganul 

„Sportul pentru Toți” , în ideea în care sportul era practicat doar de o elită a societății la vremea 

respectivă. Tot el remarca diferențele fundamentale între diferite forme de educație fizică, 

spunând: sportul nu este un mod de a petrece timpul de lux, o activitate pentru cei puțin 

privilegiați și nici măcar o formă de compensație musculară pentru activitatea creierului. 

 Vorbind despre necesitatea exercițiului fizic și a mișcării în natură, renumitul profesor 

univ. dr. Iuliu Hațieganu (1885-1959) încă în anul 1930 arăta că: „ nevoia de aer, de lumină, de 

soare și de apă, aceste izvoare grandioase ale sănătății nu ni le poate da decât educația fizică”. 

Astăzi gimnastica este considerată ca baza exercițiilor cu caracter educativ și sportiv. Ea 

formează acea parte a educației fizice care folosește exercițiile naturale și cele create, alese și 

întocmite științific, adică ținând seama de considerații de ordin igienic, anatomic, fiziologic și 

biomecanic, cu scopul de a asigura omului o educație corespunzătoare, o dezvoltare fizică 

normal și multilaterală, o stare de sănătate mai bună și o creștere armonioasă. 

 Exercițiile de gimnastică au un efect favorabil asupra sănătății, prin influențarea funcțiilor 

organice, a sistemului nervos și a aparatului de mișcare (mușchi, oase, articulații, ligamente și 

tendoane). Valoarea lor crescută în comparație cu a celorlalte ramuri ale educației fizice (jocurile 

și sporturile) constă în aceea că exercițiile de gimnastică au o influență mai mare asupra corpului 

omenesc, compensând prin mișcări potrivite unele carențe, punând în stare de funcțiune normală 

toate părțile componente și întreținând prin aceasta sănătatea. 

Gimnastica, prin natura exercițiilor pe care le cuprinde, pregătește individul pentru o activitate 

multilaterală atât în domeniul educației fizice, cât și în cel al vieții cotidiene. Ea se adresează 

deopotrivă copiilor, tinerilor, adulților, sportivilor și nesportivilor, indiferent de vârstă, sex, 

profesie și posibilități, asigurându-le prin mișcare rațională un nivel ridicat al sănătății și 

implicit un randament superior. 

  Pentru atingerea scopurilor pe care le urmărim este necesar ca practicarea exercițiilor să 

se facă în mod organizat și cu regularitate, începând de la vârsta copilăriei și până la bătrânețe. 

Gimnastica este o scară cu foarte multe trepte și fiecare dintre noi se poate urca până la o 

oarecare înălțime. Practicarea gimnasticii într-o formă organizată și cu continuitate, pe lângă 

fortificarea organismului, întărirea și dezvoltarea anumitor calități morale (voința, perseverența, 

încrederea în puterile proprii, curajul, hotărârea, dârzenia), duce la formarea unor deprinderi 

aplicative necesare în viață. 

Gimnastica, spre deosebire de celelalte discipline practicate ale educației fizice, prezintă 

următoarele caracteristici și sarcini:  

     1. Exercițiile de gimnastică nu se fac la voia întâmplării. Alegerea și practicarea lor ține seama 

de acțiunea pe care o au asupra sistemului nervos și a celorlalte funcțiuni și organe ale corpului. 

    2. Folosirea judicioasă a exercițiilor de gimnastică influențează pozitiv și multilateral asupra 

corpului. 

   3. Se îmbunătățește sănătatea, se fortifică organele și crește rezistența față de îmbolnăviri. 

   4. Dezvoltă îndemânarea și permite astfel însușirea mai corectă și mai rapidă a altor exerciții și 

acțiuni mai complicate. 

   5. Ajută la dobândirea și desăvârșirea calităților fizice și morale ca : forța, rezistența, voința, 

curajul, hotărârea, stăpânirea de sine etc. 
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    6. Gimnastica cuprinde cele mai multe și mai variate exerciții fizice, care pot fi adaptate la 

orice vârstă, sex sau grad de pregătire fizică.  

Sarcinile sau scopurile generale pe care gimnastica și le propune să le realizeze sunt multiple. Le 

amintim pe cele mai importante:  

1. Să contribuie la creșterea armonioasă a organismului omenesc, asigurându-i o dezvoltare 

fizică multilaterală. 

2. Să influențeze favorabil funcțiile vitale ale organismului. 

3. Să asigure ridicarea continuă a gradului de pregătire fizică și să mărească bagajul de 

deprinderi motrice aplicative. 

4. Să dezvolte și să perfecționeze calitățile fizice și morale ale individului. 

5. Să formeze o ținută corectă și frumoasă. 

 În realitate, dacă pentru unii oameni activitatea fizică reprezintă mai mult sau mai puțin 

un efort, pentru alții constituie o relaxare, un mijloc de a-și menține sănătatea. Aceștia din urmă o 

practică cu regularitate, ea reprezentând o adevărată necesitate. Platon afirma că: „lipsa de 

activitate distruge sănătatea oricărei persoane, în timp ce mișcarea și exercițiile fizice moderate o 

păstrează”. Pentru tinerii care nu practică un sport de performanță, timpul alocat exercițiilor fizice 

este mai redus, în favoarea obligațiilor zilnice de alt ordin (studii, serviciu, gospodărie).  La 

aceștia exercițiul fizic este practicat cu intermitență, de obicei la sfârșit de săptămână și în 

concediile de odihnă. Pentru cei mai în vârstă, modul de viață legat de practicarea exercițiilor 

fizice diferă în funcție de educație și deprinderi.  

 Un semnal de alarmă trebuie tras pentru sedentari: pe măsură ce anii trec, persoanele 

respective devin mai imobile, mai refractare, la orice gen de activitate fizică, pe care o consideră 

un efort  ce le poate periclita viața. De fapt acest efort aplicat judicios le poate prelungi viața. 

„Sportul este un izvor de sănătate și prospețime, un factor de longevitate” afirma Ana Aslan. 

  Activitatea fizică este deci indicată la orice vârstă. Organismul uman funcționează mai 

bine datorită mișcării, transformările metabolice sunt accelerate în cursul activității fizice, iar 

oxigenarea sângelui și a creierului este mai intensă. 
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SPORTUL ŞI BENEFICIILE LUI PENTRU DEZVOLTAREA COPIILOR 

 

Prof. Apipie Mariana 

Clubul Sportiv Școlar, Caracal  

 

 Grecii antici au petrecut o jumătate din educaţia lor făcând exerciţii fizice. În anii 1800, o 

treime din timpul petrecut în şcoală era dedicat exerciţiilor fizice. Kennedy a crezut cu adevărat 

în ideea că exerciţiul fizic produce excelenţă academică şi construieşte integritatea. Nu degeaba 

s-a crezut încă din antichitate în faptul că sănătatea fizică duce la o minte, corp şi spirit sănătoase. 

 Poate că de cele mai multe ori preferăm să ne încurajăm copiii să nu participe la orele de 

educaţie fizică, crezând că sunt o pierdere de timp, însă sportul are beneficii remarcabile asupra 

sănătăţii şi dezvoltării creierului copiilor. 

 De ce ar trebui să facem exerciții fizice ? 

Exercițiile fizice au foarte multe beneficii. Exercițiile fizice pot ajuta la : 

 Îmbunătățirea și menținerea stării de sănătate 

 Reducerea tensiunii arteriale, a colesterolului şi a nivelului glucozei din sânge 

 Reducerea probabilității apariției unor boli cronice, cum ar fi diabetul, bolile de inimă şi ă 

 Menținerea "în formă" a sistemului cardiovascular, menținerea mobilității, a puterii fizice 

şi schimbarea în bine a stereotipului îmbătrânirii 

 Menținerea masei musculare si densității osoase 

 Menținerea unei greutății corporale adecvate  vă  poate ajuta sa scăpați de kilogramele în 

plus 

 Reducerea probabilității de a lua în greutate pe măsura înaintării în vârstă 

 Reducerea stresului şi îmbunătățirea calității somnului 

 A pune la punct un program eficient de exercitii fizice specializate cere timp. Includerea 

diferitelor exerciţii fizice specializate, iniţial săptămânal, se face gradat, de la uşor la greu, de la 

simplu la complex. În cele din urmă, ar trebui sa puteti include un anumit tip de exerciţiu fizic în 

fiecare zi. 

 Activitatea fizică ar trebui sa fie constantă. Beneficiile sunt cel mai bine vizibile numai în 

cazul în care programul este menţinut fără întreruperi sau cu întreruperi minime. Fiecare persoană 

are o toleranţă diferită pentru exerciţiu fizic. Dacă apare o senzaţie de epuizare, programul de 

exerciţii trebuie re-evaluat. Efectuaţi modificările pe care simţiţi că le puteţi menţine. Puteti 

adăuga mai multe exerciţii ulterior, odata ce începeţi să vă obisnuiţi. 

Componente ale unui program de exerciţii fizice 

Un program de exerciţii fizice bine construit trebuie să cuprindă patru componente principale: 

 Exerciţii fizice cardiovasculare (exerciţii aerobice) 

 Exerciţii fizice pentru forţă 

 Exerciţii fizice pentru mobilitate 

 Exerciţii fizice pentru echilibru şi agilitate 

Exerciţii fizice cardiovasculare (exerciţii aerobice) 

Exerciţiile fizice aerobice desemnează un complex de mişcări care antrenează principalele grupe 

musculare, care este menţinut pe o perioadă de timp îndelungată (cel puţin 30 de minute). 

Exerciţiile aerobice ajută la : 

 Scăderea colesterolului şi a tensiunii arteriale 

 Creşterea rezistenţei fizice 

 Eliminarea depozitelor de grăsime 

 Îmbunătăţirea funcţiei pulmonare şi cardiace 

https://www.cdt-babes.ro/articole/diabetul_zaharat_hiperglicemie.php
https://www.cdt-babes.ro/articole/osteoporoza.php
https://www.cdt-babes.ro/articole/igiena-somnului.php
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 Reducerea sau menţinerea greutăţii corporale 

 Îmbunătăţirea tonusului muscular şi corectarea posturii corporale 

 Echilibrarea şi armonizarea formelor corpului 

 Antrenarea unor aspecte coordonatorii - ritmul şi orientarea temporală, orientarea spaţială, 

coordonarea între diferite segmente ale corpului 

 Eliminarea stresului 

 Un somn mai liniştit şi mai odihnitor. 

 Mersul pe jos, înnotul, alergarea, ciclismul, dansul şi drumeţiile sunt doar câteva exemple 

de exerciţii aerobice. 

 Exerciţiile aerobice trebuie efectuate timp de aproximativ 30 de minute, cinci până la 

şapte zile pe saptămână. În cazul în care în timpul unei şedinte apare o problemă sau rezistenţă nu 

este înca la un nivel optim, puteţi împărţi sesiunea de 30 de minute în trei sesiuni de 10 minute 

fiecare. 

 Începerea exerciţiilor aerobice trebuie precedată, obligatoriu, de un aviz medical care să 

prezinte starea de sănătate a persoanei şi recomandările medicului specialist. În funcţie de 

acestea, profesorul de sport poate elabora un program de pregătire care să diferenţieze şi să 

particularizeze în aşa fel încât să fie evitate orice fel de probleme. 

Exerciţii fizice pentru forţă: 

 Exerciţiile fizice pentru forţă sau rezistenţă vă pot ajuta în a avea (sau menţine) oasele 

puternice, eliminând unele dintre stereotipurile asociate cu îmbătrânirea, crescând metabolismul 

şi contribuind la atingerea sau menţinerea la un nivel mai ridicat a funcţiilor organismului. 

Exerciţiile fizice pentru rezistenţă includ utilizarea de : 

 Greutăţi 

 Mingi speciale pentru exerciţii fizice 

 Benzi elastice 

 Diferitele tipuri de exerciţii (cum ar fi Pilates sau gimnastică) 

 Exerciţiile pentru forţă, în general, ar trebui să fie efectuate de două ori pe săptămână 

pentru fiecare grupă musculară majoră. Grupele musculare mari care includ mai multe articulaţii, 

cum ar fi genuflexiunile sau împinsul halterei de la piept, ar trebui să fie eşalonate pentru a oferi 

trei sau patru zile de odihnă între sesiuni. Exerciţiile care implică grupe musculare mai mici 

necesită o zi sau mai putin de o zi de odihnă între sesiuni. 

 Antrenamentul de forţă se bazează pe principiul de supraîncarcare. Daca vă simţiţi ca şi 

cum muşchii nu au fost destul de solicitaţi, atunci înseamnă că nici nu au fost solicitaţi. Dar este 

cât se poate de important sa discutaţi cu antrenorul şi medicul dumneavoastră pentru a stabili ce 

exerciţii de rezistenţă sunt sigure pentru dumneavoastră şi ce greutate sau rezistenţă este necesară 

pentru a avea rezultate fără a avea şi probleme. 

Exerciţii fizice pentru mobilitate: 

 Mobilitatea este o componentă de importanţă care vă ajută să aveţi şi să menţineţi o 

mişcare normală şi fără durere. Exista diferite motive pentru care stretching-ul este important. În 

cazul unor probleme ortopedice, exerciţiile pot fi adaptate pentru situaţia dumneavoastră. Pentru 

activitatea fizică în general, este important să se includă un set de exerciţii pentru mobilitate, fie 

imediat după sesiunea de exerciţii fizice propriu - zise, fie independent de sesiunea de exerciţii 

fizice, atât timp cât muşchii sunt "încălziţi". 

 O bună încălzire prin exerciţii cardio de mică intensitate este necesară. 

Stretching-ul poate fi efectuat zilnic, sau de mai multe ori pe zi, în funcţie de recomandările 

profesorului dumneavoastră de sport. Întinderile balistice (săriturile cu întindere) nu sunt 

recomandate. 
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 Stretching-ul static este atunci când un segment al corpului este menţinut într-o poziţie 

pentru o anumită perioadă de timp, de obicei câteva secunde la o jumătate de minut, cu repetare. 

Stretching-ul dinamic este metoda prin care organismul este în mişcare fluidă, timp în care se 

încearca să se îmbunătăţească flexibilitatea. Întrebaţi profesorul de sport care din metodele de 

flexibilitate sunt adecvate pentru dumneavoastră. 

Exerciţii fizice pentru echilibru, agilitate şi coordonare 

Echilibrul, agilitatea şi coordonarea sunt importante nu numai în sportul de performanţă. 

Echilibrul poate fi influenţat în mod negativ de procesul de îmbătrânire. Niciodată nu este prea 

devreme pentru a încerca sî îmbunătăţiţi echilibrul şi agilitatea pentru a contracara efectele 

îmbătrănirii. În funcţie de situaţia dumneavoastră, nu orice fel de exerciţii de echilibru şi agilitate 

pot fi potrivite. Nivelul "începător" în exerciţiile pentru echilibru include statul într-un picior, 

mersul pe vârfuri, mersul pe călcâie, statul în picioare pe vârfuri. Nivelul "mediu" poate include 

exerciţii cu mingea, executarea unor mişcări cu ochii închişi sau practicarea exerciţiilor stând pe 

un singur picior. Nivelul "avansat" poate include exerciţii complexe cu mingea. Sunt foarte multe 

exerciţii fizice care pot dezvolta echilibrul, agilitatea şi coordonarea - discutaţi cu profesorul 

dumneavoastră de sport pentru a stabili nivelul exerciţiilor pentru îmbunătăţirea echilibrului, 

agilităţii şi coordonării. 

 În încheiere doresc să reamintesc că exerciţiile fizice specializate au foarte multe avantaje 

în ceea ce priveşte dezvoltarea armonioasă a corpului, îmbunătăţirea şi mentinerea unor parametri 

fiziologici.  
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Odată cu clasa a V-a, elevii trec de la un singur învățător la predarea prin mai mulți 

profesori, ce au fiecare exigențe și stiluri diferite, fiecare în domenii foarte diferite.  

Metoda de predare evoluează treptat, de la cea narativă spre cea structurală, în paralel cu 

evoluția cognitivă a copiilor și a capacității lor de abstractizare. 

Copiii sunt încurajați să învețe prin auto-descoperire, fie în clasă, fie în afara ei, în natură 

în orele de biologie, în muzee în orele de istorie sau pe teren în orele de geografie. 

Predarea materiilor îi încurajează pe copii să înțeleagă materia pornind de la interesele lor 

individuale, prin curiozitate. 

Profesorii au grijă de dezvoltarea emoțională a fiecărui elev, încurajându-i pe fiecare să își 

întărească încrederea în sine, să construiască pe succes și să învețe din eșec. 

Gimnaziul este și locul în care puterea de învățare și randamentul copiilor este supusă unor 

presiuni mari din partea multor tentații care îi înconjoară. Pentru a nu-și pierde concentrarea și 

disciplina educațională, copiii învață să își înțeleagă mintea, semnele pe care aceasta le transmite, 

ce înseamnă procrastinarea și cum se pot concentra mai bine, și să își ordoneze viața zilnică 

pentru a avea rezultate cât mai bune. 

Excelența este un proces ce ține de individualitățile fiecărui copil și nu se rezumă la note 

sau examene. Principalul scop al oricărui profesor este să se asigure că elevii parcurg și înțeleg 

materia, dar în același timp să descopere talentele și aptitudinile elevilor, să îi ajute să și le 

dezvolte și să evolueze. Gimnaziul este perioada în care, diversificând materiile de bază, copii 

descoperă lumea înconjurătoare și își descoperă propriile talente. 

Realizarea pe baze ştiinţifice a procesului didactic în lecţiile de educaţie fizică asociate 

perioadei pubertare reclamă noţiuni aprofundate privind caracteristicile de vârstă ale elevilor. 

Abordarea verticală (de la o etapă la alta de evoluţie) şi pe orizontală (în cadrul aceleiaşi etape), 

subliniază individualizarea proceselor de creştere şi maturizare a organismului (Marolicaru, 

1986). 

Datorită faptului că elevul puber este un adult în miniatură, preadolescenţa este 

considerată ca o etapă a descoperirii identităţii, a dezvoltării emoţionale şi intelectuale, a formării 

morale, spirituale şi sociale, de conturare a tiparului viitorului adult. Selectarea conţinuturilor 

predate este condiţionată de particularităţile acestei etape, atât de controversată în opinia 

diverşilor specialişti (Epuran, M.,&Horghidan, V., 1997). Se afirmă că doar cunoaşterea 

aspectelor extreme de variate ale vârstei respective poate permite o programare corectă a 

elementelor din programa şcolară, implicit a celor legate de aptitudinile motrice (Mocanu, 2007). 

În acest interval de timp, creşterea este influenţată, fiind caracterizată de puseuri şi 

oscilaţii în antiteză cu uniformitatea în dezvoltare ce se întâlneşte în ciclul primar. Fenomenul de 

creştere a organismului (aspect cantitativ), dublat de cel al dezvoltării (aspect calitativ şi efect 

direct al practicării exerciţiilor fizice), îmbracă aspecte variate în funcţie de etapele din evoluţia 

ontogenetică. Dezvoltarea, obiectiv al educaţiei fizice, urmăreşte „perfecţionarea funcţională a 

aparatelor şi sistemelor organismului”(Firea, 1994). Fenomenele de creştere şi dezvoltare nu 

prezintă un caracter liniar, ci se remarcă printr-o evoluţie variabilă, sinusoidală, generată de 
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genetică şi mediul natural, la care îşi aduce aportul şi factorul social. Aceste fluctuaţii scad ca 

intensitate pe măsură ce organismul începe să se maturizeze (Bota, 1993). 

Diferenţierile se manifestă şi în evoluţia diferitelor segmente şi sisteme ale organismului. 

Specialiştii psihologi definesc perioada pubertară ca fiind de fapt etapa preadolescenţei, ea 

manifestându-se la băieţi mai vizibil între 12-14 ani, evoluţia ei fiind strict individualizată (Iacob, 

1994). Analiza comparativă a evoluţiei tinerilor la pubertate a condus la concluzia că generaţiile 

actuale prezintă parametri somatici superiori generaţiilor precedente, fenomen numit acceleraţie 

biologică. Se remarcă valori cu aproximativ 10 cm mai mari în înălţime şi cu 5 kg în privinţa 

masei corporale, dublate de maturizare sexuală mai rapidă. La fete, maturizarea sexuală începe la 

11-12 ani şi se termină la 16-17 ani, la băieţi începe la 13-14 ani şi se termină la 17-18 ani 

(Vrabie, 2002). 

Vârsta şcolară mijlocie a fost împărţită de mai mulţi specialişti în etape bine conturate, cu 

specific diferit în privinţa transformărilor organismului prepubertatea – etapa antepubertară- (10-

11-12 ani); pubertatea propriu-zisă (12-14 ani); postpubertatea (14-15 ani). Perioada pubertară se 

remarcă prin dizarmonia aspectului corporal, generată de creşterea neuniformă a diferitelor 

segmente. Creşterea la nivelul toracelui şi bazinului este devansată de cea a membrelor, câştigul 

în înălţime fiind între 5-10 cm/an. Este vârsta dizgraţiei şi a lipsei de armonie corporală, fetele 

înregistrând valori mai ridicate ale înălţimii decât băieţii în prima parte, echilibrul restabilindu-se 

în partea a doua a etapei (13-14 ani) (Golu, P.; Zlate, M.&Verza, E., 1994). Palmele şi plantele 

sunt mari în comparaţie cu braţele şi gambele ce sunt alungite şi subţiri, trăsături ce pot afecta 

psihic elevul în ceea ce priveşte percepţia propriului corp. Creşterea în lungime nu este susţinută 

şi de o creştere pe măsură a diametrelor şi perimetrelor. Metabolismul bazal este cu 2% peste cel 

al adulţilor, datorită necesarului de nutrienţi şi proceselor de dezvoltare a ţesuturilor, aportul de 

constituienţi proteici putând atinge valori de 2,5g/kg-corp (Atanasiu, 1988). 

Masa corporală creşte la fete în intervalul 10-11 ani iar la băieţi între 11-14 ani. Se 

intensifică osificarea, are loc sudarea completă a coxalului, depunerea de săruri de calciu şi fosfor 

în oase permite realizarea şi consolidarea structurii interne a acestora, dar elasticitatea lor se 

reduce, concomitent cu îmbunătăţirea rezistenţei la forţele ce le suportă. Dezvoltarea somatic a 

fetelor se manifestă prin creşteri mai mari la nivelul trunchiului, comparativ cu membrele 

inferioare, ce sunt mai scurte. La 13-14 ani, media greutăţii fetelor este cu aproximativ 2 kg peste 

a băieţilor, cu 1-2 cm în înălţime şi cu maxim 2cm la nivelul perimetrului toracic. Masa 

musculară creşte de la 27% din masa corporală la 8 ani, la 33% la 14-15ani. Osificarea este 

neuniformă. Între 9-11 ani are loc osificarea falangelor, a carpienelor şi metacarpienelor. După 

10-12 ani, formarea oaselor bazinului are loc uniform la fete şi băieţi. 

Coloana vertebrală este caracterizată de flexibilitate, ce nu este susţinută de o dezvoltare 

musculară corespunzătoare, putând apărea multiple atitudini deficiente la nivelul acesteia. 

Corpul elevilor în prima parte a pubertăţii prezintă trunchiul alungit, toracele îngust, 

abdomenul supt, membre lungi şi subţiri, toate acestea fiind dublate de dezechilibrul între 

dezvoltarea somatică şi cea vegetativă, ultima având un ritm de evoluţie mai încetinitǎ. 

Mobilitatea articulară este crescută, scheletul este încă format într-un procent ridicat de 

ţesut cartilaginos. Din acest motiv, (procesul de osificare nefiind finalizat), eforturile de 

intensitate crescută la nivelul membrelor inferioare, amortizarea insuficientă la aterizări, pot 

conduce la platfus şi deplasarea oaselor bazinului. Mobilitatea activă şi pasivă a coloanei prezintă 

valori mai ridicate la nivel lombar şi părţii distale a zonei toracale, trenul inferior se dezvoltă mai 

lent în privinţa forţei de contracţie (Chiriac, 1989). 

Articulaţiile sunt mult mai mobile la fete, ligamentele nu sunt încă suficient de rezistente 

la acţiuni de tracţiune şi răsucire, musculatura slab dezvoltată, osificarea incompletă sunt factori 
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predispozanţi pentru apariţia sau chiar accentuarea atitudinilor deficiente în special la nivelul 

coloanei (lordoze, cifoze, scolioze), justificând şi capacitatea scăzutǎ de efort în special în prima 

parte a etapei. Accelerarea funcţiilor glandelor endocrine generează apariţia caracterelor sexual 

secundare şi instalarea pubertăţii mai rapid. Creşte rezistenţa osoasă ca urmare a depunerii 

sărurilor minerale, dar sunt de evitat mişcările bruşte, violente, lipsite de coordonare şi precizie 

datorită insuficienţei consolidării osteo-ligamentare şi articulare Dacă există carenţe de săruri 

minerale atunci formarea ţesutului osos va fi afectată (Ionescu, 1989). 

La pubertate, musculatura conţine foarte multă apă, iar fibrele musculare sunt puţin 

bogate în proteine şi grăsimi. Musculatura se dezvoltă mai mult în lungime şi mai puţin în 

grosime, aspect ce conduce la diminuarea forţei relative (Fmax/G corporală). Din acest motiv, 

dezvoltarea flexorilor şi extensorilor devine prioritară în această etapă, datorită efectelor 

favorabile manifestate pe termen lung. 

Dacă rezistenţa ce trebuie învinsă nu este foarte mare, atunci lucrul mecanic efectuat 

poate avea valori ridicate. Fluctuaţiile înregistrate în privinţa evoluţiei forţei musculare sunt 

generate de transformările morfo-funcţionale: schimbarea compoziţiei şi structurii, creşterea 

cantităţii de miozină, proteine şi mitocondrii, creşterea numărului de fibre roşii şi intermediare, 

întărirea aparatului osteo-ligamentar. Tonusul muscular mai redus favorizează mişcări de 

amplitudine în detrimentul celor de precizie. Creşterea în diametru a fibrelor musculare este mai 

intensă la fete între 11-12 ani iar la băieţi între 13-15 ani (Ionescu, 1989). 

Chiar dacă orientarea spaţio-temporală şi coordonarea mişcărilor sunt apropiate de 

calitatea mişcării adultului, dizarmoniile în creşterea segmentară conduc la mişcări nesigure şi 

exagerate ca intensitate a contracţiei musculare. Valori scăzute se manifestă şi la nivelul 

mobilităţii articulare şi elasticităţii musculare, în special la băieţi. Progresele înregistrate în prima 

parte a etapei în privinţa aparatului locomotor, constituie premise favorabile pentru dezvoltarea 

capacităţii coordinative, momentul fiind denumit şi vârsta îndemânării (Badiu, 2002). 

Cutia toracică rămâne în urmă ca dezvoltare, acest aspect manifestându-se şi la nivelul 

organelor interne, fiind cauze ce duc la adaptare insuficientă la solicitări intense. La băieţi se 

dezvoltă mai repede toracele şi centura scapulo-humerală, iar la fete bazinul şi centura pelviană. 

La fete, acumularea de ţesut adipos este mai puternică, dimensiunile transversale crescând 

mai rapid. La băieţi , laringele se dezvoltă mai puternic decât la fete. Plămânii sunt puţini 

rezistenţi la efort şi predispuşi la îmbolnăviri, apar diferenţele sexuale şi se intensifică starea de 

excitabilitate nervoasă, tradusă în susceptibilitate şi impulsivitate prea puţin controlată (Rață, 

G.&Rață, Gh., 2008). 

Exerciţiile fizice nu pot compensa zestrea ereditară, ele neavând efecte puternice în ceea 

ce priveşte sistemul de transport a oxigenului şi metabolismul energetic, genetica fiind 

determinantă. Calitatea mişcărilor depinde şi de analizatorii vestibulari şi motori ce se dezvoltă la 

12-13 ani, având loc maturizarea sectorului cortical al analizatorului motor (Rață, G.&Rață, Gh., 

2008). 

Se remarcă o explozie în dezvoltarea fetelor comparativ cu băieţii, maturizarea şi chiar 

unele performanţe (la viteză în special), putându-le fi favorabile, dar după 14 ani, cele mai bune 

performanţe le obţin băieţii. Este o perioadă propice iniţierii în tehnica ramurilor de sport, 

deprinderile motrice putând fi asimilate rapid datorită plasticităţii scoarţei cerebrale. Capacitatea 

centrilor nervoşi de a menţine excitabilitatea ridicată timp îndelungat este scăzută. Mişcările 

utilizate pentru educarea aptitudinilor forţă şi viteză trebuie să fie stăpânite foarte bine din punct 

de vedere al tehnicii şi să nu fie prea complexe. 

Sistemul cardio-vascular are o evoluţie constantă de scădere a valorilor F.C., care ajunge 

de la valori de 90-100 p/min la începutul perioadei, în repaus, la valori de 82-88 p/min şi chiar 
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mai scăzute la cei bine adaptaţi spre sfârşitul perioadei (bradicardie de repaus). Debitul cardiac 

ajunge la 4-5 l/min în repaus şi la 15-20 l/min în efort spre sfârşitul perioadei, dar lumenul 

arterelor este mai scăzut decât la adulţi. Datorită faptului că inima consumă mai multă energie, 

oboseala se instalează repede iar eforturile de intensitate ridicată nu pot fi menţinute mult timp. 

Valori crescute ale transportului şi utilizării oxigenului sunt înregistrate abia spre 17-18 

ani (de aici rezultă importanţa gradării efortului fizic) (Firea, 2002). 

Datorită elasticităţii vaselor sangvine, valorile tensiunii arteriale sistolice (TAmax) şi ale 

celei diastolice (TAmin) sunt cifrate în jurul a 105, respectiv 72mm col Hg. Hemoglobina 

implicată în fixarea şi transportul oxigenului este găsită în procent mai mare decât la adulţi, iar 

numărul de eritrocite este ridicat 4,5-5 mil/ml. Volumul sistolic este scăzut iar valorile frecvenţei  

cardiace sunt crescute pentru a compensa acest aspect, viteza sângelui este crescută, pot apărea 

tulburări circulatorii (aritmii şi crize de hipertensiune). Creşterea volumului sistolic este 

diferenţiată la băieţi faţă de fete, aceştia prezentând valori superioare pe parcursul întregii 

perioade pubertare (la 14-15 ani băieţii: 170-180 cm3 faţă de 120 cm3 la fete). La 13-14 ani, 

grosimea pereţilor inimii se dublează faţă de cea existentă la naştere, volumul inimii crescând pe 

baza hipertrofiei ventriculului stâng (Firea, 2002). 

În privinţa actului respirator se remarcă o îmbunătăţire constantă şi substanţială a 

oxigenării ţesuturilor irigate în timpul efortului fizic, ca urmare a creşterii indicilor respiratori. Cu 

toate acestea, capacitatea vitală (C.V.=V.C.+V.E.R.+V.I.R.) nu atinge valorile caracteristice 

adulţilor. Valorile frecvenţei respiratorii scad odată cu înaintarea în vârstă: 22 resp/min la 11 ani, 

20 resp/min la 13 ani şi 18 resp/min la 15 ani. Are loc o îmbunătăţire a valorilor capacităţii vitale 

cu 250 ml/an la fete şi cu 300 ml/an la băieţi şi chiar pot fi înregistrate creşteri de 400-500 ml/an 

în ultima fază a pubertăţii, ajungându-se de la valori de 1800-2000 ml la 11 ani, la valori de 

3000-3300-3500 ml la 14-15 ani (Firea, 2002). 

Analizatorul kinestezic nu atinge încă nivelul superior de dezvoltare şi cumulat cu central 

de greutate prea ridicat (datorat creşterii în lungime a corpului), nu permite un echilibru prea bun 

în acţiunile dinamice în special. Acest lucru poate fi asigurat prin dezvoltarea echilibrată a 

grupelor musculare antagoniste, prin postura corectă şi asimilarea unui ritm corect al mişcărilor. 

Are loc adâncirea girusurilor la nivelul scoarţei cerebrale şi o creştere a fibrelor de asociaţie, ce 

asigură conexiuni multiple între diferite zone. Volumul creierului creşte puţin, dar celulele 

corticale se diferenţiază şi perfecţionează continuu, ceea ce permite prelucrarea rapidă a 

informaţiilor.  

Datorită excitaţiei ridicate la nivelul scoarţei este uşurat efortul dinamic, ce conduce la 

solicitări ale celorlalte funcţii implicate în efort. La intrarea în pubertate are loc definitivarea 

configuraţiei scoarţei cerebrale, activitatea nervoasă superioară se îmbunătăţeşte, capacitatea 

intelectuală creşte mult, elevul putând rezolva probleme din ce în ce mai complexe. 
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ÎNVAȚĂ SĂ COMUNICI ALTFEL CU ELEVII TĂI PRIN 

COMUNICARE SPORTIVĂ 

 

Prof. Bratu Elena  

Școala Gimnazială  Nr.2 Lugoj 

 

 
                                                          

 Comunicarea nu mai este astăzi privită ca un simplu schimb de informații în care sunt 

implicați perechea emiţător-receptor.  

 Putem spune că astăzi comunicarea stă practic la baza oricărei activități umane şi 

înseamnă, în special, gestul de a-l înţelege pe celălalt.  

 În spiritul acestei abordări, lucrarea de faţă încearcă o apropiere de ceea ce înseamnă 

comunicarea sportivă, comunicare în şi prin sport. Este foarte dificilă elaborarea unei definiţii 

exacte pentru cuvântul sport deoarece este o nțţiune care se modifică în continuu. Totuşi se poate 

spune că, în general, un sport reprezintă o activitate de natură fizică  şi motrică ce poate implica 

competiţii. 

 Prin efectele sale cantitative şi calitative, exerciţiul fizic sistematizat stimulează, 

echilibrează, compensează şi înnobilează fiinţa umană, iar activitatea sportivă poate pretinde 

dreptul de integrare în patrimoniul cultural al societăţii, apărând astfel noţiunea de cultură fizică. 
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 COMUNICARE – METODE 

 Orele de educație fizică si sport construite într-un mod creativ ajută elevul  la 

descopeririea  propriului talent și a  propriilor calități creative.  

 Această lucrare prezintă cîteva modalități practice în care sunt prezentate si ilustrate, un 

mic ghid practic, în rezolvarea unor probleme didactice într-un mod creativ, prin prisma utilizării 

imaginilor ca mod de transmitere a informațiilor. 

 Ce se poate comunica prin intermediul mişcărilor fizice la nivel de componenţă? 

 Întreaga gamă de sentimente umane, totalitatea trăsăturilor specifice omului şi a 

manifestărilor sale spirituale. Nu de puţine ori câte un sportiv sau o execuţie artistică este 

comparată cu o manifestare artistică sau un concept. Totodată sunt sporturi prin intermediul 

cărora sunt puse în valoare unele trăsături cum ar fi: forţa, viteza, rezistenţa  şi ridicate la rangul 

de valori. 

 Indiferent de natura lor, manifestările sportive prilejuiesc şi mediază transmiterea unor 

semnificaţii pentru sine şi pentru semeni. Este ceea ce în teorie se înţelege prin procesul de 

comunicare. 

 

           
  

 

MODALITATI PRACTICE 

 Această lucrare prezintă câteva modalități practice în care sunt prezentate si ilustrate 

rezolvarea unor probleme  didactice într-un mod cât mai creativ: 

 Comunicare informațiilor sportive si formarea unei atitudini pozitive/adecvate faţă de 

progres, faţă de elementele de noutate şi introducerea acestora în propriile acțiuni; 

 Ne folosim de  valențele formative ale basmului si ale personajelor de desen animat si din 

film actual  în educarea limbajului copiilor; 

 Designul si amenajarea unui spatiu improvizat unde orele să se desfășoare  într-un mediu 

relaxant, plăcut , înconjurat de multă culoare și de foarte multe planșe demonstrative, kiniograme 

a diferitelor acțiuni motrice ; 

 Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi capacităţilor de a crea, de a regândi strategiile de 

lucru și de a le integra în sisteme dinamice, flexibile şi eficiente folosind mijloacele educației 

fizice. 
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SCOPUL LUCRĂRII 

 Creativitate în conducerea procesului de predare-învățare astfel încît să formeze capacităţi 

de cooperare, de comunicare, socializare, de gândire convergentă, divergentă, flexibilă, creatoare, 

de control şi autoapreciere etc.;  

 De a forma şi dezvolta interesul, motivația, afectivitatea, voinţa, independenţa, iniţiativa, 

caracterul, curajul, respectul; 

 Învăţarea creativă care se realizeze în grupuri mici care să fie cooperative , activ-

participativă; 

 Mijloace folosite în scopul accentuării caracterului practic-aplicativ al procesului de 

predare-învăţare; 

 Designul si modul nostru creativ in construirea exerciţiilor fizice stimulează imaginația şi 

creativitatea copiilor. 

Vorbim de un  transfer și feed-back între profesor si elev.  

          
 

 Copiii primesc propria lor lume mică care îi stimulează să se joace cu bărcuţe, să 

construiască munţi, diguri, insule, să observe cursul apei, să construiască diferite forme utilizând 

doze,recipiente din carton sau plastic. să circule conform unor reguli stabilite pe străzile 

confecţionate din corzi sau bănci de gimnastică . 

 Tot ce ai nevoie este de fapt de a crea  o aventură reală pentru aceștia pe care să o 

transmiți utilizănd un limbaj căt mai apropiat de al lor. 

            
            

 

Comunicarea sportivă ajută la dezvoltarea fizică armonioasă și îmbogățirea propriului vocabular. 
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EXERCIȚIILE FIZICE, UN ATU PENTRU SĂNĂTATE 

 

                                                          Prof. Bucur Nicolae George 

                                                                             Școala Gimnazială Comuna Brazi 

                                                                                  

  Se spune că sportul, activitatea fizică în general, are efecte favorabile asupra sănătății, a 

individului și a colectivității, iar acesta este deja un lucru comun. Și asta nu de ieri, de azi, ci încă 

din antichitate. De-a lungul timpului acest adevăr a fost spus de numeroase personalități, dar 

dovezile științifice care să-l probeze au început să se adune abia în ultimele decenii, când din ce 

în ce mai numeroase studii au încercat să clarifice mecanismele prin care efortul fizic poate 

influența în bine diversele organe, sisteme și funcții ale corpului uman. 

 Orice exercițiu fizic presupune o mișcare voluntară, realizată pe baza contracțiilor muscu-

lare statice și dinamice ale unor grupe și lanțuri musculare. Exercițiul fizic este o acțiune 

complexă ce impune antrenarea tuturor aparatelor și sistemelor organismului care, prin solici-

tare, se perfecționează structural și funcțional, ajungând la raporturi de echilibrare, de adaptare, 

ceea ce are o foarte mare importanță pentru menținerea sănătății.      
 Influența biologică a exercițiilor fizice asupra organismului se răsfrânge asupra: 
 Aparatului locomotor 

 Sistemului nervos 

 Aparatului cardiovascular 

 Aparatului respirator 

 Aparatului digestiv. 

 Influența exercițiilor fizice asupra aparatului locomotor 

 Exercițiile fizice îndeplinesc o importantă funcție de modelare a formei și structurii 

organismului uman, în mod deosebit a elementelor care compun aparatul locomotor (oase, 

articulații, mușchi, tendoane, fascii și alte țesuturi moi). 

 Prin mișcare, asupra sistemului osteo-articular se execută tracțiuni, presiuni, tensiuni, 

compresiuni și întinderi care acționează ca stimuli continui și variați ce măresc aportul de sânge 

și substanțe nutritive în aceste segmente, hipertrofiindu-le și mărindu-le capacitățile funcționale. 

Forma, structura, grosimea și rezistența oaselor sunt determinate în cea mai mare măsură de 

solicitările prin exerciții fizice. 

 Exercițiile cu influența cea mai pronunțată sunt acelea de forță, de rezistență și cele 

statice. Prin practicarea lor continuă și sistematică se produc creșteri ale diametrului transversal, 

îngroșări ale periostului și chiar apariția unor rugozități și tuberculi noi. Oasele care nu sunt 

solicitate prin exerciții fizice au o rezistență scăzută la tracțiuni, presiuni și întinderi, putând 

suferi cu ușurință deviații, deformații, fracturi. 

 Articulațiile solicitate prin mișcare își măresc suprafețele, își îngroașă cartilagiul articular, 

permițând efectuarea unor mișcări mai ample și mai precise. Lipsa de mișcare atrage după sine o  

“înțepenire” progresivă a articulațiilor , o degenerare a lor și instalarea cu ușurință a tot felul de 

afecțiuni care merg de la limitarea mișcărilor până la entorse, luxații și artroze. 

Sub influența exercițiilor fizice, mușchii, organele active ale mișcării, își măresc volumul și îsi 

modifică structura internă. Cercetările au dovedit că hipertrofia (îngroșarea) musculară se 

datorează nu numai măririi diametrului transversal al fibrelor, ca urmare a unei nutriții și 

asimilări intense de albumină, ci și măririi numărului de fibre musculare. 

 În mușchii angrenați în efort s-a observat și deschiderea unei bogate rețele de vase 

capilare, o creștere impresionantă a consumului de oxigen și alte modificări biochimice, care 

favorizează mărirea capacității de efort. De asemenea, s-a mai pus în evidență  o creștere a 
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capacităților funcționale, în mod deosebit a excitabilității neuromusculare, fapt ce demonstrează 

că efortul fizic, pe lângă schimbările de structură, determină și importante modificări funcționale. 

Forma și structura întregului corp sunt modelate de cantitatea și, mai ales, calitatea efortului fizic 

depus. Oamenii care practică sistematic și continuu exercițiile fizice, se deosebesc net de cei 

sedentari și sub aspectul exterior, al ținutei corporale. Ei au, în general, spatele drept, un mers 

elastic și armonios, sunt mai robuști și sănătoși.          

 Influența exercițiilor fizice asupra sistemului nervos 

 Sub influența efortului fizic sistematic, adaptat și dozat în funcție de particularitățile 

individuale, sistemul nervos, coordonatorul și “dirijorul” întregii activități, suferă o serie de 

modificări pozitive, care vizează atât structura celulelor, cât și funcțiile sistemului nervos. 

Solicitarea funcțională a scoarței cerebrale prin exerciții fizice contribuie în bună măsură la 

perfecționarea structurală a celulelor nervoase, la îmbunătățirea funcțiilor lor prin creșterea 

labilității, puterii și vitezei de transmitere a impulsurilor nervoase, prin mărirea randamentului 

lor.  

 Se dezvoltă procesele fundamentale corticale, excitația și inhibiția, ale căror forță, 

mobilitate și echilibru devin tot mai adecvate caracteristicilor activității pe care o desfășurăm. 

Îmbună-tățiri importante cunosc și alte procese ale activității nervoase superioare, cum sunt cele 

de concentrare, iradiere și inducție a excitației și inhibiției. De asemenea se optimizează formarea 

legăturilor temporare din scoarță, formarea reflexelor condiționate. 

Sub influența exercițiilor fizice, a educației fizice în sens mai larg, însuși tipul de sistem nervos 

poate fi modificat. Sistemul nervos al oamenilor antrenați fizic devine mai puternic, mai rezistent 

la acțiunea factorilor perturbatori din mediul extern. 

 Exercițiul fizic constituie și un foarte bun mijloc de refacere a centrilor nervoși obosiți în 

urma unor solicitări excesive Cercetările au arătat că refacerea centrilor nervoși obosiți ca urmare 

a solicitărilor intense sau de lungă durată este mai eficientă și mai rapidă atunci când, odată cu 

intrarea lor în repaus, sunt solicitați alți centri nervoși aflați în apropierea celor dintâi. Aceasta 

este, de fapt, odihna activă, înțeleasă în sensul de schimbare a felului de activitate. În prezent, ea 

este unanim apreciată ca unul din mijloacele moderne de refacere a capacităților funcționale ale 

sistemului nervos. 

 Exercițiul fizic este o formă ideală de deconectare, de recreere, de ieșire din starea de 

supra-încordare specifică vieții contemporane.               

 Influența exercițiilor fizice asupra aparatului cardiovascular 

 Aparatul cardiovascular este influențat direct de natura, volumul și intensitatea efortului 

fizic. El transportă în permanență substanțele nutritive și oxigenul la nivelul fibrelor musculare, 

unde are loc arderea substanțelor care degajă energia necesară contracțiilorși, în același timp, 

asigură îndepărtarea substanțelor toxice de uzură, rezultate în urma arderilor, spre aparatul de 

excreție. 

Ca urmare a acestor funcții strâns legate de efortul fizic, inima și vasele de sânge cunosc o serie 

de modificări pozotive, unele imediate, altele târzii. 

 Adaptarea imediată a inimii la efortul fizic se face în primul rând prin creșterea frecvenței 

cardiace care, în funcție de intensitatea efortului, se ridică de la valori normale de 60-80 bătăi pe 

minut la 150-180 și chiar 200 bătăi pe minut. Frecvența cardiacă poate fi considerată un adevărat 

“barometru” care ne dă indicații referitoare la intensitatea efortului fizic în raport cu posibilitățile 

individuale. 

 Cercetările medicale au arătat că, oricât de mare ar fi volumul efortului fizic, nu se pot 

obține creșteri ale capacității funcționale a inimii dacă nu se ajunge la o anumită intensitate. În 

acest sens trebuie menționat faptul că înregistrarea unor modificări fiziologice și morfologice 
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importante, precum și prevenirea unor afecțiuni degenerative cardiovasculare presupun o 

intensitate a efortului capabilă să crească frecvența cardiacă a individului până la un “opti-mum 

funcțional” de 140-160 bătăi pe minut, adică o valoare care să determine o absorbție de oxigen de 

aproximativ 70% din volumul maxim de oxigen. Bineînțeles că nu se poate lucra decât un timp 

relativ scurt cu această intensitate, dar “pragul” solicitării trebuie atins. 

 Efortul fizic determină modificări importante în ceea ce privește debitul circulator, care 

crește proporțional cu consumul de oxigen și intensitatea efortului fizic. De asemenea, se mărește 

cantitatea totală de sânge aflat în circulație prin mobilizarea lui din organele de rezervă cum ar fi 

ficatul și  splina  intensificându-se circulația la nivelul fibrelor musculare printr-o mai bună 

irigare a musculaturii solicitate,care, în eforturile fizice intense poate fi mai mare de 10-20 de ori 

față de starea de repaus. Totodată, efortul fizic are drept consecințe mărirea vitezei de circulație a 

sângelui până la  de trei ori față de valorile din repaus și creșterea cu peste 6 mm coloană de 

mercur a tensiunii arteriale maxime. 

 În ceea ce privește tensiunea arterială, este demonstrat faptul că la persoanele care 

practică sistematic și continuu exercițiile fizice, faza de revenire a tensiunii arteriale după efort 

intens este mult mai scurtă decât la persoanele sedentare. 

 Efortul fizic determină o creștere a rețelei de vase capilare, la nivelul fibrelor musculare, 

iar trigliceridele, grăsimile totale și colesterolul din sânge, factori implicați în apariția 

arterosclerozei,cunosc o scădere importantă ca urmare a arderilor mai intense. De asemenea, se 

îmbunătățește componența sângelui prin creșterea numărului de globule albe și roșii și a 

procentului de hemoglobină, principalul “cărăuș” al oxigenului la nivelul celulelor și țesutu-rilor. 

 Prin urmare, se poate afirma că efortul fizic sistematic și continuu contribuie în mare 

măsură la prevenirea afecțiunulor degenerative ale aparatului cardiovascular. 

 Influența exercițiilor fizice asupra aparatului respirator 

 Efortul fizic necesar susținerii contracțiilor musculare în timpul efectuării exercițiilor 

fizice implică un mare consum de oxigen, impus de arderile substanțelor energetice la nivelul 

fibrelor musculare. Pentru aceasta, aparatul respirator trebuie să se  intensifice și să se adapteze la 

noile condiții. Adaptarea se poate realiza fie prin mărirea frecvenței respiratorii (numărul de 

respirații pe minut), fie prin creșterea amplitudinii respiratorii. 

Numărul de respirații pe minut poate să crească de la 16-18 până la 25-35, uneori mai mult. 

 Dar mărirea frecvenței respiratorii atrage după sine scăderea amplitudinii respirației care, 

devenind mai scurtă și superficială, determină în cele din urmă diminuarea cantității de oxigen ce 

se vehiculează  în plămâni. 

Ca urmare a practicării sistematice și continue a exercițiilor fizice se constată o creștere în timp a 

elasticității toracice și alte modificări care constau în scăderea frecvenței respiratorii atât în 

repaus, cât și în efort. 

 Datorită faptului că respirația este singura funcție vitală supusă voinței omului, 

influențarea pozitivă a proceselor respiratorii se poate face și prin intermediul exercițiilor de 

gimnastică respiratorie. Aceasta constă, în esență, în stimularea funcției respiratorii prin exerciții 

libere de respirație (mărirea sau micșorarea fazelor de inspirație și expirație în mod voit), exerciții 

libere de respirație însoțite de mișcări active ale membrelor superioare și inferioare, ale 

trunchiului, care măresc amplitudinea inspirației și expirației, precum și prin alte procedee 

(fonetice, muzicale etc.). 

 În vederea creșterii eficienței exercițiilor de gimnastică respiratorie se recomandă ca 

acestea să fie executate după un efort fizic care mobilizează o mare parte din masa musculară 

corpo-rală. Gimnastica respiratorie influențează nu numai procesele de respirație, ci stimulează și 

tonifică toate funcțiile organelor din torace și abdomen, contribuind nemijlocit la realizarea unor 
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raporturi optime de echilibru dinamic.  

 Influența exercițiilor fizice asupra aparatului digestiv 

 Pentru a înțelege mai bine influența exercițiilor fizice asupra aparatului digestiv, trebuie 

menționat faptul că toate organele digestive importante se găsesc în cavitatea abdominală, 

cavitate ai cărei pereți sunt în cea mai mare parte musculo-aponevrotici. 

 Între funcțiile motoare ale musculaturii din pereții cavității abdominale și funcțiile 

organelor digestive s-a stabilit o importantă sinergie funcțională. Aceasta face ca ori de câte ori 

acționăm asupra musculaturii abdominale, să stimulăm și funcțiile organelor digestive. 

S-a constatat că oamenii bine antrenați fizic, cu o bună musculatură abdominală au și un aparat 

digestiv mai activ, mai rezistent la acțiunea factorilor perturbatori care pot provoca îmbolnăviri. 

În urma exercițiilor fizice, digestia și absorbția alimentelor se desfășoară în condiții mai bune, iar 

tranzitul în tubul digestiv este mai activ. 

 Dată fiind importanța musculaturii abdominale în buna funcționare a organelor digestive, 

devine necesară menținerea ei la un tonus corespunzător. Pentru aceasta este nevoie ca exercițiile 

destinate abdomenului să nu lipsească din complexele de exerciții ce se efectuează zilnic. 

