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CONCEPTUL SPORTULUI PENTRU TOŢI.
Conceptul „Sportul pentru toţi‖ a fost formulat de Consiliul Europei în cadrul eforturilor pentru
dezvoltarea culturii avînd drept scop extinderea binefacerilor sportului în rîndul maselor

largi ale populaţiei.
Punctul de pornire l-a constituit „Declaraţia drepturilor omului― ce stipulează
ideea că fiecare individ poate să se dezvolte fără nici un fel de discriminare,
indiferent de vîrstă , sex , condiţie socială. Particularitatea o reprezintă dreptul egal al
tuturora la folosirea timpului liber în societatea actuală.
Conceptul modern al educaţiei, materializat în tendinţele de acces liber la informare şi
formare continuă, cuprinde firesc şi sfera educaţiei fizice şi sportului, cristalizându-se treptat
în mişcarea «Sportul pentru Toţi» pe toată durata vieţii, care caută să unească dreptul natural
la mişcare al oricărei fiinţe umane cu dreptul social la educaţie permanentă şi universală.
Exercitarea efectivă a acestor drepturi depinde în mod esenţial de posibilităţile oferite
fiecăruia de a-şi dezvolta şi apăra aptitudinile fizice, intelectuale şi morale. Dezvoltarea
modernă a practicilor sportive şi de mişcare este atît de rapidă şi diversă încît se poate spune
că ea a devenit parte integrantă a vieţii noastre. În 1998, Consiliul Europei prin Carta
Educaţiei Fizice a exprimat clar rolul sportului în societate şi educaţie şi relaţia lui cu cultura.
Conceptele de bază prezentate ca idealuri principale rămîn cele ale olimpismului modern:
Dezvoltarea armonioasă a minţii, corpului şi caracterului, plăcerea (bucuria) efortului, rolmodel pozitiv pentru societate, conservarea eticii universale, toleranţă, generozitate, unitate,
prietenie, nondiscriminare, respectul faţă de celălalt.

Conceptele, metodele si mijloacele educaţiei fizice si
sportului cunosc numeroase variante in funcţie de epoca, nivel
de civilizaţie si treapta sociala.
Termenul de sport tinde sa înglobeze toate activitățile de
competiție, fie că au dominantă educativă sau recreativă, fie ca
au o orientare comercială, profesională.
Prima dificultate constă in reprezentarea corecta a noţiunii
de Sport pentru Toţi alături de sportul rezervat elitei.
În general se scot in evidenta laturile pozitive ale sportului
de performantă si se trec cu vederea cele negative:
antrenamentul sever si nemilos, competiţia rigida si de multe
ori incorectă, imperativele politice și financiare ce orientează
sportul spre senzaţional, vedetism, fals amatorism, in goana
după performanţa si reprezentare. Toate acestea elimină încă
din plecare pe cei mai puţin dotaţi sau dispuşi la aceste condiţii,
deci pe majoritatea oamenilor.

In acest context sportul este o activitate specifica de
întrecere, in care se valorifică intensiv formele de practicare a
exerciţiului fizic, în vederea obţinerii de către individ sau
colectiv a perfecționării posibilitatilor morfo-funcționale si
psihice, concretizate in depăşirea adversarului – ―victorie cu
orice preţ‖.
Astfel, sportul a devenit ―lupta pentru glorie şi bani‖, se
îndepărtează de valorile fundamentale ale educaţiei fizice si
sportului - sănătate, educaţie, recreere, socializare. Sportul ca
fenomen social, luat în considerare şi sprijinit de guverne şi
alte ―sfere de interese‖, cu răsunetul său popular, al victoriilor
unor persoane sau echipe ce se confundă cu grupul sau ţara,
are o serie de caracteristici care nu aparţin în totalitate
sportului. Sportul devenit ―luptă pentru glorie şi bani‖, prin
antrenament sever şi nemilos, vedetism şi senzaţional poate
intra în contradicţie cu valorile fundamentale ale educaţiei
fizice, care pune accent pe educaţie, sănătate, dezvoltare,
relaxare, asociere, distracţie.

