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Rezumat 

Competiţiile sportive şcolare au o importanta deosebită pentru elevii cuprinşi în 

aceasta formă de practicare a exerciţiilor fizice, ei beneficiază de o valorificare la cote 

înalte a deprinderilor acumulate în lecţiile de educaţie fizica şi îşi perfecţionează aceste 

deprinderi în modul cel mai bun posibil. Angrenarea elevilor în competiţiile şcolare 

duce la creşterea semnificativă a interesului pentru disciplina educaţie fizica şi sport în 

general, iar pentru ramura sportiva la care participa, în special. Competiţia fortifică 

elevul fizic, intelectual şi emoţional şi îl dezvoltă sub toate aspectele. De asemenea, 

exista şi o componentă socială foarte importantă elevul fiind altfel acceptat, apreciat şi 

încurajat de către mediul social în care evoluează. 

 

 

1. Introducere 

 

Exerciţiul fizic ca şi mijloc specific al educaţiei fizice se regăseşte sub numeroase 

forme  adaptate pentru fiecare nivel de vârsta şi de pregătire. Nivelul superior de 

eficienţă al exerciţiului fizic se obţine atunci când acesta este utilizat sub forma de 

competiţie. 

Competiţia reprezintă forma superioara de practicare a exerciţiilor fizice, locul 

unde individul este în situaţia de a folosi bagajul de deprinderi şi priceperi motrice in 

condiţii variate, de adversitate, de concurenţă şi cu condiţia respectării fair-play-ului, 

solicitarea sa fiind la nivel maxim sau chiar uneori de depăşire a propriilor limite. 
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2.  Influenţe ale competiţiilor sportive şcolare asupra elevilor 

nelegitimaţi la un club sportiv 

 

2.1. Asigurarea cadrului optim pentru exersarea şi consolidarea deprinderilor 

motrice însuşite în lecţia de educaţie fizica. 

 

În timpul lecţiilor de educaţie fizică elevii îşi însuşesc diferitele tipuri de 

deprinderi motrice, urmând calea  firească de formare a acestora. Ultima etapa în 

formarea unei deprinderi este cea a perfecţionării în condiţii variabile, unde elevul 

trebuie sa coopereze cu echipa şi sa găsească soluţii optime în raport cu acţiunile 

jucătorilor din echipa adversa. Pentru ca acesta sa poată participa la un joc de baschet, 

de exemplu, are nevoie de un bagaj mare de deprinderi motrice ce se acumulează în 

timp şi cu un efort susţinut. Valorificarea acestor deprinderi însuşite separat sau prin 

legări de elemente ce se succed logic se face prin joc. Practic jocul în sine reprezintă 

pentru copil scopul şi motivaţia ce a susţinut efortul depus  în perioadele de eforturi 

separate, de acumulări. El nu vede obiectivele relativ ascunse ale educaţiei fizice 

precum „menţinerea unei stării optime de sănătate” sau „favorizarea proceselor de 

creştere”, elevul vede „bucuria” jocului, a reuşitei de a înscrie un punct sau de a câştiga 

un meci. 

In momentul în care un elev ajunge sa se manifeste într-un joc sub forma de 

competiţie, el atinge nivelul superior de valorificare a deprinderilor acumulate şi mai 

mult decât atât el îşi perfecţionează aceste acumulări  la modul cel mai eficient. 

 

2.2.Creşterea interesului pentru disciplina educaţie fizica şi sport în general şi 

pentru ramura sportiva la care participa la competiţii în special. 

Pentru elev faptul ca participa la o competiţie, fie ea şi între clasele de acelaşi 

nivel are o încărcătură emoţională foarte mare, stima sa de sine este la un nivel ridicat, 

implicarea sa în toate activităţile ce preced sau urmează competiţia este activa, dorinţa 

sa de perfecţionare, de obţinere a unor rezultate mai bune, de autodepăşire, creşte 

semnificativ. Elevul se interesează de toate aspectele competiţiei, de la noţiuni de 

regulament, mod de desfăşurare, componența echipelor adverse, pana la echipamentul 

sau tipul de minge cu care se va juca. El intra într-o febra a competiţiei ce îl face sa 

acumuleze numeroase cunoştinţe de specialitate. 

