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ABSTRACT  
Background: A significant percentage of children and adolescents in many European countries 
do not reach recommended levels of physical activity. 
Objectives: Identifying the most important barriers to physical activity experienced by school age 
children. 
Methods: The cohort: 948 pupils aged 7-12 years, selected from 16 schools located in deprived 
urban neighborhoods. We used questionnaires for children, parents and schools. 
Results: Most children (59.28%) engage in, averagely, between 30 and 60 minutes of physical 
activity each day. Only 22.47% of the children respect the recommendation made by the WHO, 
of at least 60 minutes of daily physical activity, and 17.72%  accumulate on average under 30 
minutes of daily physical activity. In terms of physical activity performed in school, 24% of 
students said they were very tired after Physical Education classes. Regarding physical activity 
performed outside the school, most children (67.7%) say they are moving more time and with 
greater frequency during weekends. 
Conclusions: The study revealed a limitation of the pupils’ access to existent school facilities 
outside Physical Education classes.  Too much homework is perceived as a barrier to physical 
activity. Active pupils believe they do better in PE classes at school, learn better, like learning, 
appreciate PE classes more and are less tired compared to sedentary ones. 
Key Words: school, physical activity, children 
 
ASPECTE PRIVIND ROLUL ȘCOLII ÎN NIVELUL ACTIVITĂȚII FIZICE LA COPIII 

DIN ZONE URBANE CU NIVEL SOCIO-ECONOMIC SCĂZUT   
 

REZUMAT 

Introducere: Un procent considerabil de copii şi adolescenţi din multe ţări europene nu 
ating nivelul recomandat de activitate fizică.  
Obiective: Identificarea celor mai importante bariere în activitatea fizică la copiii de 
vârstă școlară. 
Metode: Lot de studiu: 948 de elevi cu vârste cuprinse între 7-12 ani, selectați din 16 
școli situate în cartiere urbane defavorizate. S-au utilizat chestionare adresate copiilor, 

părinților și școlilor. 



Rezultate: Majoritatea copiilor (59.28%) desfăşoară zilnic, în medie, între 30 şi 60 min de 
activitate fizică. Doar 22.47% dintre copiii studiați respectă recomandarea OMS de cel puțin 60 
min de activitate fizică zilnică, iar 17.72%  cumulează zilnic sub 30 min de mișcare. În ceea ce 
privește activitatea fizică desfășurată în cadrul școlii, 24% dintre elevi au precizat că sunt foarte 
obosiţi după ora de educaţie fizică. Referitor la activitatea fizică desfășurată în afara școlii, 
majoritatea copiilor (67.7%) declară că fac mișcare mai mult timp şi cu o frecvenţă mai mare la 
sfârşit de săptămână.  
Concluzii: Studiul a relevat o limitare a accesului elevilor la facilităţile existente în şcoală în 
afara orelor de educaţie fizică. Volumul prea  mare al temelor pentru acasă este perceput ca o 
barieră în calea activității fizice. Elevii activi consideră că se descurcă mai bine la orele de 
educație fizică de la școală, învață mai bine, le place să învețe, le plac orele de educație fizică mai 
mult și sunt mai puțin obosiți comparativ cu elevii inactivi. 
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