 Combinate, toate aceste exerciții fizice își aduc aportul unei dezvoltări fizice armonioase 

și unei mentalități sănătoase, iar creșterea copilului este influențată în mod benefic.  
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IMPORTANȚA  EXERCIȚIILOR FIZICE ȘI ROLUL EDUCAȚIEI FIZICE  ÎN 

DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A ELEVULUI 

 

Prof. Cârlig Cristian  

Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni 
 

Educația fizică ca sistem de influență exercită în mod sistematic asupra dezvoltării fizice 

și perfecționării capacității motrice a omului de-a lungul existenței sale, se realizează în cadrul 

unei mari varietăți de instituții și a unui sistem metodico - organizatoric diversificat. Educația 

fizică acționează asupra fizicului uman și valorifică sistematic ansamblul formelor de practicare a 

exercițiilor fizice în scopul măririi în principal a potențialului biologic al omului în concordanță 

cu cerințele sociale. Educația fizică poate fi fiziologică prin natura exercițiilor, pedagogică prin 

metodă, biologică prin efect și socială prin organizare. Ca proces instructiv-educativ, educația 

fizică vizează creșterea, formarea și cultivarea capacităților fizice ale elevilor, fiind un proces 

deliberat construit și desfășurat pentru perfecționarea, dezvoltarea fizică și  capacitatea motrică, 

în funcție de particularitățile de vârstă și sex, cerințele de integrare, specificul unor profesii.  

Educația fizică și sportul reprezintă activități foarte  complexe, dacă ne referim la 

conținut, structură, organizare și desfășurarea lor. Ca fenomen social activitatea de educație fizică 

are nevoie de multitudinea de elemente componente pe care le aplică: exercițiile fizice, baza 

materială specifică, instalațiile și materialele specifice, aspectele tehnice și organizatorice, 

disciplinele științifice din domeniu și cadrele de specialitate. Toate aceste elemente sunt 

participante la eficiența activităților de educație fizică și sport.  

Esența educației fizice și sportului reprezintă practicarea exercițiilor fizice, indiferent de 

forma organizatorică, urmărind perfecționarea dezvoltării fizice și a capacității motrice ale 

elevilor. Menținerea stării optime de sănătate, favorizarea proceselor de creștere și optimizare a 

dezvoltării corporale fizice a elevilor, dezvoltarea (educarea) calităților motrice, formarea unui 

sistem larg de deprinderi și priceperi motrice, precum și valorificarea lor în plan sportiv de 

performanță, formarea și chiar perfecționarea capacității și mai ales, a obișnuinței de practicare 

sistematică, corectă și conștientă a exercițiilor fizice, mai ales în timpul liber și contribuția 

eficientă la dezvoltarea unor trăsături și calități intelectuale, estetice, morale, civice, reprezintă 

obiective generale ale educației fizice foarte importante și le putem evalua doar în sistem, care 

pregătesc și se realizează în procesul de educație fizică, prin folosirea unor mijloace și metode cât 

mai variate, strâns legate între ele completându-se reciproc. 

Practicarea exercițiilor fizice indiferent sub ce formă și printr-un număr mare de 

executări, mărește capacitatea omului de a-și însuși mișcări noi, deoarece odată cu dobândirea 

diferitelor deprinderi motrice, elevul dobândește și calitățile corespunzătoare unei dezvoltări 

fizice și intelectuale, exercițiile fizice practicate sub forma activităților de educație fizică și sport 

este determinată și de necesități de ordin recreativ sau emulativ. 

Practicarea exercițiilor fizice creează cadrul necesar pentru realizarea obiectivelor 

educației fizice la nivelul subsistemelor sale. În timp s-au diversificat ca și obiectivele educației 

fizice. Particularitățile sale la nivelul fiecărui subsistem al educație fizice, formele de organizare a 

practicării exercițiilor fizice, nu trebuie confundat cu formele de exprimare concretă a exercițiilor 

fizice, forme statuare în timp și recunoscute ca fiind atletism, gimnastică, jocuri sportive, jocuri 

de mișcare, parcursuri aplicative. 

Exercițiul fizic reprezintă un mijloc fundamental al educației fizice, având însemnătate 

igienică, instructivă și educativă. Exercițiile fizice contribuie la dezvoltarea funcțională și 

morfologică a organismului, influențând în mod pozitiv la dezvoltarea aparatului locomotor, 
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organelor interne, a sistemului nervos central și favorizează la dezvoltarea și perfecționarea 

calităților motrice ( viteză, rezistență, forță și îndemânare). Totodată, prin practicarea exercițiilor 

fizice se dezvoltă aptitudinile intelectuale contribuind la dezvoltarea, perfecționarea senzațiilor, 

percepțiilor și reprezentărilor, a memoriei, a gândirii și a imaginație. Prin exersarea fizică elevii 

ajung să-și descopere posibilitățile motrice, ceea ce îmbogățește și face mai clară activitatea lor 

conștientă. Practicarea exercițiilor fizice favorizează formarea simțămintelor morale și a 

năzuințelor sociale, influențează pozitiv dezvoltarea trăsăturilor de caracter, a spiritului activ, a 

perseverenței, disciplinei, abnegației și întrajutorării. Exercițiul fizic reprezintă o acțiune motrică 

voluntară în cadrul unui proces educațional organizat având ca scop realizarea unor obiective 

instructiv – educativ. 

Exercițiul fizic are un conținut și o formă, prin conținut înțelegem totalitatea elementelor 

și proceselor care alcătuiesc exercițiul fizic, ce determină o anumită influență asupra 

organismului, și constituie o acțiune total diferită de tot ce se utilizează ca repetare și exersare în 

formarea deprinderilor intelectuale.  

Elementele din care este compus exercițiului fizic sunt: mișcările segmentelor corpului, 

efortul fizic solicitat de exersarea mișcărilor concretizate în cantitatea de lucru mecanic, în 

intensitatea cu care se efectuează mișcarea respectivă, precum și în complexitatea activității 

depuse și efortul psihic, concretizat în gradul de solicitare a diferitelor procese psihice, cum sunt: 

memoria, atenția, rapiditatea gândirii și voința. 

Trebuie subliniat faptul că, atât forma cât și conținutul exercițiului trebuie să formeze o 

unitate perfectă, în care rolul hotărâtor îl are conținutul și nu forma. În caz contrar apare 

formalismul, care devine o frână în dezvoltarea conținutului și mai ales în realizarea obiectivelor 

instructiv-educative ale exercițiului fizic.  

Pentru atingerea scopului urmărit al exercițiul fizic, este necesar ca în practica predării, 

profesorul să respecte anumite cerințe fără de care nu se poate asigura eficiența exercițiului fizic: 

respectarea particularitățile individuale, morfologice, funcționale și psihice; organizarea 

activităților practice, ținând seama de particularitățile locului desfășurării exercițiilor fizice, 

precum și de condițiile atmosferice și igienice; programarea exercițiilor fizice în concordanță cu 

utilajul, inventarul sportiv și materialul didactic existent; selecționarea și predarea exercițiilor 

fizice în funcție de obiectivele instructiv-educative urmărite; programarea exercițiilor fizice, 

luând întotdeauna în considerare numărul subiecților incluși în activitatea respectivă; stabilirea 

duratei desfășurării activității respective. Tipurile de exerciții pot fi alese și combinate în funcție 

de obiective, astfel, dintr-o secvență de exercițiu ce aparține unui alt exercițiu mai complex, 

repetat sistematic, putem crea un exercițiu ciclic, sau un exercițiu ciclic poate forma unul 

combinat. 

Pentru a aprecia forma exercițiului fizic se propun, de către specialiști, autori de publicații 

mai mulți factori: 

- poziția corpului și segmentelor corporale (inițială, intermediară și finală), uneori și 

față de obiect sau aparat; 

- direcția mișcării; 

- amplitudinea mișcării și relația dintre segmentele corporale participante; 

- tempoul mișcării; 

- ritmul mișcării; 

- sistemul de dispunere a subiecților în spațiu de practicare a exercițiilor fizice. 

I. Cerghit consideră că exercițiul nu se reduce numai la formarea deprinderilor motrice, a 

unor moduri de acțiune bine consolidate, ci contribuie și la realizarea altor sarcini pe care noi le 

concepem astfel: 
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- înțelegerea rațiunii efectuării într-o anumită structură, a actelor și acțiunilor motrice; 

- înțelegerea respectării regulilor de execuție stabilite; 

- dezvoltarea capacității ( operațiilor mentale) de asociere imaginativă a diferitelor 

secvențe de mișcare (favorizarea transferului); 

- consolidarea temeiniciei învățării prin înțelegerea rațiunii efectuării repetărilor și 

evitarea uitării. 

 Practicarea exercițiilor fizice regulat în rândul elevilor supun în mod obligatoriu 

organismul în mișcare iar la rândul ei mișcarea intensifică toate activitățile din organism cum ar 

fi: circulația sângelui în plămâni și în celelalte organe, respirația schimburile de substanță 

nutritive la nivelul țesuturilor, procesele de execuție, de curățire a sângelui de substanțe 

vătămătoare rezultate din arderile celulare. Exercițiul fizic în rândul elevilor reprezintă o 

activitate care are ca scop îmbunătățirea stării de sănătate, performanței și calității vieții. Pentru 

cei mici, practicarea sportului este importantă pentru a învinge stilul de viață sedentar și 

obezitatea, totodată servește la creșterea activității metabolice a mușchilor, deoarece cu activitate 

vor necesita mai mult oxigen și substanțe nutritive. De asemenea prin practicarea exercițiilor 

fizice din cadrul orelor de educație fizică și sport elevii își pot îmbunătății capacitatea 

cardiorespiratorie, flexibilitatea, forța, rezistenței și coordonarea. 
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BENEFICIILE EXERCIȚIULUI FIZIC ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ 

A ELEVULUI 

 

Prof. Chirilov Annemary Liliana  
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I. Introducere 

 Legătura strânsă dintre minte și corp și mai ales influența pozitivă pe care un corp activ o 

are asupra minții și a intelectului este un fapt cunoscut încă de pe vremea grecilor antici. Aceștia 

au deschis în acest sens drumul către cercetarea modernă. Desigur, mișcarea, iar mai apoi 

exercițiul fizic este un factor pozitiv atât în ceea ce privește dezvoltarea pe plan mental, cât și 

dezvoltarea pe plan fizic/fiziologic. Această lucrare își propune să analizeze rolul pozitiv pe care 

exercițiul fizic îl joacă în dezvoltarea armonioasă a elevului, pornind în primă fază de la anumite 

definiții relevante urmate de diverse tipuri de exerciții fizice și cadrele în care acestea se 

desfășoară (școli, săli de sport, acasă etc.). Mai apoi se vor analiza beneficiile exercițiului fizic la 

elevi (fiziologice, psihologice etc) dându-se câteva exemple concrete, iar în final se vor trage 

concluziile.  

 Deoarece obiectul principal al lucrării este chiar exercițiul fizic este necesară definirea 

acestui termen. Cel mai des întâlnită definiție a exercițiului fizic este dată de Caspersen et. al. 

(1985, 128): „Exercițiul fizic este o activitate fizică planificată, structurată, repetitivă și 

intenționată, având ca scop îmbunătățirea sau menținerea componentelor ce țin de condiția 

fizică.” (trad. n.) Deși este o definiție corectă, autoarea lucrării de față consideră că aceasta este 

însă una foarte generală care lasă loc de multe variabile cum ar fi: tipul de exercițiu fizic, durata 

exercițiului etc, aspecte care, așa cum a fost menționat anterior, vor fi detaliate în lucrarea de față. 

De asemenea această definiție tratează exercițiul fizic ca fiind o activitate benefică strict din 

punct de vedere fizic, lucru care exclude dezvoltarea pe plan mental și emoțional, care de își are 

importanța ei și care va fi și ea analizată. Până a ajunge însă acolo trebuie însă să răspundem la 

întrebarea: „De ce este necesar să vorbim despre importanța  exercițiului fizic la copii/elevi?” 

(mai mult decât la adulți) Cu un răspuns la această întrebare vin Pedro Hallal et. al. (2006) care 

afirmă în urma cercetărilor efectuate că probabilitatea de a continua sportul în viața adultă în ceea 

ce privește persoanele active din punct de vedere fizic în copilărie, este mult mai mare, față de 

cineva care se apucă de sport când este deja adult. De asemenea, unele beneficii ale sportului se 

pierd sau se diminuează odată cu înaintarea în vârstă. Totuși, nu toate exercițiile fizice vor avea 

aceeași influență sau aceleași beneficii asupra copilului/elevului, motiv pentru care este necesar 

să se analizeze diverse tipuri de exerciții fizice.  

II. Tipuri de exerciții fizice  
 După cum ne spune și Drăgulin Saitoc (1990, 5) exercițiul fizic este efectuat în primă fază 

în cadrul familiei sub supravegherea părinților, apoi în școli la orele de educație fizică sau la 

activitățile sportive extrașcolare sub supravegherea cadrului didactic sau a antrenorului. Fiecărui 

stadiu de viață (fiecărei vârste) respectiv fiecărui cadru menționat anterior îi corespund anumite 

exerciții fizice specifice. Cei de la NHS (National Health Service) UK recomandă mai multe 

tipuri de exerciții fizice pentru copiii care nu au încă vârsta necesară pentru a merge la școală, 

recomandând practicarea exercițiului fizic încă de când aceștia sunt bebeluși. Pentru categoria de 

vârstă 0-2 ani este recomandată o activitate fizică care să dureze aproximativ 180 de minute care 

trebuie împărțite de-alungul întregii zile. Desigur, la această vârstă ajutorul părinților este 

esențial, în special în cazul în care copilul nu știe încă să meargă. Începând de la vârsta de 3 ani 

se recomandă o activitate fizică de intensitate moderat-ridicată, fără ca preșcolarul să rămână 
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inactiv pe perioade lungi, cu excepția orelor de somn. Orice tip de exercițiu fizic este încurajat și 

ajută la dezvoltarea copilului/elevului. Printre exemplele recomandate se numără: mersul pe jos, 

jocurile active precum de-a v-ați ascunselea, dansul etc. (NHS 2019)  

 Conform lui Hardman (2004), majoritatea țărilor au inclus în curriculum național ore de 

educație fizică sub o anumită formă. Mai mult decât atât, acestea sunt obligatorii. De exemplu, în 

România, la ciclurile primar și gimnazial este obligatoriu să se realizeze două ore de educație 

fizică pe săptămână. Din acest motiv, se poate afirma că următorul cadru în  care copiii intră în 

contact cu exercițiul fizic este cel școlar din postura de elevi. Orele de educație fizică sunt bazate 

pe o programă care, de multe ori poate părea rigidă, dar care include exerciții benefice pentru 

dezvoltarea armonioasă a elevului, în special din punct de vedere fizic. Printre acestea se numără 

exerciții pentru dezvoltarea musculaturii brațelor, picioarelor, abdomenului, spatelui sau exerciții 

pentru corectarea posturii, exerciții cu atât mai necesare, cu cât societatea în care trăim devine din 

ce în ce mai tehnologizată, fapt care poate duce la o viață sedentară încă de la o vârstă fragedă. Pe 

lângă exercițiile propuse de programă, elevii au oportunitatea să practice exercițiul fizic prin 

intermediul sporturilor de echipă promovate în cadrul școlii.  Aceste sporturi, pot fi însă 

practicate și ca activități extrașcolare, schimbându-se astfel cadrul desfășurării exercițiului fizic. 

Pe lângă cadrele deja menționate, activitatea fizică la copii/elevi poate fi realizată și în incinta 

sălilor de sport/fitness, multe dintre acestea oferind ore de aerobic pentru copii sau chiar ore de 

sport pentru părinți și copii, dându-le astfel oportunitatea părinților de a petrece mai mult timp cu 

copiii lor.   

 Acum că au fost enumerate diverse tipuri de exerciții fizice, se va trece la analiza 

beneficiilor pe care acestea le au asupra dezvoltării copiilor/elevilor.  

III. Beneficiile exercițiului fizic asupra dezvoltării armonioase a copiilor/elevilor: 

 La modul general beneficiile exercițiului fizic pot fi încadrate în două mari categorii și 

anume: beneficiile fizice/fiziologice și beneficiile psihologice. 

Beneficiile fizice și fiziologice pot fi observate la elevi prin dezvoltarea musculaturii și/sau 

corectarea posturii, pentru care se lucrează intensiv în orele de educație fizică. De asemenea 

exercițiul fizic facilitează procesul de creștere, acesta putând fi urmărit cel mai bine la elevii care 

joacă baschet/volei. Totuși, cele mai mari beneficii fizice fac referire la starea de sănătate a 

elevilor deoarece se cunoaște că practicarea oricărui tip de exercițiu fizic poate reduce riscul 

apariției bolilor cronice precum diabetul sau obezitatea. (Archer 2014) Un studiu realizat de 

Gulias-Gonzalez et. al. (2014) avându-i ca protagoniști pe 2,330 de elevi spanioli cuprinși între 6 

și 17 ani, a demonstrat că obezitatea este în strânsă legătură cu lipsa activității fizice, elevii care 

suferă de obezitate având rezultate mai slabe în activitățile fizice, atât față de elevii cu  masă 

normală cât și față de cei care au o masă sub cea specifică vârstei. Relevanța acestui studiu stă în 

ridicarea unui semnal de alarmă cu privire la riscurile obezității la copii/elevi cât și în promovarea 

exercițiului fizic (la care se pot alătura modificări în alimentație unde este necesar) pentru 

reducerea acestor riscuri.  

 În cea de-a doua categorie, a beneficiilor psihologice se încadrează mai mulți factori 

precum: aspectele cognitive (care includ memoria, atenția, concentrarea sau creativitatea), stima 

de sine, emoțiile sau starea de spirit. Pentru evaluarea beneficiilor trebuie în primul rând analizată 

relația dintre exercițiul fizic și factorii mai sus menționați. De asemenea se va analiza legătura 

dintre practicarea exercițiului fizic și rezultatele academice/școlare deoarece și această legătură 

poate influența starea de spirit sau stima de sine a unui elev. S-au efectuat atât studii de scurtă 

durată cât și studii de lungă durată pentru a analiza efectul pe care educația fizică din școli îl are 

asupra rezultatelor școlare, cele mai multe dintre ele ajungând la un rezultat similar cu concluziile 

lui Sallis et. al (1999), care ne spun că mai multe ore de educație fizică în școli, adică mai multă 



26  

activitate fizică, nu influențează prea mult, nici pozitiv, nici negativ rezultatele școlare ale 

elevilor. Totuși, după cum spun și Rasmussen și Laumann (2012), în cazul în care educația fizică 

influențează într-un fel rezultatele școlare, acesta este unul pozitiv și în niciun caz aceste rezultate 

nu sunt afectate de nivelul mai ridicat de activitate fizică.  

 Tot Rasmussen și Laumann (2012) ne arată prin lucrarea lor în care compară rezultatele a 

mai multor studii care au analizat influența exercițiului fizic asupra factorilor psihologici la 

copii/elevi și adolescenți faptul că  prin efectuarea a diverse tipuri de exerciții fizice precum 

mersul, alergatul sau exercițiile de aerobic înaintea efectuării unor exerciții de memorie sau 

concentrare a condus la rezultate mult mai bune decât dacă exercițiile de memorie/concentrare ar 

fi fost realizate în lipsa activității fizice. Un exemplu de astfel de studiu este cel realizat de 

Ellemberg și St. Louis-Deschenes (2010). Ei au ales 72 de elevi cu vârste între 7 și 10 ani, care au 

fost separați în două grupe. Prima grupă a vizionat un program TV în timp ce făceau sport cu 

ajutorul unei biciclete statice, iar cealaltă a vizionat același program, fără să practice nicio 

activitate fizică. Următoarea fază a studiului a constat în diverse exerciții de concentrare și 

reacție, elevii care au practicat sport având rezultate mult mai bune decât ceilalți. În plus, multe 

studii precum (Kirkcaldy et. al. 2002) unde au participat 988 de elevi germani, ne arată că 

practicarea exercițiilor fizice sau a sporturilor de anduranță are un efect pozitiv asupra stimei și 

percepției de sine, dar și asupra stării de spirit. Acest lucru poate fi observat foarte ușor și în viața 

de zi cu zi în școli sau la activitățile extrașcolare, îmbunătățirea stării de spirit a elevului fiind 

evidentă în urma practicării sportului, în special dacă împreună cu aceasta vine și victoria sau 

reușita.  

IV. Concluzii 

În concluzie, se poate afirma că exercițiul fizic joacă un rol foarte important în dezvoltarea 

armonioasă a elevului, atât în ceea ce privește dezvoltarea fizică (musculaturii, reducerea riscului 

apariției bolilor cronice) cât și în ceea ce priveșre dezvoltarea pe plan mental și psihologic, având 

de cele mai multe ori o influență pozitivă asupra aspectelor cognitive, a stimei de sine etc.  
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INFLUENŢA ACTIVITAŢILOR MOTRICE 

 ASUPRA ORGANISMULUI UMAN 
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 Din copilărie auzim adesea expresii ca: ,,mens sana in corpore sano”, ,,tinereţe fără 

bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, ,,kalos kai agatos (om frumos şi blând)” , deziderate izvorâte 

din năzuinţa omului de de a fi sănătos, puternic, frumos, de a trăi mai bine. La început empiric 

prin diferite activităţi motrice, apoi printr-o abordare sistemică şi cercetări ştiinţifice în domeniul 

EFS, societatea a realizat importanţa exerciţiului fizic. 

 Importanţa deosebită pe care educaţia fizică, sportul şi activităţile motrice de timp liber le 

au în societate este exprimată prin idealul acestora: menţinerea stării de sănătate, dezvoltarea şi 

perfecţionarea fizică armonioasă a individului, perfecţionarea capacităţii motrice, educaţia pentru 

sport, formarea integrală a individului. Astfel că idealul activităţilor de tip motric a determinat o 

serie de finalităţi şi obiective din care rezidă o serie de beneficii fizice şi psihice pe care nicio 

activitate umană nu o realizează la un nivel atât de ridicat şi cu posibilitate de adaptate pentru 

orice categorie de populaţie: copii, adolescenţi tineri sau vârstnici. 

 Obiectivele generale ale EFS (adaptare sintetică după S.F. Todea, 2001, p.150) sunt: 

1. Menţinerea unei stări optime de sănătate; 

2. Vigoare şi rezistenţă fizică; 

3. Dezvoltare armonioasă şi echilibrată; 

4. Pregătire fizică şi sportivă, continuă şi adaptată vârstei, educaţia motrică pentru timp 

liber; 

5. Însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi a deprinderilor solicitate de practicarea 

unor ramuri şi probe sportive; 

6. Cunoaşterea şi asimilarea idealului olimpic, cultivarea respectului faţă de valorile sportive 

şi a fairplay-ului; 

7. Afirmarea sportului românesc în lume, sporirea aportului acestuia la o mai bună 

interacţionare,  prietenie şi colaborare între oameni, realizarea idealurilor de pace;  

8. Promovarea educaţiei fizice şi sportive pentru persoanele cu dizabilităţi; 

9. Contribuţii la educaţia estetică şi artistică; 

10. Pregătirea pentru turism şi pentru timp liber. 

 Observăm din aceste obiective şi finalităţi că activitatea motrică este esenţială pentru 

oameni, fiind de asemenea şi o necesitate conativă care poate fi realizată atât prin educaţia 

formală (realizată în şcoală), educaţia nonformală (efectuată în cluburi şi asociaţii sportive), cât şi 

în educaţia ,,spontană’’ (activităţi motrice de timp liber, joc şi relaxare).  

 Adesea vedem şi auzim în spoturi sau pliante publicitare îndemnul ,,faceţi zilnic mişcare 

30 minute”. Ceea ce reprezintă o recunoaştere şi o informare importantă a valenţelor 

sanogenetice a activităţilor motrice. Precizez că există diferenţe fundamentale între o simplă 

activitate motrică: plimbare sau alergare prin pădure, puţină ,,gimnastică de înviorare, un tenis de 

picior sau volei pe plajă cu prietenii şi educaţia fizică sau sportul”. Deşi mijloacele de acţionare 

pot fi de multe ori aceleaşi, organizarea şi scopul sunt pe alte paliere ale motricităţii şi ale 

performanţei fizice şi psihice scontate.  

Din practica personală zilnică, cea a studiilor ştiinţifice oferite de cercetători şi tratatele de 

specialitate, desprindem câteva mari categorii de beneficii: 

 Motrice 
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 Biologice 

 Psihice 

 Sociale 

 

Beneficii motrice ale exerciţiului fizic: 

- menţine şi îmbunătăţeşte înzestrarea biologică a calităţilor motrice (forţă, viteză, 

rezistenţă, supleţe, îndemânare), 

- formează o postură corectă; 

- îmbunătăţește condiția fizică; 

- formează priceperi şi deprinderi motrice necasare vieţii cotidiene sau solicitate de 

practicarea unor ramuri sportive. 

 

Beneficii biologice ale exerciţiului fizic: 

- menţine, întărește şi dezvoltă armonios aparatul locomotor (oase, muşchi şi articulaţii); 

- îmbunătăţeşte funcţionarea aparatului cardio-vascular, scade riscul de accident vascular 

cerebral; 

- îmbunătățeşte randamentul aparatului respirator; 

- reducerea colesterolului şi a nivelului glucozei sangvine; 

- reducerea probabilităţii apariţiei unor boli cronice, cum ar fi diabetul, bolile de inima şi 

osteoporoza; 

- creşte imunitatea;  

- contribuie la reglajul curbei ponderale; 

- creşte elasticitatea şi fermitatea pielii, previne celulita; 

- îmbunătăţește aspectul fizic; 

- alături de alimentaţie şi odihnă, contribuie la asigurarea unei stări homeostazice optime 

(îmbunătăţirea și menţinerea sănătăţii). 

Beneficii psihice ale exerciţiului fizic : 

- dezvoltarea abilității de concentrare; 

- reducerea stresului; 

- tratează stările negative ale psihicului (anxietatea și depresia); 

- dezvoltarea capacității de autodisciplinare; 

- formează motivația, ambiția și angajamentul pe termen lung; 

- creșterea abilităților competitive; 

- formarea capacităţii de a accepta victoria sau înfrângerea; 

- crește capacitatea psihică  (inteligenţă, creativitate, rapiditatea gândirii); 

- conştientizarea propriilor limite şi stimularea depăşirii acestora; 

- creșterea încrederii de sine; 

- îmbunătăţeșțe imaginea de sine; 

- crește calitatea vieţii.                  

Beneficii sociale ale exerciţiului fizic: 

- creșterea abilității de lucru în echipă; 

- dezvoltarea spiritului de fairplay; 

- creşeterea adaptabilităţii la diferite situaţii de stres. 

      Analizând aria de acţiune a beneficiilor exerciţiilor fizice, observăm un ecou al acestora atât 

în planul biologic, individual, cât şi în cel psiho-social, efectele exerciţiului fizic, pornind de la 

particular (individul) la general (societatea).  
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            De asemenea, conţinutul obiectivelor generale şi al finalităţilor Educaţiei Fizice şi 

Sportului demonstrează în mod evident că efectele acestor activităţi asupra individului depăşesc 

componenta biologică. Cercetări din domeniul psihologiei au demonstrat următoarele: ,,conştiinţa 

eului este legată de dezvoltarea corpului, realitatea concretă a acestuia constituind prima temelie 

a personalităţii.” (H. Wallon citat de I. Nicola p. 318) și ,,Componenta biologică a omului 

reprezintă substratul material pe care se clădeşte personalitatea individului. De calităţile biologice 

depinde construcţia personalităţii şi, implicit, integrarea individului în societate.” (I. Nicola, p. 

318). 

 Conchidem că prin conţinutul activităților motrice sunt declanşate anumite 

comportamente bio-psiho-sociologice specifice: capacități motrice, afecte, calităţi moral-volitive 

care formează individul, integrându-l în societate ca entitate responsabilă, stăpână pe sine, cu un 

randament şcolar, profesional şi social superior.  
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COPIII CÂȘTIGĂ ÎNCREDERE ÎN SINE PRIN SPORT  

 
Secretar, Costelaș Dorina-Maria  

Școala Gimnazială ”Silvania”, Șimleu Silvaniei 

 

 Oamenii practică sportul de mii de ani datorită grecilor care au creat multe dintre 

sporturile pe care le avem astăzi. Potrivit oamenilor de ştiinţă, participarea la diverse activităţi 

fizice de la vârste fragede are consecinţe psihologice benefice asupra copiilor. Este important 

pentru părinţi să realizeze că este foarte esenţial pentru cei mici să participe la activităţi sportive 

încă din copilărie. Vorbele din popor ne spun că activităţile fizice sunt bune pentru dezvoltarea 

copilului. Mai mult decât atât, multe dintre studiile ştiinţifice au arătat o asociere pozitivă între 

nivelul de activitate fizică şi gradul de sănătatea al copiilor, abilităţi multiple şi bunăstare 

crescută. 

Beneficiile sportului pentru cei tineri sunt nenumărate. Unul dintre avantaje este că cei 

mici învaţă despre munca în echipă. Aceasta este o abilitate de viaţă pe care aproape toată lumea 

trebuie să o înveţe la un moment dat, dar pe care copiii ar trebui să o înveţe mult mai devreme, 

astfel încât să folosească aceste abilităţi pentru a lucra în echipă când devin elevi şi, în cele din 

urmă, adulţi. Copiii învaţă despre munca în echipă atunci când antrenorii lor le spun să paseze 

către unul dintre coechipierii lor şi prin colaborarea cu colegii lor sportivi spre un obiectiv comun 

de a câştiga orice competiţie care se joacă. 

De asemenea, prin sport, un copil câştigă încrederea în sine atunci când sunt acordate 

medalii pentru competiţia câştigată şi panglici personalizate pentru cei care au rezultate bune. 

Când un copil câştigă un joc cu coechipierii lui sau un concurs pentru un sport individual, are un 

sentiment de mândrie şi încredere. Mândria şi încrederea sunt două elemente de care adulţii au 

nevoie atunci când încearcă să găsească un loc de muncă, iar după găsirea unuia devin două 

lucruri care ajută o persoană să continue să fie de succes la job. În cele din urmă, copiii învaţă 

cum să trăiască într-o lume cu o concurenţă sănătoasă. Toate acestea şi multe altele sunt motivele 

pentru care părinţii ar trebui să aibă în calcul înscrierea copiilor la un sport. La vârsta copilăriei şi 

adolescenţei sunt necesare 60 de minute de sport pe zi pentru o viaţă sănătoasă, de două ori mai 

mult decât în cazul adulţilor, recomandă specialiştii. Potrivit cercetărilor, exerciţiile fizice 

practicate în echipe organizate au importante efecte benefice asupra stării mentale a copiilor. În 

primul rând, adolescenţii care participă la sporturi de echipă în mod frecvent se vor dezvolta 

armonios, fără a avea probleme cu greutatea. De asemenea, sportul contribuie la reducerea 

stărilor de insomnie sau lipsă de încredere şi le oferă adolescenţilor posibilitatea de a socializa cu 

cât mai multe persoane şi de a avea încredere în ceilalţi, fiind recomandat adolescenţilor timizi. 

Unele dintre cele mai cunoscute sporturi la care adolescenţii se pot înscrie şi care le vor aduce 

satisfacţii sunt fotbalul, voleiul, baschetul, handbalul, rugby-ul, atletismul, gimnastica aerobică şi 

dansul. Rolul sportului în viaţa unui adolescent: ne ajută să fim mai inteligenţi; echilibrează 

activitatea psihică; ne motivează să ne depăşim limitele; ne ajută să avem încredere în noi înşine; 

măreşte capacitatea de reacţie; lungeşte viaţa şi calitatea acesteia; medicament anti-obezitate; 

întinereşte inima; devii mai frumos atât din exterior cât şi din interior.  

Sportul nu trebuie să lipsească din viaţa unui adolescent fiindcă îl ajută să se dezvolte fizic 

şi psihic. Toata lumea a auzit despre beneficiile pe care sportul le aduce în viaţa noastră. Fie ele 

de natură fizică sau psihică, avantajele sportului sunt numeroase şi se văd în viaţa noastră de zi cu 

zi. Fie că ne place sau nu, sportul joacă o parte importantă din viața noastră de zi cu zi: de 

exemplu, măcar o dată pe saptamână avem o ora de educaţie fizică. Scopul acesteia este să le 
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arate elevilor importanţa exerciţiilor fizice. De asemenea, în ultimele decenii, sportul a devenit 

din ce în ce mai mediatizat şi acum nu putem să deschidem televizorul fără să vedem o reclamă 

despre avantajele gimnasticii, fotbalului sau ale tenisului. Deşi majoritatea adulţilor recunosc 

beneficiile pe care le aduce practicarea unui sport, părerile adolescenţilor sunt împărţite: unii 

practică un sport de plăcere, de performanţă sau nu, alţii recunosc că sănătatea şi condiţia lor 

fizică s-ar îmbunătăţi considerabil dacă ar practica un sport, deşi nu fac nimic în privinţa asta. 

Mai există şi o a treia categorie, aceea a tinerilor care neagă influenţa pozitivă majoră pe care 

sportul o are. Dacă e să facem un sondaj de opinie în rândul adolescenţilor, sporturile practicate 

de majoritatea sunt fotbal, baschet, handbal, volei, dans, arte marţiale şi acolo unde este posibil, 

înotul. Ei recunosc faptul că, deşi unii dintre ei au fost la început reticenţi cu privire la beneficiile 

sportului, acum văd diferenţa pe care o face practicarea unui sport în viaţa noastră. Uitaţi-vă 

numai la copiii şi tinerii care participă la concursuri naţionale şi chiar la Jocurile Olimpice: nici 

unul nu se gândea că va ajunge aşa de departe, totul a început cu o pasiune nevinovată pentru un 

anumit sport, multe ore de antrenament şi voinţă. Nu spun că toată lumea va ajunge medaliată cu 

aur la Jocurile Olimpice, spun doar că toate lucrurile măreţe încep cu un singur pas şi până la 

urmă cine ştie ce ne rezervă viitorul?. Sportul este un mod de a arăta că munca grea este 

recompensată. Perseverența și o atitudine de a nu renunța niciodată vor fi necesare  pentru a avea 

succes pe toate drumurile vieții. Deci prin sport copilul va învăța că beneficiile muncii ajută în 

atingerea țelurilor. De asemenea exercițiile fizice sunt unele din cele mai bune alungătoare de 

stres, majoritatea cercetărilor în acest domeniu au arătat că rămânând activ  poți diminua 

simptomele stresului deoarece sportul ne focusează mintea la ceea ce avem atunci de făcut, 

dându-ne voie să ne relaxăm și să uităm de alte îngrijorări.  Datorită energiei pe care o depunem 

pentru a alerga pe terenul de sport corpurile și mințile noastre obosesc. Somnul este o parte vitală 

pentru menținerea sănătății și bunăstării generale și reduce stresul și anxietatea. Deci cea mai 

bună modalitate prin care copiii pot primi cât somn au nevoie este efectuarea unui număr potrivit 

de activități la orele de educație fizică. 

În primul rând sportul te face şi te ţine sănătos. Sportul este cea mai bună pastilă care 

sigur o să-şi facă efectul. După părerea mea, toţi adolescenţii trebuie să facă sport, nu neapărat 

sport de performanţă, dar trebuie să-şi menţină organismul puternic şi sănătos. În prezent tinerii 

neglijează rolul sportului şi le este lene să depună puţin efort fizic, fără a se gândi la viitor şi la 

faptul că o să aibă o imunitate scăzută. Deci, exercițiile fizice efectuate în mod constant  și în 

limitele suportate de organism acționează ca un factor de protecție împotriva bolilor care dau 

naștere sedentarismului, ajută la o funcționare mai bună a creierului și la o memorie îmbunătățită. 

 Aşa că, să facem mişcare pentru că merită. Mens sana in corpore sano! 
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EXERCIȚIUL FIZIC ȘI BENEFICIILE ACTIVITĂŢII FIZICE ŞI SPORTULUI 

PENTRU ELEVI 

 

Prof. Dascălu Vasile   

Liceul ”Dimitrie Cantemir”  Dărăbani 

  

 Domnitorul fanariot, Alexandru Ipsilante, a fost prima autoritate din țara noastră care și- a 

arătat interesul pentru mișcare, pentru educația fizică, pentru ”educația corporală” în școli.  

 Mai multe personalități românești au lucrat la bazele educației fizice în școli, dar Spiru 

Haret a fost cel care a reorganizat întreg sistemul de învățământ și a acordat o foarte mare 

importanță sportului. Acesta a introdus oina în școli, gimnastica se preda din clasele primare, 

dansuri naționale, a organizat concursuri de oină, gimnastică, întâlniri ale profesorilor de 

gimnastică la nivel național.  

Simion Bărnuțiu, marele nostru pedagog, nominalizează câteva mijloace de călire a organismului: 

”urcatul şi coborâtul, fuga pe întrecute, sărituri în depărtare peste gropi…, întăresc pieptul, 

membrele şi muşchii.” Toate tipurile de jocuri desfăşurate în are liber au drept scop, pe lângă 

călirea organismului, dezvoltarea armonioasă a tuturor grupelor musculare, creşterea capacităţii 

intelectuale, crearea bunei dispoziţii. Sportul exercită o influenţă diversă asupra omului, asupra 

comportamentului său. Mișcarea trebuie să existe în viața zilnică a fiecărui individ. Singura 

mențiune ar fi că trebuie să verificăm înainte starea de sănătate a copilului, pentru a nu avea 

malformații congenitale la inimă, afecțiuni ale pielii sau probleme de ordin locomotor (luxații). 

Sportul aduce beneficii tuturor, fie copil, fie adult. Cei care fac sport sunt mai sănătoși, veseli, 

ambițioși și fericiți.  

„Exerciţiul fizic reprezintă acţiunea motrică voluntară – compusă din mişcări special selecţionate 

– utilizat în cadrul unui proces educaţional organizat, în scopul realizării unor obiective 

instructiv-educative concrete, în legătură cu educaţia fizică şi cu activitatea sportivă.” (Gh. Mitra, 

Al. Mogoş – Metodica predării educaţiei fizice.)  

 Exerciţiile fizice şi sportul sunt mijloace permanente de păstrare a sănătăţii, de creştere a 

capacităţii de muncă şi de prelungire a duratei vieţii.  

 Ce influenţe au exerciţiile fizice asupra organismului?  

 Exerciţiile fizice efectuate regulat supun în mod obligatoriu organismul la mişcare.  

Mişcarea la rândul ei intensifică toate activităţile din organism: circulaţia sângelui în plămâni şi 

în celelalte organe, respiraţia, schimburile de substanţe nutritive la nivelul ţesuturilor, procesele 

de excreţie, de curăţire a sângelui de substanţele vătămătoare rezultate din arderile celulare etc.  

Lipsa de mişcare îngreunează desfăşurarea normală a proceselor biologice, fapt care se răsfrânge 

negativ asupra stării de sănătate şi de rezistenţă a organismului faţă de agenţii patogeni.  

Prin mişcare se îmbunătăţeşte nutriţia ţesuturilor şi celulelor, ceea ce duce la creşterea şi 

dezvoltarea organelor, la mărirea capacităţii lor funcţionale.  

 În primul rând, se îmbunătăţeşte activitatea inimii. Muşchiul cardiac antrenat prin exerciţii 

fizice regulate şi de o intensitate crescândă, expulzează la fiecare sistolă mai mult sânge decât 

inima neantrenată. El nu oboseşte în timpul eforturilor fizice mai mari atât de repede ca muşchiul 

neantrenat şi îşi revine mai repede la situaţia normală, după ce efortul a încetat.  

În al doilea rând, se ameliorează activitatea plămânilor. În timpul efortului fizic, plămânii respiră 

mai frecvent şi mai amplu, pentru a acoperi necesităţile crescute de oxigen în muşchi. Aşa cum 

inima trebuie antrenată pentru a face faţă eforturilor excesive, prin creşterea puterii de contracţie 
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a muşchiului cardiac şi plămânii trebuie antrenaţi să respire mai puternic, să permită o ventilaţie 

mai mare pe unitatea respectivă de timp. Fără acest antrenament nu se pot efectua activităţi fizice 

grele, deoarece plămânii nu pot asigura cantitatea de oxigen crescută. Exerciţiile fizice în aer 

liber, ca şi şedinţele speciale de antrenament, în cazul sportivilor, constituie mijloace eficiente de 

pregătire a aparatului respirator pentru noile sarcini la care trebuie supus organismul.  

 Concomitent, prin mişcarea în aer liber se îmbunătăţeşte compoziţia sângelui, creşte 

numărul globulelor roşii, care ajută la transportul oxigenului; creşte şi numărul unor globule albe 

care apără organismul de infecţii. Aşa se explică de ce persoanele care fac mai multă mişcare în 

aer liber, practicând sistematic exerciţiile fizice şi sportul, se îmbolnăvesc rar sau fac forme 

uşoare de boală.  

Sub aspectul ţinutei corporale şi al dezvoltării aparatului locomotor, exerciţiile fizice contribuie 

din plin la menţinerea unei ţinute corecte a corpului, care favorizează o bună funcţionare a tuturor 

organelor, precum şi o înfăţişare zveltă şi frumoasă. Mişcările corpului devin precise, agere şi 

coordonate, iar forţa de contracţie a muşchilor creşte.  

Lipsa de mişcare în aer liber, statul pe scaun la școală sau acasă, sau altfel spus – sedentarismul – 

predispune la îngrăşare, ceea ce are un efect dăunător asupra sănătăţii şi duratei vieţii active.  

Nu trebuie să uităm influenţa binefăcătoare a exerciţiilor fizice şi a sportului practicat în aer liber 

asupra sistemului nervos. În creier, schimbul de substanţe nutritive este mai intens decât în 

celelalte organe. În activitatea sa de coordonare a tuturor proceselor biologice şi psihice, creierul 

consumă o cantitate mult mai mare de oxigen decât inima sau plămânii, organe care sunt mari 

consumatoare de oxigen. În felul acesta putem înţelege sensibilitatea extraordinară a ţesutului 

nervos la lipsa de oxigen, manifestată prin scăderea capacităţii de lucru a creierului şi apariţia 

oboselii premature.  

 Asigurarea aerului curat şi a unui flux sporit de oxigen la creier este o condiţie 

fundamentală pentru menţinerea sănătăţii, în mod special la persoanele cu ocupaţii intelectuale 

(profesori, ingineri, psihologi, medici, economişti, contabili etc.), acestea realizându-se prin 

exerciţii fizice şi sport practicate în aer liber.  

 Formele cele mai accesibile de exerciţii fizice şi sport:  

  are ca sarcină fundamentală asigurarea dezvoltării armonioase a organismului, formarea 

unei ţinute corecte şi îmbunătăţirea activităţii marilor funcţii ale organismului (respiraţie, 

circulaţie, termoreglare, metabolismul etc.).  

Gimnastica practicată acasă sau de preferat în aer liber, stă la baza educaţiei fizice. Ea constă în 

mişcări ale corpului, efectuate astfel pentru a antrena toate grupurile musculare şi toate organele 

corpului. Gimnastica nu trebuie practicată numai de către sportivii de performanţă şi nici numai 

în şcoli, în cadrul orelor de educaţie fizică, ci trebuie să devină un mijloc zilnic de întărire a 

sănătăţii şi de mărire a capacităţii de muncă.  

 Gimnastica de dimineaţă ajută organismul să treacă de la perioada de somn, de 

inactivitate, la una de activitate, asigurând condiţiile cerute pentru ca schimburile de substanţe la 

nivelul celulelor şi organelor să se facă în cel mai bun mod. În exerciţiile de gimnastică de 

dimineaţă se acordă un rol deosebit mişcărilor respiratorii (respiraţie cu expiraţie prelungită) 

pentru a creşte capacitatea de ventilaţie pulmonară.  

Alergarea de dimineaţă poate substitui gimnastica, fiind chiar mai indicat datorită beneficiilor pe 

care le poate avea pentru activarea funcţiilor practicarea sportului în aer liber.  

 Jocul ca mijloc al educaţiei fizice reprezintă o formă tipică de activitate, fiind un fenomen 

social. Jocurile contribuie la stimularea şi cultivarea relaţiilor de prietenie şi colaborare, a 

iniţiativei şi imaginaţiei creatoare a unui fond complex de priceperi, deprinderi şi calităţi motrice, 

asigură educarea unor atitudini, comportamente, sentimente, însuşiri, deprinderi şi obişnuinţe de 
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comportare morală: cinste, perseverenţă, demnitate, modestie, curaj, stăpânire de sine, 

independenţă etc.  

Sportul este un mijloc prin care se poate ajunge la perfecţionare executării unor anumite exerciţii 

fizice şi la obţinerea unor rezultate maxime în acest sens. Sportul este legat de competiţia între 

diferiţi participanţi, care luptă pentru a fi pe primul loc în obţinerea rezultatelor la înot, canotaj, 

ciclism, patinaj, schi, volei, baschet, fotbal, tenis de masă sau tenis de câmp, scrimă etc.  

Unele sporturi întăresc musculatura, altele vizează mărirea vitezei de mişcare sau combinarea 

vitezei cu precizia mişcărilor, însă toate dezvoltă organele şi măresc agerimea mişcărilor 

întregului corp, perfecţionează activitatea sistemului nervos şi a funcţiilor lui psihice: atenţia, 

memoria, inteligenţa, voinţa, curajul etc.  

Fiecare persoană trebuie ca, pe lângă exerciţiile fizice efectuate zilnic, să practice şi un sport, 

chiar dacă nu urmăreşte neapărat obţinerea unor rezultate de mare performanţă. Jogging- ul, 

înotul, voleiul, tenisul etc. sunt sporturi la îndemâna oricui şi cu un rol important în 

reîmprospătarea forţelor organismului, a recreerii lui plăcute, după școală.  

Drumeţiile în aer liber constituie modul cel mai sănătos de petrecere a timpului liber la sfârşit de 

săptămână, vacanţe, contribuind în mod special la alimentarea sistemului nervos cu oxigen şi la 

refacerea energiei lui, prin buna dispoziţie pe care drumeţia în grup o crează şi o menţine. Sportul 

prezintă multiple beneficii, dintre care putem enumera:  

• ne lungește viața și calitatea acesteia;  

• mișcarea ne scapă de grăsimi;  

• ne motivează să ne depășim limitele;  

• putem să dormim mai liniștiți;  

• ne ajută să avem încredere în noi înșine.  

 Se știe, exercițiile fac minuni asupra trupului, îl fac mai frumos și mai sănătos. Dar, atunci 

când facem mișcare, nu ne lucrăm doar corpul, ci și…creierul! Sportul ne face mai deștepți. 

Cum? Prin eliberarea de neurotransmițători, care alină durerea fizică și psihică și are ca rezultat 

generarea de noi neuroni.  

Sportul este una dintre puținele modalități descoperite de oamenii de știință de a genera noi 

neuroni. Neuronii cei noi iau naștere în hipocamp, centrul învățării și al memoriei, dar 

mecanismul nu este cunoscut cu exactitate. Explicația pare să fie aceea că, la nivel celular, un 

influx de calciu este generat, activându-se factorii de transcriere din neuronii existenți.  

 Creierul începe să piardă din țesutul nervos după vârsta de 30 de ani, motiv pentru care 

această descoperire este deosebit de importantă pentru activitatea cerebrală umană.  

Este bine cunoscut efectul sportului asupra organismului uman, în boli precum Alzheimer și  

Parkinson, asupra cărora sportul are efecte preventive și terapeutice. Aceste boli progresează prin 

pierderea de neuroni, iar mișcarea   fizică   vine   să   compenseze   acest   lucru.  

Sportul este recunoscut și pentru capacitatea sa de a trata depresia și de a îmbunătăți memoria.  

Iată cum, dacă facem sport, ne vindecăm și întinerim din toate punctele de vedere!  

Mișcarea așadar ne face fericiți. Endorfina, substanța chimică cu proprietăți analgezice 

asemănătoare celor ale morfinei, se eliberează la 30 de minute de la momentul în care începem să 

facem sport. A ceasta reduce disconfortul fizic provocat de exercițiu și induce un sentiment de 

bună dispoziție. De aceea, 30 de minute de exerciții fizice pe zi pot contribui la starea noastră de 

sănătate!  

În funcție de starea dumneavoastră de sănătate este recomandabil să vă sfătuiți cu medicul curant 

pentru a stabili gradul de efort pe care aveți voie să-l faceți!  
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BENEFICIILE EXERCIȚILOR FIZICE IN DEZVOLTAREA ARMONIOASÂ A 

ELEVILOR 

                                 Prof. Dîrle Mirabela  

                                 Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Baia Mare, Maramureș  

 

 Practicarea exercițiilor fizice este de mii de ani datorită grecilor care au creat multe dintre 

sporturile pe care le avem astăzi. Potrivit oamenilor de ştiinţă, participarea la diverse activităţi 

fizice de la vârste fragede are consecinţe psihologice benefice asupra eleviilor. Efectele 

exercițiilor fizice sunt generoase, asupra sanatații, cresterii, dezvoltării, capacității funcționale, de 

efort fizic si intelectual asupra organismului.  Este important pentru părinţi să realizeze că este  

esenţial pentru cei mici să participe la activităţi sportive încă de la vârste fragede. Încet încet a 

pătruns in procesul de învămînt si a devenit un fenomen de masă. Mai mult decat atît, omul a 

introdus exercițiul fizic si in prevenirea si terapia mai multor variate de afecțiuni. Vorbele din 

popor ne spun că activităţile fizice sunt bune pentru dezvoltarea copilului. Mai mult decât atât, 

multe dintre studiile ştiinţifice au arătat o asociere pozitivă între nivelul de activitate fizică şi 

gradul de sănătatea al copiilor, abilităţi multiple şi bunăstare crescută. Dar cu toate aceste, trebuie 

o atentie sporită in efectuarea exercițiilor, deoarece se poate transforma foarte ușor din factor 

sanogenetic in factor daunător. Sănătatea constituie unul dintre bunurile cele mai de preț ale 

omului, confort fiziologic, starea de bine, capacitatea sa de munca, relațiile dintre el si societate. 

 Aș dori sa pot convinge cititorii de adevărul dictonului ” MINTE SĂNĂTOASA IN 

CORP SĂNĂTOS”, contribuind, prin sfaturi simple, la formarea unei concepții mai clare despre 

rolul educației fizice si al sportului in dezvoltarea armonioasă a copiilor si tinerilor. Mă adresez 

tinerilor, deoarece ei vor fi părinții de mâine, cărora le revine sarcina de a insufla copiilor 

preocuparea pentru o viată sănătoasa. Beneficiile pentru tineri sunt nenumărate. Unul dintre 

avantaje este că cei mici învaţă despre munca în echipă. Aceasta este o abilitate de viaţă pe care 

aproape toată lumea trebuie să o înveţe la un moment dat, dar pe care copiii ar trebui să o înveţe 

mult mai devreme, astfel încât să folosească aceste abilităţi pentru a lucra în echipă când devin 

elevi şi, în cele din urmă, adulţi.  

Copiii câştigă încredere în sine prin sport! 

