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Abordări didactice privind dezvoltarea calității motrice rezistența la elevii din ciclul liceal 

 

Şcoala este o etapă iniţială a educaţiei permanente care trebuie să pregătească elevii în acest 

scop, creând bazele şi metodele autoformării. 

În lecţia de educaţie fizică, care este o disciplină obligatorie, dezvoltarea calităţilor motrice nu  

trebuie să fie impusă, să devină o corvoadă pentru elevi. Educarea calităţilor motrice trebuie să se 

realizeze cu plăcere, elevii nefiind obligaţi să se instruiască numai pentru realizarea conţinuturilor cu 

caracter de obligativitate, ci trebuie să li se creeze cadrul necesar de satisfacere a unor conţinuturi 

opţionale.   

Tema a fost aleasă, având premizele tradiţiei şcolii de a organiza anual 4 concursuri de cross 

şcolar pe ani de liceu. Menţionez că această calitate motrică este prinsă şi-n aria curriculară Educaţie 

fizică şi sport. 

Există o atracţie din partea elevilor pentru dezvoltarea calităţii motrice rezistenţa, fiind 

constituite la nivel de participare la cross pe două nivele de pregătire, atât la băieţi cât şi la fete. 

Aceştia au libertatea de a alege la care grupă participă în funcţie de motivaţia şi posibilităţile 

fiecăruia. Din partea profesorului de educaţie fizică, există o preocupare continuă de a perfecţiona  

metodica pregătirii, în aşa fel ca elevii să atingă cele două componente: cea de sănătate şi cealaltă de 

a i se forma deprinderea pentru alergarea de rezistenţă. 

Importanţa  educaţiei  fizice  şi  implicit  a  dezvoltării  calităţilor  motrice  în  procesul  

general  de  instruire  şi  educare  a  elevilor  este  relevată  şi  de  faptul  că  reprezintă  singurul    

obiect  din  planul de  învăţământ  căruia  îi revine,  în  principal,  rolul  de  a  acţiona  în  domeniul 

dezvoltării  şi  pregătirii  fizice  de  a  stabili  şi  realiza  un  echilibru  corespunzător  între  efortul  

intelectual  şi  cel  fizic –element  de  mare  importanţă  în  creşterea  şi  dezvoltarea  normală  a  

elevilor. 

Dezvoltarea  motricităţii  elevilor,  trebuie  realizată  ca  un  proces  de  continuă  adaptare  a  

organismului  la  cerinţele  mediului  social,  de  trecere  a  posibilităţilor  sale  funcţionale  de  la  un  

nivel  calitativ  inferior,  specific  unei  etape  din  viaţă,  la  altul  superior,  obţinut  şi  ca  efect  al  

practicării  în  mod  organizat  şi  continuu  a  exerciţiilor  fizice, competitiv  al  unor  activităţi, care  

obligă  la  autodepăşire, la  învingerea  greutăţilor,  la  autocunoaştere  – relevă  gama  largă  de  

influenţe pozitive  de care  acestea  dispun.         

În  dezvoltarea  sa,  organismul  suferă  continuu  modificări  cantitative  şi  calitative, 

perfecţionarea  funcţiilor  sale se  realizează,  în  mod  deosebit  în  perioada  de  creştere,  care  

corespunde  vârstei  şcolare. Cele  mai  importante  procese  din  organismele  tinere  sunt  creşterea  

şi  dezvoltarea,  al  căror  principal  stimulent - mişcarea -  este  unanim  recunoscut  astăzi; sub  

acţiunea  organizată  şi  continuă  a  exerciţiului fizic,  procesele  de creştere  şi  dezvoltare  sunt  
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influenţate  pozitiv,  favorizându-se  şi  accelerându-se  mecanismele  de  adaptare  şi  transformare  

ale  principalelor  funcţii  vitale  ale  organismului. 

Efectul  pozitiv  se  răsfrânge  şi asupra  formării  şi  perfecţionării  priceperilor  şi  

deprinderilor  motrice,  dar  mai  ales  asupra  dezvoltării  calităţilor  motrice,  componente  de  bază  

ale  capacităţii  motrice,  laturi  esenţiale  ale  procesului  de  dezvoltare  şi  pregătire  fizică. 

Influenţa  educaţiei  fizice nu  poate  fi  limitată  la  latura  fizică,  biomotrică, deoarece  are  

aceleaşi  efecte  şi  asupra  laturii  spirituale. 

Exersând,  pentru   dezvoltarea  calităţilor  motrice,  printr-o  participare  conştientă,  elevul  

îşi  îmbunătăţeşte  şi  procesele  superioare  ale  activităţii  corticale,  „centrul  de  comandă”  a  

întregii  activităţi  a  organismului. Aşadar,  educaţia  fizică  contribuie  pe  planuri  multiple  la: 

formarea  personalităţii  elevilor,  la  dezvoltarea  proceselor  de  cunoaştere,  la  formarea  

sentimentelor,  la  conturarea  principalelor  trăsături  de  caracter  ale  personalităţii. 

Caracterul  practic  şi  activ  al  activităţilor  desfăşurate  în  cadrul  verigilor  destinate  

educării  calităţilor  motrice,  din  lecţia  de  educaţie  fizică – relaţiile  care  se  creează  între  elevi  

în  timpul  acestora,  încadrarea  într-o  activitate  organizată,  cu  cerinţe  de  muncă,  disciplină,  de  

respectare  a  unor  reguli  de  comportament,  presupune trăirea  unor  sentimente  de  satisfacţie  

pentru  reuşita  acţiunilor.  

Bine  orientate,  activităţile  destinate  dezvoltării  calităţilor  motrice  pot  educa: disciplina  

conştientă,  capacitatea  de  a  pune  în  practică  anumite  priceperi  şi  deprinderi, dezvoltă prin  

repetare, trăsăturile  de  voinţă  şi  de  caracter,  unele  deprinderi  şi  însuşiri  morale,  toate  

îmbogăţind  experienţa  de  viaţă  colectivă  a  elevilor. 

Întărind  sănătatea,  fortificând  organismul  elevilor,  contracarând  efectele  sedentarismului  

şi activităţii  unilaterale,  dezvoltarea  calităţilor  motrice  şi  prin  acestea  educaţia  fizică,   creează  

premise  favorabile  desfăşurării  activităţilor  la  parametrii  optimi  la  celelalte  discipline  din  

planul  de  învăţământ.           

În acest sens, cred că este stimulativ şi binevenit sloganul  „nu contează cât de greu este 

pentru profesor, contează cât de bine este pentru elev”. 
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