Lecția nr.2

«Sportul pentru Toţi»
în ţările din occident

Prima aplicare a „Sportului pentru Toţi‖ a fost Campania Americană pentru
Menţinerea Condiţiei Fizice, iniţiata in anul 1956 de Consiliul de Menţinere a Condiţiei
Fizice de pe lîngă Presedenţia SUA. Urmată de Campania TRIMM 1960 în Norvegia,
Campania 4M declanşată în 1962, Programul Finlandez „Kuntouheilu‖ lansat în 1963.
Anii 1970 sunt consideraţi o perioadă de studiu şi aprofundare a ideii «Sportul pentru
Toţi», termenul „«Sportul pentru Toţi»‖ devenind sinonim cu sportul in general.
După anii ’70 asistăm la o creştere spectaculoasa a numărului practicanţilor, la o mare
varietate de forme de practicare si o mare varietate de participanţi.
Trebuie menţionat ca, pana in anul 1990, ―Mişcarea «Sportul pentru Toţi»‖ nu este
caracterizată prin utilizarea unui termen comun. Se foloseşte TRIMM în Norvegia,
Danemarca, Suedia, Japonia: „«Sportul pentru Toţi»‖ in Anglia şi Columbia; „Fitness şi
Sport‖ in SUA; „Come Alive‖ în Noua Zeelandă; „Depotes Para‖ în Spania si Brazilia;
„Zweiten Veg‖ în Germania; „Sport de Masă‖ in ţările din Europa Centrală şi de Est.
In anul 1990 sloganul «Sportul pentru Toţi» şi-a cîstigat dreptul la viată pe plan
mondial şi trebuie să i se recunoască meritul de-a constitui ―cel puţin un limbaj unificator
pentru toate ţările‖.
În Occident, cel puţin la început, sportul s-a dezvoltat pretutindeni fără vreo formă de
intervenţie din partea statului.
Societatea civilă şi-a creat, alături de stat, o zona de responsabilitate independenţa: prin
muncă voluntară şi liberă asociere, ea a oferit sportul, tuturor cetăţenilor, înţelegîndu-le
nevoile şi motivaţiile.
Diversitatea legislaţiilor sportive se explică prin faptul că ele (legislaţiile) se bazează pe o
cultura de tip liberal sau intervenţionist sau pe diverse combinaţii ale acestora.

In statele cu o cultură liberală, activitatea sportivă este considerată că fiind expresia
iniţiativei libere şi autonome a cetăţenilor, recunoscîndu-i-se în acelaşi timp importanţa socială.
Promovarea şi dezvoltarea ei sunt, deci, încredinţate mişcării sportive ca manifestare a societăţii
civile. Rolul recunoscut statutului este acela de a crea condiţiile necesare practicării sportului şi de
a ajuta mişcarea sportivă să-şi dezvolte propria capacitate autonomă de iniţiativă.
In statele “intervenţioniste”, sportul este considerat un serviciu public. Statul işi asumă
răspunderea promovării şi dezvoltării sportului, iar în unele cazuri, în diverse moduri si proporţii,
chiar şi administrarea şi controlul lui - în cadrul obiectivelor propriei politici sportive, sociale si
sanitare. In general, mişcării sportive i se atribuie ca funcţie autonomă doar organizarea
competiţiilor sportive (recunoscute oficial pe plan naţional sau internaţional).
În ţările care au adoptat acest model – Franţa, Spania si Portugalia – legile privitoare la
sport determina cadrul juridic în care poate fi practicat sportul la nivel naţional, prerogativele
statului, rolul asociaţiilor sportive şi domeniile de colaborare dintre ele.
În realitate aceste doua tipuri de organizare a sportului nu sunt chiar atît de divergenţe.
Adesea, cele doua culturi – “liberalismul” si “intervenţionismul” – sunt moderate de
consecinţele pe care le au asupra lor diferitele curente politice ce se succed la conducerea
statului. Ba mai mult, unele elemente şi principii sunt comune ambelor sisteme:
a) voluntariatul si asociaţiile sportive sunt considerate fundamentale pentru promovarea
şi dezvoltarea sportului;
b) este recunoscută autonomia de organizare a activităţii sportive;
c) este general recunoscută necesitatea intervenţiei statului în sport, datorită valorii
sociale a sportului, a resurselor financiare importante necesare pentru promovarea lui, precum şi a
importanţei rolului pe care sportul trebuie să-l joace în cadrul şcolii.
Legislaţia sportivă italiană prezintă unele caracteristici care nu permit integrarea ei în
nici unul dintre cele doua modele (liberal sau intervenţionist). Într-adevăr, nu numai că statul
italian i-a recunoscut Comitetului Naţional Olimpic Italian (CONI) atribuţiile ce-i revin prin
apartenenţa la CIO şi din poziţia sa de vîrf în mişcarea sportivă ca “federaţie a federaţiilor
sportive”, în plus i-a încredinţat în calitate de instituţie publică, sarcina de-a promova si dezvolta