 De asemenea, prin sport, un copil câştigă încrederea în sine atunci când sunt acordate, 

cupe, medalii, diplome pentru competiţia câştigată. Când un copil câştigă un joc sau un concurs, 

are un sentiment de mândrie şi încredere. Mândria şi încrederea sunt două elemente de care 

adulţii au nevoie atunci când încearcă să găsească un loc de muncă, iar după găsirea unuia devin 

două lucruri care ajută o persoană să continue să fie de succes. Un aspect important, învaţă cum 

să trăiască într-o lume cu o concurenţă sănătoasă. Toate acestea şi multe altele sunt motivele 

pentru care părinţii ar trebui să aibă în calcul înscrierea copiilor la un sport. La vârsta copilăriei şi 

adolescenţei sunt necesare minim 60 de minute de sport pe zi pentru o viaţă sănătoasă, de două 

ori mai mult decât în cazul adulţilor, recomandă specialiştii. 

 Potrivit cercetărilor, exerciţiile fizice practicate organizate au o importantă  benefică 

asupra stării mentale a copiilor. În primul rând, adolescenţii care participă la activitați sportive  în 

mod frecvent se vor dezvolta armonios, fără a avea probleme cu greutatea. De asemenea, sportul 

contribuie foarte mult şi foarte bine la reducerea stărilor de insomnie, lipsă de încredere şi le 

oferă adolescenţilor posibilitatea de a socializa cu cât mai multe persoane şi de a avea încredere 

în ceilalţi, fiind recomandat adolescenţilor timizi. Prin exercitiile fizice timpurii, se dezvolta 

mișcarea frumoasă fluidă, armonioasă, elegantă. Asigură menținerea starii generale de sănătate, 

prevenirea îmbolnăvirilor, contribuie la păstrarea voiniciei pana la adanci bătraneti. ățUnele 

dintre cele mai cunoscute sporturi la care adolescenţii se pot înscrie şi care le vor aduce satisfacţii 
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sunt fotbalul, voleiul, baschetul, handbalul, rugby-ul, atletismul, gimnastica aerobică, șah, tenis 

de masă, tenis de camp, înot, sporturi de iarna, echitație, dansul, etc. 

Rolul sportului în viaţa unui adolescent: 

 Ne ajută să fim mai inteligenţi; 

 Echilibrează activitatea psihică; 

 Ne motivează să ne depăşim limitele; 

 Ne ajută să avem încredere în noi înşine; 

 Măreşte capacitatea de reacţie; 

 Lungeşte viaţa şi calitatea acesteia; 

 Medicament anti-obezitate; 

 Întinereşte inima; 

 Devii mai frumos atât din exterior cât şi din interior; 

 Sportul nu trebuie să lipsească din viaţa unui adolescent fiindcă îl ajută să se dezvolte 

fizic şi psihic. Un lucru important care trebuie menţionat este că hainele arată mult mai bine 

pentru un corp bine lucrat. Cui nu îi place să aibă un fizic bine lucrat? Acest fizic nu se obţine cu 

vreo substanţă magică, ci cu multă transpiraţie. Când vorbim despre efort fizic ne referim la a 

practica un sport sau a face exerciţii fizice specifice, exerciţii analizate care te ajută să te dezvolţi 

sănătos.  

 Toata lumea a auzit despre beneficiile pe care sportul le aduce în viaţa noastră. Fie ele de 

natură fizică sau psihică, avantajele sportului sunt numeroase şi se văd în viaţa noastră de zi cu zi. 

Fie ca ne place sau nu, sportul joacă o parte importantă din viaţa noastră de zi cu zi: pe saptamână 

avem două ore de educaţie fizică. Scopul acesteia este să le arate elevilor importanţa exerciţiilor 

fizice. De asemenea, în ultimele decenii, sportul a devenit din ce în ce mai mediatizat şi acum nu 

putem să deschidem televizorul fără să vedem o reclamă despre avantajele gimnasticii, fotbalului, 

ale tenisului, a unui sport. Deşi majoritatea adulţilor recunosc beneficiile pe care le aduce 

practicarea unui sport, părerile adolescenţilor sunt împărţite: unii practică un sport de plăcere, de 

performanţă sau nu, alţii recunosc că sănătatea şi condiţia lor fizică s-ar îmbunătăţi considerabil 

dacă ar practica un sport, deşi mulți nu fac nimic în privinţa asta. Mai există şi o a treia categorie, 

aceea a tinerilor care neagă influenţa pozitivă majoră pe care sportul o are asupra dezvoltarii. 

Dacă e să facem un sondaj de opinie în rândul adolescenţilor, sporturile practicate de majoritatea 

sunt fotbal, baschet, handbal, volei, dans, arte marţiale şi acolo unde este posibil, înotul. Ei 

recunosc faptul că, deşi unii dintre ei au fost la început reticenţi cu privire la beneficiile sportului, 

acum văd diferenţa pe care o face practicarea unui sport în viaţa noastră. Ca exemplu copiii şi 

tinerii care participă la concursuri naţionale şi chiar la Jocurile Olimpice: nici unul nu se gândea 

că va ajunge aşa de departe, totul a început cu o pasiune nevinovată pentru un anumit sport, multe 

ore de antrenament şi voinţă. Trebuie să fim convinși că toate lucrurile măreţe încep cu un singur 

pas şi până la urmă cine ştie ce ne rezervă viitorul? 

 În primul rând sportul te face şi te ţine sănătos. Sportul este cea mai bună pastilă care 

sigur o să-şi facă efectul. Toţi adolescenţii trebuie să facă sport, nu neapărat sport de performanţă, 

dar trebuie să-şi menţină organismul puternic şi sănătos. În prezent tinerii neglijează rolul 

sportului şi le este lene să depună puţin efort fizic, fără a se gândi la viitor şi la faptul că o să aibă 

o imunitate scăzută. Ar trebuie să existe mai multe ore de sport la şcoală, dar nu ca să scăpăm de 

alte ore “plictisitoare”, ci să punem încă o cărămidă la construirea unui organism sănătos. Sunt 

tineri cu handicap care fac sport, nu le este uşor dar totuşi fac! Nu trebuie să facem doar cum ne-a 

spus profesorul, trebuie să facem din propia iniţiativă! Aici intervine psihicul.   

 Avem un psihic puternic sau slab. Dacă este slab, sportul te ajută să-l faci puternic. Prin 

simplul fapt că spui MAI POT  O FLOTARE eşti mai puternic din punct de vedere psihic. De 
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cele mai multe ori psihicul cedează primul, chiar dacă organismul mai poate. Atunci când mai ai 

o flotare de făcut şi simţi că nu mai poţi, gândeşte-te că în faţa ta se află o mulţime de oameni 

care se uită la tine şi cred că o să reuşeşti, atunci nu o să mai  faci doar o flotare, ci 3! Trebuie să-

ţi controlezi mintea şi să treci peste încercări! Un lucru important care trebuie menţionat este că 

hainele arată mult mai bine pentru un corp bine lucrat. Aşa că, să facem mişcare pentru că merită. 

Mens sana in corpore sano! 
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IMPORTANȚA MIȘCĂRII PENTRU SĂNĂTATEA 

 COLOANEI VERTEBRALE LA COPII 

 

Administrator financiar, Dragoș Anna 

      Școala Gimnazială “Silvania” Șimleu Silvaniei 
 

 Practicând o meserie care presupune multe ore de stat pe scaun în fața biroului, 

conștientizez importanța activităților fizice pentru a compensa această poziție statică precum și 

importanța dezvoltării musculaturii pentru a reduce daunele iremediabile care le poate provoca 

coloanei vertebrale un stil de viață sedentar. 

 Întrucât un copil petrece cel putin 4-6 ore la masa de lucru (fie în banca de la școala, fie la 

biroul de acasă) educația pentru mișcare trebuie să înceapă încă din această etapă de viață. 

În principal, sedentarismul, postura incorectă la birou și obezitatea pot fi factori de risc pentru 

afectarea coloanei vertebrale 

 Orice mișcare am face, depindem de mușchi, chiar și când stăm jos. Felul în care mușchii 

mențin echilibrul și poziția coloanei vertebrale se numește stabilitate axială. Este ceea ce ne 

conferă echilibru în timpul mersului sau atunci când stăm. 

 Dacă avem o poziție corectă, se intâmplă următoarele lucruri: 

 O bună postură ne ajută să stăm drepți, să mergem, să stăm așezați și să stăm întinși în 

poziții care exercită cea mai mică presiune asupra mușchilor si ligamentelor noastre, în timpul 

mișcării și în timpul activităților care presupun ca o parte a corpului să susțină greutatea. Postura 

corectă: 

* Ne ajută să menținem oasele si articulațiile aliniate corect, astfel încât mușchii noștri sa fie 

folosiți în mod corect, să se reducă uzura anormală a suprafețelor articulare care ar putea avea 

drept rezultat aparitia artrozei (artritei degenerative) și a durerilor articulare. 

* Reduce tensiunea exercitată asupra ligamentelor care susțin articulațiile de la nivelul coloanei 

vertebrale, reducând probabilitatea unei accidentări 

* Permite muschilor sa lucreze mult mai eficient, permițând corpului să folosească mai puțină 

energie și, prin urmare, prevenind oboseala musculară 

* Ajută la prevenirea întinderilor musculare, tulburărilor caracterizate de suprasolicitarea 

mușchilor și chiar la prevenirea durerii de spate și a durerilor musculare. 

 Pozitia corectă a corpului este un semn de echilibru fizic și psihic. Este o dovadă că 

organismul este sănătos. Copilul poate fi educat pentru a adopta o poziție corectă pe scaun în 

bancă, la masă sau in fața calculatorului, acasă sau la școala, cee ace trebuie corelată și cu o 

înălțime corespunzătoare a scaunului. Poziția corectă este cu picioarele sub scaun si spatele drept, 

lipit de bancă. Ghiozdanul sau rucsacul trebuie purtate alternativ în mână, sau în spate, 

avantajând poziția corectă a spatelui. De asemenea, trebuie să ne  asigurăm ca, măcar o dată 

pe oră, se ridică de pe scaun și face mișcare minimum 10 minute. 

 În plus, pentru intărirea musculaturii coloanei vertebrale este bine ca orice copil să 

practice un sport, precum înotul sau atletismul.                                                             .  

 Gimnastica medicală are un rol important în corectarea eventualelor modificări anormale 

apărute la nivelul scheletului osos, redând copilului sănătatea deplină.  

De asemenea, mișcarea ajută și la eliminarea depunerii kilogramelor în plus. Sedentarismul în 

randul copiilor reprezintă un factor major de risc în dezvoltarea bolilor coronariene, obezității, 

hipertensiunii arteriale sau diabetului. Exercițiul fizic in copilărie aduce beneficii fizice, 

psihologice și sociale extrem de importante în dezvoltarea și maturizarea viitorilor adulți. De 

https://www.sfatulmedicului.ro/Sanatate-prin-sport/sedentarismul-efecte-asupra-sanatatii_7950
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aceea, părinții trebuie să-și obisnuiască copilul încă de mic cu activitățile în aer liber, cu 

mișcarea, pentru a reuși să combată sedentarismul. 
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BENEFICIILE EXERCIȚIILOR FIZICE ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A 

ELEVULUI 

Prof. Ganea Ionuț 

Liceul Tehnologic Agricol ,,Nicolae Cornățeanu” Tulcea 

 

 În acest articol, am hotărât să abordez beneficiile exercițiilor fizice asupra dezvoltării 

psiho-motrice a tânărului de liceu prin activitatea motrică. Exercițiul fizic este un act motric 

special și specializat, numit și gest motric, care se efectuează în mod sistematic și conștient, după 

reguli metodologice riguros științifice, pentru a fi îndeplinite obiectivele specifice unui tip de 

activitate motrică din domeniu (educație fizică, antrenament sportiv, activități competițional 

sportive, activități fizice recuperatorii, activități fizice de timp liber, etc.). Exercițiile fizice provin 

din actele motrice umane cotidiene, fără a fi confundate cu acestea. Ele au apărut și s-au 

perfecționat continuu în concordanță cu comanda socială.  

 Exercițiile fizice erau practicate pentru îmbunătățirea procesului de procurare a unor 

bunuri necesare existenței umane. Clasele dominante practicau exercițiile în scopul pregătirii 

pentru luptă (pregătirea spartanilor). În orânduirile postfeudale, s-a menținut caracterul de clasă al 

practicării exercițiilor fizice, apar și exercițiile fizice fără legătură cu activitatea de producție, cu 

munca. Ele însă vizau, cu prioritate, pregătirea pentru muncă, dezvoltarea capacităților fizice ale 

oamenilor. În același timp, unele exerciții fizice vizau recreerea, destinderea oamenilor în timpul 

lor liber. Practicarea exercițiilor fizice, indiferent sub ce formă și urmărirea acesteia în mod direct 

sau prin intermediul mijloacelor de comunicare, dezvoltă simțul estetic, simțul dragostei pentru 

gestul motric executat cu măiestrie, simțul gustului pentru mișcarea realizată prin contracția 

musculară.  Indiferent de scop, efectele practicării exercițiilor fizice la nivelul educației fizice, 

se concretizează pe planurile dezvoltării fizice, corporale și capacități motrice generale ale 

indivizilor de diferite vârste, efecte de cele mai multe ori benefice pentru personalitatea 

executanților. Principalele elemente de referință, pentru idealul educației fizice, sunt și vor fi 

întotdeauna următoarele:  

      -     Dezvoltarea fizică armonioasă; 

- Calitățile motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistența, forța); 

- Deprinderile și priceperile motrice de bază și utilitar-aplicative (mers, alergare, săritură, 

aruncare-prindere, transport de greutăți, etc.); 

- Deprinderile și priceperile motrice specifice unor probe și ramuri sportive, necesare 

pentru petrecerea utilă și plăcută a timpului liber; 

- Cunoașterea, înțelegerea tehnicilor individuale sau de microgrup privind autoorganizarea, 

autoconducerea și autoevaluarea practicării exercițiilor fizice; 

- Calități, trăsături și comportamente pozitive pe planurile moral, intelectual, estetic, 

tehnico-profesional, etc ale personalității umane. 

 Exercițiile fizice și sportul sunt mijloace permanente de păstrare a sănătății, de creștere a 

capacității de muncă și de prelungire a duratei vieții. 

 Ce influențe au exercițiile fizice asupra organismului? 

 Exercițiile fizice efectuate regulat supun în mod obligatoriu organismul la mișcare. 

Mișcarea la rândul ei intensifică toate activitățile din organism: circulația sângelui în plămâni și 

în celelalte organe, respirația, schimburile de substanțe nutritive la nivelul țesuturilor, procesele 

de excreție, de curățire a sângelui de substanțele vătămătoare rezultate din arderile celulare etc. 

Lipsa de mișcare îngreunează desfășurarea normală a proceselor biologice, fapt care se răsfrânge 

negativ asupra stării de sănătate și de rezistență a organismului față de agenții patogeni. Prin 

mișcare se îmbunătățește nutriția țesuturilor și celulelor, ceea ce duce la creșterea și dezvoltarea 
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organelor, la mărirea capacității lor funcționale. În primul rând, se îmbunătățește activitatea 

inimii. Mușchiul cardiac antrenat prin exerciții fizice regulate și de o intensitate crescândă, 

expulzează la fiecare sistolă mai mult sânge decât inima neantrenată. El nu obosește în timpul 

eforturilor fizice mai mari atât de repede ca mușchiul neantrenat și își revine mai repede la 

situația normală, după ce efortul a încetat. În al doilea rând, se ameliorează activitatea plămânilor. 

În timpul efortului fizic, plămânii respiră mai frecvent și mai amplu, pentru a acoperi necesitățile 

crescute de oxigen în mușchi. Așa cum inima trebuie antrenată pentru a face față eforturilor 

excesive, prin creșterea puterii de contracție a mușchiului cardiac și plămânii trebuie antrenați să 

respire mai puternic, să permită o ventilație mai mare pe unitatea respectivă de timp. Fără acest 

antrenament nu se pot efectua activități fizice grele, deoarece plămânii nu pot asigura cantitatea 

de oxigen crescută. Exercițiile fizice în aer liber, ca și ședințele speciale de antrenament, în cazul 

sportivilor, constituie mijloace eficiente de pregătire a aparatului respirator pentru noile sarcini la 

care trebuie supus organismul. Concomitent, prin mișcarea în aer liber se îmbunătățește 

compoziția sângelui, crește numărul globulelor roșii, care ajută la transportul oxigenului; crește și 

numărul unor globule albe care apără organismul de infecții. Așa se explică de ce persoanele care 

fac mai multă mișcare în aer liber, practicând sistematic exercițiile fizice și sportul, se 

îmbolnăvesc rar sau fac forme ușoare de boală. Sub aspectul ținutei corporale și al dezvoltării 

aparatului locomotor, exercițiile fizice contribuie din plin la menținerea unei ținute corecte a 

corpului, care favorizează o bună funcționare a tuturor organelor, precum și o înfățișare zveltă și 

frumoasă. Mișcările corpului devin precise, agere și coordonate, iar forța de contracție a 

mușchilor crește. Lipsa de mișcare în aer liber, statul pe scaun la școală sau acasă, sau altfel spus 

– sedentarismul – predispune la îngrășare, ceea ce are un efect dăunător asupra sănătății și duratei 

vieții active. Nu trebuie să uităm influența binefăcătoare a exercițiilor fizice și a sportului 

practicat în aer liber asupra sistemului nervos. În creier, schimbul de substanțe nutritive este mai 

intens decât în celelalte organe. În activitatea sa de coordonare a tuturor proceselor biologice și 

psihice, creierul consumă o cantitate mult mai mare de oxigen decât inima sau plămânii, organe 

care sunt mari consumatoare de oxigen. În felul acesta putem înțelege sensibilitatea extraordinară 

a țesutului nervos la lipsa de oxigen, manifestată prin scăderea capacității de lucru a creierului și 

apariția oboselii premature.  Asigurarea aerului curat și a unui flux sporit de oxigen la creier este 

o condiție fundamentală pentru menținerea sănătății, în mod special la persoanele cu ocupații 

intelectuale (profesori, ingineri, psihologi, medici, economiști, contabili etc.), acestea realizându-

se prin exerciții fizice și sport practicate în aer liber. 

 Formele cele mai accesibile de exerciții fizice și sport: 

 Gimnastica are ca sarcină fundamentală asigurarea dezvoltării armonioase a organismului, 

formarea unei ținute corecte și îmbunătățirea activității marilor funcții ale organismului 

(respirație, circulație, termoreglare, metabolismul etc.). Gimnastica practicată acasă sau de 

preferat în aer liber, stă la baza educației fizice. Ea constă în mișcări ale corpului, efectuate astfel 

pentru a antrena toate grupurile musculare și toate organele corpului. Gimnastica nu trebuie 

practicată numai de către sportivii de performanță și nici numai în școli, în cadrul orelor de 

educație fizică, ci trebuie să devină un mijloc zilnic de întărire a sănătății și de mărire a 

capacității de muncă. Gimnastica de dimineață ajută organismul să treacă de la perioada de somn, 

de inactivitate, la una de activitate, asigurând condițiile cerute pentru ca schimburile de substanțe 

la nivelul celulelor și organelor să se facă în cel mai bun mod. În exercițiile de gimnastică de 

dimineață se acordă un rol deosebit mișcărilor respiratorii (respirație cu expirație prelungită) 

pentru a crește capacitatea de ventilație pulmonară. Alergarea de dimineață poate substitui 

gimnastica, fiind chiar mai indicat datorită beneficiilor pe care le poate avea pentru activarea 

funcțiilor, practicarea sportului în aer liber. Jocul ca mijloc al educației fizice reprezintă o formă 
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tipică de activitate, fiind un fenomen social. Jocurile contribuie la stimularea și cultivarea 

relațiilor de prietenie și colaborare, a inițiativei și imaginației creatoare a unui fond complex de 

priceperi, deprinderi și calități motrice, asigură educarea unor atitudini, comportamente, 

sentimente, însușiri, deprinderi și obișnuințe de comportare morală: cinste, perseverență, 

demnitate, modestie, curaj, stăpânire de sine, independență etc. Sportul este un mijloc prin care se 

poate ajunge la perfecționarea executării unor anumite exerciții fizice și la obținerea unor 

rezultate maxime în acest sens. Sportul este legat de competiția între diferiți participanți, care 

luptă pentru a fi pe primul loc în obținerea rezultatelor la înot, canotaj, ciclism, patinaj, schi, 

volei, baschet, fotbal, tenis de masă sau tenis de câmp, scrimă etc. 

 Drumețiile în aer liber constituie modul cel mai sănătos de petrecere a timpului liber la 

sfârșit de săptămână, vacanțe, contribuind în mod special la alimentarea sistemului nervos cu 

oxigen și la refacerea energiei lui, prin buna dispoziție pe care drumeția în grup o creează și o 

menține. 

Exercițiile fizice au foarte multe beneficii. Exercițiile fizice vă pot ajuta la : 

 Îmbunătățirea și menținerea stării de sănătate; 

 Reducerea tensiunii arteriale, a colesterolului și a nivelului glucozei din sânge; 

 Reducerea probabilității apariției unor boli cronice, cum ar fi diabetul, bolile de inimă și 

osteoporoză; 

 Menținerea „în formă” a sistemului cardiovascular, menținerea mobilității, a puterii fizice 

și schimbarea în bine a stereotipului îmbătrânirii; 

 Menținerea masei musculare și densității osoase; 

 Exercițiile aerobice ajută la : 

 Scăderea colesterolului și a tensiunii arteriale; 

 Creșterea rezistenței fizice; 

 Eliminarea depozitelor de grăsime; 

 Îmbunătățirea funcției pulmonare și cardiace; 

 Reducerea sau menținerea greutății corporale; 

 Îmbunătățirea tonusului muscular și corectarea posturii corporale; 

 Echilibrarea și armonizarea formelor corpului; 

 Antrenarea unor aspecte coordonatorii – ritmul și orientarea temporală, orientarea 

spațială, coordonarea între diferite segmente ale corpului; 

 Eliminarea stresului; 

 Un somn mai liniștit și mai odihnitor. 

           În încheiere, doresc să vă reamintesc că, exercițiile fizice specializate au foarte multe 

avantaje în ceea ce privește dezvoltarea armonioasă a corpului, îmbunătățirea și menținerea unor 

parametri fiziologici. Dar înainte de toate este necesar să discutați cu medicul specialist despre 

starea voastră de sănătate și care este nivelul de exerciții fizice pe care le puteți efectua fără nici 

un fel de problemă. 
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ROLUL JOCURILOR DE MIŞCARE (DINAMICE) 

ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

 

Prof. Ghile Luminiţa Maria 

Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Zalău 

Motto: 

,,Jocul este singura atmosfera în care fiinţa sa psihologică poate să respire şi în consecinţă poate 

să acţioneze. A ne întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este copil, nu ne 

putem imagina copilaria fără râsetele şi jocurile sale.’’                                           Ed. Claparede                                                  

 

 Jocul este definit drept „activitate distractivă practicată din plăcere, mai ales de către 

copii. El desemnează o activitate fiziologică sau mentală, spontană şi urmărită prin ea însăşi, fără 

utilitate imediată, generatoare de distracţie, de plăcere şi de reconfortare.”  

 Originea jocului 

Plecând de la faptul că jocul este o activitate fizică ce pune în mişcare toate resorturile vieţii şi că 

el produce un  intens sentiment de plăcere, unii autori l-au considerat ca o simplă recreaţie a 

organismului, alţii ca izvorând din necesitatea cheltuirii unui surplus de energie care trebuie 

consumat. Unele teorii încearcă să demonstreze că jocul ar avea drept scop dezvoltarea, întărirea 

anumitor instincte şi modelarea, canalizar celor periculoase. 

 În jocurile copiilor se reflectă atitudinile şi mişcările cerute de procesul muncii. Este de 

subliniat faptul că în viaţa societăţii, munca este anterioară jocului, pe când în viaţa copilului luat 

izolat jocul, acesta precede munca. La oamenii primitivi nu există o deosebire între mişcările de 

muncă şi de joc. Executate prin mecanismul aceluiaşi aparat psihomotor, acţiunile de joc 

reflectau procedeele de muncă. Ele constituiau un mijloc de educare a muncii productive, jocurile 

s-au abstractizat şi au apărut obiecte artificiale: mingi, bastoane, discuri, etc. şi s-au amenajat 

terenuri speciale pentru joc, apoi jocurile au căpătat un caracter de competiţie şi au devenit un 

domeniu independent continuând să fie un mijloc de pregătire a oamenilor pentru viaţă. 

 Jocurile de mișcare (dinamice) oferă multiple posibilităţi de formare, perfecţionare a 

diverselor deprinderi motrice: mers, alergări, sărituri, aruncări, prinderi, căţărări, escaladări, 

echilibru, totodată contribuind la dezvoltarea calităţilor motrice de bază (forţa, viteza, rezistenţa, 

îndemânarea), concomitent afectând şi starea emoţională a elevilor. Jocul presupune cooperare, 

colaborare cu coechipierii, acordarea ajutorului reciproc etc. Situaţiile plăcute sau mai puţin 

plăcute, care apar în timpul desfăşurării jocurilor, influenţează diferit asupra copiilor. Emoţiile şi 

sentimentele sunt proprii fiecărui elev, dar în aceiaşi timp comune echipei din care acesta face 

parte. 

 Jocul dinamic diferă de celelalte exerciţii fizice prin specificul organizării şi dirijării 

acestuia. În cadrul jocului apare necesitatea de a acţiona şi a lua decizii repede în condiţii 

schimbătoare, manifestînd astfel de calităţi fizice ca îndemînarea, viteza. Respectarea regulilor de 

joc asigură educarea calităţilor morale, ajutorului reciproc, disciplinei, etc. În cadrul jocului copii 

au posibilitatea de a manifesta sine stătornicia în ceea ce priveşte alegerea acţiunii, ingeniozitate, 

isteţime. 

Principala clasificare a jocurilor este: 

-Jocuri de mişcare elementare ( ex. „De-a prinselea”, „Crabii și creveţii”,”Cursa pe numere”, 

„Semănatul și culesul cartofilor”, etc.); 

-Jocuri pregătitoare jocurilor sportive (“Huștiuluc”, “Cine ţine mingea mai mult”, “Ştafeta 

baschetbalistului, etc.” 
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-Jocuri sportive (“Handbal”, “Baschet”, “Fotbal”, “Volei”, “Oina”, “Hoche pe gheaţă”, etc.) 

 Aceste jocuri poartă denumirea de jocuri de mişcare sau jocuri dinamice. 

 Jocurile de mişcare pot fi jocuri individuale, colective şi de masă, iar dintre aceste cel mai 

des întâlnite în educaţie fizică şcolară sunt cele colective. Acestea, pe baza relaţiilor reciproce 

dintre jucători, pot fi împărţite în trei categorii: 

1. Jocuri de mişcare fără împărţire pe echipe(ex. „De-a prinselea”)În acest joc fiecare elev 

realizează singur obiectivul jocului, sarcina fiind prinderea unui elev, respectiv eschivarea de la 

prindere; 

2. Jocuri de trecere spre cele cu împărţire pe echipe, ca de exemplu: „Năvodul”, „Bucheţelele”, 

etc., unde în desfăşurarea jocului elevii formează, pe baza regulilor de joc, grupe sau echipe fără 

un număr constant, realizând, pe baza unor acţiuni comune, subiectul şi sarcinile jocului. 

3. Jocuri cu împărţire pe echipe, cum ar fi ştafetele, jocurile pregătitoare şi jocurile sportive- 

baschet, fotbal, handbal, volei, etc. 

Datorită influenţei multilaterale asupra întregii personalităţi a copiilor jocurilor de mişcare 

constituie unul dintre mijloacele de bază ale educaţiei fizice şcolare. 

 În toate jocurile pot fi întâlnite următoarele elemente comune: scopul jocului, subiectul 

jocului, regulile sau regulamentul jocului, conţinutul motric al jocului şi forma de organizare a 

jocului. 

În desfăşurarea jocurilor de mişcare trebuie să se ţină seama de următoarele: 

 - pregătirea materialelor pentru elevi, ca şi  „recuperarea lor”, se recomandă a aparţine 

elevilor; 

 - „marcarea” spaţiului de lucru, de desfăşurare a jocurilor de mişcare se poate face tot de 

către elevi; 

 - formarea „echipelor” sau „grupelor” necesare se realizează, pe bază de autonomie 

„dirijată”, tot de către elevi prin procedee clasice; 

 - echipele sau grupele trebuie să aibă valoare aproximativ egală, pentru a fi competitive, 

rolul de „dirijor” revine profesorului; 

 - dozarea efortului în jocurile de mişcare trebuie să fie în strictă concordanţă, mai ales, cu 

veriga lecţiei în care se folosesc şi cu obiectivele operaţionale pe care le îndeplinesc. Această 

dozare este dependentă însă, şi de alte variabile: 

 volumul, intensitatea şi complexitatea efortului fizic implicat; 

 numărul participanţilor, dimensiunile spaţiului de joc, volumul şi calitatea materialelor 

folosite; 

 formaţiile de lucru folosite şi modificările concrete de exersare. 

 

Locul şi rolul jocurilor de mişcare în lecţia de educaţie fizică şi sportivă şcolară 

 În prima verigă a lecţiei („Organizarea colectivului de elevi”) se recomandă, atunci 

când este cazul, folosirea unor jocuri pentru captarea şi educarea atenţiei, bine alese şi dozare (ex. 

„Reacţie inversă comenzii”/ „Comanda inversă”, etc.) 

 În veriga a doua din lecţie („Pregătirea organismului pentru efort”) este bine să se 

folosească jocuri de mişcare cunoscute, atractive şi cu posibilitatea de a angrena frontal în 

exersare cu toţi elevii. De aceea nu se recomandă folosirea unor jocuri sub formă de: ştafete şi 

parcursuri aplicative. Cele mai frecvente şi eficiente jocuri folosite în această verigă sunt 

următoarele: „Bucheţelele”, „Leapşa”, „Pescarul şi plasa”, etc. 

 În verigile tematice se pot folosi eficient jocurile de mişcare pentru realizarea 

următoarelor obiective operaţionale: 
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   - dezvoltarea educarea calităţilor mitrice; 

   - consolidarea sau perfecţionarea deprinderilor şi sau priceperilor motrice de bază şi utilitar-

aplicative (ex. „Cursa pe numere”, „Crabii şi creveţii”, „Al treilea fuge”, „Mingea prin tunel”, 

„Mingea peste pod”,  „Mingea la căpitan”, „Îmbracă şi dezbracă cercul”, „Semănatul şi culesul 

cartofilor”, „Statuile”, etc. ). 

 În penultima verigă („Revenirea organismului după efort”) se recomandă folosirea 

unor jocuri cu caracter liniştitor, adresate în special funcţiei respiratorii (ex. „Fulgul săltăreţ”, 

„Umbra”, „Balonaşele plesnesc”, etc.). 

Jocurile de mişcare pot fi folosite în toate formele de organizare a procesului de ducaţie fizică 

şcolară. În cadrul  gimnasticii de înviorare vor fi efectuate jocuri elementare cunoscute, dinamice, 

cu reguli simple, prin care se intensifică activitatea marilor funcţiuni ale organismului şi se crează 

bună dispoziţie. În acest fel se asigură o stare optimă a organismului elevilor la începutul unei noi 

zile de şcoală. Aceste jocuri nu trebuie să aibă o durată mai lungă de 3- 8 minute. 

În recreaţii elevii pot repeta unele jocuri învăţate şi îndrăgite la lecţii, fiind organizate şi 

îndrumate din când în când de către învăţător sau profesor. 

Activitatea din cadrul secţiilor pe ramură sport va include folosirea jocurilor pregătitoare pentru 

atletism, gimnastică, jocuri sportive. 

În excursii, tabere (de vară sau iarnă), jocurile de mişcare trebuie să fie folosite. În  astfel de 

activităţi se pot efectua mai ales jocuri cu caracter aplicativ, jocuri pregătitoare pentru jocurile 

sportive, jocuri sportive, jocuri de iarnă, jocuri de apă, ştafete aplicative, etc. 
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INFLUENȚELE EXERCIȚIILOR FIZICE 

ASUPRA DEZVOLTĂRII ARMONIOASE A ELEVULUI 

 

Prof. Grădinaru Carmen 

Colegiul Tehnic ,,Miron Costin” Roman-Neamț 

 

Motto: „Trebuie să se scuture fizic pentru a fi sănătos din punct de vedere moral”, a scris 

celebrul scriitor rus L.N. Tolstoi. 

 

Educația fizică vizează dezvoltarea armonioasă a organismului, întărirea sănătății și 

cultivarea unor calități fizice (Crețu,1999, Jinga&Istrate, 1998).  

 Educația fizică ,,țintește” latura biologică a ființei umane și reprezintă primul “gen de 

educare”, care își exercită influența asupra organismului. 

Este acțiunea care privește toate vârstele umane prin a răspunde unei duble trebuințe: 

1.  individuală; 

2.  socială, adică: 

• starea de sănătate a organismului uman, 

• dezvoltarea normală a acestuia, 

• prelungirea duratei vieții omului. 

Putem spune că în sistemul valorilor unei societăți, sănătatea biologică reprezintă una din 

valorile vitale, care se intersectează cu sănătatea naturii și sănătatea mintală a omului. Prin 

această dublă necesitate, educația fizică și sportivă este condiționată ereditar și ambiental (Călin, 

1996). 

De menționat că, sistemul educației fizice și sportive cuprinde (Călin, 1996), printer altele 

și educația fizică și sportivă școlară. 

Această dimensiune a educației din învătământul preuniversitar, urmărește și vizează la 

elevi            (Jinga&Istrate, 1998, Crețu, 1999, Nicola, 1994): 

• întărirea sănătății și călirea organismului; 

• formarea și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază și a calităților fizice a mișcărilor: forța, 

rezis-tența, viteza, îndemânarea; 

• formarea și dezvoltarea unor trăsături de voință și caracter: simțul dreptății, curajul, stăpânirea 

de sine, cinstea, etc; 

• formarea și dezvoltarea deprinderilor igienico-sanitare. 

Scopul educației fizice (Jinga&Istrate, 1998): 

• consolidarea sănătății, a capacității de muncă; 

• perfecționarea calităților motrice; 

• dezvoltarea armonioasă a organismului; 

• formarea calităților morale; 

• refacerea forțelor fizice și psihice.. 

În formularea cerințelor educației fizice întâlnim următoarele tendințe: 

• una se referă la vitalitatea biofizică a copilului în societate,respective asigurarea unei dezvoltări 

armonioase a organismului; 

 • alta se referă la la măsurarea și evaluarea capacității biometrice a copilului și tânărului, 

oferind astfel, valori concrete ale nivelurilor dezvoltării calităților motrice ale organismului;  

Formularea dezideratelor educației fizice și sportive cu ajutorul modelelor motrice , pe 

trepte de învățământ și ani de studii (Călin, 1996), menționăm: 



49  

a) întărirea sănătății și călirea organismului 

             Acest obiectiv urmărește creșterea normală a copilului, dezvoltarea armonioasă și 

stimularea marilor funcțiuni vitale în scopul întăririi rezistenței organismului și al sporirii 

capacității de muncă a elevilor. Ea implică: 

• grija pentru apărarea și întărirea sănătății elevilor; 

• crearea condițiilor necesare pentru viață și dezvoltarea lor fizică normală; 

• dezvolatrea capacității organismului de a se adapta la condițiile concrete ale vieții. 

             De asemenea, trebuie să se aibe în vedere că, practicarea în mod regulat a exercițiilor 

fizice contribuie la: 

• educarea obisnuinței de a practica sistematic exercițiile fizice și diferitele ramuri de sport 

potrivit aptitudinilor lor fizice;                                                                                                                                              

• fortificarea și călirea trupului;                                                                                                                      

•îmbunătățirea ținutei corecte a corpului                                                                                                                                

• dezvoltarea rezistenței la acțiunile mediului înconjurator (Jinga&Istrate, 1998). 

b) formarea și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază și a calităților fizice a mișcărilor: forță, 

rezistență, viteză, îndemanare. 

Acest deziderat are în vedere: 

• înarmarea elevilor cu un ansamblu de mișcări și îndemânări necesare în viață, precum și pentru 

dezvoltarea unui corp sănătos; 

• cultivarea deprinderii și a dragostei pentru gimnastică, sport și alte activități fizice. 

               Prin practicarea exercițiilor fizice din cadrul orelor de educatie fizică, organismul 

elevilor trebuie să dobândească o serie de calități fizice: forță,rezistență,viteza, îndemânare 

(Jinga&Istrate, 1998).                                                                                                                                            

c)formarea și dezvoltarea unor trăsături de voință și character. 

Prin practicarea exercițiilor fizice se de dezvoltă următoarele calități moral-volitive: 

•stăpânirea de sine; punctualitatea, perseverența;curajul, precum și o serie de trăsături de caracter: 

• cinstea; corectitudinea; modestia etc (Jinga&Istrate, 1998). 

d)formarea și dezvoltarea deprinderilor igienico-sanitare. 

 Acest deziderat presupune:  

-transmiterea unor cunoștinte noi privind igiena individuală și călirea organismului prin factori 

naturali de mediu: apa, aer, soare; 

-formarea deprinderilor și obisnuințelor igienice necesare efectuării exercițiilor fizice și a 

sportului; 

-dezvoltarea cunoștințelor privind noțiuni de alimentație și nutriție; obișnuirea cu respectarea 

regulilor de igienă a alimentației.                                                                                            

  Exercițiul fizic reprezintă acțiunea corporală efectuată potrivit unor norme de execuție, 

în vederea dezvoltării deprinderilor și calităților motrice ale organismului. Practicarea educației 

fizice si sportului contribuie la dezvoltarea și consolidarea unor trăsături morale, de voință și de 

caracter. 

               Frumusețea și armonia exercițiilor facilitează formarea unor calități estetice (Nicola, 

1994). Practicarea exercițiilor fizice la ore contribuie la întărirea sănătății, care este o astfel de 

stare a organismului, care se caracterizează nu numai prin absența bolii sau a defectelor fizice, ci 

și prin bunăstarea completă fizică, psihică și socială. Sănătatea bună este determinată de 

localizarea normală, structura și funcționarea corectă a organelor corpului, lipsa predispoziției la 

boli, starea de sănătate plăcută;                                                                                                                                                                           
Efectul de îmbunătățire a sănătății al orelor de educație fizică ar trebui luat în considerare 

în două aspecte. În primul rând, este efectul direct al activității fizice asupra corpului elevului, în 
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al doilea rând, învățarea școlarilor să se angajeze în exerciții fizice independente după orele de 

școală, deoarece lecția (chiar cu o densitate motrică mai mare) nici măcar nu asigură nevoile 

zilnice ale organismului pentru activitate motrică. 

Exercițiile fizice regulate în combinație cu respectarea strictă a regimului zilnic reprezintă 

o măsură preventivă fiabilă împotriva rănilor și a multor boli (în special sistemul cardiovascular, 

sistemul musculo-scheletic și altele). De asemenea, contribuie la mobilizarea funcțiilor vitale ale 

corpului, a abilităților motorii (rezistență, forță, flexibilitate, agilitate, viteză). Ei scot în evidență 

calități precum puterea de voință, energia, autodisciplina, încrederea în sine. 

Un regim motor corect format al școlarilor nu numai că le îmbunătățește dezvoltarea 

fizică, dar contribuie și la creșterea performanței lor școlare. 

În multe școli, un număr mare de copii sunt diagnosticați cu o postură proastă, dar și 

predispuși la obezitate.De aceea, recomandarea de practicare a exercițiilor fizice, care sunt 

mijloace eficiente de prevenire a acestor deficiențe ale coloanei, precum și a excesului 

semnificativ de țesut adipos, adică de scădere în greutate,  sunt recomandate, atât de profesorii de 

educație fizică, cât și de medicii de specialitate. 

Concluzie. 

Astfel, efectul de îmbunătățire a sănătății al culturii fizice este asociat în primul rând cu 

activitatea fizică a corpului și cu o creștere a nivelului de rezistență generală și a capacității de 

lucru. 

Consider că exercițiul fizic are un efect pozitiv asupra întregului aparat motor, prevenind 

dezvoltarea modificărilor degenerative asociate cu vârsta și inactivitatea fizică (afectarea 

funcțiilor corpului cu scăderea activității motorii).  

 Astfel, putem vorbi despre necesitatea exercițiului fizic în viața fiecărui școlar. În același 

timp, este foarte important să se țină cont de starea de sănătate a adolescentului și de nivelul său 

de aptitudine fizică pentru utilizarea rațională a capacităților fizice ale corpului, astfel încât 

activitatea fizică să nu dăuneze sănătății. 

Copiii care sunt prieteni cu sportul sau merg la educație fizică au o stimă de sine mai 

mare, un respect de sine, o încredere mai mare în forțe proprii. 

Pentru a păstra și întări sănătatea copiilor, este necesară creșterea activității fizice, 

menținerea unui stil de viață activ. Este important de luat în considerare faptul că activitatea 

fizică nu este indiferentă copilului, trebuie organizată și dozată corespunzător și depinde de 

vârstă. 

Cultura fizică și sportul sunt o modalitate universală de îmbunătățire fizică și spirituală a 

națiunii, contribuie la longevitatea umană, la formarea unui stil de viață sănătos. 
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ÎMPORTANȚA AȘEZĂRII PROFESORULUI PE SUPRAFAȚA TERENULUI  ÎN TIMPUL 

LECŢIEI DE EDUCAŢIE FIZICĂ 

 

Prof. Ianchiș Nelian 

Clubul Sportiv Școlar, Zalău 

 

MOTTO: ”Profesorul mediu explică complexitatea. Profesul dăruit relevă simplicitatea”.  

Robert Brault 

 
Pentru a prezenta pragmatic esenţa, dar şi pentru a nu complica înţelegerea acestui 

subiect, prin descriere detaliată şi amănunţită, voi evidenţia principalele repere care ţin de 

plasamentul unui profesor în timpul predării conţinuturilor cu specific din atletism la nivel 

gimnazial. 

Ca regulă  generală, profesorul de educaţie fizică şi sport poate fi amplasat în timpul 

predării lecţiilor cu teme din atletism: 

Lateral, pe același plan, la o disanță mică de elevi (2-10 m): 

- pentru a explica şi a demonstra execuţia anumitor mişcări; 

- pentru a observa/ evalua / corecta execuţia tehnică a mijloacelor şcolii alergării, săriturii sau 

aruncării sau a fazelor tehnice propuse elevilor spre învăţare; 

- pentru a organiza şi disciplina execuţiile în formaţii de „în linie câte..” (2 – 3 – 4 – 5 elevi). 

Exemplu: execuţia startului de sus sau de jos la alergările de viteză sau la exerciţiile din şcoala 

alergării sau săriturii; 

- la startul în probele de viteză, de rezistenţă sau la structurile de exerciţii care presupun 

competiţie între elevi (exemplu: în linie câte 4 elevi, start şi lansare de la start pe 20 m); 

- pentru a evalua probele de viteză sau rezistenţă (exemplu: lateral, în dreptul liniei de sosire 

pentru a cronometra timpii); 

- pentru a măsura lungimea săriturilor de pe loc sau cu elan sau a aruncărilor; 

Lateral, pe acelaşi plan, la o distanţă  mare  între elevi ( 10-30m, în funcţie de 

suprafaţa terenului sau a sălii unde se desfăşoară lecţia): 

- pentru a explica şi a demonstra execuţia anumitor mişcări; 

- pentru a observa comportamentul în competiţie sau execuţiile acestora în ansamblu, cu detalii 

generale şi cu poziţionare faţă de  anumite repere (pragul de bătaie de la lungime, linia de 

aruncare, sectorul de aterizare la aruncarea mingii de oină etc); 

- pentru a înregistra video anumite execuţii (un posibil feedback pentru elevi). 

Înapoi, înainte sau lateral, în imediata apropiere a elevilor (0 – 1m): 
-acest plasament al profesorului de educaţie fizică  din timpul predării noţiunilor specifice 

atletismului apare în momentul   interacţiunii   directe   cu   executantul   în   vederea   

transmiterii   informaţiilor kinestezice. Practic, impune de multe ori „intrarea” în spaţiul intim al 

elevului, atunci când sunt necesare: 

- aplicarea   măsurilor   de   ajutor   şi   asigurare  în   execuţia   unor   elemente   tehnice 

(desprinderi de pe două picioare de pe sol sau de pe un obstacol la săritura în înălţime cu păşire 

sau cu răsturnare dorsală – pentru clasele cu profil vocaţional); 

- efectuarea corectărilor prin poziţionarea segmentelor corpului elevilor în direcţiile sau 

unghiurile optime de execuţie (măsură necesară formării la elevi a unor reprezentări motrice 

corecte); fie aplicarea măsurilor necesare încurajărilor şi creşterii motivaţiei (exemplu: o atingere 

prietenoasă şi mobilizatoare pe umăr sau pe omoplaţi corelată cu sfaturi utile pentru startul în 
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proba de 50m sau de 800m). 

Înaintea sau înapoia elevilor, pe acelaşi plan, la distanţă mică şi medie: 2-15m 

- înaintea elevilor, pentru a explica şi a demonstra execuţia anumitor mişcări sau pentru a observa 

direcţia de alergare; 

- înapoia  elevilor, pentru a evalua şi corecta poziţia diferitelor segmente în execuţia tehnică, sau 

pentru a observa direcţia de alergare; 

- pentru   a   fi  un   reper   până   la   care   se   vor   executa   anumite   exerciţii   din   şcoala 

atletismului (atunci când în jur nu sunt repere vizibile); 

- pentru a înregistra video anumite execuţii (un posibil feedback pentru elevi). 

Înaintea sau înapoia elevilor, pentru a explica şi a demonstra execuţia anumitor 

mişcări;  
- pentru a observa oscilaţiile laterale  ale elevilor în  timpul diferitelor tipuri  de  alergări sau 

sărituri;  

- pentru a putea evalua performanţele înregistrate de elevi la alergări; 

- înapoia  elevilor, pentru a evalua şi corecta poziţia diferitelor segmente în execuţia tehnică,   sau   

pentru   a  observa oscilaţiile   laterale  ale   elevilor   în   timpul diferitelor tipuri de alergări; 

- pentru   a   fi   un   reper   până   la   care   se   vor   executa   anumite   exerciţii   din   şcoala 

atletismului (atunci când în jur nu sunt repere vizibile); 

- în timpul competiţiilor sportive; 

Înaintea, înapoia sau lateral de elevi, pe plan ridicat la distanţă mică şi medie:2-15 m 

(pe un obstacol înalt de câţiva zeci de centimetrii: lădiţă, bancă de gimnastică, saltea de 

înălţime, treaptă etc). Acest plasament este indicat atunci când se doreşte efectuarea unor 

observaţii asupra anumitor mişcări, care pot scăpa atenţiei profesorului dacă se află pe acelaşi 

plan cu elevii; 

Înaintea, înapoia sau lateral de elevi, pe plan ridicat la distanţă mare – peste 15 m 

- pentru observaţii şi corectări ale execuţiei elevilor la sărituri şi aruncări; 

- în timpul competiţiilor sportive;  

- pentru a înregistra video execuţii (posibil feedback pentru elevi). 

În  mijlocul lor: 

-  atunci când aceştia efectuează sărituri, în formaţie de cerc, sau aleargă în pluton, pe distanţe 

diferite şi profesorul aleargă odată cu elevii. 

Un plasament special al profesorului este cel din timpul desfăşurării  competiţiilor şcolare de 

atletism, situaţie în care el poate fi prezent în anumite poziţii, în funcţie de rolul avut. 

 Astfel, poate fi prezent: 

 la locul de start sau de sosire pentru a evalua probe de alergări; 

 lateral, lângă sectorul de aterizare pentru a evalua săritura sau aruncarea; 

 lateral, lângă sectorul de aruncare pentru a evalua aruncarea; 

 pe traseu, în anumite zone în timpul alergărilor de cros; 

 la masa de înregistrare a rezultatelor; 

 lateral, în tribună sau în spaţiu destinat publicului; 

Menţionăm că PLASAMENTUL profesorului de educaţie fizică în timpul lecţiilor cu 

teme din atletism este DEPENDENT ŞI INFLUENŢAT: 

- de   experienţa  profesorului   în   învăţământ   sau/şi   de   experienţa   în   predarea 

conţinuturilor specifice atletismului; 

- de numărul elevilor  aflaţi la lecţia  respectivă  (distanţa dintre  profesor   şi  grupul elevilor 

poate fi mai mare atunci când elevii sunt mai numeroşi pentru a putea permite cadrului didactic 
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să observe cât mai bine execuţia tuturor elevilor/ pentru a fi observat bine de elevi. Bineînţeles că 

există şi posibilitatea menţinerii unei distanţe mai mici faţă de numărul mare al elevilor însă 

depinde de măiestria profesorului în alegerea formaţiei de lucru); 

- de mărimea spaţiului avut la dispoziţie (teren sau sală de sport); 

- de materialele, aparatele şi instalaţiile  utilizate în învăţarea exerciţiilor   specifice atletismului 

(blocstarturi, saletele, sector de aterizare pentru sărituri şi aruncări etc); 

- de tipul lecţiei (învăţare, consolidare, perfecţionare, evaluare); 

- de tema lecţiei şi de proba /exerciţiu specific predat; 

- de nivelul de pregătire al elevilor; 

- de condiţiile meteo  (exemplu: vara, când lecţia se desfăşoară afară şi terenul este amenajat   

astfel   încât   nu   există   umbră,   se   va   evita   plasamentul   care   „obligă” menţinerea 

elevilor cu faţa/ochii spre direcţia luminii soarelui atunci când se dau explicaţii, corectări etc); 

- de zgomotul de fond şi de tonalitatea vocii (pentru a se face auzit în diverse condiţii, profesorul 

poate fi aşezat mai aproape sau mai departe de elevi); 

- de statura sa sau/şi a elevilor prezenţi la lecţie; 

- de tipul demonstraţiei ce va fi efectuată;  

- de poziţia faţă de unii elevi atunci când se dau informaţii corectoare sau explicaţii (exemplu  

poziţie lateral, înaintea sau înapoia unui elev cu atingerea şi mobilizarea segmentelor care trebuie 

să execute - transmiterea informaţiei pe cale kinestezică - indicând   poziţia   optimă   a   acestora,   

în   cazul   corectărilor   sau   explicaţiilor suplimentare). 

Considerăm că, în funcţie de spaţiul de lucru, numărul elevilor, tipul demonstraţiei, 

tema din atletism abordată, corectările şi explicaţiile necesare, PLASAMENTUL OPTIM al 

profesorului, ca distanţă, este indicat să fie cuprins între 1m şi 20m. Atunci când este nevoie de 

mobilizarea unor segmente în anumite poziţii, pentru a crea o reprezentare corectă asupra unei 

mişcări, spaţiul dintre profesor şi elev poate fi mai mic de 1 m.     

De   asemenea,   efectuarea   exerciţiilor   de   atletism   necesită,   atunci   când   elevii   se 

deplasează   în   formaţii   de   coloane   (câte   unul,   doi,   trei   etc),   o   poziţionare   adecvată   

a profesorului care se va deplasa lateral şi cu faţa către elevi. 

Practic, plasamentul profesorului în timpul predării atletismului trebuie să permită 

acestuia SĂ FIE VĂZUT ŞI AUZIT PERMANENT de către toţi elevii. 