Toata aceasta încărcătură ce însoţeşte competiţia duce în mod semnificativ la 

creşterea interesului pentru ramura sportiva respectiva şi pentru disciplina educaţie 

fizica  şi sport a elevului participant.  
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2.3. Fortificare a dezvoltării fizice, intelectuale şi emoţionale a elevului. 

In timpul competiţiei, elevul este”călit” sub toate aspectele, el depune efort fizic 

şi intelectual având presiunea competiţiei asupra sa, el caută sa îşi îndeplinească intr-

un mod cat mai eficient şi mai vizibil sarcinile ce îi revin, sa îşi aducă o contribuţie cat 

mai mare la succesul echipei sale. El trece prin reuşitele şi nereuşitele proprii şi prin 

cele ale echipei din care face parte. 

2.4. Dezvoltare personala, sociala şi morala. 

Prin selectarea elevului în echipa reprezentativa a școlii în care învaţă, elevul este 

stimulat şi încurajat sa aibă încredere în forţele proprii, el se simte apreciat pentru 

calităţile sale şi îndrăzneşte sa se gândească chiar la o implicare în activitatea sportiva 

de performanta prin înscrierea la un club sportiv.   

Implicarea în competiţiile de la nivelul scolii sau în cele interşcolare are pentru 

elevul respectiv o componenta sociala foarte importanta, el se simte apreciat, încurajat, 

aprobat şi acceptat atât de profesor cat şi de colegii.  Mai mult, statutul sau social atât 

în grupul particular cat şi în cel de la nivelul clasei în care studiază se schimba, el este 

altfel apreciat. 

De asemenea, dezvoltarea morala a elevilor în timpul competiţiilor este 

recunoscută, sportul fiind principala activitate care pune indivizii în condiţii de 

adversitate , de întrecere, cu condiţia respectării atât a regulilor scrise în regulamentul 

de desfăşurare cat şi pe cele nescrise, ale fair-play-ului, elevul fiind pus în mod frecvent 

în situaţia de fi corect, de a oferi adversarului întâietate atunci când este moral sa o aibă, 

deşi dorinţa proprie de a câştiga este la cotele cele mai înalte.  

 

3. Concluzii 

 

Competiţiile sportive şcolare reprezintă pentru elevii nelegitimaţi la un club 

sportiv forma superioara de practicare a exerciţiilor fizice având numeroase influenţe 

benefice asupra acestora: 

- oferă posibilitatea de a perfecţiona, în modul cel mai eficient posibil, 

deprinderile şi priceperile motrice însuşite în lecţiile de educaţie fizică; 

- creşte interesul pentru disciplina educaţie fizica şi sport în general şi 

pentru ramura sportiva la care participa la competiţii în special; 

- fortifică elevul la nivel fizic, intelectual şi emoţional; 

- pune elevul în situaţii diverse ce contribuie la dezvoltarea sa personala, 

socială şi morală. 



 4 

Valenţele benefice ale competiţiilor sportive şcolare sunt incomensurabile şi de 

aceea se impune angrenarea unui număr cat mai mare de elevi. In acest sens este de 

dorit organizarea unor competiţii la nivel de clase unde elevii să poată fi selecţionaţi de 

către colegi în „echipa reprezentativa a clasei” care să concureze cu echipele de la 

clasele paralele de la nivelul şcolii pentru ca mai apoi să concureze cu  echipe de la alte 

instituţii şcolare de la acelaşi nivel de clasă. În acest fel se realizează implicarea unui 

număr mai mare de elevi cu un bagaj de deprinderi şi priceperi motrice cat mai divers.  

 

 