În noile Constituţii ale Greciei, Portugaliei si Spaniei, promulgate după prabușirea regimurilor
dictatoriale din aceste tari, i se apreciază sportului valoarea umana si sociala si i se recunoaşte statutul de
drept cetațenesc (Constituția portugheza).
Tari ca Franţa, Belgia si Luxemburgul - in care promovarea si dezvoltarea activitații sportive fac parte
din obligațiile statului, chiar daca Constituțiile lor nu fac mețiuni – au promulgat legi fundamentale cu
privire la sport.
In Italia, legea de baza a sportului s-a născut din voinţa legiuitorului de a delega funcţiile statului in
materie de sport unei organizaţii publice, CONI.
In tarile de cultura liberala si unde sportul se practica pe scara larga - Marea Britanie, Suedia, Olanda
si Norvegia, nu exista o lege de baza a sportului intrucît, printre altele, nu exista nici o repartizare a sarcinilor
intre stat si mişcarea sportiva.
Diversele modele de legislaţie sportive au fost puternic influenţate de procesul de descentralizare
administrativa din unele tari din Europa.
In general funcţiile legislative si administrative privind participarea sportiva cu larga difuzare sociala
revin organismelor publice descentralizate, in timp ce statul central iși rezervă locul de a decide si coordona
politica sportului de perfornmanța si a activităților sportive la nivel naţional si internaţional.
In Europa occidentala, relaţia dintre stat si mişcarea sportiva se manifesta in mod diferit pentru ca
―liberalismul‖ si ―intervenţionismul‖, in funcţie de intensitatea cu care s-au manifestat au dat naştere la forme
de colaborare variate, indiferent daca aceasta colaborare este instituționalizată sau nu.
La nivel central, responsabilitatea pentru sport poate fi încredinţată unor ministere ale sportului (în
puține țări), consiliilor speciale cu funcţii similare celor ale ministerelor sau altor ministere care se ocupa de
sport sub diverse aspecte.
La nivel guvernamental central, foarte puţine tari au ministere ale sportului (Franţa, Luxemburg,
Turcia).

In Spania, Consiliul Superior al Statului are funcţii similare celor ale unui
minister, intrucît exercita responsabilitățiile statului in domeniul sportului.
In alte tari, sportul tine de resortul ministerelor Educaţiei si Culturii, in cadrul
unor secţiuni speciale in care sprijinul statului este semnificativ (Finlanda, Grecia,
Portugalia).
Exista tari in care sportul este o responsabilitate ministeriala, dar numai in ceea
ce priveşte formularea politicii generale (Danemarca, Irlanda, Suedia).
Descentralizarea statului a obligat mişcarea sportiva din diferite tari la
descentralizarea propriei structuri organizatorice.
Desigur, formele in care are loc aceasta descentralizare sunt foarte variate :
problemele si responsabilitățile sportive sunt împarțite în ―naţionale‖ si ―regionale‖, sau
se crează federații în diferite zone, ele regrupîndu-se la nivel naţional; sau, in fine,
organele naţionale au filiale locale.

Lecția nr.3
Tema:
Noţiunea sportului
pentru toţi.
Sport – sănătate –
producţie.