Plasamentul profesorului reprezintă un element important al algoritmului de conducere al lecţiei. 

Plasamentul profesorului faţă de formaţiile de lucru în cadrul demonstrării se va face pe latura 

cea mai mare a acesteia. În predarea jocurilor, profesorul trebuie să poată să circule în interiorul 

suprafeţe i  c a  s ă poată urmării toți elevii care participă la activitate. Elevii trebuie să fie 

organizaţi să il poată vedea pe cel care demonstrează.  
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BENEFICIILE EXERCIȚIILOR FIZICE ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A 

FIECĂRUI COPIL 

 

     Prof. Joldeș Nicolae 

 Școala Gimnazială ,,I. Hațieganu”, Cluj-Napoca 

  

 „Exerciţiul fizic reprezintă acţiunea motrică voluntară – compusă din mişcări special 

selecţionate – utilizat în cadrul unui proces educaţional organizat, în scopul realizării unor 

obiective instructiv-educative concrete, în legătură cu educaţia fizică şi cu activitatea sportivă.” 

(Gh. Mitra, Al. Mogoş – Metodica predării educaţiei fizice.) Exerciţiile fizice şi sportul sunt 

mijloace permanente de păstrare a sănătăţii, de creştere a capacităţii de muncă şi de prelungire a 

duratei vieții. 

a) Îmbunătățește starea generală de sănătate; 

b) Dezvoltă o varietate mare de abilități fizice; 

c) Crește rezistența osoasă și îmbunătățește musculatura; 

d) Reduce riscul obezității; 

e) Îmbunătățește concentrarea și reduce stresul; 

f) Dezvoltă munca în echipă și încrederea în sine; 

Ce influenţe au exerciţiile fizice asupra organismului? 

 Exerciţiile fizice efectuate regulat supun în mod obligatoriu organismul la mişcare. 

Mişcarea la rândul ei intensifică toate activităţile din organism: circulaţia sângelui în plămâni şi 

în celelalte organe, respiraţia, schimburile de substanţe nutritive la nivelul ţesuturilor, procesele 

de excreţie, de curăţire a sângelui de substanţele vătămătoare rezultate din arderile celulare etc. 

 Lipsa de mişcare îngreunează desfăşurarea normală a proceselor biologice, fapt care se 

răsfrânge negativ asupra stării de sănătate şi de rezistenţă a organismului faţă de agenţii 

patogeni. Prin mişcare se îmbunătăţeşte nutriţia ţesuturilor şi celulelor, ceea ce duce la creşterea 

şi dezvoltarea organelor, la mărirea capacităţii lor funcţionale. 

 În primul rând, se îmbunătăţeşte activitatea inimii. Muşchiul cardiac antrenat prin exerciţii 

fizice regulate şi de o intensitate crescândă, expulzează la fiecare sistolă mai mult sânge decât 

inima neantrenată. El nu oboseşte în timpul eforturilor fizice mai mari atât de repede ca muşchiul 

neantrenat şi îşi revine mai repede la situaţia normală, după ce efortul a încetat. 

 În al doilea rând, se ameliorează activitatea plămânilor. În timpul efortului fizic, plămânii 

respiră mai frecvent şi mai amplu, pentru a acoperi necesităţile crescute de oxigen în muşchi. Aşa 

cum inima trebuie antrenată pentru a face faţă eforturilor excesive, prin creşterea puterii de 

contracţie a muşchiului cardiac şi plămânii trebuie antrenaţi să respire mai puternic, să permită o 

ventilaţie mai mare pe unitatea respectivă de timp. Fără acest antrenament nu se pot efectua 

activităţi fizice grele, deoarece plămânii nu pot asigura cantitatea de oxigen crescută. Exerciţiile 

fizice în aer liber, ca şi şedinţele speciale de antrenament, în cazul sportivilor, constituie mijloace 

eficiente de pregătire a aparatului respirator pentru noile sarcini la care trebuie supus organismul. 

 Concomitent, prin mişcarea în aer liber se îmbunătăţeşte compoziţia sângelui, creşte 

numărul globulelor roşii, care ajută la transportul oxigenului; creşte şi numărul unor globule albe 

care apără organismul de infecţii. Aşa se explică de ce persoanele care fac mai multă mişcare în 

aer liber, practicând sistematic exerciţiile fizice şi sportul, se îmbolnăvesc rar sau fac forme 

uşoare de boală. 

 Sub aspectul ţinutei corporale şi al dezvoltării aparatului locomotor, exerciţiile fizice 

contribuie din plin la menţinerea unei ţinute corecte a corpului, care favorizează o bună 

funcţionare a tuturor organelor, precum şi o înfăţişare zveltă şi frumoasă. Mişcările corpului 
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devin precise, agere şi coordonate, iar forţa de contracţie a muşchilor creşte. 

Lipsa de mişcare în aer liber, statul pe scaun la școală sau acasă, sau altfel spus – sedentarismul – 

predispune la îngrăşare, ceea ce are un efect dăunător asupra sănătăţii şi duratei vieţii active. 

 Nu trebuie să uităm influenţa binefăcătoare a exerciţiilor fizice şi a sportului practicat în 

aer liber asupra sistemului nervos. În creier, schimbul de substanţe nutritive este mai intens decât 

în celelalte organe. În activitatea sa de coordonare a tuturor proceselor biologice şi psihice, 

creierul consumă o cantitate mult mai mare de oxigen decât inima sau plămânii, organe care sunt 

mari consumatoare de oxigen. În felul acesta putem înţelege sensibilitatea extraordinară a 

ţesutului nervos la lipsa de oxigen, manifestată prin scăderea capacităţii de lucru a creierului şi 

apariţia oboselii premature. 

 Asigurarea aerului curat şi a unui flux sporit de oxigen la creier este o condiţie 

fundamentală pentru menţinerea sănătăţii, în mod special la persoanele cu ocupaţii intelectuale 

(profesori, ingineri, psihologi, medici, economişti, contabili etc.), acestea realizându-se prin 

exerciţii fizice şi sport practicate în aer liber. 

 Jocul ca mijloc al educaţiei fizice reprezintă o formă tipică de activitate, fiind un fenomen 

social. Jocurile contribuie la stimularea şi cultivarea relaţiilor de prietenie şi colaborare, a 

iniţiativei şi imaginaţiei creatoare a unui fond complex de priceperi, deprinderi şi calităţi motrice, 

asigură educarea unor atitudini, comportamente, sentimente, însuşiri, deprinderi şi obişnuinţe de 

comportare morală: cinste, perseverenţă, demnitate, modestie, curaj, stăpânire de sine, 

independenţă etc. 

 Sportul este un mijloc prin care se poate ajunge la perfecţionare executării unor anumite 

exerciţii fizice şi la obţinerea unor rezultate maxime în acest sens. Sportul este legat de 

competiţia între diferiţi participanţi, care luptă pentru a fi pe primul loc în obţinerea rezultatelor 

la înot, canotaj, ciclism, patinaj, schi, volei, baschet, fotbal, tenis de masă sau tenis de câmp, 

scrimă etc. 

 Unele sporturi întăresc musculatura, altele vizează mărirea vitezei de mişcare sau 

combinarea vitezei cu precizia mişcărilor, însă toate dezvoltă organele şi măresc agerimea 

mişcărilor întregului corp, perfecţionează activitatea sistemului nervos şi a funcţiilor lui psihice: 

atenţia, memoria, inteligenţa, voinţa, curajul, etc. 

 Participarea în sporturi organizate le dă celor mici oportuniatea de a-și crește nivelul de 

activitate zilnică și de a-și dezvolta abilități fizice și sociale. Practicarea unui sport în mod 

organizat aduce multe beneficii atât fizic, emoțional, cât și la nivel social. Copiii vor putea învăța: 

 să lucreze în echipă, 

 să fie răbdători cu raporturile cu ceilalți și să își aștepte calmi rândul, 

 să fie responsabili, 

 să îndeplinească sarcinile pe care le primesc de la un 

adult, 

 să se descurce în situații neprevăzute, căutând și găsind soluții de rezolvare a problemelor 

 să se adapteze mai ușor unui mediu necunoscut 

 cât de importantă este perseverența și competitivitatea, 

 să își întărească voința și să fie consecvenți, 

 să își dorească să fie cei mai buni, 

 să răspundă în mod pozitiv provocărilor, celor sportive  și nu numai. . 

 Fiecare persoană trebuie ca, pe lângă exerciţiile fizice efectuate zilnic, să practice şi un 

sport, chiar dacă nu urmăreşte neapărat obţinerea unor rezultate de mare performanţă. Jogging-ul, 

înotul, voleiul, tenisul etc. sunt sporturi la îndemâna oricui şi cu un rol important în 

reîmprospătarea forţelor organismului, a recreerii lui plăcute, după școală. 
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 Drumeţiile în aer liber constituie modul cel mai sănătos de petrecere a timpului liber la 

sfârşit de săptămână, vacanţe, contribuind în mod special la alimentarea sistemului nervos cu 

oxigen şi la refacerea energiei lui, prin buna dispoziţie pe care drumeţia în grup o crează şi o 

menţine. 
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EXERCIȚIILE FIZICE FACTOR DE DEZVOLTARE A PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

 

Prof. Lazăr Mirela 

Școala Gimnazială ”Silvania” Șimleu Silvaniei 

 
           Exercițiile fizice sunt ”modele ”consacrate și standardizate. Ele au influențe atât pe plan 

informativ dar și formativ. Exercițiile fizice perfecționează spiritul de observație, gândirea și 

imaginația, formează deprinderea și obișnuița de muncă. Exercițiul înseamnă a deschide, a 

elibera, a permite mișcarea. Exercițiul fizic își are originea în actul motric general al omului 

pentru a avea o relație optimă cu mediul în care există și activează. Este un act motric special și 

specializat, numit de mulți specialiști ”gest motric”. Exercițiul  fizic repetat conștient și 

sistematic, are efecte pe toate planurile personalității umane, nu numai biologic cât și motric. 

Educaţia fizică în învăţământul gimnazial trebuie să se centreze pe creșterea capacității 

motrice a copilului, condiție esenţială în procesul de câştigare a independenţei sociale şi a 

realizării integrării sociale. Privită în ansamblu, educaţia fizică şi sportivă poate fi considerată 

şcoala în care fiecare copil îşi face ucenicia socială. O personalitate nu este altceva decât o  

individualitate socializată. 

Integrarea socială a copilului se referă la relaţia stabilită între individ şi societate. Pentru 

ca integrarea în grup a copilului să se facă cât mai bine este necesar ca acesta să aibă abilităţi 

relaţionale de bază. Competenţele sociale de bază la școlari se referă la iniţierea şi menţinerea 

unei relaţii şi integrarea într-un grup care se dovedesc a fi benefice copilului atât pe termen lung 

şi scurt. Ele se referă la: prieteni mai mulţi, relaţii interpersonale sănătoase, încredere în sine, 

sănătate emoţională, rezultate bune în activităţile de învăţare. 

Educația fizică și sportul sunt mijloace facile prin care copilul poate dobândi competențe 

necesare integrării sociale. 

Fenomenul de integrare social prin sport și implicit prin educație fizică poate fi considerat 

ca fiind un proces interactiv, de cunoaștere, de asimilare și practicare a valorilor sportive precum 

fair-play, munca în echipă, spirit de echipă, devotament, dăruire, competență, competiție, 

întrecere, angajament, tolerență, non-violență, etc. 

Totodată tot mai mult, în ultimii ani, se vorbește despre importanța exercițiului fizic în 

combaterea efectelor stresului cotidian. Acesta are ca punct de plecare și funcția socială a 

educației fizice. Astfel, educația fizică reprezintă poarta pentru integrare în grupuri sociale, 

pentru exprimarea ideilor personale şi apartenenţa la valori sociale, pentru relaţionare şi 

comunicare eficientă cu semenii, pentru valorificarea comportamentului în relaţiile cu ceilalţi.  

Exercițiile fizice, desfășurate în grup, pot aduce un beneficiu suplimentar, ca urmare și a 

sprijinului social acordat. Cu toate că există dovezi multe care arată importanța exercițiului fizic 

și a mișcării pentru sănătatea noastră fizică și psihică, activitatea fizică este în continuare o 

imensă resursă nevalorificată la potențialul ei maxim pentru promovarea stării de bine și a 

sănătății mentale în rândul oamenilor.  

Dezvoltarea fizică armonioasă este o componentă a educației.  Educaţia fizică este 

acea parte a educaţiei prin care se urmăreşte dezvoltarea armonioasă a organismului, întărirea 

sănătăţii şi cultivarea unor calităţi fizice necesare muncii activităţii sportive.  

Idealul educativ consideră, educația fizică, ca o componentă indispensabilă care îşi 

aduce contribuţia la dezvoltarea personalităţii copilului. În acest fel, educaţia fizică, contribuie 

la dezvoltarea funcţională a sistemului nervos, asigurând condiţii favorabile pentru activităţi de 

natură intelectuală. De asemenea, aceasta are un rol important în formarea şi educarea 
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conştiinţei şi conduitei morale, în formarea unor trăsături pozitive de voinţă și caracter 

(curajul, hotărârea, perseverenţa, fermitatea etc.). Ea îşi aduce apoi contribuţia la formarea 

unor calităţi motrice cum sunt: forţa, precizia, rezistenţa, îndemânarea, mobilitatea etc. 

Prin urmare, putem afirma că scopul educaţiei fizice şcolare urmăreşte consolidarea 

sănătăţii, creşterea capacităţii de muncă, perfecţionarea calităţilor motrice, dezvoltarea 

armonioasă a organismului, formarea calităţilor morale, refacerea forţelor fizice şi psihice. 

Datorită faptului că elevul puber este un adult în miniatură, preadolescenţa este 

considerată ca o etapă a descoperirii identităţii, a dezvoltării emoţionale şi intelectuale, a formării 

morale, spirituale şi sociale, de conturare a tiparului viitorului adult. Selectarea conţinuturilor 

predate este condiţionată de particularităţile acestei etape, atât de controversată în opinia 

diverşilor specialişti. Se afirmă că doar cunoaşterea aspectelor extreme de variate ale vârstei 

respective poate permite o programare corectă a elementelor din programa şcolară, implicit a 

celor legate de aptitudinile motrice. 

În acest interval de timp, creşterea este influenţată, fiind caracterizată de puseuri şi 

oscilaţii în antiteză cu uniformitatea în dezvoltare ce se întâlneşte în ciclul primar. Fenomenul de 

creştere a organismului (aspect cantitativ), dublat de cel al dezvoltării (aspect calitativ şi efect 

direct al practicării exerciţiilor fizice), îmbracă aspecte variate în funcţie de etapele din evoluţia 

ontogenetică. Dezvoltarea, obiectiv al educaţiei fizice, urmăreşte „perfecţionarea funcţională a 

aparatelor şi sistemelor organismului” (Firea, 1994). Fenomenele de creştere şi dezvoltare nu 

prezintă un caracter liniar, ci se remarcă printr-o evoluţie variabilă, sinusoidală, generată de 

genetică şi mediul natural, la care îşi aduce aportul şi factorul social. Aceste fluctuaţii scad ca 

intensitate pe măsură ce organismul începe să se maturizeze. 

Diferenţierile se manifestă şi în evoluţia diferitelor segmente şi sisteme ale organismului. 

Specialiştii psihologi definesc perioada pubertară ca fiind de fapt etapa preadolescenţei, ea 

manifestându-se la băieţi mai vizibil între 12 - 14 ani, evoluţia ei fiind strict individualizată 

(Iacob, 1994). Analiza comparativă a evoluţiei tinerilor la pubertate a condus la concluzia că 

generaţiile actuale prezintă parametri somatici superiori generaţiilor precedente, fenomen numit 

acceleraţie biologică. Se remarcă valori cu aproximativ 10 cm mai mari în înălţime şi cu 5 kg în 

privinţa masei corporale, dublate de maturizare sexuală mai rapidă. La fete, maturizarea sexuală 

începe la 11 - 12 ani şi se termină la 16 - 17 ani, la băieţi începe la 13 - 14 ani şi se termină la 17 - 

18 ani (Vrabie, 2002). 

Vârsta şcolară mijlocie a fost împărţită de mai mulţi specialişti în etape bine conturate, cu 

specific diferit în privinţa transformărilor organismului prepubertatea – etapa antepubertară - (10 

– 11 - 12 ani); pubertatea propriu-zisă (12 - 14 ani); postpubertatea (14 - 15 ani). Perioada 

pubertară se remarcă prin dizarmonia aspectului corporal, generată de creşterea neuniformă a 

diferitelor segmente. Creşterea la nivelul toracelui şi bazinului este devansată de cea a 

membrelor, câştigul în înălţime fiind între 5 - 10 cm/an. Este vârsta dizgraţiei şi a lipsei de  

armonie corporală, fetele înregistrând valori mai ridicate ale înălţimii decât băieţii în prima parte, 

echilibrul restabilindu-se în partea a doua a etapei (13 - 14 ani). Creşterea în lungime nu este 

susţinută şi de o creştere pe măsură a diametrelor şi perimetrelor. Metabolismul bazal este cu 2% 

peste cel al adulţilor, datorită necesarului de nutrienţi şi proceselor de dezvoltare a ţesuturilor, 

aportul de constituienţi proteici putând atinge valori de 2,5g/kg-corp. 

Masa corporală creşte la fete în intervalul 10-11 ani iar la băieţi între 11 - 14 ani. Se 

intensifică osificarea, are loc sudarea completă a coxalului, depunerea de săruri de calciu şi fosfor 

în oase permite realizarea şi consolidarea structurii interne a acestora, dar elasticitatea lor se 

reduce, concomitent cu îmbunătăţirea rezistenţei la forţele ce le suportă. Dezvoltarea somatică a 

fetelor se manifestă prin creşteri mai mari la nivelul trunchiului, comparativ cu membrele 
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inferioare, ce sunt mai scurte. La 13 - 14 ani, media greutăţii fetelor este cu aproximativ 2 kg 

pestea băieţilor, cu 1 - 2 cm în înălţime şi cu maxim 2 cm la nivelul perimetrului toracic. Masa 

musculară creşte de la 27% din masa corporală la 8 ani, la 33% la 14 – 15 ani. Osificarea este 

neuniformă. Între 9 - 11 ani are loc osificarea falangelor, a carpienelor şi metacarpienelor. După 

10 - 12 ani, formarea oaselor bazinului are loc uniform la fete şi băieţi. 

Coloana vertebrală este caracterizată de flexibilitate, ce nu este susţinută de o dezvoltare 

musculară corespunzătoare, putând apărea multiple atitudini deficiente la nivelul acesteia. 

Corpul elevilor în prima parte a pubertăţii prezintă trunchiul alungit, toracele îngust, 

abdomenul supt, membre lungi şi subţiri, toate acestea fiind dublate de dezechilibrul între 

dezvoltarea somatică şi cea vegetativă, ultima având un ritm de evoluţie mai încetinitǎ. 

Mobilitatea articulară este crescută, scheletul este încă format într-un procent ridicat de 

ţesut cartilaginos. Din acest motiv, (procesul de osificare nefiind finalizat), eforturile de 

intensitate crescută la nivelul membrelor inferioare, amortizarea insuficientă la aterizări, pot 

conduce la platfus şi deplasarea oaselor bazinului. Mobilitatea activă şi pasivă a coloanei prezintă 

valori mai ridicate la nivel lombar şi părţii distale a zonei toracale, trenul inferior se dezvoltă mai 

lent în privinţa forţei de contracţie. 

Articulaţiile sunt mult mai mobile la fete, ligamentele nu sunt încă suficient de rezistente 

la acţiuni de tracţiune şi răsucire, musculatura slab dezvoltată, osificarea incompletă sunt factori 

predispozanţi pentru apariţia sau chiar accentuarea atitudinilor deficiente în special la nivelul 

coloanei (lordoze, cifoze, scolioze), justificând şi capacitatea scăzutǎ de efort în special în prima 

parte a etapei. Accelerarea funcţiilor glandelor endocrine generează apariţia caracterelor sexuale 

secundare şi instalarea pubertăţii mai rapid. Creşte rezistenţa osoasă ca urmare a depunerii 

sărurilor minerale, dar sunt de evitat mişcările bruşte, violente, lipsite de coordonare şi precizie 

datorită insuficienţei consolidării osteo-ligamentare şi articulare. Dacă există carenţe de săruri 

minerale atunci formarea ţesutului osos va fi afectată. 

La pubertate, musculatura conţine foarte multă apă, iar fibrele musculare sunt puţin 

bogate în proteine şi grăsimi. Musculatura se dezvoltă mai mult în lungime şi mai puţin în 

grosime, aspect ce conduce la diminuarea forţei relative (F max/G corporală). Din acest motiv, 

dezvoltarea flexorilor şi extensorilor devine prioritară în această etapă, datorită efectelor 

favorabile manifestate pe termen lung. 

Dacă rezistenţa ce trebuie învinsă nu este foarte mare, atunci lucrul mecanic efectuat 

poate avea valori ridicate. Fluctuaţiile înregistrate în privinţa evoluţiei forţei musculare sunt 

generate de transformările morfo-funcţionale: schimbarea compoziţiei şi structurii, creşterea 

cantităţii de miozină, proteine şi mitocondrii, creşterea numărului de fibre roşii şi intermediare, 

întărirea aparatului osteo-ligamentar. Tonusul muscular mai redus favorizează mişcări de 

amplitudine în detrimentul celor de precizie. Creşterea în diametru a fibrelor musculare este mai 

intensă la fete între 11 - 12 ani iar la băieţi între 13 - 15 ani. 

Chiar dacă orientarea spaţio-temporală şi coordonarea mişcărilor sunt apropiate de 

calitatea mişcării adultului, dizarmoniile în creşterea segmentară conduc la mişcări nesigure şi 

exagerate ca intensitate a contracţiei musculare. Valori scăzute se manifestă şi la nivelul 

mobilităţii articulare şi elasticităţii musculare, în special la băieţi. Progresele înregistrate în prima 

parte a etapei în privinţa aparatului locomotor, constituie premise favorabile pentru dezvoltarea 

capacităţii coordinative, momentul fiind denumit şi vârsta îndemânării (Badiu, 2002). 

Cutia toracică rămâne în urmă ca dezvoltare, acest aspect manifestându-se şi la nivelul 

organelor interne, fiind cauze ce duc la adaptare insuficientă la solicitări intense. La băieţi se 

dezvoltă mai repede toracele şi centura scapulo-humerală, iar la fete bazinul şi centura pelviană. 

La fete, acumularea de ţesut adipos este mai puternică, dimensiunile transversale crescând 
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mai rapid. La băieţi, laringele se dezvoltă mai puternic decât la fete. Plămânii sunt puţini 

rezistenţi la efort şi predispuşi la îmbolnăviri, apar diferenţele sexuale şi se intensifică starea de 

excitabilitate nervoasă, tradusă în susceptibilitate şi impulsivitate prea puţin controlată. 

Exerciţiile fizice nu pot compensa zestrea ereditară, ele neavând efecte puternice în ceea 

ce priveşte sistemul de transport a oxigenului şi metabolismul energetic, genetica fiind 

determinantă. Calitatea mişcărilor depinde şi de analizatorii vestibulari şi motori ce se dezvoltă la 

12 - 13 ani, având loc maturizarea sectorului cortical al analizatorului motor. 

Se remarcă o explozie în dezvoltarea fetelor comparativ cu băieţii, maturizarea şi chiar 

unele performanţe (la viteză în special), putându-le fi favorabile, dar după 14 ani, cele mai bune 

performanţe le obţin băieţii. Este o perioadă propice iniţierii în tehnica ramurilor de sport, 

deprinderile motrice putând fi asimilate rapid datorită plasticităţii scoarţei cerebrale. Capacitatea 

centrilor nervoşi de a menţine excitabilitatea ridicată timp îndelungat este scăzută. Mişcările 

utilizate pentru educarea aptitudinilor forţă şi viteză trebuie să fie stăpânite foarte bine din punct 

de vedere al tehnicii şi să nu fie prea complexe.  

Sistemul cardio-vascular are o evoluţie constantă de scădere a valorilor F.C., care ajunge 

de la valori de 90-100 p/min la începutul perioadei, în repaus, la valori de 82-88 p/min şi chiar 

mai scăzute la cei bine adaptaţi spre sfârşitul perioadei (bradicardie de repaus). Debitul cardiac 

ajunge la 4-5 l/min în repaus şi la 15-20 l/min în efort spre sfârşitul perioadei, dar lumenul 

arterelor este mai scăzut decât la adulţi. Datorită faptului că inima consumă mai multă energie, 

oboseala se instalează repede iar eforturile de intensitate ridicată nu pot fi menţinute mult timp. 

           Unele sporturi întăresc musculatura, altele vizează mărirea vitezei de mişcare sau 

combinarea vitezei cu precizia mişcărilor, însă toate dezvoltă organele şi măresc agerimea 

mişcărilor întregului corp, perfecţionează activitatea sistemului nervos şi a funcţiilor lui psihice: 

atenţia, memoria, inteligenţa, voinţa, curajul. 
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BENEFICIILE EXERCIȚIILOR FIZICE ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A 

ELEVULUI 

 

                                                                        Prof. LENCAR-FĂRCUȚ FLORINA 

Liceul cu Program Sportiv ”Bihorul” Oradea 

 

 În condițiile tendinței civilizației contemporane, a sedentarismului și a altor elemente ce 

influențează negativ viața copilului/elevului/omului, perfecționarea dezvoltării fizice armonioase 

are o deosebită importanță în dezvoltarea indicilor morfofuncționali ai organismului la un nivel 

crescut și odată obținuți, să tindem spre ai menține la un nivel corespunzător până la vârste 

înaintate. Totodată, prin practicarea cu regularitate a e exercițiului fizic se vor preveni și corecta 

atitudinile deficiente ale corpului, contribuind în același timp și la călirea organismului prin 

desfășurarea cât mai multor activități în aer liber.  

 Prin practicarea sistematică, organizată a exercițiilor fizice, se influențează dezvoltarea 

multilaterală a personalității elevului, se influențează și se dezvoltă unele calități intelectuale 

deosebit de importante ca memoria, imaginația, rapiditatea gândirii, spiritul de observație etc. se 

influențează dezvoltarea laturii morale în vederea formării unor deprinderi și obișnuințe de 

comportament, de colaborare, de acceptare a spiritului legii și a regulior/regulamentului sportiv 

etc. Practicarea exercițiului fizic pe fond muzical dezvoltă calități de ordin estetic: expresivitate, 

ritm, armonie, grație etc. Practicarea exercițiului fizic ca activitate de educație fizică și sport 

generează continuu valori culturale.  

  În societatea contemporană exercițiul fizic ca activitate de educație fizică și sport 

pătrunde tot mai profund fiind legată de idealul spre care tinde omul modern privind dezvoltarea 

sa fizică armonioasă.  

În vederea perfecționării dezvoltării fizice și a capacității mortice a elevului în 

concordanță cu particularitățile de vârstă, sex, cerințele de integrare, specificul unor profesii etc. 

exercițiile fizice practicate într-o formă organizată în cadrul orelor de educație fizică sau 

antrenament sportiv sau individual conduc spre dezvoltarea și perfecționarea dezvoltării fizice și 

intelectuale. Se conturează astfel un obiectiv cu mari semnificații sociale care vizează trezirea la 

elevi încă de pe băncile școlii a dispoziției de autoformare, respective formarea capacității și 

obișnuinței de practicare sistematică în mod independent a exercițiilor fizice. Exercițiul fizic face 

parte din sfera mișcărilor voluntare, la baza lor stă conștiința și depunerea unor eforturi volitive.  

„Exerciţiul fizic reprezintă acţiunea motrică voluntară – compusă din mişcări special 

selecţionate –utilizat în cadrul unui proces educaţional organizat, în scopul realizării unor 

obiective instructiv-educative concrete, în legătură cu educaţia fizică şi cu activitatea sportivă.” 

(Gh. Mitra, Al. Mogoş –Metodica predării educaţiei fizice.) Exerciţiile fizice şi sportul sunt 

mijloace permanente de păstrare a sănătăţii, de creştere a capacităţii de muncă şi de prelungire a 

duratei vieţii. 

Ce influenţe au exerciţiile fizice asupra organismului? 

Exerciţiile fizice efectuate regulat supun în mod obligatoriu organismul la mişcare. 

Mişcarea la rândul ei intensifică toate activităţile din organism: circulaţia sângelui în plămâni şi 

în celelalte organe, respiraţia, schimburile de substanţe nutritive la nivelul ţesuturilor, procesele 

de excreţie, de curăţire a sângelui de substanţele vătămătoare rezultate din arderile celulare etc. 

Lipsa de mişcare îngreunează desfăşurarea normală a proceselor biologice, fapt care se 

răsfrânge negativ asupra stării de sănătate şi de rezistenţă a organismului faţă de agenţii 

patogeni. Prin mişcare se îmbunătăţeşte nutriţia ţesuturilor şi celulelor, ceea ce duce la creşterea 

şi dezvoltarea organelor, la mărirea capacităţii lor funcţionale. 
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În primul rând, se îmbunătăţeşte activitatea inimii. Muşchiul cardiac antrenat prin exerciţii 

fizice regulate şi de o intensitate crescândă, expulzează la fiecare sistolă mai mult sânge decât 

inima neantrenată. El nu oboseşte în timpul eforturilor fizice mai mari atât de repede ca muşchiul 

neantrenat şi îşi revine mai repede la situaţia normală, după ce efortul a încetat. 

În al doilea rând, se ameliorează activitatea plămânilor. În timpul efortului fizic, plămânii 

respiră mai frecvent şi mai amplu, pentru a acoperi necesităţile crescute de oxigen în muşchi. Aşa 

cum inima trebuie antrenată pentru a face faţă eforturilor excesive, prin creşterea puterii de 

contracţie a muşchiului cardiac şi plămânii trebuie antrenaţi să respire mai puternic, să permită o 

ventilaţie mai mare pe unitatea respectivă de timp. Fără acest antrenament nu se pot efectua 

activităţi fizice grele, deoarece plămânii nu pot asigura cantitatea de oxigen crescută. Exerciţiile 

fizice în aer liber, ca şi şedinţele speciale de antrenament, în cazul sportivilor, constituie mijloace 

eficiente de pregătire a aparatului respirator pentru noile sarcini la care trebuie supus organismul. 

Concomitent, prin mişcarea în aer liber se îmbunătăţeşte compoziţia sângelui, creşte 

numărul globulelor roşii, care ajută la transportul oxigenului; creşte şi numărul unor globule albe 

care apără organismul de infecţii. Aşa se explică de ce persoanele care fac mai multă mişcare în 

aer liber, practicând sistematic exerciţiile fizice şi sportul, se îmbolnăvesc rar sau fac forme 

uşoare de boală. 

Sub aspectul ţinutei corporale şi al dezvoltării aparatului locomotor, exerciţiile fizice 

contribuie din plin la menţinerea unei ţinute corecte a corpului, care favorizează o bună 

funcţionare a tuturor organelor, precum şi o înfăţişare zveltă şi frumoasă. Mişcările corpului 

devin precise, agere şi coordonate, iar forţa de contracţie a muşchilor creşte. 

Lipsa de mişcare în aer liber, statul pe scaun la școală sau acasă, sau altfel spus – 

sedentarismul – predispune la îngrăşare, ceea ce are un efect dăunător asupra sănătăţii şi duratei 

vieţii active. Nu trebuie să uităm influenţa binefăcătoare a exerciţiilor fizice şi a sportului 

practicat în aer liber asupra sistemului nervos. În creier, schimbul de substanţe nutritive este mai 

intens decât în celelalte organe. În activitatea sa de coordonare a tuturor proceselor biologice şi 

psihice, creierul consumă o cantitate mult mai mare de oxigen decât inima sau plămânii, organe 

care sunt mari consumatoare de oxigen. În felul acesta putem înţelege sensibilitatea extraordinară 

a ţesutului nervos la lipsa de oxigen, manifestată prin scăderea capacităţii de lucru a creierului şi 

apariţia oboselii premature. Asigurarea aerului curat şi a unui flux sporit de oxigen la creier este o 

condiţie fundamentală pentru menţinerea sănătăţii, în mod special la persoanele cu ocupaţii 

intelectuale (profesori, ingineri,psihologi, medici, economişti, contabili etc.), acestea realizându-

se prin exerciţii fizice şi sport practicate în aer liber. 

Formele cele mai accesibile de exerciţii fizice şi sport: 

Gimnastica are ca sarcină fundamentală asigurarea dezvoltării armonioase a organismului, 

formarea unei ţinute corecte şi îmbunătăţirea activităţii marilor funcţii ale organismului 

(respiraţie, circulaţie,termoreglare, metabolismul etc.).Gimnastica practicată acasă sau de preferat 

în aer liber, stă la baza educaţiei fizice. Ea constă în mişcări ale corpului, efectuate astfel pentru a 

antrena toate grupurile musculare şi toate organelle corpului. Gimnastica nu trebuie practicată 

numai de către sportivii de performanţă şi nici numai în şcoli, în cadrul orelor de educaţie fizică, 

ci trebuie să devină un mijloc zilnic de întărire a sanătăţii şi de mărire a capacităţii de muncă. 

Gimnastica de dimineaţă ajută organismul să treacă de la perioada de somn, de 

inactivitate, la una de activitate, asigurând condiţiile cerute pentru ca schimburile de substanţe la 

nivelul celulelor şi organelor să se facă în cel mai bun mod. În exerciţiile de gimnastică de 

dimineaţă se acordă un rol deosebit mişcărilor respiratorii (respiraţie cu expiraţie prelungită) 

pentru a creşte capacitatea de ventilaţie pulmonară. 
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Alergarea de dimineaţă poate substitui gimnastica, fiind chiar mai indicat datorită 

beneficiilor pe care le poate avea pentru activarea funcţiilor practicarea sportului în aer liber. 

Jocul ca mijloc al educaţiei fizice reprezintă o formă tipică de activitate, fiind un fenomen 

social. Jocurile contribuie la stimularea şi cultivarea relaţiilor de prietenie şi colaborare, a 

iniţiativei şi imaginaţiei creatoare a unui fond complex de priceperi, deprinderi şi calităţi motrice, 

asigură educarea unor atitudini, comportamente, sentimente, însuşiri, deprinderi şi obişnuinţe de 

comportare morală: cinste, perseverenţă, demnitate, modestie, curaj, stăpânire de sine, 

independenţă etc. 

Sportul este un mijloc prin care se poate ajunge la perfecţionare executării unor anumite 

exerciţii fizice şi la obţinerea unor rezultate maxime în acest sens. Sportul este legat de 

competiţia între diferiţi participanţi, care luptă pentru a fi pe primul loc în obţinerea rezultatelor 

la înot, canotaj,ciclism, patinaj, schi, volei, baschet, fotbal, tenis de masă sau tenis de câmp, 

scrimă etc. 

Unele sporturi întăresc musculatura, altele vizează mărirea vitezei de mişcare sau 

combinarea vitezei cu precizia mişcărilor, însă toate dezvoltă organele şi măresc agerimea 

mişcărilor întregului corp, perfecţionează activitatea sistemului nervos şi a funcţiilor lui psihice: 

atenţia, memoria,inteligenţa, voinţa, curajul, etc. 

Fiecare persoană trebuie ca, pe lângă exerciţiile fizice efectuate zilnic, să practice şi un 

sport, chiar dacă nu urmăreşte neapărat obţinerea unor rezultate de mare performanţă. Jogging-ul, 

înotul,voleiul, tenisul etc. sunt sporturi la îndemâna oricui şi cu un rol important în 

reîmprospătarea forţelor organismului, a recreerii lui plăcute, după școală. 

Drumeţiile în aer liber constituie modul cel mai sănătos de petrecere a timpului liber la 

sfârşit de săptămână, vacanţe, contribuind în mod special la alimentarea sistemului nervos cu 

oxigen şi la refacerea energiei lui, prin buna dispoziţie pe care drumeţia în grup o crează şi o 

menţine. 
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SPORTUL ȘI IMPORTANȚA ACESTUIA PENTRU SĂNĂTATE 

 

 

Lung Marinela-Norina 

Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou 

 

 

 Într-o lume în care tehnologia este tot mai prezentă și acaparează tot mai mult din timpul 

oamenilor, sportul și implicit, mișcarea tind să devină tot mi puțin folosite și popularizate. 

Sănătatea reprezintă un element care este și poate fi asociat în permanență cu sportul. Stilul de 

viață sănătos este un obiectiv pe care ni-l impunem cu toții. Pe lângă aspectele legate de 

alimentație, ne axam foarte mult pe practicarea unui sport. Mișcarea  reprezintă, conform 

medicilor, un izvor nesecat de sănătate.  

 Sportul aduce nu numai distracție și relaxare, dar este și un instrument de dezvoltare a 

abilităților sociale, atât de utile. Sportul te invață să fii competitiv, dar corect și onest.  Sportul te 

antrenează să îmbini competitivitatea cu integritatea. Sportul îi învață pe copiii noștri să-și creeze 

relații interumane de calitate, să socializeze și să se bucure de viață atât în anii de școală, cât și 

mai târziu, in viața de adult. 

 Cu toții îl practicăm (sau vrem să îl practicăm) dar știm puține lucruri despre beneficiile 

sportului în viața noastră. Mișcarea de orice fel stimulează în permanență metabolismul,crește 

functiile organelor interne precum  inima, plămânii și sintemul nervos și combate sedetarismul și 

obezitate.  

 Obezitatea este o afecțiune cu care se confruntă tot mai multă lume. De aceea, este indicat 

să facem mișcare 30 de minute pe zi. Sportul ne ajută să ne menținem greutatea corpului în limite 

egale. Tototdată, se schimbă în organism raportul grăsime – mușchi în favoarea țesutului 

muscular. O masă musculară dezvoltată ne ajută să ardem mai ușor grăsimile.  

 De asemenea,exerciţiile fizice “repară” senzitivitatea neuronilor implicaţi în controlul 

saţietăţii, cei care ne transmit nouă informaţia că suntem plini, gata cu mâncatul. Automat, asta 

duce la mai puţine alimente consumate şi pierdere în greutat 

 Sportul reduce în mare parte stresul, depresia, și anxietatea, crește încrederea în sine și 

autosactisfacția, înbunătățește rezistența  fizică și concentrarea  psihică, coordonarea mișcărilor 

simțul  echilibrului,flexibilitatea coloanei vertebrale și mobilitatea articulațiilor. 

 Chiar dacă nu practicăm  sportul de performanță, mersul pe jos are un efect benefic asupra 

sănătății deoarece  inbunătășește sistemul nervos, calitatea și durata somnului îți  regleaza în mod 

constant metabolismul organismului uman.  

 Pe lânga beneficiile aduse fizic corpului uman, sporul dezvoltaă și o serie de elemente 

psihice, cu beneficii constante pentru individ. Astfel,  prin  intermediul practicării unor activități 

sportive învățăm în permanență lucruri noi despre propria noastra persoan, dezvoltăm obiceiuri 

sănătoase despre nutriție, de conservarea energiei și de dozarea efortului.  

 În plan mintal, sportul este legat de sănătate deoarece duce la o disciplină și rigurozitate 

mentală, furtifică și imbunătățește atenția, concentrarea și coordonare. 

 În consecință practicarea sportului și a mișcari în general asigură o serie de avantaje atât 

în plan fizic  cât și în plan mintal, oferă în permanență relaxare, bună dispoziție și detașare de la 

veșnicile probleme cotidiane  

             Dragi părinți, implicați-vă cât puteți, incurajații să-și găsească un sport care să le placă și 

sprijiniți-i să îl practice în mod regulat. E important să fim implicați în rutina lor sportivă, pentru 

a ne asigura că obțin beneficiile pe viața! 
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    Jocurile de mişcare pot fi folosite în toate formele de organizare a procesului de ducaţie 

fizică şcolară. În cadrul  gimnasticii de înviorare vor fi efectuate jocuri elementare cunoscute, 

dinamice, cu reguli simple, prin care se intensifică activitatea marilor funcţiuni ale organismului 

şi se crează bună dispoziţie. În acest fel se asigură o stare optimă a organismului elevilor la 

începutul unei noi zile de şcoală. Aceste jocuri nu trebuie să aibă o durată mai lungă de 3- 8 

minute. 

În recreaţii elevii pot repeta unele jocuri învăţate şi îndrăgite la lecţii, fiind organizate şi 

îndrumate din când în când de către învăţător sau profesor. 

Activitatea din cadrul secţiilor pe ramură sport va include folosirea jocurilor pregătitoare 

pentru atletism, gimnastică, jocuri sportive. 

În excursii, tabere (de vară sau iarnă), jocurile de mişcare trebuie să fie folosite. În  astfel 

de activităţi se pot efectua mai ales jocuri cu caracter aplicativ, jocuri pregătitoare pentru jocurile 

sportive, jocuri sportive, jocuri de iarnă, jocuri de apă, ştafete aplicative, etc. 

 Dragi părinți, implicați-vă cât puteți, incurajații să-și găsească un sport care să le placă și 

sprijiniți-i să îl practice în mod regulat. E important să fim implicați în rutina lor sportivă, pentru 

a ne asigura că obțin beneficiile pe viață! 

  SITOGRAFIE 

1.https://laboretica.ro 

2.https://www.csid.ro 

3.https://www.blogistandem.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://laboretica.ro/


66  

DANSUL MODERN MIJLOC ATRACTIV DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII FIZICE  

EXTRACURRICULARE 

 

Prof. Dr. Marinău Daniela 

Colegiul National „Onisifor Ghibu” Oradea 
 

1. Introducere  
 

În învăţământ educaţia fizică se organizează având la bază procesul instructiv-educativ, 

desfăşurat pe clase, ani de studiu şi lecţii, pe baza programelor realizate diferit pentru tipurile de 

învăţământ, în acord cu programa şcolară şi în funcţie de opţiunea elevilor. 

Astfel, faţă de modul de reprezentare la nivel curricular se cunosc două tipuri de lecţii: 

lecţii prevăzute în planul cadru – lecţiile din trunchiul comun, lecţiile la decizia şcolii, lecţii de 

curriculum diferenţiat şi lecţii extracurriculare.(A. Dragnea,2006, pag.170) 

Activităţile extracurriculare din cadrul sistemului educaţional sunt activităţi sportiv-

recreative realizate în programul de şcoală a elevilor şi în afara lui prin activităţi competiţionale şi 

necompetiţionale, având ca scop oferirea unei alternative de perecere a timpului liber al elevilor 

într-un mod organizat şi educativ. 

Lecţiile extracurriculare din regimul de şcoală al elevului se pot concretiza în ansamblu 

sportiv, organizat pentru o petrecere plăcută a timpului liber, prin intermediul mişcării orientate 

în vederea ameliorării condiţiei fizice generale. 

Anii 1990 au adus o noua perspectivă istorică asupra exerciţiului fizic, fitness-ului şi 

activităţii fizice, prin redirecţionarea de la exerciţiile stricte şi intensive la o gamă mai larga de 

activităţi fizice orientate în vederea îmbunătăţirii sănătăţii.  

Deşi activitatea fizică susţinută este recomandată pentru îmbunatăţirea activităţii cardio-

respiratorii, se aduc din ce în ca mai multe argumente care sugerează că activitatea fizică 

moderată poate, de asemenea, aduce beneficii semnificative în privinţa sănătăţii şi a condiţiei 

fizice în general. 

Noţiunii de fitness i se acordă astfel o importanţă din ce în ce mai mare , atât din 

perspectivă teoretică cât şi practică. În literatura de specialitate întâlnim numeroase încercări de 

definire a ei. Astfel fitness-ul este considerat: „sinteză a capacităţii de mişcare” (A. Dragnea şi A. 

Bota, 1999), „capacitatea întregului corp şi a sistemelor acestuia de a raspunde eficient tot 

timpul” (C. Corbin si R. Lindsey, 1985, citat de Virgil, T., 2005), „sinonim cu condiţia fizică” 

(M. Epuran, 2005). C. Ulrich (2000) defineşte condiţia fizică ca fiind: „capacitatea corpului 

omenesc de a funcţiona cu vigoare şi voiciune, fără oboseală exagerată, cu suficientă energie 

pentru a se angaja în activităţi de timp liber şi pentru a preântâmpina stresul fizic. Puterea 

musculară, anduranţa, deplinătatea cardiovasculară şi voiciunea sunt semne vizibile ale condiţiei 

fizice”. 

Finness-ul general caracterizează nivelul de adaptare la solicitările vieţii profesionale şi 

sociale, ca atribut al calităţii vieţii, având, după Asociaţia Americană de Fizioterapie, şase 

elemente: capacitatea aerobă, structura corporală, constituţie corporală, echilibru corporal, 

flexibilitate musculară, forţă musculară. (T. Virgil, 2005). Dezvoltarea acestor componente 

constitue o prioritate şi a programei şcolare de educaţie fizică şi sport pentru elevii de ciclu 

gimnazial (M.E.C., 2003). 

J. Comiti, fost ministru al tineretului şi sportului (Franţa), spunea că “educaţia sportivă 

trebuie să fie atractivă şi să-şi găsească prelungirea în afara şcolii”. 
Dansul în activitatea de educaţie fizică şi sport se situează între lumea artei, lumea sportului şi cea a şcolii. 
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Dansul prin aporturile sale oferă perspective educative unice în educaţie fizică şi sport, având ca finalitate 

creerea de sensuri şi emoţii precum şi realizarea unei expresivităţi motrice prin angajarea individului în 

procesul de creaţie artistică. În funcţie de o serie de factori (nivelul pregătirii colectivului, vârstă, sex) 

stimulând totodată imaginaţia şi creativitatea elevilor, profesorul poate compune un ansamblu de dans de 

diferite genuri care poate fi pus în scenă cu diferite ocazii. 

 

2.  Ipoteza 

 

În condiţiile în care în învăţământul preuniversitar din România, din motive mai mult sau mai 

puţin obiective, numărul elevilor scutiţi temporar sau de durată de efort la lecţiile de educaţie fizică este 

tot mai mare, considerăm că în faţa profesorului de educaţie fizică apare ca o provocare profesională 

convingerea a cât mai multor “cazuri” fără o motivare medical reală să renunţe la această practică a 

“scutirilor” şi să participe activ la lecţiile de educaţie fizică şi la cele de cerc sportiv.  

Credem că unul din mijloacele prin care s-ar putea realiza acest lucru îl constitue dansul modern. 

Aceasta deoarece este foarte popular în rândul elevilor de ciclul gimnazial şi este practicat în asociaţii 

sportive private de un număr din ce în ce mai mare de elevi, iar în plus el poate constitui şi un mijloc 

complementar care poate contribui la îndeplinirea obiectivelor educaţiei fizice în ceea ce priveşte elevii de 

ciclul gimnazial. 

Aplicarea judicioasă a mijloacelor şi metodelor de pregătire specifice dansului modern 

ameliorează de o manieră semnificativă condiţia fizică generală a elevelor de ciclul gimnazial. 

Astfel, în cadrul acestui demers stiinţific am elaborat, pus în practică şi evaluat un program de 

pregătire în care mijloacele şi metodele de pregătire specifice dansului modern au fost preponderente, 

program direcţionat în vederea ameliorării condiţiei fizice generale a elevelor de ciclu gimnazial.   

 

3. Subiecţi şi metodă 

 

3.1 Subiecţi 

 

Experimentul l-am realizat la Liceul “Onisifor Ghibu” din Oradea unde din rândul 

elevelor de clasa a V-a şi a VI-a în funcţie de aptitudinile şi opţiunile elevelor am alcătuit 3 

grupe:  

 Grupa experiment: 20 de fetiţe de ciclul gimnazial (clasele a V-a şi a VI-a) de la Lic. 

Teoretic „O. Ghibu Oradea”, talia 158.1±6.7, greutate: 46.8±7.2 la care pe parcursul 

derulării experimentului am acţionat săptămânal în cadrul lecţiilor de cerc sportiv cu 

mijloace şi metode specifice hip-hopului, 

 Grupa martor I: 17 de fetiţe de ciclul gimnazial (clasele a V-a şi a VI-a) de la Lic. 

Teoretic „O. Ghibu Oradea”, talia 161.0±5.4, greutate: 49.1±8.7 alese aleator care înafara 

celor 2 lecţii de educaţie fizică obligatorii nu practică o altă formă de mişcare regulată, 

 Grupa martor II: 25 de fetiţe de ciclul gimnazial (clasele a V-a şi a VI-a) de la Lic. 

Teoretic „O. Ghibu Oradea”, talia 164.7±5.9, greutate: 49.8±6.9 care la lecţiile de cerc 

sportiv se pregătesc cu echipele reprezentative şcolare de volei, handbal, atletism şi tenis 

de masă. 

Testările iniţiale au fost efectuate in săptămâna 13-24 octombrie 2009, iar cele finale în 30 

martie-10 aprilie 2010. Experimentul propriu-zis s-a desfăşurat în perioada 27 octombrie - 30 

martie, mai precis  19 săptămâni, excluzând din aceasată perioadă cele 3 săptămâni de vacanţă 

(vacanţa de Craciun şi vacanţa intersemestrială din luna februarie). Numărul subiecţilor, la 

fiecare dintre grupe, este mai mic decât efectivul cu care s-a pornit deoarece, din motive 

obiective, nu toate fetiţele au putut susţine cele două testări.  
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3.2 Metodă 

 

3.2.1.  Pe parcursul experimentului subiecţii din grupele experimental şi martor II, au participat la lecţiile 

de cerc sportiv desfăşurate săptămânal cu o durată de 60-80 minute. În ceea ce priveşte activitatea depusă 

de subiecţii din grupa expeimentală am utilizat lecţii de cerc sportive cu durata de 70 de minute. Am 

utilizat lecţii de dans modern cu 5 faze distincte: 

a.  încălzire (8-12’) ~ cardio-respiratorie şi muscular-ligamentară; 

b. învăţare (20-25’) ~ lucru efectiv pentru însuşirea unor noi pasi de dans şi a unor elemente acrobatice; 

c. legare (12-15’) ~ legare de paşi de dans şi de elemente acrobatice anterior învăţate pe secvenţe 

muzicale;  

d. dezvoltarea calităţilor motrice (10-12’) ~ în special următoarele forme de manifestare: forţa în regim de 

rezistenţă, rezistenţă aerobă, coordonare generală şi mobilitate articulară; 

e. încheiere (5’) ~ revenirea organismului după efort care, de regulă, cuprinde: exerciţii de inspiratii–

expiraţii pe muzică relaxantă, streching şi salutul. 

 

3.2.2. Sistemul probelor de control. 

Măsurătorile efectuate de noi asupra subiecţilor pot fi grupate în două categorii:  

 măsurători efectuate în cabinetul medical: talia, greutatea corporală şi procentul de ţesut adipos 

(tabelul nr. 1) şi  

 măsurători efectuate pe teren la următoarele probe de control: alergare (Naveta 10x5 m. şi VMA/Luc 

Léger), Testul Ruffier Dickinson, forţă explozivă orizontală (săritura în lungime fără elan, L.f.e.), 

probele de forţă explozivă verticală (squat jump, S.J. şi countermouvement jump, C.M.J.), de 

rezistenţă în regim de forţă (menţinut atârnat), de mobilitate (flexia trunchiului înainte) şi de 

îndemânare (proba Tapping) (tabelul nr. 2). 

4. Rezultate - discuţii 

Activitatea depusă la grupa experimentală a dus la un câştig semnificativ superior la subiectele din 

grupa experimentală comparativ cu cele din grupa martor I. Astfel, media progresului (exprimat în 

procente) înregistrat la fiecare probă de control este de 8.8% la grupa experimentală faţă de doar 3.7% la 

grupa martor I.  

Comparativ cu rezultatele subiectelor din grupa martor II subiectele din grupa experimental deşi 

obţin progrese (exprimate în procente) mai mici sunt, la majoritatea probelor de control, în apropierea 

acestora. 

La testele de teren utilizate pentru a evalua eficienţa muncii depuse în perioada experimentului în 

vederea ameliorării condiţiei fizice generale a elevelor de ciclul gimnazial, observăm la toate probele de 

control, un progres net superior la cele din grupa experimentală comparativ cu cele din grupa martor I, dar 

inferior totuşi celor din grupa martor II, aşa cum reiese din tabelul nr. 2. Doar în ceea ce priveşte 

mobilitatea şi coordonarea subiecţii din grupa experimentală obţin un progress superior celor din grupa 

martor II. 
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Tabelul nr. 1 Mediile aritmetice şi diferenţele dintre ele, în ceea ce priveşte măsurătorile efectuate 

în cabinetul medical, la cele 3 grupe (experimentală, martor I şi martor II) la fiecare din cele 2 testări 

(iniţială şi finală) 

Grupa 

Testarea iniţială (T.I.) Testarea finală (T.F.) 
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Ţ
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(cm.) (kg.) (%) IMC (cm.) (kg.) (%) IMC 

Experimentală 158 46.8 23.1 18.7 160 47.5 21.9 18.6 

Martor I 161 49.1 22.8 18.9 162 51.6 22.5 20.2 

Martor II 164 49.8 22.9 18.5 161 47.2 21.5 18.2 

 

Tabelul nr. 2 Media aritmetică a rezultatelor înregistrate, în probele de control utilizate, de către 

subiecţii din cele 3 grupe (experimentală, martor I şi martor II) la fiecare din cele 2 testări (iniţială şi 

finală) şi diferenţele dintre ele (în procente, %) 

 

PROBA 

Grupa  

experimentală 

Grupa 

martor I 

Grupa 

martor II 

T.I. T.F. 
Dif. 

(%) 
T.I. T.F. 

Dif. 

(%) 
T.I. T.F. 

Dif. 

(%) 

Navetă 

10x5 m. 
45.5 44.1 3.1 46.0 45.5 1.1 43.5 41.8 3.9 

VMA 

Luc Léger 
7.44 8.20 10.2 7.46 7.74 3.8 8.22 9.25 12.5 

T. Ruffier 12.7 12.0 5.5 13.3 13.0 2.3 11.3 10.5 7.2 

L.f.e. 1.59 1.69 6.3 1.61 1.64 1.9 1.67 1.80 7.7 

SJ 29.9 33.2 11.0 28.5 29.8 4.6 33.6 38.0 13.1 

CMJ 31.3 35.0 11.8 29.4 30.7 4.4 34.0 38.7 13.9 

Menţ. 

atârnat 
26.5 29.7 11.9 25.8 27.0 4.7 28.1 32.0 13.9 

Mobilit. 

flex. tr. 
11.5 13.4 19.9 11.3 12.1 7.1 12.2 13.9 14.7 

Tapping 35.6 38.1 7.0 33.0 34.2 3.6 37.8 40.1 6.1 
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5. Concluzii 

Diversificarea, promovarea şi aplicarea unor activităţi sportive cu specific extracurricular va evita 

monotonia şi apariţia oboselii psihice sau o demotivare la elevi, le va determina o atitudine pozitivă şi 

interes pentru practicarea intr-o formă sau alta a exerciţiului fizic. 

În urma realizării acestui experiment putem constata că prin organizarea activităţilor 

extracurriculare elevii îşi pot crea obişnuinţa de mişcare, obişnuinţă care îi poate însoţi pe tot parcursul 

vieţii, aducând beneficii starii de sănătate şi ameliorându-şi fitnessul. 

Cadrele didactidactice specialiste in educaţie fizică şi sport trebuie să acorde o mai mare 

importanţă activităţilor extracurriculare cu specific sportiv, cu valoare euristică şi ludică, pentru că pe 

lângă efectele ameliorării fitnessului contribuie şi la formarea personalităţii elevilor. 

Rezultatele obţinute confirmă ipoteza cercetării.  

Condiţia fizică generală a subiecţilor din grupa experimentală, evaluată prin intermediul probelor 

de control din Bateria Eurofit, s-a ameliorat în mod semnificativ, progresul înregistrat fiind comparabil cu 

cel obţinut de subiecţii din grupa martor II şi net superior celui înregistrat de subiecţii din grupa martor I. 

Pe parcursul derulării experimentului am constatat că lecţiile de dans modern (datorită 

faptului că previn apariţia monotoniei în cadrul lecţiei de educaţie fizică) şi creează un cadru 

organizat de participare la activităţile extracurriculare, sunt foarte bine primite de către elevii de 

ciclu gimnazial, iar pentru a obţine din partea copiilor o implicare totală şi o participare regulată 

la lecţiile de educaţie fizică şi activităţi extracurriculare, trebuie ca mijloacele utilizate să fie cât 

mai variate şi mai agreabile posibil. De aceea, considerăm că dansul modern poate deveni un 

mijloc viabil în lecţiile de educaţie fizică şi activităţile extracurriculare desfăşurate în sală, chiar 

şi atunci când obiectivul urmărit este dezvoltarea unor calităţi motrice.  

Alături de dascăli, atragerea părinţilor şi implicarea lor în procesul educaţional, creşterea 

interesului pentru asigurarea unei sănătăţi naturale şi a unei condiţii fizice a propriilor copii, 

bazată pe practicarea liberă a formelor de mişcare organizate într-un mediu curat şi sigur, trebuie 

să constituie o preocupare permanentă. 
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BENEFICIILE EXERCIŢIILOR FIZICE ÎN DEZVOLTAREA ARMOANIOASĂ A 

ELEVULUI 

Prof.  Mastan Alexandru 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr.1 Pustă, Şimleul Silvaniei 

 

 

Motto: „Sportul este un izvor de sănătate şi prospeţime, un factor de longevitate” 

Ana Aslan (medic român; 1897-1988) 

 

 Exerciţiul reprezintă o formă de activitate fizică de petrecere a timpului liber, care se 

realizează de regulă în mod repetat şi pe o perioadă extinsă de timp, având un obiectiv extern 

specific, cum ar fi îmbunătăţirea condiţiei fizice, creşterea performanţelor fizice sau  întărirea 

sănătăţii. Atunci când exerciţiul fizic este prescris de un medic sau de o persoana calificată 

(profesor de ed. fizică, antrenor etc. ), acesta cuprinde modul recomandat, intensitatea şi durata 

unei activităţi.  

 Educaţia fizică beneficiază de un foarte mare număr de exerciţii fizice, diferenţiate şi 

adaptate la toate subsistemele şi variabilele. Ea presupune practicarea sistematică şi după reguli 

ştiinţifice a acestor exerciţii. 

 Necesitatea practicării sistematice a exercițiilor fizice, că parte componentă a regimului 

de viață, a căpătat un caracter axiomatic pentru omul contemporan. În schimb, punerea în practică 

a acestui concept are rezolvări diferite și, în foarte multe cazuri, el nu depășește stadiul de 

deziderat.  

 Pentru unii, exercițiile fizice înseamnă obligații profesionale, școlare, sub formă de lecții 

și activități sportive, pentru alții înseamnă activități recreative, compensatorii, de refacere 

psihomotrică sau neuropsihică, activități opționale, în timp ce pentru alții, cei mai mulți, 

înseamnă distracție, loisir, susținere, participare emoțională, încurajări la competiții sportive, dar 

și în față televizoarelor. Pentru alte categorii de practicanți, exercițiile fizice înseamnă mișcarea 

că medicament, tratament de recuperare, refacere, întreținere, cele mai multe plătite și conduse de 

cadre de specialitate. Pentru o altă categorie, din ce în ce mai mare de practicanți, exercițiile 

fizice înseamnă profesionism, afacere, conducere, organizare, perfecționare etc. 

 Exerciţiile de dezvoltare fizică armonioasă (D.F.A.) sunt constituite din poziţii şi mişcări 

segmentare, analitice şi complexe, ajutând la dezvoltarea echilibrată a sistemului muscular şi 

osteo-articular, cât şi pentru perfecţionarea funcţională a aparatului locomotor. Aceste exerciţii 

sunt inspirate în mare parte din gimnastica de bază, care se adresează sugestiv segmentelor 

corporale şi se pot executa liber, cu obiecte, cu partener, pe fond muzical, stretching. 

 În cadrul  lecţiei de educaţie fizică se practică de obicei în veriga III- a ,, Influenţarea 

selectivă a aparatului locomotor”  sub formă de complexe de exerciţii, având următoarele 

obiective: 

 educarea atitudinii corporale corecte; 

 stimularea tonicităţii şi troficităţii musculare; 

 dezvoltarea armonioasă a tuturor segmentelor corporale; 
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 dezvoltarea mobilităţii articulare şi elasticităţii musculare; 

 educarea actului respirator; 

 Exerciţiul fizic nu se reduce doar la formarea depinderilor, a unor moduri de acţiune bine 

consolidate, ci contribuie la realizarea şi a altor sarcini, aceste fiind:  

 înţelegerea raţiunii efectuării într-o anumită structură, a actelor şi actşiunilor motrice; 

 înţelegerea respectării regulilor de execuţie stabilite; 

 dezvoltarea capacităţii de asociere imaginară a diferitelor tipuri de mişcare; 

 consolidarea învăţării prin înţelegerea raţiunii efectuării repetărilor şi evitarea uitării; 

 Indiferent de domeniul în care se aplică, exerciţiul este un instrument astfel conceput încât 

să uşureze însuşirea raţională a conţinutului informaţional.  

Beneficiile exerciţiilor fizice asupra organismului se manifestă atât în plan fizic cât şi în plan 

psihic, atât de moment, cât şi pe termen lung. Aşadar, acordarea a 60 de minute zilnic pentru 

activitatea fizică, în perioada de 6-17 ani, pot aduce beneficii : 

1. În plan fizic: 

 Rezistenţa cardiorespiratorie: inima şi plămânii trebuie să se adapteze atunci când 

organismul nostru desfăşoară activităţi care necesită mişcarea unor grupe mari de muşchi pe 

perioade lungi de timp. Acest lucru va asigura circulaţia corespunzătoare a sângelui şi 

recuperarea corpului în urma efortului realizat. Pentru copii rezistenţa cardiorespiratorie poate fi 

întărită prin: alergarea uşoară, înot, ciclism, canotaj, prin tot felul de sărituri etc.  

 Forţa musculară: elevii pot executa diferite exerciţii pentru întărirea musculaturii atât 

pentru membrele superioare cât si pentru cele inferioare, de exemplu aruncarea diferitelor mingii, 

stand în atârnat la scara fixă, menţinerea sau împingerea diferitelor obiecte pentru a dezvolta 

membrele superioare; saritura corzi, sărituri peste diferite obstacole, alergarea etc.  pot dezvolta 

forta membrelor inferioare. Totuşi se va tine cont că acest tip de activitate poate fi dăunătoare 

elevilor în cazul unei solicitări prea mare, aşadar o dozare corespunzătoare va ajuta la menţinerea 

unei stări optime de sănătate pentru elevi.   

 Flexibilitatea: flexibilitatea în copilărie este mai mare, iar din această cauză este indicat 

să se înceapă această activitate la o vârstă fragedă şi să se menţină pe tot parcursul vieţii. 

2. În plan psihic 

 Stimulează buna dispoziţie: în momentul în care elevul execută un exerciţiu fizic, se 

stimulează producţia neuro-transmiţătorilor care transmite o bună dispoziţie. Unele dintre acestea 

sunt endorfinele, care nu doar că ajută elevul să fie joviali şi binedispuşi, dar au şi efecte 

terapeutice. Acestea contribuie şi la prevenirea unor boli mentale care pun în pericol sănătatea 

mentală a elevului: tulburările de anxietate şi depresia. 

 Stimulează interacţiunea socială: o viaţă socială activă şi bogată contribuie din plin la 

îmbunătăţirea sănătăţii mentale a elevului. Înscrierea elevului la un sport de echipă îi oferă 

posibilitatea de a interacţiona cu alţi copii şi de a stimula dezvoltarea şi dobândirea  unor abilităţi 

sociale care îl ajută să îşi facă prieteni şi să aibă un tonus psihic bun. 

 Îmbunătăţeşte rezultatele şcolare: potrivit specialiştilor, elevii care practică un sport 

regulat sau efectuează zilnic unele exerciţii fizice, au rezultate şcolare mai bune decât cei care nu 

integrează activităţile fizice în programul lor. Mişcarea fizică stimulează procesele cognitive, 
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determinând creşterea producţiei de neurotrofine, proteine secretate de sistemul nervos. Acestea 

îndeplinesc rolul de a menţine celulele nervoase sănătoase, îmbunătăţind performanţele şcolare. 

 Activitatea de educaţie fizică şi sport, cât şi prin mijloacele sale specifice (exerciţiul fizic) 

presupun învăţarea mişcărilor şi învăţarea prin mişcare (prin stimularea structurilor perceptic-

motorii, cognitive, a imagini de sine şi a socializării) dezvoltarea întregului sitem biologic, psihic 

şi motric care este omul.  
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SĂNĂTATE SIGURĂ PRIN PRACTICAREA SPORTULUI 

 

                                                      Prof. Mesaroș Alin  

Școala Gimnazială ”Marcus Aurelius” Creaca 

 

 „Exerciţiul fizic reprezintă acţiunea motrică voluntară – compusă din mişcări special 

selecţionate – utilizat în cadrul unui proces educaţional organizat, în scopul realizării unor 

obiective instructiv-educative concrete, în legătură cu educaţia fizică şi cu activitatea sportivă.” 

(Gh. Mitra, Al. Mogoş – Metodica predării educaţiei fizice.) Exerciţiile fizice şi sportul sunt 

mijloace permanente de păstrare a sănătăţii, de creştere a capacităţii de muncă şi de prelungire a 

duratei vieţii. 

 Mai multe personalități românești au lucrat la bazele educației fizice în școli, dar Spiru 

Haret a fost cel care a reorganizat întreg sistemul de învățământ și a acordat o foarte mare 

importanță sportului. Acesta a introdus oina în școli, gimnastica se preda din clasele primare, 

dansuri naționale, a organizat concursuri de oină, gimnastică, întâlniri ale profesorilor de 

gimnastică la nivel național.  

 Exercitiile fizice au un rol bine definit in mentinerea sanatatii, acest lucru fiind cunoscut 

din cele mai vechi timpuri. Este unanim cunoscut faptul ca atat corpul uman, cat si psihicul au 

nevoie de exercitii fizice pentru a-si mentine integritatea si o buna functionalitate. 

 Exerciţiile fizice efectuate regulat supun în mod obligatoriu organismul la mişcare. 

Mişcarea la rândul ei intensifică toate activităţile din organism: circulaţia sângelui în plămâni şi 

în celelalte organe, respiraţia, schimburile de substanţe nutritive la nivelul ţesuturilor, procesele 

de excreţie, de curăţire a sângelui de substanţele vătămătoare rezultate din arderile celulare 

etc.Exerciţiile fizice efectuate regulat supun în mod obligatoriu organismul la mişcare. Mişcarea 

la rândul ei intensifică toate activităţile din organism: circulaţia sângelui în plămâni şi în celelalte 

organe, respiraţia, schimburile de substanţe nutritive la nivelul ţesuturilor, procesele de excreţie, 

de curăţire a sângelui de substanţele vătămătoare rezultate din arderile celulare etc.. 

 Lipsa de mişcare îngreunează desfăşurarea normală a proceselor biologice, fapt care se 

răsfrânge negativ asupra stării de sănătate şi de rezistenţă a organismului faţă de agenţii 

patogeni. Prin mişcare se îmbunătăţeşte nutriţia ţesuturilor şi celulelor, ceea ce duce la creşterea 

şi dezvoltarea organelor, la mărirea capacităţii lor funcţionale. 

Sub aspectul ţinutei corporale şi al dezvoltării aparatului locomotor, exerciţiile fizice contribuie 

din plin la menţinerea unei ţinute corecte a corpului, care favorizează o bună funcţionare a tuturor 

organelor, precum şi o înfăţişare zveltă şi frumoasă. Mişcările corpului devin precise, agere şi 

coordonate, iar forţa de contracţie a muşchilor creşte. 

 Nu trebuie să uităm influenţa binefăcătoare a exerciţiilor fizice şi a sportului practicat în 

aer liber asupra sistemului nervos. În creier, schimbul de substanţe nutritive este mai intens decât 

în celelalte organe. În activitatea sa de coordonare a tuturor proceselor biologice şi psihice, 

creierul consumă o cantitate mult mai mare de oxigen decât inima sau plămânii, organe care sunt 

mari consumatoare de oxigen. În felul acesta putem înţelege sensibilitatea extraordinară a 

ţesutului nervos la lipsa de oxigen, manifestată prin scăderea capacităţii de lucru a creierului şi 

apariţia oboselii premature. Asigurarea aerului curat şi a unui flux sporit de oxigen la creier este o 

condiţie fundamentală pentru menţinerea sănătăţii. 

 Jocul ca mijloc al educaţiei fizice reprezintă o formă tipică de activitate, fiind un fenomen 

social. Jocurile contribuie la stimularea şi cultivarea relaţiilor de prietenie şi colaborare, a 

iniţiativei şi imaginaţiei creatoare a unui fond complex de priceperi, deprinderi şi calităţi motrice, 

asigură educarea unor atitudini, comportamente, sentimente, însuşiri, deprinderi şi obişnuinţe de 
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comportare morală: cinste, perseverenţă, demnitate, modestie, curaj, stăpânire de sine, 

independenţă  

 Sportul este un mijloc prin care se poate ajunge la perfecţionare executării unor anumite 

exerciţii fizice şi la obţinerea unor rezultate maxime în acest sens. 

Sportul prezintă multiple beneficii, dintre care putem enumera: 

 ne lungește viața și calitatea acesteia 

 mișcarea ne scapă de grasimi 

 ne motivează să ne depășim limitele 

 putem să dormim mai liniștiți 

 ne ajută să avem încredere în noi înșine 

 Fiecare persoană trebuie ca, pe lângă exerciţiile fizice efectuate zilnic, să practice şi un 

sport, chiar dacă nu urmăreşte neapărat obţinerea unor rezultate de mare performanţă. Joggingul, 

înotul, voleiul, tenisul etc. sunt sporturi la îndemâna oricui şi cu un rol important în 

reîmprospătarea forţelor organismului, a recreerii lui plăcute, după școală. 

 Elevii trebuie să desfășoare zilnic o activitate fizică moderată spre intensivă timp de 60 de 

minute sau mai mult, în forme adecvate dezvoltării, plăcute și care să implice o varietate de 

activități. Doza completă de activitate fizică poate fi acumulată în reprize de cel puțin 10 minute. 

 Dezvoltarea abilităților motorii trebuie să fie accentuată la grupurile de vârstă timpurie. 

Trebuie să fie abordate tipuri specifice de activitate în funcție de nevoile grupului de vârstă: 

aerobică, forță, ridicarea greutăților, echilibru, flexibilitate, dezvoltare motorie. 

 Pentru fiecare cinci minute de exercitii fizice efectuate, noi adaugam un minut in plus 

vietii noastre. Exercitiile fizice, fie ca sunt incluse in programe de gimnastica medicala, fie ca se 

numesc fitness, gimnastica aerobica, tae-bo, pilates, yoga sunt deosebit de importante deoarece 

ne ofera o stare de bine si ne asigura mentinerea sanatatii fizice si mentale. Exercitiile fizice se 

adreseaza deopotriva articulatiilor, muschilor, oaselor, dar si aparatului cardiovascular si 

respirator, aducand beneficii si asupra celui digestiv si genito-urinar. Prin practicarea exercitiilor 

fizice aparatele si sistemele organismului isi vor creste performantele functionale si isi vor 

imbunatati activitatea, consolidandu-si structura. Fara miscare si exercitii fizice nu ne vom simti 

si nici nu vom arata atat de bine.  

 Activitatea fizica efectuata cu regularitate este benefica, deoarece ne ajuta sa dormim mai 

bine, ne ofera un spor de atentie si, totodata, ne relaxeaza. Inima este „fericita” si se simte cu 

mult mai bine ca urmare a programelor de exercitii efectuate cu regularitate 
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DEZVOLTAREA HANDBALULUI ÎN ROMÂNIA 

 

Prof. Muntean Gabriela Valerica 

Liceul cu Program Sportiv, Zalău 
 

 

În România handbalul a pătruns prin “filiera germană” în anii 1920 – 1921, imediat după 

lansarea lui oficială la Berlin în anul 1919 de către profesorul KARL SCHELENTZ. Ne referim 

la handbalul în 11 jucători, pe terenul mare de fotbal, care va domina categoric cele două surori 

mai mici – handbalul în 7 pe teren mic şi Hazena ceha – în toată această perioadă interbelică.  

Adevărata poveste a handbalului din România începe în anul 1920, când un mic grup de 

profesori de educație fizică din Ardeal, de la Sibiu, Bistriţa şi Braşov, unii cu studii superioare de 

specialitate în Germania, sunt invitați de rectorul facultății din Berlin şi de fostul lor profesor de 

atletism KARL SCHELENTZ (părintele handbalului în 11 jucători) să asiste la marile serbări 

sportive tradiționale cu ocazia sfârșitului de an școlar, abia reluate după război. Cu această 

ocazie, profesorii noștri au asistat şi la o serie de meciuri din marea COMPETIŢIE “Cupa 

Germaniei” – aflată la prima ediție – cu o participare extraordinară: 10 echipe masculine, 4 

feminine şi 4 de juniori. Întorşi în țară şi entuziasmați de virtuțile acestui sport, l-au introdus 

imediat în orele de educație fizică din şcolile în care predau. În anul următor 1921 încep deja 

meciurile inter-clase în şcoli, la Sibiu, chiar pe stadionul central, iar din 1922 putem vorbi de 

primele jocuri inter-oraşe cu echipe formate din elevi, dar şi câţiva absolvenți şi chiar profesorii 

acestora.  

Promotorul acestor acțiuni şi cel pe care putem să-l numim “părintele” handbalului din 

România a fost profesorul WILHELM BINDER, titularul catedrei de educație fizică de la Liceul 

BRUKENTHAL din Sibiu, care l-a introdus ca disciplină obligatorie în şcoală, imediat după ce 

văzuse la Berlin meciurile din Cupa şi demonstraţiile studenţilor Facultății de Educație Fizică. 

Tot WILHELM BINDER a organizat şi primele meciuri de handbal cu public pe stadionul central 

din Sibiu între elevii lui, devenind astfel primul antrenor şi primul arbitru din istoria handbalului 

românesc. A condus la centru ca unic arbitru toate jocurile din primii ani, inclusiv cele de fete de 

la liceul din localitate. 

Presa din Sibiu din acele vremuri atesta toate acestea, mai întâi prin ziarul de limba 

germană ŞIEBEN BURGISCHE DEUTSCHES TAGEBLATT, numărul 14442, din 18 iunie 

1921, care semnalează primul meci cu public – pe stadionul mare – al unor echipe de elevi de la 

Liceul Brukenthal, iar peste o săptămâna şi primul meci de handbal între elevele liceului de fete 

din localitate. Suntem îndreptățiți, pe baza acestor atestări oficiale, să spunem că “data nașterii” 

jocului de handbal în România este 18 iunie 1921, locul Stadionul Central din Sibiu, “părinte” 

profesorul WILHELM BINDER, iar ca participanți, elevii liceului Brukenthal şi elevele liceului 

de fete. Handbalul (în 11 jucători) se răspândește apoi foarte repede în principalele oraşe din 

Ardeal, apoi în Banat (Timişoara, Lugoj, Arad 1927 – 1928) şi în Regat (Bucureşti, Ploieşti 1930 

– 1933), mai apoi şi în Moldova (1934 – 1935). Începând cu anul 1931, Sibiul preia organizarea 

unei competiții de amploare “Cupa Transilvaniei”, care din 1933 va cuprinde şi echipe din Banat 

(Lugoj şi Timişoara), iar din anul 1934 se transformă în campionat național pe trei ligi: Nord – 

Ardealul; Vest – Banatul; Sud – Bucureşti şi Ploieşti. În tot acest timp echipa din Sibiu se află pe 

primul loc. După ce în anul 1933 handbalul intră alături de Volei şi Baschet în F.R.V.B.H. în 

1936 se constituie independent Federația Română de Handbal (F.R.H.). Seria jocurilor 

Internaționale este deschisă în 1934 de o echipă a oraşului Sibiu, care întreprinde un turneu de 11 
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jocuri în Cehoslovacia şi Germania, iar în 1935 primim vizita unei echipe din Munchen, care 

susţine patru jocuri la Sibiu şi Bistriţa. 

În anul 1936 la Berlin, handbalul (masculin în 11 jucători) este introdus pentru prima oară 

în programul Jocurilor Olimpice. Echipa României participă la aceasta prima ediție a handbalului 

la J.O. şi obține un onorant loc V, având în vedere condițiile de constituire şi pregătire a echipei 

naționale, aflată la prima ei acțiune. În anul 1938 Federația Internațională de Handbal Amator 

(I.H.F.A.) organizează prima ediție a Campionatelor Mondiale de handbal în 11 jucători. Echipa 

României ocupă tot locul V, dar acum din 12 echipe, aproape toate cu mai vechi state de pregătire 

şi jocuri Internaționale la activ. Cu toate că rezultatele internaționale erau destul de bune, în anul 

1939 la Federația Română de Handbal erau afiliate doar 20 de secţii şi 400 jucători legitimaţi. 

După război, O.S.P.-ul şi F.R.H.-ul intreprind numeroase acţiuni de mediatizare a 

handbalului, organizând meciuri amicale, cupe, campionate sindicale, competiţii pentru elevi 

(1945-1946). În anul 1946 se reia Campionatul naţional, în anul următor campionatul este 

organizat pe două serii a 6 echipe la băieţi, iar cel al fetelor pe două districte. În anii 1948 şi 1949 

pentru echipe feminine şi masculine se mai organizează Cupa României. Pentru răspândirea 

sportului în Moldova, se organizează în 1949 Cupa Moldovei, în al cărei program a fost inclus şi 

handbalul. Iar în cadrul unei mari competiţii, desfăşurată tot în 1949, Cupa Tineretului Muncitor, 

la handbal, sunt angrenate aproximativ 1.000 de secţii şi peste 34.000 de tineri şi tinere, din 

întreaga ţară. Ambele competiţii crează o bază largă de practicare de către tineret a handbalului. 

Pentru cele mai bune echipe se organizează divizii naţionale, la seniori Divizia A (1950) şi 

Divizia B (1953) iar pentru senioare divizia A (1950). Desfăşurarea campionatelor naţionale după 

sistemul divizionar, au ca suport organizarea şi desfăşurarea campionatelor regionale locale, 

precum şi o activitate susţinută în rândul şcolarilor. 

Activitatea internaţională este reluată în 1949, când reprezentativele României, susţin 

întâlniri cu echipele Ungariei. Din acest an şi până în 1963, când se dispută ultimul campionat al 

ţării noastre şi când are loc şi ultimul 11 joc internaţional de handbal în 11 – echipele noastre 

naţionale joacă 33 de meciuri la seniori şi 26 la senioare, dintre care au câştigat 19 şi respectiv 21 

de jocuri. 

Urmează să discutăm puțin despre Hazena  (aruncarea cu mâna din săritură) care a pătruns 

la noi imediat după handbalul în 11 jucători. Chiar în anul 1924 se semnalează în Banat primele 

jocuri demonstrative ale unor echipe feminine. În acea zona, respectiv la Timişoara, Arad şi 

Lugoj, hazena are o scurtă perioadă de avânt. În 1926 se organizează o COMPETIŢIE cu șase 

echipe feminine, iar formația INDUSTRIA Lânei Timişoara efectuează un turneu 

INTERNAŢIONAL în Iugoslavia. În aceeaşi perioadă 1925 – 1927 au loc şi în Bucureşti jocuri 

demonstrative, tot ale unor echipe feminine. Dar, până în anul 1939, nu poate fi vorba de un 

sistem competițional şi de o răspândire care să depășească zona Timișoarei şi a Bucureştiului. 

Handbalul în 7, cel nordic, pe teren mic, a pătruns foarte timid la noi în țară după 1930. La 

început se confunda cu Hazena, dar de regulă era socotit un mijloc de pregătire în timpul iernii 

pentru echipele de handbal în 11 jucători. 

În iarna anilor 1950- 1951, se joacă pentru prima dată la Timişoara, iar la Bucureşti are loc 

prima competiţie “Cupa 23 Februarie” la care participă Steaua şi Dinamo cu câte 2 echipe. În 

iarna anului 1951-1952, începând cu luna decembrie, la Timişoara se desfăşoară un campionat de 

sală la care au mai participat echipe din Arad, Periam şi Deta, campionat organizat şi în următorii 

doi ani. La primele două ediţii participă echipe de băieţi, ca apoi, să se adauge şi cele de fete. 

Primul meci internaţional are loc în anul 1955 , când echipa Dukla Praga, venită să joace handbal 

de câmp, acceptă să facă două demonstraţii de handbal în 7, având ca parteneră echipa Steaua. 

Demonstraţiile au arătat tehnicienilor şi spectatorilor bucureşteni, particularităţile şi nivelul 
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tehnicotactic superior la care ajunsese handbalul la nivel mondial. Începând cu toamna anului 

1960, Campionatele Republicane de Handbal în 7 au început să se desfăşoare în aer liber sub 

formă diviziilor naţionale, acestea înlocuind diviziile naţionale de handbal în 11 jucători. 

Handbalul în sală, s-a răspândit rapid încă de la început, în rândul elevilor şi al juniorilor, 

înființându-se astfel, echipe de elevi şi juniori în cadrul cluburilor sportive şi liceelor cu program 

de educaţie fizică şi sport. 

Perioada performanţelor de excepţie 

Deşi condiţiile de desfăşurare a activităţilor sportive nu erau întotdeauna prielnice (la 

începutul anului 70 existau la noi doar 3 săli de sport, din care doar 2 erau regulamentare, iar 

jocurile se desfăşurau pe teren de zgură sau bitum), la sfârşitul anului 90 exista doar câte o sală de 

sport în fiecare oraş - excepţie făcând Bucureştiul. Campionatul intern la seniori se desfăşura pe 3 

nivele, iar la juniori I pe 2 nivele, erau competiţii la juniori II și juniori III, competiţii la nivel de 

judeţ pentru seniori, iar pentru copii multe jocuri între şcoli (foarte multe echipe de club înscrise 

în campionate de handbal). Emulaţia, pasiunea, devotamentul, dârzenia şi exemplul unor mari 

sportivi ca Doina Cojocaru, Simona Arghir Sandu, Magda Micloş, Rozalia Şooş sau Luţas 

Ibadula, la feminin şi Hans Mozer, Gheorghe Gruia, Cornel Penu, Cristian Gaţu, Roland 

Gunesch, Radu Voina, Dan Marin, Gavril Kicsid, Cornel Oţelea, Gheorghe Goran, Gheorghe 

Licu, Cezar Nica, Vasile Stîngă sau Nicolae Munteanu, la masculin au făcut ca România să 

domine în acele vremuri scena handbalistică mondială, în special la masculin.  

În acea perioadă au fost obţinute următoarele rezultate de excepţie :  

a) Masculin:  

• De patru ori campioni mondiali: 1961 (Dortmund), 1964 (Praga), 1970 (Paris), 1974 (Berlin); 

• Medalie de bronz la campionatul mondial din 1967 (Stockholm);  

• Patru medalii olimpice: 1972 bronz la Jocurile Olimpice München; 1976 argint la Jocurile 

Olimpice Montreal; 1980 bronz la Jocurile Olimpice Moscova; 1984 bronz la Jocurile Olimpice 

Los Angeles. 

b) Feminin; 

• De două ori campioană mondială la handbal în 11 : 1956 (Germania), 1960 (Haga);  

• Campioană mondială la handbal în 7: 1962 (Bucureşti); 

• Vicecampioană mondială la handbal în 7: 1973 (Belgrad); 

După ani lungi de derivă, timp în care sportul românesc a fost destabilizat, statul, prin 

organismele sale de conducere trage un semnal de alarmă şi se implică categoric în revigorarea 

sportului, plecând de la interesul pentru sănătatea naţiunii şi până la dezvoltarea sportului de 

înaltă performanţă.  În aceste condiţii handbalul românesc poate ridica ştacheta performanţei în 

viitor, atât la feminin, cât şi la masculin. 
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EDUCAŢIA FIZICĂ – SURSA DE ENERGIE A COPIILOR PREŞCOLARI 

                                         Prof. înv. preşc. Opriş Claudia-Daniela 

                 Grădiniţa cu Program Prelungit ”Ion Creangă” Zalău 

„Copilul este un atlet dotat cu o mare energie”.                                                     Van Aaken 

       Educaţia fizică a copiilor preşcolari are ca scop educarea unei generaţii de tineri sănătoşi, 

viguroşi, rezistenţi, puternici, agili şi capabili de muncă. 

Pe lângă activităţile desfăşurate în mediul familial, grădiniţa este instituţia în care copiii 

pot să-şi satisfacă dorinţa de mişcare,locul unde se realizează exerciţiile şi jocurile necesare 

pentru dezvoltarea lor fizică. Frecventând grădiniţa, copilul este controlat sub toate aspectele 

dezvoltării şi creşterii lui. 

În grădiniţa de copii cele mai importante forme ale practicării educaţiei fizice sunt 

următoarele: activităţi frontale de educaţie fizică, gimnastica de înviorare, plimbările, excursiile, 

jocurile sportive şi alte forme în afara activităţilor obligatorii (serbări sportive, întreceri şi 

concursuri sportive, demonstraţii sportive). 

Forma de bază în cadrul grădiniţei de copii este activitatea obligatorie-frontală de educaţie 

fizică. Mijlocul fundamental şi preponderent folosit în toate activităţile de educaţie fizică este 

exerciţiul fizic care are la orice vârstă, dar mai ales în perioada de creştere, un puternic rol 

educativ. Executând regulat exerciţii fizice corespunzătoare vârstei, copiii îşi perfecţionează o 

serie de deprinderi motrice aplicative necesare în viaţă: mersul, alergarea, săritura, echilibrul, 

căţărarea, aruncarea şi prinderea etc. 

Alegerea şi îmbinarea exerciţiilor trebuie făcută în aşa fel de către educatoare încât 

acţiunea lor să antreneze întregul organism al copiilor.Un bun educator nu npoate fi decât acela 

care-l învaţă pe copil să devină o persoană puternică şi responsabilă, armonios dezvoltată, fizic şi 

psihic. În privinţa dezvoltării psihice optime, mişcarea efectuată sub forma unor exerciţii fizice 

susţinute, conduce la obţinerea echilibrului psihic, autocontrolului, creşterii aprecierii de sine, 

dobândirii încrederii în forţele proprii. Pentru o viaţă sănătoasă şi pentru un organism îngrijit, este 

necesar ca orice copil să fie învăţat să respire corect. 

Sarcina principală a educaţiei fizice la preşcolari este formarea poziţiei corecte a 

corpului, aceasta fiind absolut necesară atât pentru dezvoltarea mişcărilor tot mai complexe 

folosite de copii, cât mai ales din considerente de sănătate, ca premiză a creşterii şi dezvoltării 

normale în continuare. Spre deosebire de celelalte activităţi , activitatea de educaţie fizică 

presupune instruirea şi formarea copilului în şi prin mişcare. Exerciţiul fizic stimulează nu numai 

respiraţia ci şi circulaţia sanguină care întăreşte şi dezvoltă sistemul muscular şi osos şi realizează 

puntea de legătură între gândire şi acţiune. 

Piaget a demonstrat că există un raport între motricitate şi inteligenţă. La vârsta preşcolară 

interesul copiilor pentru mişcare în general, şi jocuri şi exerciţii în special, este foarte mare. La 

intrarea în grădiniţă bagajul de deprinderi motrice al copilului este redus, însă pe parcursul 

activităţilor de educaţie fizică acesta se va îmbogăţi, deoarece jocul îl ajută să-şi controleze 

pornirile şi sentimentele. 

Pentru o dezvoltare fizică şi psihică optimă influenţa aerului curat, luminii şi soarelui în 

timpul desfăşurării jocurilor de mişcare este de o mare importanţă. Respectarea disciplinei 

colectivului, regulilor de întrecere, asumarea unor sarcini în cadrul colectivului, integrarea în 

colectiv, spiritul competitiv reprezintă doar câteva din caracteristicile jocului. 
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Jocurile de mişcare au ca element caracteristic de desfăşurare întrecerea, care impune 

existenţa unui fond de deprinderi şi calităţi motrice temeinic consolidate. Întrecerea sporeşte 

interesul copiilor pentru activitate, le mobilizează forţele şi-i stimulează. Prin joc copilul are 

posibilitatea de a fi mai degrabă un iniţiator în propria sa lume decât o persoană manipulată şi 

disciplinată. Jocurile desfăşurate în grădiniţă contribuie la creşterea capacităţii fizice şi 

intelectuale a copiilor, la dezvoltarea lor armonioasă, deoarece stimularea practicării activităţii 

fizice este un obiectiv prioritar, iar succesul în atingerea sa este o garanţie pentru sănătatea 

viitoare. 

           Gimnastica de înviorare contribuie la întărirea unor grupe principale musculare (braţe, 

picioare, spate, abdomen), formează o ţinută corectă, stimulează şi reglează funcţiile fiziologice 

ale respiraţiei şi circulţiei. Organizată cu pricepere, contribuie la creşterea bunei dispoziţii, ajută 

la disciplinarea colectivului de copii şi la formarea deprinderii de a face zilnic gimnastică. 

Plimbările şi activităţile alese completează programul de activitate al copiilor în 

grădiniţă, subsupravegherea şi îndrumarea educatoarei. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII FIZICE ÎN TIMPUL PANDEMIEI DE  COVID-19 

 

Prof. Pavel Dan Laviniu 

Școala Gimnazială Nr.1 Horoatul Crasnei 

 

 Activitatea fizică înseamnă orice tip de mișcare care implică folosirea mușchilor; prin 

urmare, aceasta include numeroase activități care de multe ori nu sunt considerate exerciții fizice. 

Această definiție amplă are mai multe implicații. Poate fi utilă luarea în considerare a contextului 

în care se desfășoară activitatea fizică – la locul de muncă (profesională), în timpul liber 

(agrement), la domiciliu (în gospodărie) sau în timpul deplasării către/de la un anumit loc (pentru 

transport). Majoritatea persoanelor au locuri de muncă mai degrabă sedentare, prin urmare, cel 

mai probabil, în cazul acestora, activitatea fizică este, în principal, de agrement sau pentru 

transport. 

 În timpul pandemiei COVID-19, cand mulți dintre noi suntem foarte restrânși în mișcările 

noastre, este și mai important pentru persoanele de toate vârstele si abilitățile să fie cat mai 

active. Chiar și o scurtă pauză la locul de muncă, facând 3 - 5 minute de mișcare fizică, cum ar fi 

mersul sau întinderi (stretching), vă ajută la ușurarea încordării musculare, ameliorarea tensiunii 

mentale și îmbunatățirea circulației sângelui și a activității musculare. Activitatea fizică regulată 

poate fi, de asemenea, un mod de a rămâne în contact cu familia și prietenii.  

 Prin activitate fizică regulată beneficiază atât corpul, cât și mintea. Activitatea fizică poate 

reduce tensiunea arteriala ridicată, poate ajuta la gestionarea greutății și reduce riscul de boli de 

inima, accident vascular cerebral, diabet zaharat de tip 2 și diverse tipuri de cancer. De asemenea, 

activitatea fizică îmbunatățeste forța osoasă și musculară și crește echilibrul, flexibilitatea și 

starea de bine. Pentru persoanele în varstă, activitățile care îmbunătățesc echilibrul ajută la 

prevenirea căderilor și rănirilor. Pentru copii, activitatea fizică regulată ajută la susținerea 

creșterii si dezvoltării sănătoase și la reducerea riscului de apariție a bolilor în viitor, iar prin 

activitatea regulată, copiii pot dezvolta abilități fundamentale de mișcare și pot construi relații 

sociale. 

 Activitatea fizică regulată îmbunătățește, de asemenea, sănătatea mintală și poate reduce 

riscul de depresie, tulburări cognitive și întârzie debutul demenței. 

 Organizația Mondială a Sănătății are recomandări detaliate cu privire la cantitatea de 

activitate fizică pe care oamenii de toate vârstele ar trebui să le facă pentru a beneficia de 

sănătatea și bunăstarea lor. Iată nivelurile minime pe care le recomandăm : 

                   - copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani : toți copiii și adolescenții ar 

trebui să facă cel puțîn 60 de minute pe zi cu activitate fizică de intensitate moderată până la 

viguroasă, inclusiv activități care întăresc mușchii și oasele, cel puțîn 3 zile pe săptămâna;  

                   -adulți cu vârstă peste 18 ani : ar trebui să efectueze un număr de cel puțîn 150 de 

minute de activitate fizică de intensitate moderată pe parcursul săptămânii sau de cel puțîn 75 de 

minute de activitate fizică de intensitate puternică pe parcursul săptămânii, inclusiv activități de 

întărire musculară, două sau mai multe zile pe săptămâna; 

                   -adulții în vârstă cu o mobilitate slabă : ar trebui să facă activitate fizică pentru a            

îmbunătăți echilibrul și pentru a preveni dezechilibrarile și căderea, trei sau mai multe zile pe 

săptămâna. 

 Dar orice activitate fizică este mai bună decât niciuna. Începeți cu activități ușoare și 

creșteți treptat durata, frecvența și intensitatea. 

https://www.cdt-babes.ro/articole/diabetul_zaharat_hiperglicemie.php
https://www.cdt-babes.ro/articole/cancerul-neoplazie.php
https://www.cdt-babes.ro/articole/depresia.php
https://www.cdt-babes.ro/articole/tulburarile-cognitive.php
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 A fi activ în timpul pandemiei COVID-19 este dificil pentru noi toți. Deoarece 

oportunitățile de a fi activ fizic par a fi mai restrânse, este și mai important să planificați în 

fiecare zi modalitățile de a fi activ și de a reduce timpul petrecut stand pe perioade lungi. 

 Dacă va duceți într-un parc sau într-un spațiu public deschis pentru a merge, alerga sau 

face exerciții, exersați întotdeauna distanțarea fizică și spălați-va pe mâini cu apă și săpun, înainte 

de a pleca, când ajungeți unde va duceți și imediat ce ajungeți înapoi acasă. În cazul în care apă și 

săpunul nu sunt disponibile imediat, utilizați substanțe speciale pe baza de alcool. 

Urmați indicațiile autorității locale de sănătate din zona cu privire la orice restricții privind 

numărul de persoane și / sau restricții la utilizarea echipamentului public de joacă în aer liber sau 

a echipamentului de exerciții. 

 Dacă nu sunteți activ în mod regulat, începeți lent și cu activități de intensitate scăzută, 

cum ar fi mersul pe jos și exerciții cu impact fizic redus. Începeți cu perioade mai scurte, cum ar 

fi 5 - 10 minute și măriți treptat până la 30 de minute sau mai mult pe parcursul a câteva 

săptămâni. Dacă nu sunteți obișnuit cu exerciții fizice, este mai bine și mai sigur să fiți activi 

pentru perioade scurte și dese decât să încercați să fiți activi pentru perioade lungi. 

 Încercați și reduceți perioadele lungi de timp petrecute în poziția șezând, indiferent dacă 

lucrați, studiați, vizionați televizorul, citiți sau utilizați social-media sau jucați jocuri electronice. 

Reduceți șederea pe perioade lungi, făcând pauze scurte de 3 - 5 minute la fiecare 20 - 30 de 

minute. Pur și simplu ridicați-va și întindeți-va sau chiar mai bine, faceți o plimbare prin casă, în 

sus și în jos pe scări sau în grădina. Doar prin simplă mișcare și întindere va puteți îmbunătăți 

sănătatea și starea de bine. 

 Configurați o rutină pentru a fi activ în fiecare zi, planificând o activitate fizică, fie de 

unul singur, prin alăturarea unei clase online, fie prin stabilirea unui interval de timp pentru a fi 

activ online cu prietenii sau colegii. Stabilirea unui timp specific pentru a fi activ va asigura că va 

veți desfășura activitatea fizică zilnică. Puneți ora în jurnal pentru a va ajută să va amintiți. Fiți 

consecvent, deoarece acest lucru va va ajută să construiți o rutină și va va ajută să va adaptați la 

noile moduri de a lucra, de a studia și de viață de familie în condițiile restricțiilor COVID-19. 

 Fiți activ cu familia și prietenii, conectarea cu ceilalți va poate ajută pe dumneavoastră și 

familia din casă și din altă parte să petreceți timp împreună. Stabiliți-va împreună cu familia 

anumite obiective, alegând un anumit tip de activitate, ora din zi și / sau numărul de minute pe 

care le veți face în fiecare zi; fiecare membru al familiei să își aleagă propriul obiectiv (realist, 

însă) că motivație. Înregistrați-va progresul pe un grafic săptămânal de activitate și, dacă credeți 

că ar ajută, hotărâți un mod de a răsplăti îndeplinirea obiectivului. 

 Pacienții cu afecțiuni cronice (în special cardiovasculare, neurologice) vor cere de la 

medical curant îndrumări despre nivelul optim  de activitate fizică pe care trebuie să îl desfășoare. 

 Pacienții care se aflau în perioada de recuperare după afecțiuni neurologice sau 

ortopedice vor ține legătura cu kinetoterapeutul pentru consigliere de la distanță în vederea 

continuării la domiciliu,  în limita în care această este posibil,  a programului recuperator început 

 În timpul actualei pandemii COVID-19 trebuie evitată activitatea fizică dacă există 

simptomatologie respiratorie (tușe, dureri toracice), febră sau orice alte semne care pot sugera 

infecția COVID. 
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https://www.cdt-babes.ro/articole/exercitii-fizice.php
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EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI SPORTUL ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR 

 

 Prof. Petran Olimpiu Nelu 

Școala Gimnazială Nr.1 Agrij, Sălaj 
 

 Pe parcursul copilăriei şi al adolescenţei, educaţia fizică în şcoală oferă o oportunitate 

excelentă pentru a învăţa şi practica abilitățile necesare pentru îmbunătățirea stării fizice și a 

sănătății, pe tot parcursul vieţii. Aceste activităţi zilnice pot include alergarea, înotul, ciclismul şi 

alpinismul, precum şi jocuri şi sporturi mai structurate. 

 Dobândirea timpurie a abilităților de bază îi ajută în mod crucial pe tineri să practice şi să 

înţeleagă mai bine valoarea acestor activităţi în educaţia lor ulterioară sau, ca adulţi, la locul de 

muncă sau în timpul liber. 

 Cu toate acestea, educaţia fizică nu se limitează la formarea abilităților fizice, având mai 

mult decât o dimensiune recreativă. Implicarea în diverse activităţi fizice aduce un tip de 

cunoaştere şi înţelegere axat pe principii şi concepte, ca de exemplu “regulile jocului”, fair-play 

şi respect, conştientizare tactică şi fizică și conştientizarea socială corelată cu interacţiunea 

personală şi efortul realizat în echipă, în multe dintre sporturi. Obiectivele, care nu se limitează 

doar la educaţie fizică şi sport - precum o stare bună de sănătate, dezvoltarea personală 

armonioasă şi incluziunea socială – dau o mai mare greutate importanţei includerii acestei 

discipline în curriculumul şcolar. Valoarea socială a educaţiei fizice şi a sportului a fost, de 

asemenea, exprimată în diferite documente de către Comisia Europeană. 

 Configurăm concluziile prezentate de către Comisia Europeană/EACEA/Eurydice asupra 

Educaţiei fizice şi sportului în şcolile din Europa (Luxemburg: Oficiul pentru publicaţii al 

Uniunii Europene). 

 Educaţia Fizică din şcoală contribuie nu numai la buna condiţie fizică şi sănătate a 

elevilor, dar, de asemenea, ajută tinerii să facă şi să înţeleagă mai bine activitatea fizică, cu 

repercusiuni pozitive pentru întreaga lor viaţă. Cu atât mai mult, educaţia fizică din şcoală 

determină transferul unor cunoştinţe şi deprinderi ca spiritul de echipă şi fair-play-ul, cultivă 

respectul, conştientizarea socială şi asupra propriului corp, oferă o înţelegere generală a ‘regulilor 

jocului’, noţiuni pe care elevii le pot folosi ulterior mai prompt la alte discipline şcolare sau în 

situaţii de viaţă.  

 Datorită numeroaselor sale beneficii, promovarea activităţii fizice a căpătat o atenţie 

sporită la nivel european. Tratatul Uniunii Europene din 2009 de la Lisabona a dat Uniunii 

Europene baza legală de a acţiona pentru dezvoltarea dimensiunii europene în sport şi de a 

contribui la promovarea chestiunilor care preocupă sportul european. 

 Având în vedere aceste evoluţii ale politicilor în domeniu şi pentru a înţelege mai bine 

situaţia la zi a educaţiei fizice din Europa, reţeaua Eurydice a produs un raport intitulat ‘Educaţia 

Fizică şi Sportul la şcoală în Europa’. Raportul are drept scop să descrie starea de fapt a 

activităţilor de educaţie fizică şi sport în şcolile din 30 de state europene. Raportul poate fi văzut 

ca o primă încercare a Comisiei Europene de a identifica punctele slabe şi punctele tari privind 

educaţia fizică la şcoală în Europa. În această broşură sunt prezentate pe scurt principalele 

constatări ale raportului. 

 Educaţia fizică este obligatorie pentru învăţământul primar şi secundar inferior, în toată 

curricula naţionale analizate. Pentru aproape toate ţările, scopul principal al educaţiei fizice 

constă în consolidarea dezvoltării fizice, personale şi sociale a copilului. Pentru promovarea unui 
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stil de viaţă sănătos, în Irlanda, Cipru şi Finlanda, educaţia pentru sănătate a devenit disciplină 

obligatorie, de sine stătătoare. Rezultatele învăţării la disciplina educaţie fizică sunt strâns legate 

de principalele sale obiective. Unele state, cum sunt Germania, Portugalia, Regatul Unit şi ţările 

nordice, au introdus în şcoală o abordare cross-curriculară a disciplinei. Aceasta înseamnă că, de 

exemplu, unele noţiuni de la ştiinţele naturii sau ştiinţele sociale sunt studiate la educaţie fizică şi 

invers, pentru a se observa cum sunt interrelaţionate aceste discipline.  

 Autorităţile centrale din mai multe ţări au inclus în curricula primilor ani ai 

învăţământului primar activităţi motrice de bază, cum sunt mersul pe jos, alergarea, săriturile şi 

aruncările. Gradual, curricula dezvoltă apoi aceste deprinderi de bază şi extinde scopul acestora 

de a acoperi discipline sportive mai complexe.  

 Numărul de ore alocate în curriculum educaţiei fizice variază semnificativ de la ţară la 

ţară şi de la un nivel de învăţământ la altul. Mai mult, unele ţări fixează de la nivel central 

numărul de ore de educaţie fizică, în timp ce altele lasă decizia la nivelul şcolii. De exemplu, 

pentru anul şcolar 2011/12, în medie, timpul recomandat la nivel primar a variat între 37 de ore în 

Irlanda şi 108 ore în Franţa. La nivel secundar, perioada alocată a fost de 24-35 de ore în Spania, 

Malta şi Turcia la 102-108 ore în Franţa şi Austria. În general, perioada de timp recomandată de 

la nivel central pentru educaţie fizică este ceva mai mică în comparaţie cu cea alocată altor 

discipline – fapt ce arată că disciplina educaţie fizică este frecvent percepută ca mai puţin 

importantă. Această diferenţă se remarcă mai ales la învăţământul primar. Aici, perioada dedicată 

educaţiei fizice este aproape jumătate din timpul alocat matematicii.  

 Activităţile extracurriculare, desfăşurate în afara orarului şcolii, cum sunt competiţiile sau 

activităţile pentru sănătate, se organizează cu scopul de a face activităţile de educaţie fizică mai 

accesibile şi mai atractive pentru tineri. Principalul lor scop este de a extinde sau a completa 

activităţile de educaţie fizică care se desfăşoară în perioada programului şcolar. Activităţile fizice 

extracurriculare sunt organizate la nivel naţional, regional, local şi, mai ales, la nivelul şcolii. 

Activităţile extracurriculare sunt oferite tuturor elevilor, inclusiv celor cu dizabilităţi sau cu 

cerinţe educaţionale speciale. 

 Unele activităţi fizice extracurriculare au loc chiar pe parcursul zilelor de şcoală. Într-

adevăr, în unele ţări, educaţia fizică nu se limitează doar la orele din trunchiul comun, ci este 

integrată în activitatea zilnică de rutină a şcolii. De exemplu, în şcolile din Danemarca, cursanţii 

practică ‘alergarea de dimineaţă’ înainte de a începe activitatea la clasă. În alte ţări sunt extinse 

pauzele pentru a se putea efectua activităţi fizice pe terenul de sport sau în sala de gimnastică. 

 În multe ţări, progresul elevilor la educaţie fizică este evaluat la fel ca la celelalte 

discipline de studiu. Doar în cîteva ţări deprinderile elevilor la educaţie fizică nu sunt evaluate 

formal. Astel de cazuri sunt Malta şi Norvegia, la nivel primar, şi Irlanda, la ambele niveluri, 

primar şi secundar. Cele mai multe ţări europene oferă recomandări clare despre metodele de 

evaluare care să fie utilizate. Numai în Belgia şi Islanda instituţiile de învăţământ sunt libere să 

stabilească metodele adecvate. 

 Multe ţări furnizează la sfârşitul anului şcolar un raport care conţine rezultatele la educaţie 

fizică împreună cu cele de la celelalte discipline. Unele ţări au dezvoltat la nivel central trepte de 

evaluare cu scopul de a furniza profesorilor instrumente de evaluare armonizate pentru evaluarea 

performanţelor elevilor la nivel naţional. Aceste trepte orientative permit de asemenea că 

rezultatele învăţării să poată fi comparate la nivel naţional. 

 În mai multe ţări, decizia privind cadrul didactic care să susţină orele de educaţie fizică, 

profesor generalist sau specializat, depinde de nivelul treptei de învăţământ. Ca regulă generală, 

la nivel superior, este mai adecvat ca disciplina să fie predată de un profesor specializat. La nivel 

primar, educaţia fizică e predată atât de profesori generalişti cât şi de profesori specializaţi, în 
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timp ce la nivelul învăţământului secundar inferior, tendinţa este ca profesorii care predau 

disciplina să fie specializaţi. 

 În ceea ce priveşte cerinţele calificării profesionale, în general, profesorii specializaţi de la 

învăţământul primar deţin o diplomă de licenţă. La nivel secundar, profesorii deţin de asemenea 

diploma de licenţă, dar, aşa cum se întâmplă în 15 ţări, au în plus şi gradul de master. 

 Oportunităţi de dezvoltare profesională continuă sunt oferite atât profesorilor generalişti 

cât şi celor specializaţi, pe tot parcursul carierei lor. 

Aproape o treime din ţările care au furnizat date pentru raport, au planificat reforme relevante în 

domeniul educaţiei fizice. De exemplu, Portugalia şi Finlanda intenţionează să extindă profilul 

activităţilor de educaţie fizică direct, prin mărirea numărului de ore în trunchiul comun. Grecia şi 

Ungaria îşi propun să diversifice prevederile din documentele oficiale privind organizarea 

activităţilor fizice la şcoală. 

 Reformele iniţiate la nivel naţional în mai multe ţări urmăresc să îmbunătăţească 

condiţiile în care se studiază disciplina şi să ofere cursuri de formare continuă celor care se ocupă 

de predarea materiei. 
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PRIN SPORT NE DEZVOLTĂM FRUMOS 

 

Prof. Petrica Pavel Ionuț 

Liceul cu Program Sportiv ”Bihorul” Oradea 

 

 

Exercițiul fizic este performanța unei activități de a dezvolta sau menține o condiție fizică 

bună și o sănătate generală pentru organism. 

 

 Exercițiul îmbunătațește starea de spirit; 

 Exercițiul combate bolile cronice; 

 Exercițiul ajută la menținerea controlului asupra greutății; 

 Exercițiul întărește inima și plămânii; 

 Exercițiul oferă un somn liniștit; 

 Exercițiul poate fi distractiv. 

Orice activitate intreprinsă de copii trebuie să fie orientată spre viitor. 

Pentru copii, dezvoltarea psihomotrică trebuie să meargă paralel cu dezvoltarea fizică. 

Exercițiul fizic îmbină jocul cu seriozitatea, dezinhibă energiile și le canalizează spre 

scopuri bine stabilite. Exercițiul fizic reprezintă cel mai plăcut mod de a face gimnastică și de a 

adopta un stil de viață sănătos și activ pentru copii. Exercițiul fizic este conceput pentru copii, în 

vederea unei dezvoltări fizice și psihice armonioase. Cei mici vor învăța să își coordoneze 

mișcările, se va spori rezistența fizică, se va dezvolta ritmicitatea și muzicalitatea motrică și li se 

va insufla dorința adoptării unui stil de viață sănătos și echilibrat. 

Beneficiile practicării exercițiului fizic pentru copii sunt numeroase, mișcarea fiind 

esențială pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil. 

Practicarea sistematică a exercițiilor fizice și sportului/antrenamet de către elevi, au o 

serie de beneficii, după cum urmează: 

 

Dezvoltarea fizică:  

 se sporește rezistența împotriva bolilor cardio vasculare; 

 se măreste rezistenta fizică a copilului și se previn leziunile musculare; 

 se sporește coordonarea și echilibrul; 

 se diminuează/înlătură tendințele de supraponderabilitate; 

 copiii vor adopta o ținută corectă, elegantă. 

Dezvoltarea psihică: 

 crește încrederea în forțele proprii; 

 se dezvoltă simțul disciplinei. 

Creșterea performanțelor intelectuale: 

 studiile au arătat că orice persoană care își crește rezistența la efort își va crește, în 

mod direct, și performanțele intelectuale. 

Controlul greutății corporale: 

 Este bine cunoscut faptul că, doar prin intermediul exercițiilor fizice, scăderea în 

greutate este un obiectiv dificil de atins. De exemplu, prin alergare ușoară timp de 

30 minute pierdem doar aproximativ 300 calorii, un număr destul de scăzut dacă 

ne gândim la cantitatea ingerată într-o singură zi. Odată cu scăderea în greutate, 

exercițiile fizice regulate ne ajută să ne menținem noua greutate, pentru că urmarea 

https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83n%C4%83tate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organism
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unui program bine stabilit de exerciții crește metabolismul, ceea ce înseamnă că 

ardem mai multe calorii atât în timpul zilei cât și în timpul somnului. 

Prevenția bolilor cardio-vasculare, a diabetului zaharat și a cancerului 

 Printre efectele exercițiilor fizice se numără creșterea nivelului de HDL colesterol 

(colesterolul “bun”) care luptă împotriva bolilor cardiovasculare și scăderea LDL 

colesterol (colestrolul “rău”). În același timp, scade riscul de apariție a diabetului 

zaharat de tip 2  și a multiple tipuri de cancer. 

Îmbunătățirea stării de spirit: 

 Stima de sine crescută este un beneficiu psihologic principal al exercițiilor fizice 

regulate. Atunci când facem exerciții fizice zilnic, organismul nostru secretă 

substanțe chimice numite endorfine. Acestea interacționează cu receptorii aflați în 

creier iar efectele constau în îmbunătățirea stării de spirit, creșterea stimei de sine 

și modificarea percepției asupra senzației dureroase. 

Îmbunătățirea relațiilor sociale: 

 Exercițiul fizic este o ocazie bună de a cunoaște alți oameni sau de a întări relații 

deja existente, indiferent dacă este vorba despre un sport de echipă sau despre un 

set de exerciții realizate în grup. 

Copiii dispun de o energie debordantă, de o pasiune ieșită din comun în a se juca, a alerga 

și a cunoaște noi provocări. De cele mai multe ori e nevoie de doi adulți pentru a face față, fizic, 

unui singur copil. 

Importanța sportului în viața celor mici este incomensurabilă. Exercițiile de motricitate, de 

dexteritate, de anduranță și de anticipare pot fi practicate de copii încă de la vârstele de 4, 

respectiv 5 ani, dezvoltându-le, atât musculatura, cât și abilitățile fizice. 

Pe de altă parte, practicarea unui sport de performanță îi ajută pe cei mici să-și formeze 

personalitatea și stima de sine, să socializeze și să perceapă în mod benefic jocul colectiv, 

ajutându-i în același timp să-și învingă teama în fața eșecurilor și emoțiile din timpul 

competițiilor. 

Diferitele exerciț pentru copii, organizate în colectivitate și predate de un antrenor cu 

experiență, au menirea de a lucra constructiv la formarea unei calități de bază în sport, și anume, 

munca în echipă. Doar prin susținere reciprocă se pot atinge obiectivele de grup și, desigur, 

marile performanțe sportive. 

Alte calități de bază, pe care le dezvoltă sportul în numele fiecărui copil, sunt disciplina și 

educația sportivă. Doar prin sport, copilul poate înțelege că o înfrângere nu este decât o lecție de 

viață, o experiență din care află unde și cum a greșit, scopul ulterior fiind de a îmbunătăți 

performanța prin muncă și perseverență. Odată cu înaintarea în vârstă, în adolescență, copiii 

înțeleg mult mai bine importanța activității fizice și rolul ei în formarea lor ca adulți. 

Beneficiile sportului asupra sănătății adolescenților sunt la fel de numeroase ca în cazul 

copiilor cu vârste fragede. Cu atât mai mult cu cât adolescența este perioada în care pot apărea 

derapajele în rândul celor care nu au o ocupație, un hobby sau un scop în viață. 

În general, sporturile organizate, bine structurate și activitățile fizice zilnice oferă 

suficiente avantaje adolescenților. Sporturile în echipă îi ajută pe adolescenți să învețe ce sunt 

responsabilitatea, devotamentul și respectul față de ceilalți participanți la joc. 

Mulți ar crede ca practicarea unui sport poate implica distragerea atenției de la activitățile 

școlare și neglijarea celorlalte materii. Nu există, de fapt, lucru mai fals! Ba din contră, sportul 

necesită memorare, învățare și repetare, inclusiv seturi de abilități direct relevante și în celelalte 

domenii. 
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Nu puține persoane adulte au dezvoltat tendințe de îngrășare încă din perioada 

adolescenței, din cauza sedentarismului excesiv, a unei alimentații greșite și desigur, din pricina 

lipsei acute de exerciții fizice. Astfel, tinerii care sunt gata să pornească în viață pe cont propriu 

sunt sfătuiți să urmeze calea sportivă, să citească mult despre nutriție și să ia decizii sănătoase în 

ce-i privește. 

Mersul pe bicicletă, înotul, alergatul în natură, fotbalul, chiar și mersul la sala de fitness, 

practicate regulat, sunt activități care diminuează enorm posibilitatea de a contracta boli precum 

osteoporoza sau cancer. 

De îndată ce adolescenții ating pe plan sportiv primele obiective, crește și încrederea în 

sine. Vor fi astfel încurajați să țintească spre alte țeluri, din ce în ce mai mărețe.  

O viață sănătoasă prin alimentație și sport combate stările de stres, alungă oboseala și 

crește gradul de relaxare. Cei care nu au timp suficient să facă educație fizică în aer liber sunt 

îndrumați să găsească o cale să aloce mișcării cel putin 30 de minute pe zi, chiar dacă asta 

presupune a face sport acasă. 

Opțiunile sunt multiple și ne putem orienta către o bicicletă fitness, către un stepper cu 

mânere sau către o bandă de alergare. Deasemenea, există varianta de a alterna exercițiile cu cele 

deja binecunoscute: serii de flotări, genuflexiuni, stretching, abdomene, acompaniați, desigur, de 

muzica preferată. 
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BENEFICIUL EXERCIȚIILOR FIZICE ÎN DEZVOLTAREA ORGANISMULUI 

 

Prof. Pop Mihai Ionuț 

Liceul de Artă ”IOAN SIMA” Zalău 

 

Moto: ” Campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii sunt făcuți din ceea ce au mai adânc 

sădit în ei: o dorință, un vis, o chemare”.                                      Muhamed Ali                      

 

 Ca mijloc al gimnasticii, exercițiile acrobatice au apărut cu mult înaintea exercițiilor la 

aparate. Acest lucru este atestat de existența unor mărturii istorice rămase pentru posteritate de la 

cele mai vechi civilizații. 

 Din punct de vedere etimologic cuvântul acrobatică este de origine greacă: acros=înalt, 

și baino=a merge, acrobatos=cel care umblă înalt. La început înțelesul cuvântului era mult mai 

cuprinzător. Cuvântul se compune din combinarea a două noțiuni: acros și baino in limba 

franceză de unde am împrumutat acest termen 'acrobat' înseamnă: echilibrist, dansator pe 

coardă, jongleur, etc. 

 Azi prin acrobat, înțelegem persoana care reușește să execute o serie de mișcări 

neobișnuite, bazate pe echilibru și mobilitate, pe acțiuni de răsturnare sau rotare în aer executate 

la sol sau la o serie de aparate speciale. Izvoarele prin care se poate dovedi vechimea exercițiilor 

acrobatice le găsim în inscripțiile și desenele pe monumentele și mormintele unor conducători de 

seamă din istoria antică. În regiunea stâncoasă de la BENI-HASSAN situată pe cursul inferior al 

Nilului se află monumentul lui ROTI din mileniul trei i.e.n. Pe acest monument se poate vedea un 

grup de tinere fete, care executa mișcări acrobatice: podul, răsturnare în doi. 

 

 
 

 Mai târziu aceste mișcări, combinate cu altele, care au cuprins diferite sărituri sau mișcări 

de echilibru executate în perechi și sub formă de piramidă, au constituit elemente din spectacolele 

organizate pentru distracția publicului format din bogătașii acelor vremuri. 

 Basoreliefurile de pe mormintele lui Pthahhotep din Saccara, sunt documente care atestă 

aceste îndeletniciri în Grecia antică Homer, în Iliada vorbește de artiștii profesioniști 

numiți kybisteri care apar pe desenele de pe vase și statuetele descoperite. 

 Ca o caracteristică a exercițiilor acrobatice practicate de grecii antici este preocuparea lor 

pentru dinamism și spectaculozitate prin executarea săriturilor, a salturilor în goana taurului, 

răsturnări în condiții îngreuiate: peste săbii înfipte cu vârful în sus. 
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 Cel mai bogat document care atestă existența acestor exerciții este considerat tezaurul 

etrusc care conține statuete din bronz, reprezentând poduri diferite din punct de vedere tehnic de 

cele executate de egiptene, picturi murale reprezentând execuția saltului peste obstacole în 

perioada declinului imperiului grecesc, acrobații se stabilesc în imperiul roman ducând cu ei 

tradiția practicării acestor exerciții. Romanii au agreat aceste mișcări fără însă să le acorde atenție 

deosebită. 

 Prin extinderea imperiului roman, obiceiul practicării exercițiilor acrobatice este preluat 

de popoarele de origine germanică, galică și britanică împreună cu modul lor de viață. Urme 

vechi se găsesc în nordul continentului nostru. În Suedia se păstrează desene și sculpturi în stânci 

care reprezintă corăbii, pe care, sub privirile spectatorilor, acrobații execută diferite elemente 

acrobatice. 

 Perioada de decadență a imperiului roman influențează și interesul pentru practicarea 

exercițiilor fizice, documente, care atestă practicarea exercițiilor acrobatice sunt mai puține. 

 Spre sfârșitul secolului al XlV-lea exercițiile acrobatice încep să reapară fiind practicate 

din ce în ce mai frecvent cu ocazia diferitelor serbări cu caracter de masă. 

 În domeniul literaturii de specialitate prima lucrare care se ocupă de exercițiile acrobatice 

este considerată lucrarea lui Archangelo Tuccaro apărută la Paris în 1599 sub titlul 

de 'Trois dialogues de l'exercice de sauter et voltiger en l'air', 'Trei dialoguri despre sărituri și 

voltije în aer. În această carte autorul, pe lângă schițe și desene foarte sugestive, dă o serie de 

indicații cu privire la metodica învățării elementelor acrobatice cât și recomandări igienice. 

 Cartea sa a fost mult timp neglijată, iar înafara de aceasta scriere nu a mai apărut nici o 

lucrare în literatura de specialitate care să trateze exercițiile acrobat. Abia la începutul secolului al 

XVIII-lea și jumătatea secolului al XlX-lea specialiștii descoperă valoarea acestei lucrări și încep 

să apară cărți inspirate din această lucrare. 

 Reprezentanții școlilor germane și suedeze apreciază valoarea exercițiilor acrobatice fără 

însă a avea preocupări în vederea aprofundării și sistematizării acestor exerciții. 

  Gimnastica acrobatică - caracteristici generale 
 Gimnastica acrobatică este o ramură și în același timp un mijloc al gimnasticii și implicit 

al educației fizice. Gimnastica acrobatică cuprinde o mare diversitate de mișcări neobișnuite în 

viața cotidiană a omului. Aceste mișcări au apărut treptat, conținutul lor îmbogățindu-se 

permanent grație muncii de creație a specialiștilor și gimnaștilor. Acrobatica se bazează pe 

stăpânirea centrului de greutate și menținerea echilibrului în condiții neobișnuite de lucru dinamic 

și static. Exercițiile acrobatice sunt mișcări complexe, cu un grad mare de spectaculozitate mult 

gustate de public.  

 Spectaculozitatea elementelor acrobatice rezultă din efectuarea lor cu amplitudine și 

precizie maximă, valorificând la nivel înalt capacitatea de coordonare și orientare în spațiu. 

Varietatea mare a acestor exerciții, adaptabilitatea, accesibilitatea și atractivitatea lor permit 

practicarea lor atât de copii cât și de adulți. Exercițiile acrobatice permit o acomodare rapidă la 

diferite situații contribuind la dezvoltarea calităților motrice: îndemânare, forța, suplețe, viteza, 

rezistența. Exercițiile acrobatice au o influență complexă  asupra organelor de echilibru și asupra 

sistemului nervos central. 

 Numărul mare de mișcări din conținutul acrobaticii se bazează pe rotări, semirotări, 

poziții statice, ceea ce cere executanților o forță și mobilitate bună și un simț al echilibrului 

deosebit. 

 Complexitatea elementelor solicită din partea celora care practică această ramură, curaj, 

hotărâre și dârzenie contribuind la dezvoltarea acestor însușiri. Având un program competițional 
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și un caracter de întrecere, gimnastica acrobatica s-a constituit ca ramură sportivă de sine 

stătătoare. 

 Sarcinile exercițiilor acrobatice: 

 perfecționarea tehnicii și execuției specifice; 

 perfecționarea capacității de orientare în spațiu și a dirijării precise a 

mișcărilor conform caracteristicilor spațio-temporale; 

 perfecționarea organelor de echilibru; 

 dezvoltarea forței și elasticității musculare; 

 Bazele tehnice ale executării exercițiilor acrobatice: 
 În analiza tehnicii diferitelor elemente acrobatice se evidențiază anumite legități de care 

trebuie să ținem cont. Elementele statice se bazează pe păstrarea echilibrului corpului în condiții 

variate. Elementele acrobatice statice pot fi considerate ca poziții inițiale sau finale ale unor 

mișcări. 

 Pot reprezenta faze de trecere în desfășurarea mișcărilor sau formează elemente 

independente de echilibru, forța, mobilitate, întrucât elementele cu caracter static, indiferent de 

procedeul prin care sunt analizate, apar în ultima instanță ca poziții marcate sau menținute, în 

analiza lor trebuie să se țină seama în primul rând de factorii care determină gradul de stabilitate a 

corpului în vederea realizării acestor poziții. Gradul de stabilitate este determinat de mărimea 

poligonului de susținere, înălțimea centrului de greutate și verticala coborâtă din centrul de 

greutate pe bază de susținere. 

 Pentru a păstra centrul de greutate în limita poligonului de susținere este necesară o 

contracție tonico-statică a musculaturii. Prin această contracție gimnastul caută să adopte o 

poziție cât mai stabilă corectă din punct de vedere mecanic și estetică. 

Gradul de dificultate depinde de modalitatea de adaptare a diferitelor poziții statice: prin trecerea 

dintr-o poziție mai înaltă într-una mai joasă prin efort de cedare; prin trecerea dintr-o poziție 

joasă într-una mai înaltă, efort de învingere sau oprire dintr-o mișcare lentă sau rapidă. 

 Elementele dinamice se bazează pe rotația sau semirotația corpului în jurul unor axe 

mobile. Din punctul de vedere al execuției în salturile acrobatice se evidențiază trei faze: 

desprindere, zbor și aterizare. Fiecare din aceste faze se desfășoară pe baza unor legități 

mecanice. În desprindere se evidențiază: reacția sprijinului, accelerația, momentul forței, iar în 

timpul zborului: momentul inerției, momentul cantității de mișcare, impulsul de rotație și legea 

păstrării cantității de mișcare. În acțiunile de pregătire și realizare a aterizării se evidențiază din 

nou modificări în momentul inerției și vitezei unghiulare. Schimbările apărute în aceste trei faze 

în relația temporală definesc caracterul salturilor. 

 Salturile în general sunt executate cu elan, în care se urmărește acumularea vitezei 

orizontale. Înaintea desprinderii o parte din viteza orizontală acumulată, prin 'blocare' se 

transformă în viteza ascensională ajutată de balansarea energică și coordonată a brațelor, corelată 

cu extensia articulațiilor gleznei, genunchilor și șoldului. 

 Datorită rapidității desprinderii, care la salturile cu întoarcere de 360°, 720°, 1080° se 

realizează în 0,09-0,11 secunde forța de desprindere poate ajunge la 700-750 kg și chiar 800 kg la 

dublu salt. Musculatura membrelor inferioare poate suporta această forța de reacție numai pentru 

ca acest moment este foarte scurt. Dacă direcția forței de reacție trece prin axul de sprijin nu se 

realizează rotația corpului. Dacă direcția forței nu trece prin axul de sprijin, atunci forța pune în 

mișcare de rotație, corpul asupra căruia acționează. Acțiunea unei forțe asupra unui corp în rotație 

se măsoară printr-o mărime specială care se numește moment al forței. Momentul unei forțe în 

raport cu o axa se măsoară prin produsul dintre forța și brațul ei. 
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M F×d M = momentul forței; F = forța de rotație ; d = brațul ei. 

 La salturile acrobatice se evidențiază două tipuri de desprinderi: desprindere 'moale' și 

desprindere 'dura' care definesc caracteristicile salturilor. 

 Aceste caracteristici le sunt conferite nu numai de duritatea sau elasticitatea podelei ci și 

de felurile săriturilor acrobatice. Desprinderea elastică 'moale' este efectuată cu genunchii ușor 

îndoiți și presupune rularea de la vârf spre călcâie sau călcâie - vârf. Desprinderea 'dura' este 

solicitată la salturi înalte (dublu sau cele cu întoarcere) de cele mai multe ori la sfârșitul liniilor 

(torentelor) acrobatice și se realizează cu picioarele întinse (tonus ridicat) de pe partea anterioară 

a labei piciorului. În faza de zbor contracțiile musculare se manifestă doar ca forțe interne, 

singura forță care acționează asupra corpului gimnastului este forța de gravitație. Mărimea și 

direcția ei sunt independente de contracția musculară. Rotația corpului în aer este definită 

de momentul de inerție. 

Mi = m • r² în care: m = masa corpului; r² = pătratul razei; 

 Schimbarea momentului de inerție atrage după sine schimbarea vitezei de rotație a 

corpului. Cu cât momentul de inerție este mai mare cu atât viteza unghiulară a corpului este mai 

mică și invers. Produsul între momentul de inerție și viteza unghiulară a corpului se 

numește momentul cantității de mișcare (sau moment cinetic). 

M = Mi M = momentul cantității de mișcare ; Mi = momentul inerției; = viteza unghiulară; 

Momentul cantității de mișcare a corpului gimnastului este suma momentelor cantităților de 

mișcare ale segmentelor sale. 

 Momentele cantității mișcării diferitelor parți ale corpului se pot schimba, dar suma lor 

rămâne constantă, dacă asupra corpului nu acționează forțe externe. Dacă momentul cantității de 

mișcare a unui segment al corpului gimnastului se mărește atunci momentul cantității de mișcare 

a unui segment limitrof se micșorează și invers. 

 Aceste legități în cadrul execuției saltului înapoi se concretizează în felul următor: 

desprinderea este însoțită de balansul energic al brațelor în sus și înapoi, după terminarea 

desprinderii viteza de mișcare a brațelor scade, cantitatea de mișcare transmițând-se corpului care 

continuă înălțarea. Conform legii cu privire la conservarea momentului cantității de mișcare, se 

poate micșora sau mări momentul de inerție sau viteza unghiulară. În general cu cât distanța 

segmentelor este mai departe de axa de rotație, cu atât saltul este mai întins și cu atât este nevoie 

de un impuls de rotație mai mare. Prin grupare gimnastul apropie segmentele de axa de rotație; 

micșorează momentul inerției și implicit mărește viteza unghiulară. 

 După efectuarea rotației în a doua treime a mișcării, segmentele din nou se depărtează față 

de axa de rotație (degrupare) ceea ce micșorează viteza de rotație și permite aterizarea într-o 

poziție echilibrată dacă este element de terminare a unei linii acrobatice sau într-o poziție 

corespunzătoare pentru efectuarea elementului următor. 
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ROLUL EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI ÎN GIMNAZIU 

 

Prof.  Pop Vlad – Cristian 

Școala Gimnazială Nr.1 Buciumi 

 

            Educaţia fizică şi sportul, în societatea modernă a devenit cu adevărat un fenomen social 

şi în esenţă, acest fenomen urmărește perfecţionarea dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice a 

oamenilor în scopul îmbunătăţirii calității vieţii. 

            După cum susţin o parte însemnată a specialiştilor domeniului acestuia „educaţia fizică 

este o structură organizată prin care se înţelege un ansamblu de elemente particulare, fiecare 

dintre ele având propria lor importanţă, dar semnificaţia tuturor exprimându-se la modul total 

atunci când sunt grupate, coordonate şi raportate unele la altele.”. Într-o definiţie succintă, redată 

de Mârza Dan Nicu în „Teoria Educaţiei Fizice şi a Sportului” (Iaşi, 2007): „Educaţia fizică şi 

sportul constituie activităţi cu un preponderent caracter practic specific care au la bază exerciţiile 

fizice practicate de oameni de diferite vârste, de ambele sexe şi din motive diferite.”. 

Educaţia fizică la acest ciclu de învăţământ are de îndeplinit obiective instructiv-educative 

precise în strictă concordanţă cu modelele intermediare specifice fiecărei clase şi cu cel final, 

specific absolventului clasei a VIII-a. Obiectivele sunt în conformitate cu comanda socială, 

exprimată prin programă şi alte documente oficiale de stat. Aceste obiective reprezintă o 

continuare firească a celor proprii aceleiaşi discipline în ciclul primar, apărând elemente noi de 

ordin cantitativ şi mai ales calitativ. Succint, aceste obiective principale sunt: 

1) întărirea stării de sănătate a elevilor, prin călire şi contribuţie la armonizarea dezvoltării 

fizice a organismului (deşi sunt prezente în mod firesc aspecte de dezarmonie în creşterea 

somatică). 

2) dezvoltarea capacităţilor motrice generale ale elevilor prin consolidarea deprinderilor 

motrice de bază şi utilitar aplicative în condiţii de exersare variată, cu indici sporiţi de forţă, 

viteză, rezistenţă şi îndemânare. 

3) iniţierea în practică a unor probe sau ramuri de sport, prin însuşirea deprinderilor şi 

priceperilor motrice tehnico-tactice fundamentale şi aplicarea lor în condiţii regulamentare. 

4) dezvoltarea capacităţii şi formarea obişnuinţei de aplicare a sistemelor de deprinderi şi 

priceperi motrice în mod sistematic şi în condiţii de autoorganizare, autoevaluare şi 

autoconducere, în grup sau individual. 

5) îmbogăţirea sistemului de cunoştinţe teoretice de specialitate, prin însuşirea de către 

elevi a unor regulamente specifice probelor sau ramurilor sportive practicate, precum şi a unor 

aspecte mai detaliate privind normele igienice şi fiziologice de practicare a exerciţiilor fizice. Nu 

pot lipsi din acest sistem, unele informaţii despre rezultatele semnificative ale sportivilor în 

concursurile de mare importanţă. 

6) contribuţie prin mijloace şi metode proprii la o temeinică educaţie a elevilor pe plan 

moral, estetic, intelectual şi tehnico-profesional.  

Realizarea obiectivelor educaţiei fizice şi sportive la nivelul învăţământului gimnazial, se 

face după o metodologie specifică, impusă în primul rând de particularităţile elevilor cuprinşi în 

acest ciclu. Aspecte foarte importante ale acestei metodologii sunt prezente la diferitele discipline 

practico-metodice cuprinse în planul de învăţământ. Este o prezentare pe părţi, cu multe note de 

înalt profesionalism, iar viziunea pe ansamblu, corelarea punctelor de vedere ale diferitelor 

discipline, revine metodicii educaţiei fizice şcolare. În şcoală lecţia, ca formă organizatorică de 
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bază, nu este de atletism, handbal, baschet, gimnastică, etc., ci este de educaţie fizică. În această 

lecţie de educaţie fizică, ca un tot unitar, trebuie “să se regăsească”  şi “să convieţuiască” pe fond 

de maximă eficienţă, diversele puncte de vedere ale disciplinelor practice, care dau conţinut 

tematic pe planul deprinderilor şi priceperilor motrice. 

În această viziune, trebuie înţelese următoarele precizări privind metodologia de realizare 

a principalelor obiective ale educaţiei fizice şi sportive la nivelul învăţământului gimnazial: 

a) metodologia optimizării dezvoltării fizice - optimizarea dezvoltării fizice se realizează 

prin întregul proces de practicare al exerciţiilor fizice, ca efect indirect, dacă conţinutul şi 

metodologia acestuia sunt corespunzătoare. În structura lecţiei, ca formă organizatorică de bază, 

s-a plasat special o verigă destinată acestui scop, contestată de numeroşi teoreticieni dar mai ales 

practicieni. Este vorba mai ales de veriga a III-a, care urmează după pregătirea organismului 

pentru efort. Obiectivele exprese ale acestei verigi sunt: 

1) stimularea tonicităţii şi troficităţii principalelor grupe musculare, cu localizare expresă 

la nivelul spatelui şi membrelor superioare şi inferioare. Pentru eleve se pune accent şi pe 

musculatura abdominală şi pe cea a centurii sacro-lombare. 

2) consolidarea şi stabilizarea articulaţiilor, cu accent pe cele de la nivelul genunchilor şi 

gleznelor. 

3) educarea atitudinii corporale (globale şi segmentare) corecte în actele şi acţiunile 

motrice statice şi dinamice. 

4) prevenirea şi corectarea atitudinilor şi deficienţelor fizice segmentare de grad uşor şi 

mediu. 

5) educarea specială a actului respirator voluntar, cu accent pe mărirea amplitudinii 

acestuia. 

  b) metodologia dezvoltării calităţilor motrice - acest obiectiv al educaţiei fizice se 

realizează atât în mod indirect, cât şi în mod special. În acest ultim sens, calităţile motrice 

constituie teme ale lecţiei (viteza sau îndemânarea ca primă temă, forţa sau rezistenţa ca ultimă 

temă). La acest ciclu de învăţământ se pot educa foarte bine toate calităţile motrice, cu toate că 

accentul se pune pe viteză şi îndemânare. Viteza şi rezistenţa nu trebuie educate numai prin 

mijloace specifice atletismului mai ales prin alergări, ci prin orice alt mijloc supus regulilor 

metodologice specifice acţionării pentru îmbunătăţirea indicilor calităţii respective. Orice 

acţionare specială pentru dezvoltarea unei calităţi motrice de bază are efecte pozitive pentru 

dezvoltarea indicilor celorlalte calităţi motrice. Atenţie mare trebuie acordată fenomenului de 

interferenţă. Prea multe exerciţii pentru dezvoltarea specială a vitezei pot duce la îmbogăţirea 

indicilor de rezistenţă dar pot apărea efecte negative asupra dezvoltării celorlalte teme din lecţie. 

Deosebit de eficiente pentru dezvoltarea calităţilor motrice pentru acest ciclu de 

învăţământ sunt jocurile de mişcare, ştafetele şi parcursurile aplicative şi jocurile bilaterale 

sportive cu reguli precis formulate. Acestea pot fi folosite cu succes în scopul dezvoltării speciale 

a calităţilor motrice de bază. Aproape toate procedeele de dezvoltare a calităţilor motrice sunt 

accesibile şi eficiente la acest ciclu de învăţământ. Excepţie fac: izometria, pentru dezvoltarea 

forţei şi intervalul, pentru dezvoltarea rezistenţei, care au o eficacitate mai puţin scontată, fapt 

pentru care le recomandăm în cazuri de excepţie doar la clasele a VII-a şi a VIII-a. 

Orice calitate motrică de bază poate fi programată pentru a fi dezvoltată în orice trimestru 

şcolar, ordinea de abordare, precum şi mărimea ciclurilor de lecţii, reprezintă o chestiune de 

opţiune a fiecărui profesor, opţiune motivată obiectiv. Verificarea nivelului de manifestare al 

calităţilor motrice se face atât prin prisma probelor cuprinse în normele ROMFIT, cât şi prin alte 

probe cuprinse şi făcute de profesor. 

  c) metodologia deprinderilor şi priceperilor motrice specifice sporturilor 
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Conţinutul propriu-zis al instruirii  este prevăzut şi în programa şcolară de specialitate, 

care precizează obiectivele, principalele sisteme de acţionare, repartizate pe clase şi unele 

indicaţii metodice generale pe linia atletismului,  gimnasticii,  jocurilor sportive. 
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BENEFICIILE EXERCIȚIILOR FIZICE ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A 

ELEVULUI 

Prof. Popa Simona  

 Școala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu”,  București 

 

           Mișcarea , exercițiile fizice sunt elementele principale ale promovării active a sănătății.  O 

activitate fizică îndelungată și sistematică aduce în organism o serie de modificări care duc la 

realizarea unui răspuns funcțional economic în repaus și efort și a unor reacții avantajoase 

organismului, atunci când este supus diverselor solicitări ( fizice, psihice, microbiene etc.) 

          O activitate fizică regulată poate să susțină sau să îmbunătățească structura diverselor 

țesuturi și organe ( mușchi , tendoane , inimă, vase sangvine etc.)  

           La nivelul școlii când vine vorba de exerciții fizice, figura centrală este profesorul de 

educație fizică , care este sprijinit de d-nele învățătoare, diriginți și ceilalți profesori. În afara 

școlii un rol important îl dețin părinții , familia în a  încuraja , a sprijinii copilul în direcția de a 

face mișcare. 

            Pe toată perioada pandemie învățământul, copii au avut foarte mult de suferit, dar eu cred 

că cea mai mare provocare a fost a profesorilor de educație fizică, care au avut o misiune extrem 

de deficilă , în ai susține , încuraja pe copii  din fața unui ecran să facă mișcare.  Pandemia și 

statul în casă au accentuat sedentarismul în rândul copiilor , predispuși la îngrășare și mulți dintre 

ei obosesc la cel mai mic efort. Educația fizică urmărește formarea și dezvoltarea deprinderilor 

igienico sanitare, priceperilor și deprinderilor motrice, cultivarea unor calități fizice, o ținută 

frumoasă, un corp sănătos , la trup și minte. 

         Beneficiile practicării exercițiilor fizice sunt multiple :  

- susținerea sistemului circulator prin reducerea riscului de boli cardiace, crește rezerva cardiacă, 

scade pulsul în repaus , face ca inima să pompeze mai eficient, crește consumul maxim de oxigen 

etc;  

- sistemul respirator : ajută aparatul respirator să reziste la infecții, crește puterea și  rezistența 

mușchilor respiratori ( important pentru asmatici) , crește capacitatea de difuziune în plămâni, 

mărind cantitatea de oxigen donată de plămâni sângelui ;  

- aparatul locomotor : crește nivelul puterii și rezistenței musculare, crește densitatea și puterea de 

rezistență a ligamentelor, crește grosimea cartilagiilor din articulații, ajută la menținerea unui 

echilibru muscular adecvat, menține sau îmbunătățește nivelul mobilității articulare, 

îmbunătățește atitudinea corporală.  

- la nivel metabolic : ajută  la pierderea în greutate , în special grăsime. Crește capacitatea 

organismului de a folosi grăsimi ca sursă de energie în timpul activităților fizice, ajută la arderea 

excesului de calorii, reduce riscul de dezvoltare al diabetului ( știm cât de iubitori de dulciuri sunt 

copii) 

- sistemul imunitar crește prin practicarea exercițiilor fizice regulate etc. 

     Consider că, după o perioadă dificilă prin care am trecut cu toții, datorită pandemiei , covid 19 

o importanță majoră , pentru copii este menținerea unui echilibru emoțional, Sunt mulți copii care 

s-au întors pe băncile școlii cu stări de neliniște , anxietate, stres , neîncredere în sine, frustrare și 

cu scăderea dorinței de a comunica cu semenii. Au fost copii care, chiar au refuzat să mai intre în 

colectivitate, refuzănd  prezența în clasă cu ceilalți copii , ei dorind să rămănă acasă simtindu-se 

mai în siguranță în sânul familiei. 
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       Practicarea exercițiilor fizice , a unui sport în care principala motivație este plăcerea jocului, 

reprezintă o soluție foarte bună în combaterea stresului, anxietății în rândul elevilor. 

       Activitatea sportivă implică următoarele mecanisme psihice :  

- de prelucrare primară a informațiilor- senzații perceperi 

- informational operaționale- reprezentări de prelucrare secundare a informațiilor, gândire, 

memorie, imaginație 

- stimulator – motivația  

- psihice energizante- afectivitatea 

- reglatoare – comunicarea, limbajul , atenția , voința 

- integratoare- ale celorlalte sisteme. 

        Trebuie  acordată o atenție deosebită exercițiilor fizice și în afara procesului de învățământ. 

Degeaba profesorii de educație fizică , învățătoriii, diriginții încearcă să atragă prin noi metode și 

mijlace , copii spre mișcare , dacă  părinții îi țin în casă în fața calculatorului, telefonului, 

televizorului fără ai insufla dorința de mișcare, prin plimbări lungi prin parc, excursii la munte, 

ieșit în fața blocului și jucăndu-se cu alți copii. 

          Este necesar să se formeze convingeri referitoare la importanța , necesitatea și utilitatea 

activităților corporale în viața copiilor.  

         Înțelegerea scopului activității desfășurate accelerează procesul formării , convingerilor și 

motivelor superioare, iar înțelegerea structurii actelor mortice și al efectelor urmărite prin 

executarea lor, dezvoltă capacitatea de autocontrol  și de autoapreciere și creează premise pentru 

practicarea exercițiilor fizice în mod independent și rational. 
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BENEFICIILE ACTIVITĂŢII FIZICE PENTRU ELEVI 

 

Prof. Postelnicu Diana Oana 

Liceul Tehnologic ,, Constantin Filipescu” , Caracal  

 

 „Exerciţiul fizic reprezintă acţiunea motrică voluntară – compusă din mişcări special 

selecţionate – utilizat în cadrul unui proces educaţional organizat, în scopul realizării unor 

obiective instructiv-educative concrete, în legătură cu educaţia fizică şi cu activitatea sportivă.” 

(Gh. Mitra, Al. Mogoş – Metodica predării educaţiei fizice.) Exerciţiile fizice şi sportul sunt 

mijloace permanente de păstrare a sănătăţii, de creştere a capacităţii de muncă şi de prelungire a 

duratei vieţii. 

 Exerciţiile fizice efectuate regulat supun în mod obligatoriu organismul la mişcare. 

Mişcarea la rândul ei intensifică toate activităţile din organism: circulaţia sângelui în plămâni şi 

în celelalte organe, respiraţia, schimburile de substanţe nutritive la nivelul ţesuturilor, procesele 

de excreţie, de curăţire a sângelui de substanţele vătămătoare rezultate din arderile celulare etc. 

 Lipsa de mişcare îngreunează desfăşurarea normală a proceselor biologice, fapt care se 

răsfrânge negativ asupra stării de sănătate şi de rezistenţă a organismului faţă de agenţii 

patogeni. Prin mişcare se îmbunătăţeşte nutriţia ţesuturilor şi celulelor, ceea ce duce la creşterea 

şi dezvoltarea organelor, la mărirea capacităţii lor funcţionale. 

 În primul rând, se îmbunătăţeşte activitatea inimii. Muşchiul cardiac antrenat prin exerciţii 

fizice regulate şi de o intensitate crescândă, expulzează la fiecare sistolă mai mult sânge decât 

inima neantrenată. El nu oboseşte în timpul eforturilor fizice mai mari atât de repede ca muşchiul 

neantrenat şi îşi revine mai repede la situaţia normală, după ce efortul a încetat. 

 În al doilea rând, se ameliorează activitatea plămânilor. În timpul efortului fizic, plămânii 

respiră mai frecvent şi mai amplu, pentru a acoperi necesităţile crescute de oxigen în muşchi. Aşa 

cum inima trebuie antrenată pentru a face faţă eforturilor excesive, prin creşterea puterii de 

contracţie a muşchiului cardiac şi plămânii trebuie antrenaţi să respire mai puternic, să permită o 

ventilaţie mai mare pe unitatea respectivă de timp. Fără acest antrenament nu se pot efectua 

activităţi fizice grele, deoarece plămânii nu pot asigura cantitatea de oxigen crescută 

 Sub aspectul ţinutei corporale şi al dezvoltării aparatului locomotor, exerciţiile fizice 

contribuie din plin la menţinerea unei ţinute corecte a corpului, care favorizează o bună 

funcţionare a tuturor organelor, precum şi o înfăţişare zveltă şi frumoasă. Mişcările corpului 

devin precise, agere şi coordonate, iar forţa de contracţie a muşchilor creşte. 

 Lipsa de mişcare în aer liber, statul pe scaun la birou in fata calculatorului, sau altfel spus 

– sedentarismul – predispune la îngrăşare, ceea ce are un efect dăunător asupra sănătăţii şi duratei 

vieţii active. 

 Nu trebuie să uităm influenţa binefăcătoare a exerciţiilor fizice şi a sportului practicat în 

aer liber (sunt elevi care locuiesc la casa si au posibilitatea sa lucreze exercitiile in aer liber) 

asupra sistemului nervos. În creier, schimbul de substanţe nutritive este mai intens decât în 

celelalte organe. În activitatea sa de coordonare a tuturor proceselor biologice şi psihice, creierul 

consumă o cantitate mult mai mare de oxigen decât inima sau plămânii, organe care sunt mari 

consumatoare de oxigen. În felul acesta putem înţelege sensibilitatea extraordinară a ţesutului 

nervos la lipsa de oxigen, manifestată prin scăderea capacităţii de lucru a creierului şi apariţia 

oboselii premature. 

 Formele cele mai accesibile de exerciţii fizice şi sport: 
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 Gimnastica are ca sarcină fundamentală asigurarea dezvoltării armonioase a organismului, 

formarea unei ţinute corecte şi îmbunătăţirea activităţii marilor funcţii ale organismului 

(respiraţie, circulaţie, termoreglare, metabolismul etc.). 

 Gimnastica practicată acasă sau de preferat în aer liber, stă la baza educaţiei fizice. Ea 

constă în mişcări ale corpului, efectuate astfel pentru a antrena toate grupurile musculare şi toate 

organele corpului. Gimnastica nu trebuie practicată numai de către sportivii de performanţă şi 

nici numai în şcoli, în cadrul orelor de educaţie fizică, ci trebuie să devină un mijloc zilnic de 

întărire a sanătăţii şi de mărire a capacităţii de muncă. 

 Gimnastica de dimineaţă ajută organismul să treacă de la perioada de somn, de 

inactivitate, la una de activitate, asigurând condiţiile cerute pentru ca schimburile de substanţe la 

nivelul celulelor şi organelor să se facă în cel mai bun mod. În exerciţiile de gimnastică de 

dimineaţă se acordă un rol deosebit mişcărilor respiratorii (respiraţie cu expiraţie prelungită) 

pentru a creşte capacitatea de ventilaţie pulmonară. 

 Alergarea de dimineaţă poate substitui gimnastica, fiind chiar mai indicat datorită 

beneficiilor pe care le poate avea pentru activarea funcţiilor practicarea sportului în aer liber. 

 Jocul ca mijloc al educaţiei fizice reprezintă o formă tipică de activitate, fiind un fenomen 

social. Jocurile contribuie la stimularea şi cultivarea relaţiilor de prietenie şi colaborare, a 

iniţiativei şi imaginaţiei creatoare a unui fond complex de priceperi, deprinderi şi calităţi motrice, 

asigură educarea unor atitudini, comportamente, sentimente, însuşiri, deprinderi şi obişnuinţe de 

comportare morală: cinste, perseverenţă, demnitate, modestie, curaj, stăpânire de sine, 

independenţă etc. 

 Este important ca elevii nostri sa cunoasca aceste beneficii, indiferent de vârstă și să 

încerce sa lucreze acasă zilnic, pentru a se relaxa si pentru a se deconecta de la rutina zilnică.  

 Ține de noi profesorii de educație fizică să le amintim mereu cât de importantă e mișcarea 

pentru organismul lor. 
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PRACTICAREA EXERCIȚIILOR FIZICE ORGANIZATE  ÎN OPINIILE ELEVILOR 

DIN JUDEȚUL MARAMUREȘ 

 

Lect.univ. Dr. Sabău Gheorghe 

 Facultatea de Educație Fizică și Sport, 

 Universitatea „Bogdan Vodă” Cluj-Napoca 

 

Rezumat: Prin acest articol ne-am propus ca, pe baza răspunsurilor date de adolescentii 

chestionati, să detaşăm aspectele mai importante ale relaţiei dintre practicarea sportului integrat 

în stilul de viaţă şi percepţia asupra efectelor fizio-psiho-sociale pe care le care se degajă 

respectivul comportament: sănătate, performanţă fizică, relaţiile cu prietenii/colegii, relaţiile cu 

părinţii, rezultatele şcolare, buna dispoziţie, planurile de viitor. Această relaţie evident 

funcţionează şi în sens invers, având un caracter circular. 

 Din cele 300 de chestionare proiectate spre a fi aplicate, au fost aplicate efectiv 282 (din 

diverse motive, elevii nu le-au completat deloc sau aproape deloc, returnând sau reţinând 

formularul), iar dintre cele preluate, 5 au fost completate defectuos sau parţial, fiind astfel 

anulate. În final, au fost validate 277 de chestionare. Datele obţinute au fost analizate şi 

prelucrate statistic cu ajutorul programelor Microsoft Excel şi SPSS.  

Cele trei dimensiuni ale climatului (obiectiv, socio-familial şi motivaţional) în relaţie cu 

educaţia fizică şi sportul pe care le-am urmărit, se configurează destul de clar în rezultatele 

cercetării, fiind evidente mai ales pentru elevii din mediul rural, unde opţiunile de renunţare la 

sport sau de nepracticare a acestuia sunt mai numeroase raportate la populaţia de elevi din rural 

a eşantionului. De asemenea, diferenţele cele mai mari se evidenţiază în relaţia dintre mediul 

familial orientat valoric şi comportamental spre sport şi practicarea sportului de către copii. 

Interpretările care au acoperit cel mai bine rezultatele obţinute au fost teoria motivaţiei, şi teoria 

costuri-beneficii.  

Introducere  
Odată cu generalizarea ideii de sport ca sursă de sănătate, s-a dezvoltat şi o întreagă „industrie 

a activităţilor fizice” care să-i servească pe cei care preţuiesc sănătatea, frumuseţea sau pur şi 

simplu au plăcerea de a practica sport. Poate datorită creşterii în importanţă a acestei industrii, 

corelată cu faptul că toate şcolile au inclus educaţia fizică în curriculă, apar noi tendinţe de 

promovare a rolului activităţilor fizice în dobândirea unei stări bune de sănătate şi în menţinerea 

acesteia. Astfel, se constată o adevărată explozie a interesului pentru profesia de antrenor sau 

profesor de educaţie fizică, precum şi în alte domenii înrudite care se ocupă cu întreţinerea 

corporală (aerobic, masaj, kinetoterapie) 

Prezenta cercetare a fost realizată în perioada octombrie 2021 – decembrie 2021. Am 

construit un eşantion stratificat de tip cluster  selectând mai multe clase de elevi (băieţi şi fete) 

din ciclul gimnazial şi liceal, din mediul urban şi rural, o parte practicanţi de sport în afara orelor 

de educaţie fizică din curricula obligatorie, iar o parte reprezentată de elevi care nu practică în 

mod special un sport înafara orelor de educaţie fizică obligatorii. Am aplicat chestionarele la toţi 

elevii claselor avute în vedere. Tehnica cea mai fezabilă a fost cea indirectă de tip extemporal, 

chestionarele fiind înmânate şi completate la clasă, la începutul orei. Nu am înregistrat refuzuri în 

completarea acestor chestionare.  
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Liceele şi şcolile gimnaziale unde a fost aplicat chestionarul sunt:  

Colegiul Național "Vasile Lucaciu", Colegiul Național Gheorghe Șincai " Baia Mare, Liceul 

Teoretic Petru Rareș, Grup Școlar Borșa, Colegiul Național Mihai Eminescu, Colegiul Economic 

Pintea Viteazul Cavnic, Școala Gimnazială "Avram Iancu", Şcoala Gimnazială "Liviu Rebreanu", 

Școala Gimnazială „Nicolae Steinhardt” Rohia, Școala Gimnazială Recea. 

Obiective. 

Obiectivul general a fost de a contura un tablou al opiniilor legate de practicarea 

activităţilor fizice în rândul elevilor (cu vârste cuprinse între 12-19 ani, înregistrând şi un număr 

foarte mic de elevi care au peste această vârstă – 6 persoane) de gimnaziu şi liceu.  

Ca obiective particulare, s-au vizat:  

- aflarea măsurii în care subiecţii (pe cele opt grupe, dar şi după categorii sociodemografice 

din interiorul fiecărui grup de respondenţi) apreciază efectele sportului în sănătate şi în calitatea 

relaţiilor interumane, pe linia stabilirii şi păstrării prieteniilor prin activităţi sportive. O altă 

corelaţie urmărită aici este  aceea de a afla factorul principal care a influenţat opţiunea 

adolescenţilor pentru sport (practicat organizat/regulat, sau nu). Cele opt categorii de subiecţi 

oferă unele răspunsuri, care, în mod firesc, reflectă posibilităţile, etapa de vârstă, mentalitatea, 

spectrul de preocupări şi interes, posibilităţile şi comportamentele fiecărei categorii - (climatul 

obiectiv şi climatul motivaţional); 

- dacă sunt, şi dacă da, care sunt diferenţele între elevii cu domiciliul în mediul urban (Baia 

Mare, Borșa, Cavnic) şi cel rural (comuna Rohia, comuna Recea,). Aceleaşi diferenţe au fost 

urmărite şi în funcţie de nivelul de educaţie al părinţilor. Analiza şi interpretarea datelor 

urmăreşte şi dacă există o corelaţie pozitivă între practicarea sportului în familia adolescentului 

şi opţiunea acestuia pentru practicarea la rândul lui a unui sport în mod regulat. Pe aceeaşi linie, 

ne interesează dacă există o relaţie între  profesia/educaţia părinţilor şi opţiunea pentru anumite 

sporturi (fotbal, volei, handbal, înot, rugby- cele mai frecvente sporturi) - (climatul socio-

familial); 

Structura generală a populaţiei din eşantionul iniţial este sintetizată mai jos:  

 

Tabel 1. Structura eşantionului de elevi (exprimat în cifre absolute) 

Mediu de 

rezidenţă 

Rural Urban Total  

Categorie 

de vârstă  

Liceu 

 

Gimnaziu 

 

Total Liceu 

 

Gimnaziu 

 

Total  

Educaţie 

fizică 

55 

› 23 M 

› 32 F 

45 

› 15 M 

› 30 F 

100 

› 38 M 

› 62 F 

48 

› 30 M 

› 18 F 

22 

› 4 M 

› 18 F 

70 

› 34 M 

› 36 F 

170 
› 72 M 

› 98 F 

Sport 28 

› 16 M 

› 12 F 

11 

› 7 M 

› 4 F 

39 

› 23 M 

› 16 F 

46 

› 36 M 

› 10 F 

27 

› 20 M 

› 7 F 

73 

› 56 M 

› 17 F 

112 
› 79 M 

› 33 F 

Total 83 56 139 94 49 143 282 
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Tabel 2. Distribuţia elevilor după vârstă şi practicarea unui sport în mod regulat 

 

Vârsta 

În prezent practică vreun sport în mod regulat 
 

Da Nu Total 
 

Persoane % Persoane % Persoane % 

11 ani — — 2 1,3 2 0,7 

12 ani 7 5,9 4 2,5 11 4,0 

13 ani 13 11,0 5 3,1 18 6,5 

14 ani 16 13,6 34 21,4 50 18,1 

15 ani 10 8,5 35 22,0 45 16,2 

16 ani 14 11,9 31 19,5 45 16,2 

17 ani 21 17,8 27 17,0 48 17,3 

18 ani 30 25,4 10 6,3 40 14,4 

19 ani 6 5,1 6 3,8 12 4,3 

20 ani 1 0,8 5 3,1 6 2,2 

Total 118 100% 159 100% 277 100% 

Vârsta medie 15,95 15,63 15,77 
 

Abatere standard 2,10 1,80 1,93 
 

Prag de semnificaţie p=0,17 
 

Tabel 3. Distribuţia elevilor după clasă şi practicarea unui sport în mod regulat 

Clasa 

În prezent practică vreun sport în mod regulat 
 

Da Nu Total 
 

Persoane % Persoane % Persoane % 

a 5-a 1 0,8 — — 1 0,4 

a 6-a 7 5,9 5 3,1 12 4,3 

a 7-a 14 11,9 6 3,8 20 7,2 

a 8-a 21 17,8 53 33,3 74 26,7 

a 9-a 4 3,4 23 14,5 27 9,7 

a 10-a 16 13,6 33 20,8 49 17,7 

a 11-a 23 19,5 20 12,6 43 15,5 

a 12-a 31 26,3 8 5,0 39 14,1 

a 13-a 1 0,8 11 6,9 12 4,3 

Total 118 100% 159 100% 277 100 
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Tabel 4. Distribuţia elevilor după sex şi practicarea unui sport în mod regulat 

 

Sexul elevului 

În prezent practică vreun sport în mod regulat 
 

Da Nu Total 
 

Persoane % Persoane % Persoane % 

Masculin 82 69,5 66 41,5 148 53,4 

Feminin 36 30,5 93 58,5 129 46,6 

Total 118 100% 159 100% 277 100% 

Prag de semnificaţie p=0,000004 
 

 

 

Tabel 5.Distribuţia elevilor după domiciliu şi practicarea unui sport în mod regulat 

Domiciliul actual al 

elevului 

În prezent practică vreun sport în mod regulat 
 

Da Nu Total 
 

Persoane % Persoane % Persoane % 

În mediul urban 80 67,8 64 40,3 144 52,0 

În mediul rural 38 32,2 95 59,7 133 48,0 

Total 118 100% 159 100% 277 100% 

Prag de semnificaţie p=0,000007 
 

 

 

 Tabel 6. Distribuţia elevilor după ocupaţia mamei şi practicarea unui sport în mod regulat 

Ocupaţia mamei 

În prezent practică vreun sport în mod regulat 
 

Da Nu Total 
 

Persoane % Persoane % Persoane % 

Ocupaţie intelectuală 11 9,3 4 2,5 15 5,4 

Ocupaţie medie 41 34,7 33 20,8 74 26,7 

Ocupaţie fizică 34 28,8 53 33,3 87 31,4 

Inactivă 21 17,8 55 34,6 76 27,4 

Decedată sau NR 11 9,3 14 8,8 25 9,0 

Total 118 100% 159 100% 277 100% 

Prag de semnificaţie p=0,001 
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Tabel 7. Distribuţia elevilor după ocupaţia tatălui şi practicarea unui sport în mod regulat 

Ocupaţia tatălui 

În prezent practică vreun sport în mod regulat 
 

Da Nu Total 
 

Persoane % Persoane % Persoane % 

Ocupaţie intelectuală 14 11,9 7 4,4 21 7,6 

Ocupaţie medie 33 28,0 33 20,8 66 23,8 

Ocupaţie fizică 48 40,7 77 48,4 125 45,1 

Inactiv 8 6,8 21 13,2 29 10,5 

Decedat sau NR 15 12,7 21 13,2 36 13,0 

Total 118 100% 159 100% 277 100% 

Prag de semnificaţie p=0,040 
 

Tabel 8. Distribuţia elevilor după ocupaţia părinţilor şi practicarea unui sport în mod 

regulat 

Ocupaţia părinţilor 

În prezent practică vreun sport în mod regulat 
 

Da Nu Total 
 

Persoane % Persoane % Persoane % 

Măcar unul 

intelectual 16 13,6 8 5,0 24 
8,

7 

Măcar unul cu 

ocupaţie medie 47 39,8 45 28,3 92 
33

,2 

Inactivi sau ocupaţii 

fizice 47 39,8 96 60,4 143 
51

,6 

Decedat(ţi) sau NR 8 6,8 10 6,3 18 
6,

5 

Total 118 100% 159 100% 277 
10

0% 

Prag de semnificaţie p=0,003 
 

 

 Prezentarea, analiza şi interpretarea rezultatelor 

Trebuie menţionat pentru început că o parte semnificativă dintre elevii intervievaţi care nu 

sunt la licee cu profil sportiv (42 % dintre aceştia) practică, sau declară că o fac, diverse sporturi 

în mod organizat, în cadrul unor cluburi sau asociaţii sportive. Totuşi, am considerat că opţiunea 

pentru un stil de viaţă care include un program fizic zilnic sau de câteva ori pe săptămână 

legitimează încadrarea acestora la categoria “sportivi”. Deasemenea, cei mai mulţi dintre 

“nesportivi” (consumatorii în special ai orelor de educaţie fizică) declară că au în timpul liber, 

mai mult sau mai puţin regulat, diverse activităţi fizice/sporturi. După cum se poate vedea din 

figura de mai jos, din totalul eşantionului de 282 de elevi, cca 42 % declară că sunt înscrişi într-o 
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instituţie sportivă extraşcolară. Dintre ceilalţi, mai mult de jumătate întreprind activităţi fizice (ca 

formă de joacă, relaxare) înafara orelor de educaţie fizică.          

Se poate vedea din structura eşantionului, faptul că într-un procent semnificativ mai mare, 

mediul urban concentrează mai mulţi elevi în cluburi sportive decât se întâmplă în mediul rural 

(deşi, aşa cum am arătat, elevii din mediul rural aparţin unor comune, dintre care comuna Recea 

este practic o suburbie a municipiului Baia Mare, unde locuiesc şi familii cu copii provenite din 

oraş, care fac zilnic naveta în municipiu). De asemenea, vechimea practicării în mod organizat a 

unui sport este mai mare în medie în mediul urban, situaţie prezentată în tabelul de mai jos.  

Această diferenţiere după medii se adaugă diferenţelor de statut ale familiilor (de unde şi 

posibile efecte asupra stimei de sine şi încrederii în sine a copiilor din mediul rural), precum şi 

situaţiei foarte frecvente în care şcolaritatea părinţilor şi sarcinile specifice mediului rural îşi pun 

amprenta asupra copilului, deopotrivă prin socializare familială şi prin mecanismul comparării 

sociale (Azjen, 1992, cf. Iluţ, 2009). 

Tabel 9. „Sportivii” şi „nesportivii” după mediu şi categorie de vârstă (%) 

Categorie elevi 

Mediul 

Sportivi Nesportivi Total 

Urban liceu 50% 50% 100% 

Rural liceu 30% 70% 100% 

Urban gimnaziu 55% 45% 100% 

Rural gimnaziu 20% 80% 100% 

 

Analizând asocierea dintre profesia / nivelul de educaţie al părinţilor, se poate observa că, 

pe total eşantion, părinţii care au educaţie superioară şi venituri mai mari, au mai mulţi copii 

înscrişi la un sport (cu precădere sporturile mai costisitoare concentrează mai frecvent aceste 

cazuri) în comparaţie cu cei cu studii medii sau inferioare. Astfel, cca 65% dintre copii care 

practică sport în mod organizat au cel puţin un părinte cu studii superioare, după cum reiese din 

profesiile acestora.  

Contrastul cel mai mare se înregistrează în ceea ce priveşte fotbalul: dacă la oraş practică 

fotbal doar 13 elevi din 143 de sportivi, în comunele şi satele investigate fac fotbal 14 elevi  din 

84 de sportivi. Tipurile de sport pe care le practică copiii sunt evident dependente de 

profesia/educaţia părinţilor. Alte jocuri de echipă (handbal, volei, rugby, ) se întâlnesc, aproape 

exclusiv, doar la elevii de la oraş, datorită condiţiilor propice şi facilitării desfăşurării acestora în 

cluburi cu vechime şi prestigiu din Baia Mare.  

Concluzii. 
Datele expuse mai sus creionează în linii mari climatul opinional cu privire la exercițiile 

fizice în rândul adolescenţilor, precum şi rolul pe care acestea le joacă în stilul lor de viaţă, adică:  

 apreciază pozitiv efectele sportului în sănătate şi în calitatea relaţiilor interumane. 

 că există o corelaţie pozitivă între practicarea sportului în familia adolescentului şi opţiunea 

acestuia pentru practicarea la rândul lui a unui sport în mod regulat. 

 procentele mici înregistrate în mediul rural se datorează, probabil, unor factori structural-

instituţionali (baza materială, calitatea şi numărul de profesori calificaţi de educaţie fizică), 

care nu impulsionează practicarea educaţiei fizice într-un mod serios şi profesionist în satele 

şi comunele din ţara noastră, ceea ce slăbeşte automat interesul pentru sport venit pe această 

linie. 
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ACTIVITATEA FIZICĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

                                    

  Prof: Sabou Livia Valentina 

 Club Sportiv Școlar, Zalău 

 

 Activitatea fizică este una din coordonatele 

esențiale ale unei vieți sănătoase. Cu atât mai mult, 

pentru persoanele cu dizabilități, își dovedește 

capacitățile terapeutice, fie că vorbim de sporturi de 

recuperare, de performanță, ori pur și simplu despre 

mișcarea în scopuri recreative. 

Definiţia dizabilităţii: 

  Definiţia dizabilităţii este discutabilă din mai 

multe motive. Abia în secolul trecut a fost folosit 

termenul de "dizabilitate" pentru a se referi la o clasă 

distinctă de oameni. Din punct de vedere istoric, 

cuvântul "dizabilitate" a fost folosit ca un sinonim pentru "incapacitate". Diferite condiţii sunt 

considerate deficienţe: paraplegie, surditate, orbire, diabet, autism, epilepsie, depresie, HIV, etc., 

toate fiind clasificate ca "dizabilităţi". O dizabilitate ar putea fi definită ca o consecinţă a unei 

condiţii care limitează o persoană de a utiliza una sau mai multe dintre abilităţile ei/lui, cum ar fi 

mersul pe jos, vorbirea, văzul, auzul, raţionamentul sau abilităţile de învăţare. Dar aminteşte-ţi că 

nu este întotdeauna uşor să îţi dai seama dacă o persoană are o dizabilitate sau ce tip de 

dizabilitate are. În cazul în care o persoană se comportă “ciudat”, ar trebui să iei întotdeauna în 

considerare faptul că ar putea avea o problemă care nu este evidentă. Încearcă să fi tu însuţi, lasă 

bunul simţ şi prietenia să facă să cadă barierele care pot apărea. Unii oameni consideră că a avea 

o dizabilitate poate merge mai departe decât ceea ce considerăm în mod uzual prin sensul 

termenului în general, spre exemplu: - Dacă eşti timid în comunicare sau nu prea ştii cum să porţi 

o comunicare deschisă cu alte persoane; - Când ai o condiţie care te face să te simţi inconfortabil; 

- Lipsa de cunoştinţe (de exemplu, unii oameni simt că au un handicap în cazul în care nu cunosc 

limba vorbită a ţării/comunităţii pe care o vizitează); - Oboseală sau rezistenţa redusă la efort 

(datorită unor condiţii variate, temporare sau permanente); - Condiţii respiratorii (datorate bolilor 

de inima, astm, emfizem, sensibilitate la mediu or substanţe chimice sau alte simptome provocate 

de stres, efort, sau expunerea la cantităţi mici de praf sau fum, arome şi produse parfumate, 

 Termeni recomandaţi versus de evitat în limbaj 

  În continuare poţi găsi o listă cu termeni care pot fi consideraţi ofensatori pentru 

persoanele cu dizabilităţi, vis-a-vis de limbajul considerat acceptabil/adecvat: Utilizaţi Evitaţi - 

Persoană cu dizabilităţi; - Persoană care se confruntă cu provocări; - handicapat - a avea o 

dizabilitate - a suferi de... este afectat de... este o 

Ex: Ela are o dizabilitate victimă a... - Persoana cu epilepsie, dislexie, schizofrenic epilepticul, 

dislexicul, schizofrenicul ăla... - Alexandru are o deficienţă motorie "Alexandru e şchiop" - 

 Persoană care utilizează scaunul cu rotile; fotoliu rulant Ăla din căruţ, căruţaş - Persoană 

cu deficienţe de auz; - Persoană cu limitare de auz; - ăla surdu’, surdul - Persoana cu deficienţă 

motorie - olog - Persoană cu sindrom Down; - mongol - Persoană cu deficienţe de vedere; - 

 Persoană nevăzătoare; - orbul - Persoană fără dizabilităţi vizibile - normal - Persoană cu 

un handicap de lectură; - cârtiţa word - Persoană cu dizabilităţi mentale sau emoţionale; - 

handicapat mintal - Persoană cu dizabilităţi de învăţare - retardat, imbecil - Persoană care a 

experimentat stres emoţional sau mental; - bolnav psihic - Persoană cu dizabilităţi de sănătate 
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mintală; - bolnav mintal - Persoană cu deficienţe de creştere - pitic - Nu folosiţi niciodată 

cuvântul victimă!!! - este o victimă... - Persoană cu dizabilităţi de vorbire - limbă înnodată, mut - 

Toaletă accesibilă; toaletă pentru persoanele cu dizabilităţi - toaleta pentru handicapaţi - Parcare 

pentru persoanele cu dizabilităţi - parcare pentru handicapaţi - Autobuze adaptate pentru 

persoanele cu dizabilităţi - autobuz pentru handicapaţi 

Cele mai importante beneficii pe care le oferă activitatea fizică persoanelor cu dizabilități 

 Recuperare  

 Sportul este folosit ca terapie complementară, asociată fizioterapiei. De pildă, sporturi  

precum ridicatul greutăților, ori tirul cu arcul ajută la dezvoltarea musculaturii în cazul  

persoanelor paraplegice. Basketul în scaunul cu rotile solicită capacitatea de a lucra în echipă și 

de coordonare. Înotul este poate unul din cele mai folosite sporturi în recuperarea dizabilităților 

fizice, flotabilitatea apei ajutând membrele afectate să se miște mai ușor. 

 Integrare socială 

 Persoanele cu dizabilități au trebuințe speciale și resimt nevoia de independență, 

apartenență la grup și de acceptare în societate. Sportul crează cadrul propice stabilirii de contacte 

între persoane care au aceleași necesități și probleme și ajută la legarea de noi prietenii. 

Interacționând cu alți oameni care se confruntă zilnic cu același tip de dificultăți, persoanele cu 

handicap pot înțelege că nu sunt singuri și își pot împărtăși lesne experiențele. Adesea, persoanele 

cu dizabilități au o stimă de sine scăzută și sunt predispuse la depresie și izolare, însă activitatea 

fizică le poate reda capacitatea de a se simți alorizate. 

 Recreere 
 Activitatea fizică este deconectantă, fiind o modalitate potrivită de petrecere a timpului 

liber. În acest sens, persoanele cu dizabilități, în funcție de natura disfuncției pe care o au, se pot 

bucura fie de sporturi special create pentru ei, precum boccia (joc care presupunere atingerea unei 

ținte cu ajutorul unor mingi), fie de sporturi adaptate, ca darts-ul, basketul în scaun cu rotile, 

aruncarea cu sulița, halterele, fie chiar de sporturi obișnuite, care nu au suferit modificări: tir cu 

arcul, bowling, înot, tenis de masă etc. Așadar, handicapul nu trebuie privit ca o boală sau ca o 

barieră în calea activității fizice, ci doar trebuie indentificate tipurile de sporturi benefice pentru 

fiecare tip de dizabilitate în parte. 

 Dificultatea în cazul persoanelor nevăzătoare constă în rigiditatea mișcărilor și în 

nesiguranța gesturilor, cauzate de teama de a nu se lovi de obiectele din jur sau de posibilitatea de 

a cădea. Totuși, mulți dintre nevăzători dezvoltă un „al șaselea simț”, manifestat printr-o bună 

orientare în spațiu, de aceea, sporturile cele mai potrivite pentru aceștia sunt cele de camp. 

 Nevăzătorii pot experimenta sporturi bazate pe aruncare (de exemplu, aruncatul cu sulița), 

tir cu arcul, pot să practice săriturile în lungime și în înățime sau să alerge. De asemenea, variante 

de luat în seamă sunt și sporturile cu bile și chiar înotul, însă acestea din urmă necesită 

îndrumarea și supravegherea unei alte persoane, atât din rațiuni legate de buna desfășurare a 

jocului, cât și de siguranță. 

 Pot fi practicate și sporturi de echipă, precum goalball-ul, special destinat persoanelor fără 

simțul văzului. Goalball-ul este un sport de interior care se joacă în șase oameni și este bazat pe 

atac și apărare, asemănător, ca principiu, fotbalului. Pentru a se putea orienta în spațiu, marcajele 

sunt prevăzute cu stimuli tactili. De asemenea, pentru ca jucătorii să poată sesiza mișcarea mingii 

în teren, aceasta conține în interior niște clopoței care fac zgomot la fiecare atingere. 

 Beneficiile tuturor aceste activități constau în dezvoltarea capacității de orientare, în 

socializarea cu alte persoane și evitarea unui stil de viață sedentar. 

 Sportul pentru persoanele surde: 

http://www.romedic.ro/depresia
http://www.romedic.ro/sedentarism
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 Persoanele care nu au simțul auzului au dificultăți de a comunica, fapt care le îngreunează 

viața socială. 

 Totuși, persoanele cu deficiențe de auz sunt cele cu cele mai mare grad de participare la 

activități fizice dintre toate categoriile de dizabilități. Un studiu clinic a arătat că din 164 de 

participanți cu deficiențe de auz, 87 dintre ei se percep pe sine ca fiind activi, 49 ca având o 

activitate fizică moderată, în timp ce doar 28 cred despre sine că sunt sedentari. 

 Acestea pot participa la mai toate sporturile obișnuite, fiind însă sfătuite să le evite pe cele 

care necesită o bună comunicare între participanți și un echilibru deosebit. Trebuie avut însă în 

vedere că difcicultățile legate de menținerea echilibrului pot fi îmbunătățite prin practicarea 

asistată de gimnastică, arte marțiale și chiar prin dans.Principalele beneficii ale practicării 

sporturilor de către persoanele sude sunt legate de interacțiunea socială, dar și de spiritul de 

competiție și menținerea unei forme fizice bune. 

 Sugestii de sporturi potrivite: altletism, basket, badminton, bowling, ciclism, handbal, arte 

marțiale, volei, tenis, polo pe apă, fotbal. 

 Sportul în cazul persoanelor cu dizabilități locomotorii 
 Formele de handicap locomotor sunt adesea asociate cu incapacitatea de a practica sport, 

însă în realitate, există o varietate de sporturi care pot fi practicate de persoanele afectate. Iată 

care sunt câteva dintre cele mai la îndemână: 

 Basketul în scaun cu rotile - este unul din cele mai populare sporturi adresate persoanelor 

cu dizabilități locomotorii, indiferent că este vorba de paralizii, distrofii musculare sau amputări 

ale membrelor inferioare. Este renumit pentru capacitatea de a dezvolta spiritul de echipă și 

pentru că favorizează coordonarea și socializarea. 

 Tirul cu arcul - poate fi practicat fără probleme de persoanele aflate în scaun cu rotile 

sau care au dificultăți de deplasare din cauza unor membre amputate sau paralizate. 

 Tenisul de masă - pentru că antrenează în primul rând brațele, tenisul de masă poate fi 

jucat cu ușurință de persoanele cu probleme de deplasare. 

 Înotul - Este singurul sport adresat deopotrivă celor care suferă de distrofii și paralizii, 

sau prezintă amputări. în cazul persoanelor cu membre inferioare amputate, pot fi folosite proteze 

speciale, cu o bună flotabilitate. 

 Pe lângă acestea, se pot practica și sporturi care necesită condiții deosebite, de obicei 

adoptate în cadrul competițiilor paralimpice, precum: ridicatul de greutăți, tirul cu arma, voleiul 

și tenisul în scaun cu rotile. 

 Nu trebuie pierdut din vedere faptul că oricare din aceste sporturi necesită o consultare 

prealabilă cu medicul specialist, pentru a evita incidentele de orice natură, dar și o supraveghere 

permanentă din partea însoțitorilor sau antrenorilor. 
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BENEFICIILE  EXERCIȚIILOR FIZICE ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A 

ELEVULUI. 

 

Prof. Sala Andrada   

Colegiul Național ” Onisifor Ghibu” Oradea  

 

Capacităţiile și abilităţile se dezvoltă într-o ordine care depinde de momentul în care sunt 

solicitate, acestea au propriul lor ritm  biologic de dezvoltare, care trebuie respectat. 

Numai dacă se cunosc etapele evolutive  este posibilă facilitarea dezvoltării capacităţilor 

motrice ale copiilor, prin procese adecvate pentru un anumit moment al evoluţiei acestora. 

Încă din cele mai vechi timpuri, dezvoltarea, instruirea, îngrijirea sănatăţii şi educarea 

copilului au stat în centrul preocupărilor  familiei şi societăţii.  Grija pentru ocrotirea sănătăţii,  de 

asemenea şi pentru asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare a copiilor  constituie o importantă 

problemă de stat. 

 Copilul de azi trebuie pregătit pentru o societate dinamică, în continuă evoluţie, societate 

care cere o anumită configuraţie fizică, intelectuală, morală, civilă, un anumit profil care să 

îmbine în mod armonios, laturile personalităţii sale: un individ sănătos, armonios dezvoltat fizic, 

cu o înaltă calificare, un om cu o gândire creativă, rapidă, cu spirit de iniţiativă, cu capacitate de a 

selecta, sistematiza şi reorganiza informaţiile, de a alege cele mai bune soluţi şi de a decide rapid 

aplicarea lor în practică. 

Se ştie că cel mai potrivit şi de seamă mijloc de dezvoltare a copilului este mişcarea, ceea 

ce impune intesificarea eforturilor în direcţia introducerii ei încă de la cea mai fragedă vârstă. 

În activitatea şcolară din ţara noastră educaţia fizică, ca obiect de învăţământ, beneficiază 

de o tradiţie şi de o experienţă bogată, lărgindu-şi şi perfecţionându-şi continuu conţinutul, în 

funcţie de specificul etapelor de dezvoltare a societăţii noastre. Orientarea acestei activităţi a 

determinat şi ponderea ei în planurile de învăţământ, importanță ce i s-a acordat în procesul de 

instruire şi educare a tinerei generaţii.  

Sunt bine cunoscute influenţele pozitive pe care le au practicarea exerciţiilor fizice şi 

sportului încă de la vârste cât mai fragede. Cunoaşterea propriului corp este indispensabilă pentru 

ca micuţii să poată acţiona şi cerceta pentru a cunoaşte ceea ce este în jurul lor. Toate acestea sunt 

elemnete importante în dezvoltarea inteligenţei,  în dezvoltarea psihologică şi afectivă. Prin 

practicarea unui sport, copilul are ocazia să combine diverse comportamente pe care cu greu le-ar 

fi putut face în alt context.  

În ziua de azi tot mai mulți copii se înfruntă cu probleme tot mai grave în ceea ce privește 

obezitatea, România situându-se pe locul 4 mondial în această problemă, precum și din pricina 

monotoniei frecvent întâlnită, este necesară o  organizare cât mai creativă, atractivă  a timpului 

liber. Apare astfel necesitatea organizării timpului liber constructiv, dinamic, organizare care să 

includă şi practicarea diferitelor forme de exerciții fizice în mod sistematic. 

Exercițiul fizic ar  putea fi definit ca fiind  mijlocul prin care se dezvoltă sau se menține o 

condiție fizică generală bună. El este mijlocul de bază prin care educația fizică își atinge 

obiectivele.   Acesta urmăreşte dezvoltarea armonioasă a organismului, îmbunătăţirea stării de 

sănătate, creşterea indicilor morfo-funcţionali, înarmarea cu cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

motrice cât mai variate, la formarea caracterului şi profilului moral al elevului exprimate prin 

voinţă, curaj,  stăpânire de sine.  



111  

Exercițiul fizic poate fi practicat individual sau îndrumat , acasa sau într-un mediu 

specific, însă cel mai important este nu unde și cum se practică activități fizice ci  ca acestea să 

fie  practicate  în mod constant și conștient.  

În viața de zi cu zi a unui elev este necesar ca exercițiul fizic să aibă un rol important, 

indiferent de forma sau locul unde este practicat. Trebuie conștientizat faptul că foarte mulți copii 

care  duc din păcate  o viață sedentară, acest lucru ne fiind benefic pentru viitorul lor.  

Beneficile practicării exerciților fizice sunt multiple, atât în plan fizic cât și în plan psihic. 

Practicarea sistematică a acestora  este importantă pentru o viață sănățoasă, deoarece pe lângă 

beneficile pe care  le au asupra sistemului musuclar, respirator și osos, atrag după sine și o starea 

de bine.  

Principalele benefici în urma practicări sistematică a  exercițiului fizică de către elevi ar 

fi: menţinerea stării optime de sănătate şi creşterea capacităţii de adaptare la factorii de mediu; 

influenţarea evoluţiei corecte si armonioase a organismului;  dezvoltarea calităţilor motrice de 

bază: viteză, îndemânare, forţă, rezistenţă., consolidarea deprinderilor motrice de bază, care sunt 

solicitate frecvent în acţiuni curente (locomoţie, profesie, gospodărie):  mers, alergare, sărituri, 

aruncare,  prindere;  consolidarea depreinderilor motrice aplicativ-utilitare: echilibru, târâre, 

căţărare, coborâre, escaladare, tracţiune, împingere, transport de obiecte; formarea deprinderilor 

sportive elementare: sunt deprinderi cu structuri simple care aparţin unor probe şi ramuri de sport 

accesibile elevilor din învăţământul primar. Ele au menirea de a-i invita pe copii în practicarea 

unor sporturi.  

Energia este de asemenea un beneficiu a practicării exercițiului fizic.  Deși pe parcurusul 

activităților fizice se consumă energie, acestea produc ulterior și mai multă energie.  Principala 

sursă de dopamină, care este hormonul fericiri , este activitatea fizică. Acest hormon stimultează 

creativitatea, motivația, concentrarea.  

Pe perioada practicării orcărei forme de exrcițiu fizic minte se deconectează de la toți 

factorii de stres, prin urmare, involuntar reușim să înlăturăm puțin gândurile și frustrările 

acumulate, urmând ca ulterior poate acestea  să  fi privite din altă perspectivă.  

Un alt beneficiu ar fi organizarea.  Pentru  a reusi să facă față tutuoror activităților 

obligatori dintr-o zi, elevii trebuie să fie bine organizați, iar daca aceștiă mai și practică o 

activiate fizică, programul lor zilnic se aglomerează deci organizarea corectă a timpului este 

necesară.  

Este  bine cunoscut faptul că un elev care practică sistematic activități fizice, este un copil 

mult mai echilibrat, mult mai organizat.   

Pentru o viață sănătoasă şi echilibrată, este necesară adoptarea unui regim de activitate 

care să îmbine armonios efortul fizic cu cel intelectual, solicitarea cu refacerea, timpul ocupat cu 

timpul liber. 
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EXERCIȚIUL FIZIC ȘI BENEFICIILE ACTIVITĂŢII FIZICE 

ŞI SPORTULUI PENTRU ELEVI 

 

Prof. Seiche Lazăr-Flavius 

Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău 

 

 Domnitorul fanariot, Alexandru Ipsilante, a fost prima autoritate din țara noastră care și- a 

arătat interesul pentru mișcare, pentru educația fizică, pentru ”educația corporală” în școli. 

Mai multe personalități românești au lucrat la bazele educației fizice în școli, dar Spiru Haret a 

fost cel care a reorganizat întreg sistemul de învățământ și a acordat o foarte mare importanță 

sportului. Acesta a introdus oina în școli, gimnastica se preda din clasele primare, dansuri 

naționale, a organizat concursuri de oină, gimnastică, întâlniri ale profesorilor de gimnastică la 

nivel național. 

 Simion Bărnuțiu, marele nostru pedagog, nominalizează câteva mijloace de călire a 

organismului: ”urcatul şi coborâtul, fuga pe întrecute, sărituri în depărtare peste gropi…, întăresc 

pieptul, membrele şi muşchii.” Toate tipurile de jocuri desfăşurate în are liber au drept scop, pe 

lângă călirea organismului, dezvoltarea armonioasă a tuturor grupelor musculare, creşterea 

capacităţii intelectuale, crearea bunei dispoziţii. Sportul exercită o influenţă diversă asupra 

omului, asupra comportamentului său. Mișcarea trebuie să existe în viața zilnică a fiecărui 

individ. Singura mențiune ar fi că trebuie să verificăm înainte starea de sănătate a copilului, 

pentru a nu avea malformații congenitale la inimă, afecțiuni ale pielii sau probleme de ordin 

locomotor (luxații). Sportul aduce beneficii tuturor, fie copil, fie adult. Cei care fac sport sunt mai 

sănătoși, veseli, ambițioși și fericiți. 

 „Exerciţiul fizic reprezintă acţiunea motrică voluntară – compusă din mişcări special 

selecţionate – utilizat în cadrul unui proces educaţional organizat, în scopul realizării unor 

obiective instructiv-educative concrete, în legătură cu educaţia fizică şi cu activitatea sportivă.” 

(Gh. Mitra, Al. Mogoş – Metodica predării educaţiei fizice.) 

 Exerciţiile fizice şi sportul sunt mijloace permanente de păstrare a sănătăţii, de creştere a 

capacităţii de muncă şi de prelungire a duratei vieţii. 

 Ce influenţe au exerciţiile fizice asupra organismului? 

Exerciţiile fizice efectuate regulat supun în mod obligatoriu organismul la mişcare. 

Mişcarea la rândul ei intensifică toate activităţile din organism: circulaţia sângelui în plămâni şi 

în celelalte organe, respiraţia, schimburile de substanţe nutritive la nivelul ţesuturilor, procesele 

de excreţie, de curăţire a sângelui de substanţele vătămătoare rezultate din arderile celulare etc. 

 Lipsa de mişcare îngreunează desfăşurarea normală a proceselor biologice, fapt care se 

răsfrânge negativ asupra stării de sănătate şi de rezistenţă a organismului faţă de agenţii patogeni. 

 Prin mişcare se îmbunătăţeşte nutriţia ţesuturilor şi celulelor, ceea ce duce la creşterea şi 

dezvoltarea organelor, la mărirea capacităţii lor funcţionale. 

În primul rând, se îmbunătăţeşte activitatea inimii. Muşchiul cardiac antrenat prin exerciţii fizice 

regulate şi de o intensitate crescândă, expulzează la fiecare sistolă mai mult sânge decât inima 

neantrenată. El nu oboseşte în timpul eforturilor fizice mai mari atât de repede ca muşchiul 

neantrenat şi îşi revine mai repede la situaţia normală, după ce efortul a încetat. 

 În al doilea rând, se ameliorează activitatea plămânilor. În timpul efortului fizic, plămânii 

respiră mai frecvent şi mai amplu, pentru a acoperi necesităţile crescute de oxigen în muşchi. Aşa 

cum inima trebuie antrenată pentru a face faţă eforturilor excesive, prin creşterea puterii de 

contracţie a muşchiului cardiac şi plămânii trebuie antrenaţi să respire mai puternic, să permită o 

ventilaţie mai mare pe unitatea respectivă de timp. Fără acest antrenament nu se pot efectua 
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activităţi fizice grele, deoarece plămânii nu pot asigura cantitatea de oxigen crescută. Exerciţiile 

fizice în aer liber, ca şi şedinţele speciale de antrenament, în cazul sportivilor, constituie mijloace 

eficiente de pregătire a aparatului respirator pentru noile sarcini la care trebuie supus organismul. 

 Concomitent, prin mişcarea în aer liber se îmbunătăţeşte compoziţia sângelui, creşte 

numărul globulelor roşii, care ajută la transportul oxigenului; creşte şi numărul unor globule albe 

care apără organismul de infecţii. Aşa se explică de ce persoanele care fac mai multă mişcare în 

aer liber, practicând sistematic exerciţiile fizice şi sportul, se îmbolnăvesc rar sau fac forme 

uşoare de boală. 

 Sub aspectul ţinutei corporale şi al dezvoltării aparatului locomotor, exerciţiile fizice 

contribuie din plin la menţinerea unei ţinute corecte a corpului, care favorizează o bună 

funcţionare a tuturor organelor, precum şi o înfăţişare zveltă şi frumoasă. Mişcările corpului 

devin precise, agere şi coordonate, iar forţa de contracţie a muşchilor creşte. 

 Lipsa de mişcare în aer liber, statul pe scaun la școală sau acasă, sau altfel spus – 

sedentarismul – predispune la îngrăşare, ceea ce are un efect dăunător asupra sănătăţii şi duratei 

vieţii active. 

 Nu trebuie să uităm influenţa binefăcătoare a exerciţiilor fizice şi a sportului practicat în 

aer liber asupra sistemului nervos. În creier, schimbul de substanţe nutritive este mai intens decât 

în celelalte organe. În activitatea sa de coordonare a tuturor proceselor biologice şi psihice, 

creierul consumă o cantitate mult mai mare de oxigen decât inima sau plămânii, organe care sunt 

mari consumatoare de oxigen. 

 Formele cele mai accesibile de exerciţii fizice şi sport: 

 Gimnastica are ca sarcină fundamentală asigurarea dezvoltării armonioase a organismului, 

formarea unei ţinute corecte şi îmbunătăţirea activităţii marilor funcţii ale organismului 

(respiraţie, circulaţie, termoreglare, metabolismul etc.). 

 Gimnastica practicată acasă sau de preferat în aer liber, stă la baza educaţiei fizice. Ea 

constă în mişcări ale corpului, efectuate astfel pentru a antrena toate grupurile musculare şi toate 

organele corpului. Gimnastica nu trebuie practicată numai de către sportivii de performanţă şi 

nici numai în şcoli, în cadrul orelor de educaţie fizică, ci trebuie să devină un mijloc zilnic de 

întărire a sănătăţii şi de mărire a capacităţii de muncă. 

 Gimnastica de dimineaţă ajută organismul să treacă de la perioada de somn, de 

inactivitate, la una de activitate, asigurând condiţiile cerute pentru ca schimburile de substanţe la 

nivelul celulelor şi organelor să se facă în cel mai bun mod. În exerciţiile de gimnastică de 

dimineaţă se acordă un rol deosebit mişcărilor respiratorii (respiraţie cu expiraţie prelungită) 

pentru a creşte capacitatea de ventilaţie pulmonară. 

 Alergarea de dimineaţă poate substitui gimnastica, fiind chiar mai indicat datorită 

beneficiilor pe care le poate avea pentru activarea funcţiilor practicarea sportului în aer liber. 

Jocul ca mijloc al educaţiei fizice reprezintă o formă tipică de activitate, fiind un fenomen social. 

Jocurile contribuie la stimularea şi cultivarea relaţiilor de prietenie şi colaborare, a iniţiativei şi 

imaginaţiei creatoare a unui fond complex de priceperi, deprinderi şi calităţi motrice, asigură 

educarea unor atitudini, comportamente, sentimente, însuşiri, deprinderi şi obişnuinţe de 

comportare morală: cinste, perseverenţă, demnitate, modestie, curaj, stăpânire de sine, 

independenţă etc. 

 Sportul este un mijloc prin care se poate ajunge la perfecţionare executării unor anumite 

exerciţii fizice şi la obţinerea unor rezultate maxime în acest sens. Sportul este legat de 

competiţia între diferiţi participanţi, care luptă pentru a fi pe primul loc în obţinerea rezultatelor 

la înot, canotaj, ciclism, patinaj, schi, volei, baschet, fotbal, tenis de masă sau tenis de câmp, 

scrimă etc. 
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 Unele sporturi întăresc musculatura, altele vizează mărirea vitezei de mişcare sau 

combinarea vitezei cu precizia mişcărilor, însă toate dezvoltă organele şi măresc agerimea 

mişcărilor întregului corp, perfecţionează activitatea sistemului nervos şi a funcţiilor lui psihice: 

atenţia, memoria, inteligenţa, voinţa, curajul etc. 

 Fiecare persoană trebuie ca, pe lângă exerciţiile fizice efectuate zilnic, să practice şi un 

sport, chiar dacă nu urmăreşte neapărat obţinerea unor rezultate de mare performanţă. Jogging- 

ul, înotul, voleiul, tenisul etc. sunt sporturi la îndemâna oricui şi cu un rol important în 

reîmprospătarea forţelor organismului, a recreerii lui plăcute, după școală. 

 Drumeţiile în aer liber constituie modul cel mai sănătos de petrecere a timpului liber la 

sfârşit de săptămână, vacanţe, contribuind în mod special la alimentarea sistemului nervos cu 

oxigen şi la refacerea energiei lui, prin buna dispoziţie pe care drumeţia în grup o crează şi o 

menţine. 

Sportul prezintă multiple beneficii, dintre care putem enumera: 

• ne lungește viața și calitatea acesteia; 

• mișcarea ne scapă de grasimi; 

• ne motivează să ne depășim limitele; 

• putem să dormim mai liniștiți; 

• ne ajută să avem încredere în noi înșine. 

Se știe, exercițiile fac minuni asupra trupului, îl fac mai frumos și mai sănătos. Dar, atunci când 

facem mișcare, nu ne lucrăm doar corpul, ci și…creierul! Sportul ne face mai deștepți. Cum? 

 Prin eliberarea de neurotransmițători, care alină durerea fizică și psihică și are ca rezultat 

generarea de noi neuroni. 

Sportul este una dintre puținele modalități descoperite de oamenii de știință de a genera noi 

neuroni.  

 Este bine cunoscut efectul sportului asupra organismului uman, în boli precum Alzheimer 

și Parkinson, asupra cărora sportul are efecte preventive și terapeutice. Sportul este recunoscut și 

pentru capacitatea sa de a trata depresia și de a îmbunătăți memoria. Iată cum, dacă facem sport, 

ne vindecăm și întinerim din toate punctele de vedere! 

 Mișcarea așadar ne face fericiți. Endorfina, substanța chimică cu proprietăți analgezice 

asemănătoare celor ale morfinei, se eliberează la 30 de minute de la momentul în care începem să 

facem sport. Aceasta reduce discomfortul fizic provocat de exercițiu și induce un sentiment de 

bună dispoziție. De aceea, 30 de minute de exerciții fizice pe zi pot contribui la starea noastra de 

sănătate! 

 În funcție de starea dumneavostră de sănătate este recomandabil să vă sfătuiți cu medicul 

curant pentru a stabili gradul de efort pe care aveți voie să-l faceți.  
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BENEFICIILE EXERCIȚIILOR FIZICE ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A 

ELEVULUI 

 

Prof. Severin Irinel-Ioan 

                                                                                       Colegiul Național,,Roman-Vodă” Roman 

 

 Armonia dezvoltării fizice a corpului a preocupat permanent fiinţa umană şi, încă din 

antichitate, a devenit componentă a idealului educaţional în palestrele greceşti 

(KALOSKAGATHON – om frumos şi bun) sau în termele romane (Meni sena in corpore sano - 

Juvenal). Educaţia fizică, ca latură componentă a conceptului general de educaţie, şi-a asumat 

dintotdeauna ca obiectiv prioritar „ASIGURAREA EVOLUŢIEI ARMONIOASE A 

DEZVOLTĂRII FIZICE”, cu precădere, a tinerei generaţii. Un corp armonios dezvoltat asigură 

suportul material optim pentru evoluţia şi manifestarea eficientă a tuturor funcţiilor organismului 

şi dă persoanei un aspect estetic care oferă numeroase avantaje (şi aprecieri) în relaţionarea 

socială. Societatea contemporană, caracterizată de o dezvoltare tehnologică fără precedent, care a 

diminuat ponderea efortului fizic în activităţile cotidiene, a condus omul spre sedentarism care, 

cuplat cu stresul şi supraalimentaţia (definite pe plan mondial ca „pericolul celor trei S”), 

atentează la evoluţia biologică şi psihică a fiinţei umane. De aceea, educaţia fizică, încă de la cea 

mai fragedă vârstă, pe lângă „modelarea” dezvoltării fizice a copiilor, trebuie să-i capaciteze cu 

mijloace, cunoştinţe şi tehnici de acţionare independentă asupra propriului corp, formându-le 

treptat, absolut necesara „ATITUDINE DE RESPONSABILITATE FAŢĂ DE PROPRIA 

SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTARE”, care este, de altfel, una din finalităţile învăţământului actual 

din România. 

 Dezvoltarea fizică corectă și armonioasă. 

 Dezvoltarea fizica corecta și armonioasă reprezintă un obiectiv fundamental al educației 

fizice școlare,cu ponderi si prioritati diferențiate in funcție de particularitățile morfo-functionale 

si psihice ale diferitelor categorii de vârste,cuprinse in ciclurile curriculare. Metodele si 

mijloacele folosite utilizate, prezenta și durata lor în lecții se diferențiază în funcție de cele trei 

grupe evolutive ale elevilor: vârsta școlara mica 6/7-9/10 ani-clasa pregătitoare,clasele I-

IV,vârsta mijlocie 10/11-14/15ani-clasele V-VIII si vârsta mare 15-18/19 ani-clasele IX-XII. 

 In cele ce urmează mă voi referi doar la vârsta mare, acolo unde activez în ciclul liceal.  

Elevii încadrați în această vârstă,datorită particularităților psihice și fizice ale acestora, au fost 

grupați în trei cicluri curriculare: ciclul observare-orientare,clasa a-IX-a;ciclul de 

aprofundare,clasele X-XI;ciclul de specializare,clasa a-XII-a. 

 Diferențele vizibile se constată în privința modificărilor ce se produc între elevii clasei a-

IX-a și cei din restul claselor de liceu. Dezvoltarea parametrilor morfologici(talie-greutate 

corporală) sunt în strânsă legătură cu evoluția maturității sexuale și trecerea de la pubertate la 

adolescență, fapt întâlnit frecvent la clasa a IX-a, unde fetele se apropie de maturitatea sexuala 

deplină, în timp ce băieții prelungesc cu cel puțin un an acest proces. La fete creșterea în înălțime 

este spre sfârșite, în timp ce la băieți aceasta continua încă 2-3 ani, dar intr-un ritm mai lent.  

 Pe plan fizic se constată tendința de afirmare în practicarea diferitelor sporturi, apare 

dorința de confruntare și stabilizare a atitudinilor față de educație fizică. Începând cu clasa a X-a, 

elevii au capacitate crescută de efort și sunt chiar interesați(în special băieții) pentru efectuarea 

exercițiilor cu dificultate crescută. 
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 Doresc să subliniez faptul că în fiecare etapa delimitata cronologic, exista si elevi cu 

diferite profiluri individuale care fac posibile prin excepții evoluții diferențiate ale subiecților. 

Noţiunea de dezvoltare fizică, corectă şi armonioasă include: a) favorizarea proceselor naturale 

de creştere şi dezvoltare a organismului elevilor, care să conducă la evoluţia normală a indicilor 

morfologici şi funcţionali; b) dezvoltarea armonioasă a tonicităţii şi troficităţii tuturor grupelor şi 

lanţurilor musculare; c) creşterea stabilităţii şi mobilităţii articulaţiilor în scopul asigurării funcţiei 

lor complete; d) educarea reflexului de atitudine corectă a corpului (globală şi segmentară), în 

poziţii statice cât şi în mişcare; e) prevenirea instalării unor atitudini deficiente sau a unor 

deficienţe fizice; f) corectarea atitudinilor deficiente şi a deficienţelor fizice de grad uşor. 

 1.Dezvoltarea proporțională a grupelor musculare. 

 Pentru atingerea acestui important obiectiv înca din clasa a IX-a profesorul trebuie să 

desfășoare o importantă muncă de „educație sportiva ” cu elevii, care la rândul lor trebuie să 

conștientizeze necesitatea de a desfășura o activitate conjugata atât la școala cât și în activitatea 

lor independentă pentru dezvoltarea masei musculare. Asigurarea dezoltarii proporționale a 

grupelor musculare se realizează atât prin metode și mijloace specifice creșterii tonicității și 

troficității musculare, cât și prin exersarea celorlalte categorii de conținuturi cu caracter sportiv. 

 In lecția de educație fizică saptamanală această sarcină nu se poate realiza decât in 

proporție de aproximativ 20-25% .Cunoscând această realitate și ținând cont de faptul că 

majoritatea elevilor la această vârstă, în special băieții își doresc să aibă o musculatură 

proeminentă oferă profesorului posibilitatea de ai îndemna să frecventeze după posibilități  unele 

Săli de fitness sau sa efectueze zilnic la domiciliu unele programe cu diferite grade de dificultate 

cuprinzând exerciții libere cu învingerea greutății propriului corp cu diferite obiecte portabile sau 

aparate adecvate particularizate specificului de sex.Oferta profesorului în acest sens se poate 

extinde și în orele opționale și orele de ansamblu sportiv. 

 2.Formarea ținutei corecte și a reflexului de atitudine corporală normală. 

 Formarea ținutei corecte se realizează concomitent cu dezvoltarea calităților fizice și 

formarea deprinderilor motrice. Ținuta corectă se referă în esență la un control asupra întregului 

corp dar în special la redresarea curburilor coloanei vertebrale. Adoptarea unei atitudini corporale 

corecte depinde în mare măsură de adoptarea unei comportament conștient care să ii determine pe 

elevi să sesizeze pericolul instalării deficitiențelor atitudinale și în consecință să persevereze 

pentru redresarea segmentelor corporale. 

 La orele de educație fizică profesorul are datoria de a explica elevilor care sunt 

principalele deficiențe atitudinale cum se pot recunoaște ele și care sunt principalele exerciții 

segmentare recomandabile. 

 Profesorul are datoria de a acționa preventiv prin introducerea în mod constant la lecții a 

exercițiilor pentru tonifierea musculaturii abdominale și cea a spatelui, acestea fiind principalele 

grupe musculare răspunzătoare de adoptarea unei ținute corecte a trunchiului împiedicând astfel 

deviațiile de la normal ale coloanei vertebrale. 

 Elevii trebuie să știe că ori de cate ori au senzația de oboseală musculară ca urmare a 

menținerii prelungite a corpului în poziții asimetrice trebuie neapărat să execute exerciții 

compensatorii. 

Pentru a ușura înțelegerea și executarea corectă a mișcărilor profesorul va întocmi programe de 

exerciții desenate pe care le va înmâna elevilor. 

Formarea reflexului de postură corectă se adoptă de elevi în mod conștient până la automatizarea 

lui. 

 3.Dezvoltarea tonicității și supleții musculare 
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 Prin tonicitate musculară se înțelege menținerea marilor grupe musculare într-o stare de 

încordare optima și totodată estetica favorizând efectuarea cu eficiență a actelor motrice de 

dificultate ușoară-medie. 

 Starea de tonicitate se poate aprecia prin examen somatoscopic realizat de persoane 

avizate, dar și prin autoapreciere privindu-se fiecare în oglindă. Primele semne ale scăderii 

tonusului muscular se constată prin creșterea țesutului adipos și producerea unei „căderi 

inestetice” cu precădere a musculaturii pectorale și abdominale. 

Exercițiile de menținere a tonicității musculare se recomandă a fi asociate cu exercițiile de 

întindere și mobilitate, elemente decisive pentru realizarea supleții musculare. 

 4.Prevenirea, depistarea și corectarea deficienților fizice 

Deficiențele fizice sunt abateri grave de la starea de normalitate a organismului uman și pot fi 

parțiale sau globale. Acestea trebuie corectate de specialiștii în domeniu care vor stabili dacă se 

situează în stadiul de atitudine deficientă sau sunt deformații ale segmentelor. 

 Deficiențele fizice pot fi depistate de părinți, medicul de familie, medicul școlar cât și de 

profesorul de educație fizică. Cu cât acestea vor fi depistate de cât mai timpuriu cu atât șansele de 

corectare a lor sunt mai mari. 

 Deficiențele fizice la vârsta școlară se pot instala la toate segmentele corpului dar mai 

dăunatoare și mai evidente sunt cele ale coloanei vertebrale care conduc la formarea cifozelor, 

scoliozelor și lordozelor.  

 O dată depistate trebuie să se acționeze asupra lor atât la nivelul unitaților școlare prin 

programe special elaborate aplicabile în timpul lecțiilor de educație fizică cât și prin programe 

realizate zilnic la domiciliul elevilor. Exercițiile fizice folosite în acest scop vor urmări 

tonificarea musculaturii regiunii sau segmentului deficient pentru al menține în poziția și 

funcționalitatea sa corectă. 

 Dezvoltarea fizică armonioasă și combaterea și remedierea deficiențelor fizice prin 

realizarea unor programe individuale aplicate în activitatea independentă a elevilor 

 Pentru a aplica această activitate de dezvoltare a activităților motrice este necesar: 

-elevii să conștientizeze necesitatea de aplicare a unui program coerent și în mod continuu 

-profesorul să ofere mai multe exemple de programe și să verifice periodic prin probe de evaluare 

specifice dacă elevii au aplicat programele indicate. 

 Tipuri de programe compuse din exerciții libere și cu diferite materiale sportive specifice 

acestui tip de activitate sunt următoarele: 

a-programul de înviorare; 

b-program pentru dezvoltarea tonicității și troficității musculare; 

c-program pentru dezvoltarea mobilității; 

d-program de exerciții tip aerobic. 

 Efectele benefice asupra organismului prin efectuarea acestor tipuri de programe în timpul 

liber: 

-scăderea în greutate; 

-dispariția celulitei; 

-activizarea circulației sângelui și oxigenarea superioară a creierului; 

-creșterea masei și a tonusului muscular; 

-dezvoltarea calităților motrice a coordonării și a controlului asupra membrelor și a întregului 

corp; 

- dezvoltarea mobilității articulare și a elasticității musculare; 

- dezvoltarea creativității, capacitații de autoorganizare și autoconducere; 

-relaxarea psihică și eliberarea de stres; 
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-instalarea bunei dispoziții. 

 La nivel de liceu elevii acționează de regula pe baza de observație și imitație. Pentru ca 

acest tip de învățare să nu fie mecanic profesorul va chestiona dacă elevii au recepționat corect 

mesajul transmis și au înțeles mecanismul de bază a procedeului tehnic predat. 

 Pentru a realiza o învățare eficientă potrivit disponibilităților de dezvoltare a capacitaților 

motrice generale și specifice, precum și a aptitudinilor individuale elevul trebuie să rezolve 

următoarele: 

-să adopte o atitudine pozitivă față de procesul de instruire materializată prin: bună frecvență, 

motivație adecvată, participare activă și disciplinată la procesul de predare învățare: 

-să depună interes și perseverență in exersare, solicitând clarificări privind înțelegerea deplina a  
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BENEFICIILE EXERCIȚIILOR FIZICE ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASA A 

ELEVULUI 

 
Prof. Strat Lidia 

Școala Gimnazială Nr. 1 Orbeni 

 
 Exercițiile de dezvoltare fizică sunt mișcări naturale și concepute special pentru 

prelucrarea sistematică a grupelor musculare și articulațiilor. 

Exercițiile de dezvoltare fizică armonioasă prezintă următoarele caracteristici: 

- pot fi practicate la orice vârstă indiferent de nivelul de pregătire; 

- prezintă o mare diversitate, practic nelimitată, datorată posibilităților de combinare a 

acțiunilor simple; 

- pot fi concepute sau alese în funcție de scopul urmărit; 

- contribuie la angrenarea funcțională a aparatului locomotor , a sistemului cardio-vascular, 

respirator, nervos; 

- oferă posibilitatea gradării efortului; 

- au o influență selectivă asupra diferitelor grupe musculare, segmnte și articulații; 

 „Exerciţiul fizic reprezintă acţiunea motrică voluntară – compusă din mişcări special 

selecţionate – utilizat în cadrul unui proces educaţional organizat, în scopul realizării unor 

obiective instructiv-educative concrete, în legătură cu educaţia fizică şi cu activitatea sportivă.” 

 Exerciţiile fizice şi sportul sunt mijloace permanente de păstrare a sănătăţii, de creştere a 

capacităţii de muncă şi de prelungire a duratei vieţii. 

 Ce influenţe au exerciţiile fizice asupra organismului? 

 Exerciţiile fizice efectuate regulat supun în mod obligatoriu organismul la mişcare. 

Mişcarea la rândul ei intensifică toate activităţile din organism: circulaţia sângelui în plămâni şi 

în celelalte organe, respiraţia, schimburile de substanţe nutritive la nivelul ţesuturilor, procesele 

de excreţie, de curăţire a sângelui de substanţele vătămătoare rezultate din arderile celulare etc.  

 Lipsa de mişcare îngreunează desfăşurarea normală a proceselor biologice, fapt care se 

răsfrânge negativ asupra stării de sănătate şi de rezistenţă a organismului faţă de agenţii patogeni. 

 Prin mişcare se îmbunătăţeşte nutriţia ţesuturilor şi celulelor, ceea ce duce la creşterea şi 

dezvoltarea organelor, la mărirea capacităţii lor funcţionale.  

În primul rând, se îmbunătăţeşte activitatea inimii. Muşchiul cardiac antrenat prin exerciţii fizice 

regulate şi de o intensitate crescândă, expulzează la fiecare sistolă mai mult sânge decât inima 

neantrenată. El nu oboseşte în timpul eforturilor fizice mai mari atât de repede ca muşchiul 

neantrenat şi îşi revine mai repede la situaţia normală, după ce efortul a încetat.  

În al doilea rând, se ameliorează activitatea plămânilor. În timpul efortului fizic, plămânii respiră 

mai frecvent şi mai amplu, pentru a acoperi necesităţile crescute de oxigen în muşchi.  Aşa 

cum inima trebuie antrenată pentru a face faţă eforturilor excesive, prin creşterea puterii de 

contracţie a muşchiului cardiac şi plămânii trebuie antrenaţi să respire mai puternic, să permită o 

ventilaţie mai mare pe unitatea respectivă de timp. Fără acest antrenament nu se pot efectua 

activităţi fizice grele, deoarece plămânii nu pot asigura cantitatea de oxigen crescută. Exerciţiile 

fizice în aer liber, ca şi şedinţele speciale de antrenament, în cazul sportivilor, constituie mijloace 

eficiente de pregătire a aparatului respirator pentru noile sarcini la care trebuie supus organismul.  

 Concomitent, prin mişcarea în aer liber se îmbunătăţeşte compoziţia sângelui, creşte 

numărul globulelor roşii, care ajută la transportul oxigenului; creşte şi numărul unor globule albe 
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care apără organismul de infecţii. Aşa se explică de ce persoanele care fac mai multă mişcare în 

aer liber, practicând sistematic exerciţiile fizice şi sportul, se îmbolnăvesc rar sau fac forme 

uşoare de boală.  

 Sub aspectul ţinutei corporale şi al dezvoltării aparatului locomotor, exerciţiile fizice 

contribuie din plin la menţinerea unei ţinute corecte a corpului, care favorizează o bună 

funcţionare a tuturor organelor, precum şi o înfăţişare zveltă şi frumoasă. Mişcările corpului 

devin precise, agere şi coordonate, iar forţa de contracţie a muşchilor creşte.  

 Lipsa de mişcare în aer liber, statul pe scaun la școală sau acasă, sau altfel spus – 

sedentarismul – predispune la îngrăşare, ceea ce are un efect dăunător asupra sănătăţii şi duratei 

vieţii active.  

 Nu trebuie să uităm influenţa binefăcătoare a exerciţiilor fizice şi a sportului practicat în 

aer liber asupra sistemului nervos. În creier, schimbul de substanţe nutritive este mai intens decât 

în celelalte organe. În activitatea sa de coordonare a tuturor proceselor biologice şi psihice, 

creierul consumă o cantitate mult mai mare de oxigen decât inima sau plămânii, organe care sunt 

mari consumatoare de oxigen. În felul acesta putem înţelege sensibilitatea extraordinară a 

ţesutului nervos la lipsa de oxigen, manifestată prin scăderea capacităţii de lucru a creierului şi 

apariţia oboselii premature.  

 Asigurarea aerului curat şi a unui flux sporit de oxigen la creier este o condiţie 

fundamentală pentru menţinerea sănătăţii, în mod special la persoanele cu ocupaţii intelectuale 

(profesori, ingineri, psihologi, medici, economişti, contabili etc.), acestea realizându-se prin 

exerciţii fizice şi sport practicate în aer liber. 

Formele cele mai accesibile de exerciţii fizice: Gimnastica are ca sarcină fundamentală asigurarea 

dezvoltării armonioase a organismului, formarea unei ţinute corecte şi îmbunătăţirea activităţii 

marilor funcţii ale organismului (respiraţie, circulaţie, termoreglare, metabolismul etc.).  

 Gimnastica practicată acasă sau de preferat în aer liber, stă la baza educaţiei fizice. Ea 

constă în mişcări ale corpului, efectuate astfel pentru a antrena toate grupurile musculare şi toate 

organele corpului. Gimnastica nu trebuie practicată numai de către sportivii de performanţă şi 

nici numai în şcoli, în cadrul orelor de educaţie fizică, ci trebuie să devină un mijloc zilnic de 

întărire a sănătăţii şi de mărire a capacităţii de muncă. Gimnastica de dimineaţă ajută organismul 

să treacă de la perioada de somn, de inactivitate, la una de activitate, asigurând condiţiile cerute 

pentru ca schimburile de substanţe la nivelul celulelor şi organelor să se facă în cel mai bun mod. 

În exerciţiile de gimnastică de dimineaţă se acordă un rol deosebit mişcărilor respiratorii 

(respiraţie cu expiraţie prelungită) pentru a creşte capacitatea de ventilaţie pulmonară.  

 Alergarea de dimineaţă poate substitui gimnastica, fiind chiar mai indicat datorită 

beneficiilor pe care le poate avea pentru activarea funcţiilor practicarea sportului în aer liber.  

Jocul ca mijloc al educaţiei fizice reprezintă o formă tipică de activitate, fiind un fenomen social. 

Jocurile contribuie la stimularea şi cultivarea relaţiilor de prietenie şi colaborare, a iniţiativei şi 

imaginaţiei creatoare a unui fond complex de priceperi, deprinderi şi calităţi motrice, asigură 

educarea unor atitudini, comportamente, sentimente, însuşiri, deprinderi şi obişnuinţe de 

comportare morală: cinste, perseverenţă, demnitate, modestie, curaj, stăpânire de sine, 

independenţă etc. 
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INTRODUCEREA ÎN GIMNASTICA ACROBATICĂ ȘI DESCRIEREA 

PARTICULARITĂȚII MORFOSOMATICE  ȘI                                                                                                               

FUNCȚIONALE ALE ELEVILOR DIN CICLIL PRIMAR 

 

       Prof. Szilagyi Amalia Iren 

Școala Gimnazială ”Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei 

 

   ”Din timpurile cele mai vechi exercițiile de gimnastică au fost practicate de om cu scopul 

de a-și menține sănătatea și vigoarea fizică, pentru a face față condițiilor de muncă și de viață’’ 

(Băiașu 1972p. 11). 

 Prin gama exercițiilor aplicative: mers, alergare, târâre, aruncare, cățărare, sărituri, 

echilibru etc, gimnastica își împletește începuturile sale cu activitatea obișnuită a omului încă de 

la apariția lui. 

 Gimnastica acrobatică, prin structura specifică a mișcărilor, este considerată ca o 

subdiviziune a gimnasticii sportive. Exercițiile acrobatice se practică în școală în scopul pregătirii 

fizice generale a elevilor. Însușirea exercițiilor acrobatice și executarea lor cu precizie, 

corectitudine și eleganță se obține numai pe baza asigurării prin exercițiile gimnasticii de bază, a 

mobilității generale articulare, a elasticității musculare, în urma unei practicări sistematice și 

continue a acestor exerciții. Elementele acrobatice de bază care constituie conținutul acestor 

exerciții, se împart în elemente statice și dinamice. 

 Exercițiile acrobatice se învață în partea fundamentală a lecției și constituie teme speciale, 

având sarcini introductive bine precizate. Atât în lecțiile de gimnastică de bază, cât și în cele de 

acrobatică și gimnastică sportivă trecerea de la o lecție la alta se realizează în mod continuu, pe 

baza cunoștințelor și a deprinderilor însușite sau formate anterior, datorită exersării prin multiple 

repetări(Mogoș,1966). 

 Practicarea organizată a exercițiilor acrobatice angrenează întreaga musculatură, 

acționând favorabil asupra dezvoltării simțului, echilibrului și orientării în spațiu,contribuind într-

o mare măsură la dezvoltarea tuturor calităților motrice, a îndemânării și stăpânrii de sine. O altă 

caracteristică o constituie spectaculozitatea lor, lucru care explică folosirea lor frecventă în cadrul 

demonstrațiilor sportive de masă și a serbărilor școlare. 

 Deoarece copiii posedă capacitata de a-și însuși de la o vârstă relativ timpurie o mare 

parte din elementele specifice gimnasticii acrobatice, se recomandă predarea ei în cadrul orelor 

de educație fizică. Condițiile pe care le solicită învățarea acestor exerciții sunt minime. Astfel 

piramidele, jocurile acrobatice, întreaga gamă a elementelor acrobatice specifice se pot desfășura 

pe o suprafață netedă fără folosirea unor aparate speciale. Nenumerate exerciții dinamice din 

gimnastica acrobatică se pot efectua cu ajutorul a 1-2 saltele. Avantajele menționate justifică 

includerea exercițiilor acrobatice în programele școlare, începând chiar di primele clase. 

 La această vârstă se vede o creștere accentuată a organismului și o continuă dezvoltare a 

sistemelor și a aparatelor. Din punct de vedere morfologic se menține încă țesutul cartilaginos, 

astfel oasele sunt încă fragile, influențând deformările coloanei vertebrale, cauzate de pozițiile 

defectuoase ale corpului din cauza statului în bancă, la masă. Articulațiile au o mai mare 

mobilitate, fapt ce ușurează exercițiile cu mare amplitudine. Musculatura este elastică, se 

scurtează și se lungește cu multă ușurință în timpul efortului. Se va acorda atenție dezvoltării 

mușchilor spatelui, ai centurii scapulare și abdomenului. Sistemul nervos realizează un salt 

funcțional vizibil. Crește capacitatea de analiză și sinteză, de generalizare și abstracție, de 

imaginație și gândire a copilului.  



122  

 Din punct de vedere funcțional se constată că marele funcțiuni se dezvoltă concomitent cu 

aspectele somatice, organismul are o capacitate de adaptare la efort din ce în ce mai bună. Căile 

respiratorii și toracele sunt înguste, musculatura intercostală insuficient dezvoltată, amplitudinea 

respirației este mică, inspirația și expirația fiind superficiale. Frecvența cardiacă la această vârstă 

este crescută, iar tensiunea arterială scăzută. Biochimismul intern devine mai activ, iar spre 

sfârșitul acestei perioade apar primele modificări în sistemele endocrin și nervos, modificări care 

preced procesele pubertane. Predomină procesele de excitație față de cele de inhibiție, fapt care 

determină o mare receptivitate și ușurință în formarea deprinderilor motrice. Copiilor între vârsta 

de 6-10 ani nu le este frică de efort, lăsându-se atrași cu ușurință în activități gimnastice și 

sportive.  
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DACĂ VREI SĂ TE SIMȚI PLIN DE ENERGIE, TOTUL SE REZUMĂ LA 

ACEST LUCRU: FĂ SPORT  ! 

 Teglaș Sorina-Dorina 

Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou 

 

În zilele noastre, cei mai mulți dintre noi ne confruntăm cu o lipsă cronică de timp, iar 

acest lucru atrage după sine toate tipurile de comportamente dăunătoare organismului precum 

alegerea mâncării de tip fast food, lipsa somnului, mâncatul pe fugă sau în fața ecranelor și lipsa 

de mișcare. Rar se mai găsește timpul pentru a face mișcare, iar dacă avem timp, preferăm să îl 

folosim stând în fața televizoarelor în detrimentul ieșirilor în parc, plimbărilor cu bicicleta sau 

jocurilor copilăriei. De aceea, sportul în școli este vital în vremurile noastre și indicat, ba chiar 

obligatoriu dacă vrem să avem parte de sănătate și o bună funcționare a organismului în general. 

Sportul îmbunătățește performanțele școlare – exercițiile fizice îmbunătățesc procesele cognitive 

și au un efect pozitiv asupra capacității de atenție și memorie, în special în cazul celor care se 

confruntă cu problema deficitului de atenție. 

 Educația fizică disciplinează elevul și îi oferă o anumită structură, un ghidaj, o rigoare 

care creează mai apoi o rutină, și care se transpune și în alte activități datorită mentalității formate 

în acest sens. Dezvoltă motivația, spiritul de echipă, fair play-ul, simțul de apartenență la grup, 

tăria de caracter și deci, o mai bună rezistență psihică, mentală în fața eșecului și o orientare către 

progres. Prin educația fizică din școli se asigură formarea deprinderilor intelectuale și practice 

sau valorilor etice și morale care duc la o mai bună integrare socială a copilului. Sportul crește 

rezistența organismului la viruși și bacterii, îmbunătățind sistemul imunitar. 

Când ești activ, mintea ta este distrasă de la factorii de stres de care te lovești în fiecare zi. 

Exercițiile fizice te vor ajuta să reduci nivelurile hormonilor responsabili cu stresul, iar acest 

lucru îți va fi de folos cu siguranță atunci când vei avea o zi mai proastă. Practicarea unui sport 

este deosebit de importantă. Te ajută extrem de mult la alungarea gândurilor negative și a 

frustrărilor acumulate de-a lungul zilei.  

În același timp, aceste exerciții stimulează producerea de endorfine. Acești potențiatori 

naturali ai bunei-dispoziții sunt cei care pot menține stresul și depresia la un nivel minim. 

Endorfinele sunt cele care te pot ajuta să te simți mai relaxat și mai optimist după un o zi dificilă. 

Totuși, experții sunt de acord că este nevoie de mai multe cercetări în domeniu pentru a 

determina relația dintre sport și depresie. Beneficiile de pe urma activităților fizice nu pot fi, însă, 

trecute cu vederea. 

 Intr-o societate de consum în care timpul este tot mai redus şi în care necesitatea de viteză 

este tot mai mare, populaţia României tinde spre obezitate într-un ritm accelerat, aceasta 

datorându-se unui program alimentar haotic, unui program de muncă prelungit sau accentuat şi 

unui regim alimentar bazat pe fast-food şi pe semipreparate consumate in exces. Aceasta nu 

inseamnă că sportul poate elimina toate aceste efecte nocive pe care le are acest tip de mâncare 

sau regimul haotic dietetic, dar poate elimina suplimentul de calorii.  Dacă este să ne gandim mai 

practic, 7.000 kcal înseamnă un kg exprimat la greutate, dar în altă ordine de idei numărul de kcal 

pe care trebuie sa il consume o persoană în decursul unei zile este de 1.800-2.200 kcal /24 ore şi 

aceasta doar pentru a-şi menţine greutatea şi pentru o bună funcţionare a organismului. 

Dar ce se intamplă dacă consumăm mai mult? Dacă deja avem o greutate mai mare decât 

cea necesară, nu este suficient doar a impune o dietă şi a ne reduce drastic aportul alimentar, totul 

se rezumă la sport. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC30551/
https://www.sfatulmedicului.ro/Obezitatea-la-copii/obezitatea-la-copii-si-sportul_8008
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Printr-o oră de sport echilibrat de intensitate medie se pot consuma între 500 si 2000 de 

kcal într-o singură zi, astfel că sportul poate preveni din tendinţa de îngraşare dar poate da înapoi 

şi supraponderabilitatea. 

O altă statistică arată că sunt persoane care dacă au părinţii ce suferă de obezitate vor avea 

tendinţa si ei sa devină obezi, însă într-un studiu al cercetătorilor britanici se arată că în 67% din 

cazurile care au gena de obezitate în familie, nu s-au îngrăşat dacă au mâncat ponderat dar au 

efectuat şi mişcare fizică, astfel că acest argument al antecedentelor în familie cade o dată ce se 

efectuează zilnic sport. 

Un alt beneficiu major este acela când vorbim despre sport, este cel al imunităţii. 

Exerciţiile fizice întăresc imunitatea în mod constant şi accentuat. De aceea întodeauna imaginea 

unui sportiv este cea a unui om sănătos, adică a unui om care nu răceste atât de uşor, sau care 

dacă răceşte îi trece mai rapid. Efortul fizic şi sportul va spori imunitatea şi va mări vasodilataţia 

care astfel va asigura un aport sanguin tot mai bun şi astfel va întări imunitatea din toate punctele 

de vedere. Daca este sa analizăm vasodilataţia realizată prin sport, mai trebuie vorbit de înca doi 

mari beneficiari: creierul si cordul. Creierul este cel mai mare consumator de glucoza dar si de 

oxigen. Aportul de oxigen adus pe calea sangelui este îmbunătăţit deoarece vasodilataţia va 

asigura un aport tot mai bun de oxigen. 

O persoană sportivă care efectuează mişcări fizice constant va reduce semnificativ riscul 

de boli psihice, şi va îmbunătăţi memoria. Acest aport de oxigen care este adus creierului va 

preveni o serie de patologii cerebrale şi va asigura o foarte bună funcţionare a encefalului. 

Tot în beneficiile sportului se poate rezuma și componenta sistemului respirator, deoarece  

sport  înseamnă în general practicarea unor mișcari fizice în aer liber, și astfel că se asigură un 

aport de oxigen sănătos. Într-o populație în care 33 % sunt fumători, asigurarea oxigenării 

adecvate și inspirării de aer curat într-un aer liber este totodată foarte benefică sistemului 

respirator. 

Tot sportul va conferi un tonus bun și astfel că prin acest tonus ridicat va combate și 

sedentarismul și plictiseala, fapt pentru care se va conferi o stare de spirit mult îmbunătățită 

concomitent cu multe alte beneficii pe care le poate oferi sportul. 

Evoluția societății umane pe parcursul ultimelor decade, a transformat lupta omului contra 

naturii și a omului contra om, dintr-o luptă predominant fizică într-una condusă de intelect, în 

care activitatea motrică este privită ca o metodă de relaxare și chiar un lux și nu ca o cerință de 

bază pentru o viață sănătoasă și longevivă. Educarea tineretului astfel încât proverbul roman 

“Mens sana in corpore sano”  să rămână de actualitate este vitală pentru ca 

generațiile viitoare să trăiască o viață sănătoasă în care evoluția umană să nu ducă înspre 

creșterea în greutate a oamenilor și spre scurtarea duratei de viață, ci spre o viață longevivă și 

echilibrată. Prin educație fizică elevul este învățat să își respecte organismul său și pe a celor din 

jurul său. 

Prin urmarea face sport înseamnă a fii sănătos, a fi motivat şi disciplinat, a vedea şi a 

trăiviaţa la o altă intensitate şi nu în ultimul rând, a conştientiza că sportul este un element 

esenţial în procesul desăvârşirii umane. 

 

SITOGRAFIE 

 

1. www.iteach.ro; 

2.www.kinesisclinic.ro 

3. www.stiintasiinginerie.ro 

 

https://www.sfatulmedicului.ro/Sanatate-prin-sport/aerobicul-un-mod-eficient-de-a-arde-grasimea_1582
https://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/sedentarismul-este-foarte-periculos_11093
http://www.iteach.ro/
http://www.kinesisclinic.ro/
http://www.stiintasiinginerie.ro/


125  

UN MOD SĂNĂTOS DE VIAȚĂ PRIN MIȘCARE 

 

 Temeș Maria 

Liceul Teoretic ,,Ion Agârbiceanu” Jibou 

 

        Activitatea fizică are un rol deosebit de important în dezvoltarea copiilor. Aceasta reprezintă 

o unealtă fiziologică integrată și acceptată de organismul uman fără dificultăți, înscrisă în 

entitatea noastră ca fiinţe active. Organismul se va modela adaptativ, reuşind să îşi 

îmbunătățească performanțele, capacităţile de regenerare, metabolizare, schimbul de substanţe 

gazoase, maximizându-şi potenṭialul cu care este înzestrat încă din naştere, şi care trebuie 

antrenat în atingerea condiției fizice ideale. Acționează într-o manieră benefică organismului aflat 

în perioada de dezvoltare calitativă și cantitativă, în sensul direcțiilor comportamentale, fizice, 

mentale, din punct de vedere al deprinderilor și stilului de viață. 

        Poetul român Juvenal formula celebra frază ,,mens sana in corpore sano” atunci când se 

adresa unui larg auditoriu, cu scopul de a inocula ideea de mişcare în folosul sănătăţii. “Minte 

sănătoasă în corp sănătos” este o realitate indiscutabilă. 

       Celebrul filozof german Shopenhauer spunea: sănătatea nu reprezintă totul dar fără sănătate 

nimic nu contează.(  Juvenal, 10356 BC - Satire X , Shopenhauer – 1788-1860, Danzig 

(actualmente Gdansk) 

        În această eră a calculatorului, a televizorului, precum şi a telefonului mobil, mişcarea şi 

sportul ocupă tot mai puţin din timpul nostru liber. A devenit evident că este necesară o abordare 

diferită din punct de vedere curricular a programei şcolare, astfel încât şcoala să poată schimba o 

mentalitate care se manifestă din ce în ce mai pregnant. Numai prin educaţia şcolară propriu-zisă 

şi prin reorganizarea şi desfăşurarea orelor de educaţie fizică şi sport se poate spera la combaterea 

acestui flagel periculos, numit sedentarism. 

        Educaţia fizică este un proces instructiv-educativ care are ca scop principal creşterea 

capacităţilor de efort şi o dezvoltare fizică armonioasă. 

Simion Bărnuțiu, marele nostru pedagog, nominalizează câteva mijloace de călire a organismului: 

”urcatul şi coborâtul, fuga pe întrecute, sărituri în depărtare peste gropi…, întăresc pieptul, 

membrele şi muşchii.” Toate tipurile de jocuri desfăşurate în aer liber au drept scop, pe lângă 

călirea organismului, dezvoltarea armonioasă a tuturor grupelor musculare, creşterea capacităţii 

intelectuale, crearea bunei dispoziţii. 

        Cei care fac sport sunt mai sănătoși, veseli, ambițioși și fericiți.Exerciţiile fizice şi sportul 

sunt mijloace permanente de păstrare a sănătăţii, de creştere a capacităţii de muncă şi de 

prelungire a duratei vieţii. 

        Exerciţiile fizice efectuate regulat supun în mod obligatoriu organismul la mişcare. Mişcarea 

la rândul ei intensifică toate activităţile din organism: circulaţia sângelui în plămâni şi în celelalte 

organe, respiraţia, schimburile de substanţe nutritive la nivelul ţesuturilor, procesele de excreţie, 

de curăţire a sângelui de substanţele vătămătoare rezultate din arderile celulare etc. 

        Prin mişcare se îmbunătăţeşte nutriţia ţesuturilor şi celulelor, ceea ce duce la creşterea şi 

dezvoltarea organelor, la mărirea capacităţii lor funcţionale. 

în primul rând, se îmbunătăţeşte activitatea inimii. Muşchiul cardiac antrenat prin exerciţii fizice 

regulate şi de o intensitate crescândă, expulzează la fiecare sistolă mai mult sânge decât inima 

neantrenată. El nu oboseşte în timpul eforturilor fizice mai mari atât de repede ca muşchiul 

neantrenat şi îşi revine mai repede la situaţia normală, după ce efortul a încetat. În al doilea rând, 

se ameliorează activitatea plămânilor. În timpul efortului fizic, plămânii respiră mai frecvent şi 

mai amplu, pentru a acoperi necesităţile crescute de oxigen în muşchi. Aşa cum inima trebuie 
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antrenată pentru a face faţă eforturilor excesive, prin creşterea puterii de contracţie a muşchiului 

cardiac şi plămânii trebuie antrenaţi să respire mai puternic, să permită o ventilaţie mai mare pe 

unitatea respectivă de timp. Fără acest antrenament nu se pot efectua activităţi fizice grele, 

deoarece plămânii nu pot asigura cantitatea de oxigen crescută.               

Aşa se explică de ce persoanele care fac mai multă mişcare în aer liber, practicând sistematic 

exerciţiile fizice şi sportul, se îmbolnăvesc rar sau fac forme uşoare de boală. 

           Sub aspectul ţinutei corporale şi al dezvoltării aparatului locomotor, exerciţiile fizice 

contribuie din plin la menţinerea unei ţinute corecte a corpului, care favorizează o bună 

funcţionare a tuturor organelor, precum şi o înfăţişare zveltă şi frumoasă. Mişcările corpului 

devin precise, agere şi coordonate, iar forţa de contracţie a muşchilor creşte. Lipsa de mişcare în 

aer liber, statul pe scaun la școală sau acasă, sau altfel spus – sedentarismul – predispune la 

îngrăşare, ceea ce are un efect dăunător asupra sănătăţii şi duratei vieţii active. 

           Formele cele mai accesibile de exerciţii fizice şi sport: 

           -gimnastica are ca sarcină fundamentală asigurarea dezvoltării armonioase a organismului, 

formarea unei ţinute corecte şi îmbunătăţirea activităţii marilor funcţii ale organismului 

(respiraţie, circulaţie, termoreglare, metabolismul etc. 

           Gimnastica de dimineaţă ajută organismul să treacă de la perioada de somn, de 

inactivitate, la una de activitate, asigurând condiţiile cerute pentru ca schimburile de substanţe la 

nivelul celulelor şi organelor să se facă în cel mai bun mod. În exerciţiile de gimnastică de 

dimineaţă se acordă un rol deosebit mişcărilor respiratorii (respiraţie cu expiraţie prelungită) 

pentru a creşte capacitatea de ventilaţie pulmonară. 

 Unele sporturi întăresc musculatura, altele vizează mărirea vitezei de mişcare sau 

combinarea vitezei cu precizia mişcărilor, însă toate dezvoltă organele şi măresc agerimea 

mişcărilor întregului corp, perfecţionează activitatea sistemului nervos şi a funcţiilor lui psihice: 

atenţia, memoria, inteligenţa, voinţa, curajul etc. 

            Sportul prezintă multiple beneficii, dintre care putem enumera: 

                             • ne lungește viața și calitatea acesteia; 

                             • mișcarea ne scapă de grasimi;  

                             • putem să dormim mai liniștiți;  

                             • ajută la reducerea riscului de boli cornice; 

                             • ajută la sănătatea și memoria creierului; 

                             • ne ajută să avem încredere în noi înșine. 

            Se știe, exercițiile fac minuni asupra trupului, îl fac mai frumos și mai sănătos. Dar, atunci 

când facem mișcare, nu ne lucrăm doar corpul, ci și…creierul! Sportul ne face mai deștepți. 

Cum? Prin eliberarea de neurotransmițători, care alină durerea fizică și psihică și are ca rezultat 

generarea de noi neuroni. 

          Sportul este recunoscut și pentru capacitatea sa de a trata depresia și de a îmbunătăți 

memoria. Mișcarea așadar ne face fericiți. Aceasta reduce discomfortul fizic provocat de 

exercițiu și induce un sentiment de bună dispoziție. 
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BENEFICIUL EXERCIȚIILOR FIZICE ADAPTATE ELEVILOR CU DEFICIENŢĂ DE 

VEDERE 

Prof. Țârle Monica 

Colegiul Național Silvania, Zalău 

 

Motto:“Campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii sunt făcuți din ceea ce au mai adânc 

sădit în ei: o dorință, un vis, o chemare”.                                                    Muhamed Ali                      

 

 Noţiunea de motricitate nu poate fi privită în afara conceptului de mişcare, în general şi 

mişcare biologică în special. Provenit din latinescul “movere”, mişcarea desemnează o ieşire din 

starea de imobilitate, stabilitate, o schimbare a poziţiei corpului în spaţiu, în raport cu unele 

repere fixe. În sens mai larg, mişcarea înglobează toate schimbările şi procesele care au loc în 

organism. Motricitatea se defineşte în dicţionarul explicativ al limbii române ca “o capacitate a 

activităţii nervoase superioare de a trece rapid de la un proces de excitație la altul, de la un 

stereotip dinamic la altul”. Motricitatea reuneşte totalitatea actelor motrice efectuate pentru 

întreţinerea relaţiilor cu mediul social şi natural, inclusiv prin efectuarea deprinderilor specifice 

ramurilor sportive. Toate acestea realizându-se prin contracţia muşchilor scheletici. 

  Pentru a înţelege şi mai bine acest concept este bine să amintim elementele de structură 

ale motricităţii: actul, acţiunea şi activitatea motrică.  

 Actul motric reprezintă elementul de bază al oricărei mişcări, efectuat în scopul adaptării 

imediate sau a construirii de acțiuni motrice şi care se prezintă ca un act reflex, instinctual.   

 Acțiunea motrică este constituită dintr-un sistem de acte motrice prin care se atinge un 

scop imediat singular sau integrat într-o activitate motrică. 

  Activitatea motrică reprezintă nivelul ierarhic superior şi desemnează un ansamblu de 

acțiuni motrice articulate sistemic pe baza unei idei, reguli, forme organizatorice, având drept 

scop adaptarea complexă a organismului pe termen lung. Activitatea se referă la sisteme mai 

complexe de acţiuni, întinse pe o durată mai mare, în scopul realizării unei activităţi eficiente. 

 Deficienţa de vedere. În categoria copiilor cu CES, cei cu deficienţă de vedere constituie 

o populaţie aparte. Termenii utilizaţi pentru categoriile de persoane care prezintă scăderea 

acuităţii vizuale sunt: 

 ambioplie, când acuitatea vizuală este cuprinsă între 0,2 şi 0,1;  

 cecitate (orbire), când acuitatea vizuală este cuprinsă între 0,05 şi incapacitatea de a 

percepe lumina;  

 În funcţie de momentul instalării deficienţei de vedere există următoarele categorii de 

deficienţi: 

 ambliopii – care mai prezintă resturi de vedere;  

 orbii târzii – caracterizaţi de lipsa vederii, deficienţa fiind instalată după vârsta de trei ani; 

orbii congenitali sau orbii propriu-zişi – care nu au beneficiat niciodată de acest simţ sau la care 

orbirea a survenit înainte de vârsta de trei ani, astfel încât ei nu-şi pot aminti reprezentări vizuale 

(forme, culori, mărimi, proporţii). 

 Rolul percepţiei vizuale în desfăşurarea activităţilor motrice. Pentru a înţelege mai bine 

necesitatea adaptării didacticii activităţilor motrice este necesar să evidenţiem care este rolul 

vederii în practica exerciţiilor fizice.  
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 Astfel: - acuitatea vizuală dinamică este cea care răspunde de percepţia vitezei deplasare a 

obiectelor;  

 controlul ocular sau coordonarea vizuală este răspunzătoare pentru vederea binoculară, în 

jocurile sportive sau în activităţi de citit-scris;  

 discriminarea vizuală – presupune recunoaşterea formelor, mărimilor, atât a obiectelor 

utilizate în activităţi motrice, cât şi a celor utilizate la activităţile din clasă;  

 vederea periferică joacă un rol important în anticiparea evenimentelor, copiii cu un câmp 

vizual îngust vor întâmpina dificultăţi în practicarea jocurilor sportive; 

 adâncimea percepţiei – este cea care permite aprecierea formei şi consistenţei obiectelor, 

în funcţie de distanţa de la care sunt percepute;  

 percepţia vizuală – formă – fond – permite focalizarea atenţiei copilului asupra unui 

stimul vizual; lipsa acestei percepţii va îngreuna execuţia actelor motrice cum ar fi prinderea 

mingii, lovirea mingii cu racheta, etc.  

 coordonarea oculo-segmentară (manuală şi podală) constituie de asemenea, factor de 

succes în activităţile motrice; de ea depinde precizia acţiunilor motrice, aprecierea forţei de lovire 

a obiectivelor. 

 Motricitatea scăzută este cea care conduce la apariţia unor atitudini posturale deficiente 

sau deficienţe fizice – cap şi gât aplecate înainte sau înclinate lateral, umeri căzuţi, etc. Tendinţa 

de renunţare la activităţile motrice, în general asociată deficienţelor fizice menţionate conduce la 

apariţia unor tulburări la nivelul sistemelor circulator şi respirator.  

 În plan cognitiv, la nivelul proceselor perceptive ale ambliopilor se constată diminuarea 

impulsului declanşator al percepţiei, ca urmare a faptului că stimulii vizuali, externi sunt sesizaţi 

cu întârziere sau nu sunt întârziaţi. În ceea ce priveşte dezvoltatrea intelectuală a copiilor cu 

deficienţe de vedere, întârzierile în dezvoltarea sunt consecinţa secundară a deficienţei senzoriale, 

datorată în primul rând unui nivel de solicitare necorespunzătoare din punct de vedere 

educaţional. Între procesele psihice, memoria cunoaşte o dezvoltare deosebită, datorită solicitării 

intense. 

  Copiii nevăzători sau slabi văzători folosesc memoria cu scop compensator, susţinând 

cunoaşterea mediului înconjurător şi adaptarea la schimbările lui. O imensă solicitare cunoaşte şi 

atenţia, a cărei stabilitate atinge performanţe deosebite, depăşindu-le adesea pe cele ale copiilor 

normali. O calitate a atenţiei care rămâne sub nivelul mediu este comunicativitatea. Deosebit de 

importantă pentru intervenţia educaţională este cunoaşterea planului socio-afectiv. Se consideră 

că trăsăturile negative ale deficientului vizual sunt în primul rând consecinţa condiţiilor socio-

educative în care s-a dezvoltat, a unei educaţii inadecvate oferite de o persoană cu pregătire 

inadecvată, în sens de necunoaştere sau abordare necorespunzătoare a nevoilor lui. Problemele de 

inadaptare la mediul social sunt consecinţa eşecurilor de comunicare cu ceilalţi, a excluderii de la 

jocurile altor copii, evitării sau izolării lor. Astfel se explică o serie de reacţii de apărare ale 

copilului, manifestate prin stări depresive, nesiguranţă, atitudine inhibată, sau dimpotrivă 

arogantă, insolentă, neîncredere în cei din jur. 

 Pe planul motricităţii globale se înregistrează lipsă de coordonare şi mişcări aritmice.  

Deficienţa de vedere influenţează şi eficienţa pe planul manualităţii, dat fiind faptul că nu se 

poate realiza sau se evită conducerea vizuală a mişcării mâinilor. Încă din primul an de viaţă, 

mişcările nou-născutului orb congenital diferă semnificativ de schema clasică de dezvoltare 

motrică. La vârste mai mari acest retard se ameliorează prin contribuţia feed-back- ului corectiv 

al profesorului, părintelui, ca substitut pentru monitorizarea propriilor mişcări.  
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 Mersul nevăzătorilor este rigid, nesigur, ezitant. Membrele inferioare sunt uşor flexate, 

păşirea se realizează fără rularea labei piciorului, în felul acesta asigurându-se o suprafaţă mai 

mare de contact şi de sprijin.  

 Alergarea se carecterizează printr-un fuleu redus, ritm lent al paşilor, fază de sprijin 

prelungită, etc.  

 În literatura de specialitate se atrage atenţia asupra faptului că nivelul redus de dezvoltare 

a forţei, a capacităţilor coordinative, a echilibrului, lipsa de siguranţă şi precizie în mişcare, 

dificultăţile legate de orientarea în spaţiu, determină la orbi o atitudine de renunţare treptată la 

contactul cu mediul înconjurător prin intermediul mişcării, ceea ce le diminuează şansele de 

adaptare nu numai la universul fizic, ci şi la cerinţele vieţii sociale.  

 În faţa acestor aspecte, intervenţiile educaţionale terbuie să urmărească susţinerea 

procesului de devenire a copilului ambliop sau nevăzător, devenire caracterizată de capacitatea de 

utilizare a forţelor de cunoaştere senzorială şi logico-vertebrală, a instrumentelor intelectuale, 

autonomie personală şi socială, însuşirea unei meserii adecvate. 
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BENEFICIILE EXERCIȚIILOR FIZICE ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A 

ELEVULUI 

 

Prof. Unimătan Paul  

 Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Zalău  

 

 Activitatea fizică are un rol deosebit de important în dezvoltarea copiilor. Aceasta 

reprezintă o unealtă fiziologică integrată și acceptată de organismul uman fără dificultăți, înscrisă 

în entitatea noastră ca ființe active. Organismul se va modela adaptiv, reușind să își 

îmbunătățească performanțele, capacitățile de regenerare, metabolizare, schimbul de substanțe 

gazoase, maximizându-și potențialul  cu care este înzestrat încă din naștere, și care trebuie 

antrenat în atingerea condiției fizice ideale.  Acționează într-o manieră benefică organismului 

aflat în perioada de dezvoltare calitativă și cantitativă, în sensul direcțiilor comportamentale, 

fizice, mentale,  din punct de vedere al deprinderilor și stilului de viață. 

Beneficiile sportului în educație sunt vaste și nu sunt de natură fizică: 

 Te ajută să stai în formă și sănătos. Fundamental, educația fizică poate avea o serie de 

beneficii legate de sănătate asupra oricui, iar copii nu sunt diferiți. Ei sunt pachete de energie 

nesfârșită și educația fizică poate fi o modalitate excelentă de a elibera o parte din ea. Așa cum 

știm exercițiile fizice sunt un mod excelent de a fi mai în formă și de a rămâne sănătos. Pentru 

copii cu metode limitate de a se antrena în afara școlii, orele de educație fizică sunt vitale pentru 

sănătatea lor generală. Acest lucru aduce o îmbunătățire fiecărui aspect al vieții lor. 

 Stimulează stima de sine. Suportul este despre succes, realizare, muncă de echipă și 

competiție prietenoasă. Profesorii de educație fizică sunt antrenați să valorifice competitivitatea 

distractivă și naturală a sportului pentru a-i ajuta pe elevi să se bucure de jocuri împreună în așa 

fel încât ei să facă exerciții fizice, să învețe cum să joace în mod cooperativ și să își dezvolte 

stima de sine. Totul de la mici cuvinte de încurajare de la antrenor până la a marca golul 

câștigător pentru echipa lor, îi poate ajuta pe copii să își construiască încrederea.  

 Reduce stresul. Exercițiile fizice sunt unele dintre cele mai bune alungătoare de stresului. 

Cercetările au arătat cum rămânând activ, poți diminua simptomele stresului. Dacă studiul pentru 

alte materii pune o presiune mare pe copilul tău, educația fizică va fi una dintre cele mai bune 

modalități de a o readuce. Exercițiile fizice elimină endorfine în creier acestea fiind un 

transmițător cheie al simțului bine pentru minte și corp. De asemenea este și un mod bun de a uita 

de problemele externe. Sportul ne focusează minte la cea ce avem atunci de făcut dându-ne voie 

să ne relaxăm și să uităm de alte îngrijorări. 

 Îmbunătățește somnul. După ce toate energia a fost folosită pentru alerga pe terenul de 

sport toată ziua, corpurile și mințile noastre obosesc, după-amiaza. Somnul este o parte vitală 

pentru menținerea sănătății și bunăstării generale și joacă un rol important în starea și 

performanța noastră din timpul zilei. Este cunoscut faptul că somnul reduce stresul și anxietatea, 

ne îmbunătățește starea de spirit și ne sporește abilitatea de a concentra. Cei de la Sleep 

Foundation au găsit o corelație directă între performanțele mai bune la școală și culcatul mai 

devreme sau un somn mai lung. Una dintre cele mai bune modalități prin care copilul tău poate 

primi cât somn are nevoie este print-un număr potrivit de activități le orele de educație fizică. 

 Insuflă Răbdarea, Disciplină și Perseverență. Eșecul este o parte puțin valorică a 

sportului. Este nevoie de perseverență și muncă pentru a avea succes în viață, iar sportul este unul 

dintre vele mai bune canale pentru arăta aceste virtuți. Natura simplistă a sportului, unde există 

câștigători și pierzători identificabili, duce la suișuri și coborâșuri naturale – ceva pentru care 

copii trebuie să fie pregătiți. Sportul este un mod bun de a arăta că munca grea este recompensată. 
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 Perseverența și atitudine de a nu renunța niciodată vor fi necesare pentru a avea succes pe 

toate drumurile vieții. Prin sport, copilul tău va învăța beneficiile muncii în atingerea țelurilor.  

Un copil care începe de mic să practice sportul fără a se lăsa de el va fi mult mai câștigat. Sportul 

ne ajută la mai multe lucruri la care nu neam fi gândit. Cel mai important este să fie practicat în 

timpul copilăriei, adolescenței pentru o dezvoltare armonioasă. 
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EXERCIȚIILE FIZICE REDUCE SEDENTARISMUL DE LA CALCULATOR 

Vetișan Mioara 

Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei 

 

 Importanța și beneficiile sportului  

Practicarea sportului, în corelație cu o alimentație cât de cât atentă, are beneficii mari 

asupra organismului. Un om care are un stil de viață sănătos (sport și alimentație) cu siguranță are 

și mintea, și emoțiile într-o stare mai bună. Sportul te ajută să îți găsești o motivație de a trece 

peste perioade mai grele, te deconectează pentru un moment de la stres și presiune. Sportul te 

unește și conectează cu alți oameni, te face mai frumos, mai vesel, mai relaxat. Practicarea 

sportului te ajută să te odihnești mai bine, să îți petreci timpul făcând în sfârșit ceva care are 

importanță și este benefic (făcând comparație cu statul la televizor, consumul de alcool sau orice 

alte vicii). Numeroase studii au demonstrat sportul ajută la creșterea respectului de sine și 

încrederii în forțele proprii și consolidează calitățile de lider. 

Viețile noastre moderne au fost proiectate astfel încât să ne petrecem o mare parte din 

timp stând jos. Potrivit Organizației Mondiale de Sănătate, aproximativ 3.2 milioane de morți 

sunt atribuite lipsei activității fizice. În medie, ne petrecem cam 9.5 ore din zi stând jos. Stilul 

nostru de viață sedentar e responsabil pentru creșterea riscului de diabet și boli de inimă, precum 

și pentru slăbirea puterii mușchilor și oaselor. Poate cel mai alarmant lucru este faptul că e foarte 

probabil ca nici cei care fac exerciții fizice în mod regulat să nu facă suficientă mișcare pentru a 

contracara efectele devastatoare ale statului jos. 

Sedentarismul este una dintre cele mai mari probleme ale societății moderne în care trăim, 

oricât de paradoxal ar suna. Un astfel de stil de viață este generat, de multe ori, de orele lungi 

petrecute la calculator, iar în contextul pandemiei, acesta poate fi agravat din cauza numărului din 

ce în ce mai mare de oameni care lucrează de acasă. Astfel, mulți dintre noi nu mai parcurgem 

nici măcar drumul de acasă până la serviciu. 

Pe termen lung, lipsa mișcării are efecte devastatoare asupra organismului. O bună parte 

dintre oamenii sedentari ajung să se confrunte cu obezitatea, diabetul sau probleme digestive. Pe 

lângă toate acestea, un astfel de stil de viață duce la afectarea circulației periferice, insuficiență 

venoasă sau varice. 

Dacă vă numărați printre cei care merg încă la birou, una dintre cele mai simple metode 

de a combate efectele negative ale orelor petrecute pe scaun este să mergeți o stație de autobuz pe 

jos la dus și la întors. În cazul în care sunteți nevoiți să lucrați de acasă, trebuie să recunoașteți 

faptul că, de multe ori, singura formă de mișcare pe care o faceți este de pe pat pe canapea și de 

pe canapea în bucătărie. Partea bună a regimului de work from home este faptul că te poți opri 

oricând în mijlocul zilei pentru a face câteva exerciții care să te ajute să îți menții sănătatea.  

Ce trebuie să faci dacă lucrezi opt ore la calculator: 

1. Ridică-te periodic și lucrează din picioare 

Dacă nu ai un birou special proiectat, nu lăsa asta să te oprească. Pune-ți calculatorul pe 

un teanc de cărți, o imprimantă sau chiar un coș de gunoi răsturnat și ridică-te în picioare.  

2. Monitorizează înălțimea ecranului tău 

Fie că șezi sau stai în picioare, partea de sus a ecranului de calculator ar trebui să fie la 

nivelul ochilor tăi, astfel încât să privești în jos doar cu circa 10 grade pentru a vedea ecranul. 

Dacă este mai jos, îți vei mișca capul înspre în jos, ceea ce poate duce la dureri de spate și gât. 

Dacă este mai sus, poate cauza sindromul ochiului uscat. 

https://www.lioton.ro/afectiuni-venoase/ce-este-insuficienta-venoasa?utm_source=IC&utm_medium=kudika_articol&utm_campaign=Lioton_PS_2020
https://www.lioton.ro/afectiuni-venoase/ce-este-insuficienta-venoasa?utm_source=IC&utm_medium=kudika_articol&utm_campaign=Lioton_PS_2020
https://www.lioton.ro/afectiuni-venoase/exercitii-fizice?utm_source=IC&utm_medium=kudika_articol&utm_campaign=Lioton_PS_2020
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3. Imaginează-ți capul tău ca pe o minge de bowling 

Capul tău trebuie aliniat adecvat pentru a evita stresul inutil al gâtului și coloanei 

vertebrale. Evită înclinarea capului spre înainte, în loc de asta ține-l drept, și dacă tot ești la acest 

capitol, practică retracțiile bărbiei, sau cum să faci o bărbie dublă, pentru a ajuta la alinierea 

capului, gâtului și coloanei vertebrale. 

4. Încearcă „tehnica Pomodoro” 

Folosește un cronometru sau folosește-te de o aplicație/program de calculator și setează-

l pentru 25 de minute. În tot acest timp, focalizează-te intens asupra muncii tale. Când se 

declanșează cronometrul, ia-ți cinci minute pentru a merge, a face sărituri sau cu alte cuvinte a-ți 

lua o pauză de muncă. Asta te va ajuta să rămâi productiv simultan cu evitarea suprasolicitării 

abuzive. 

 Concluzia ar fi că sportul ar trebui să fie o parte importantă a vieții. Indiferent de natura 

lui, sportul e foarte importat! Pe scurt: pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de 

minute pe zi! 
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