Noţiunea sportului pentru toţi.
Dezvoltarea fizică şi spirituală, nivelul înalt al sănătăţii umane constituie un garant al îmbunătăţirii
situaţiei demografice şi păstrării fondului genetic naţional.
Fără elaborarea unui sistem naţional al activităţilor fizice pe perioada vieţii, este imposibilă realizarea aptitudinilor
înnăscute ale omului. În acest context, elaborarea Programului naţional "Cultura fizică şi «Sportul pentru Toţi»"
prevede:
a) înfiinţarea asociaţiilor sportive "Cultura fizică şi «Sportul pentru Toţi»" în toate raioanele şi
municipiile ţării;
b) dezvoltarea şi susţinerea practicării continue a activităţilor fizice şi sportive sub îndrumarea
autorităţilor administraţiei publice locale, cu prioritate în mediul rural;
c) asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii fizice a cetăţenilor de-a lungul vieţii. Se va
urmări asigurarea, prin activitatea fizică, a menţinerii unei stări de sănătate optime, în special pentru cetăţenii de
vîrstă reproductivă şi femeile însărcinate. La copiii cu vîrsta între 0 şi 3 ani se va urmări stimularea mişcărilor fizice
naturale, la cei de vîrstă preşcolară - activităţile motrice reieşind din particularităţile lor morfologice, anatomice şi
psihologice de vîrstă, iar la cei din categoriile elevi şi tineret studios - dezvoltarea şi pregătirea fizică armonioasă;
d)asigurarea pregătirii fizice, recreaţiei tuturor angajaţilor întreprinderilor şi organizaţiilor, indiferent de
forma de proprietate.
Pentru persoanele în etate, unul din cel mai numeros grup al populaţiei din Moldova, practicarea culturii
fizice şi a sportului este importantă pentru menţinerea interesului faţă de viaţă, întremarea şi fortificarea sănătăţii,
prelungirea activităţii de creaţie. Pentru acest grup social, activităţile orientate spre formarea şi consolidarea modului
sănătos de viaţă vor cuprinde următoarele:
a)
crearea programelor speciale de întremare şi fortificare a sănătăţii;
b)
folosirea sălilor sportive ale instituţiilor de învăţămînt, colectivelor de
muncă, a celor din zonele de locuit, pentru practicarea culturii fizice şi a sportului de către persoanele în etate;
c)
înfiinţarea unui sistem competiţional sportiv pentru veterani;
d)
elaborarea, de comun acord cu organele de asigurare socială şi sănătate, a unui program de
acţiuni avînd ca scop antrenarea persoanelor în etate la practicarea culturii fizice şi a sportului.

Sport – sănătate – producţie.
Structurile de specialitate ale statutului nostru, plecînd de la cunoaşterea profundă a
realităţii economice, social-politice şi culturale specifice ţării noastre, acordă educaţiei fizice şi
sportului un rol tot mai important în formarea multilaterală a omului societăţii socialiste.
În spiritul umanismului contemporan ce caracterizează întreaga politică a partidului şi
statului nostru, în cadrul programului general de dezvoltare economică şi socială a ţării, de
ridicare a gradului de civilizaţie şi cultură — ţelul suprem, esenţa însăşi a orînduirii noastre — se
asigură bunăstarea şi fericirea omului, progresul material şi spiritual al întregului popor. Aceasta
constituie chezăşia fermă a condiţiilor tot mai bune ce se creează în societatea noastră tuturor
cetăţenilor patriei pentru a duce o viaţă mai bună şi civilizată.
În acest scop, societatea alocă o parte importantă din mijloacele sale materiale pentru înfăptuirea
unui complex de măsuri economice, sociale, culturale, care să conducă la dezvoltarea şi întărirea
continuă a sănătăţii populaţiei, la valorificarea factorilor naturali — apa, aerul, soarele — şi a
mişcării pentru consolidarea acesteia, călirea organismului uman, prevenirea şi combaterea
cauzelor îmbolnăvirilor, menţinerea crescută a capacităţii de muncă şi prelungirea duratei active a
vieţii omului.
Unul dintre mijloacele dovedite cu mare eficienţă în menţinerea stării de sănătate şi fortificarea
organismului este exerciţiul fizic practicat în diversele forme ale educaţiei fizice, turismului şi
sportului. Rolul şi locul exerciţiului fizic în contextul regimului de viaţă şi de muncă moderne
este relevat pe plan mondial şi stă în atenţia specialiştilor, medicilor şi organizaţiilor chemate să
vegheze la starea de sănătate a oamenilor.

Revoluţia ştiinţifică şi tehnică contemporană a influenţat profund modul nostru de a gîndi şi de a
trăi. Industrializarea, progresul tehnic accelerat, urbanizarea, creşterea impetuoasă a proceselor economice şi
social-culturale modifică simţitor modul de viaţă şi de muncă al oamenilor. În zilele noastre, alături de
binefăcătoarele daruri oferite de evoluţia tehnicii şi de avantajele unei vieţi civilizate (creşterea nivelului de
trai, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi de igienă, a confortului etc), se afirmă şi factori cu consecinţe şi
inîluenţe care acţionează negativ asupra sănătăţii.
Modernizarea progresivă a producţiei prin creşterea la un înalt grad a automatizării şi mecanizării,
precum şi mijloacele multiple cu un grad de comoditate pe care viaţa şi confortul secolului nostru le pun la
dispoziţia omului, îl eliberează tot mai mult de efortul fizic, dar îi solicită, în schimb, un mare consum al
resurselor intelectuale. o suprasolicitare nervoasă. Atît manca sedentară, cît şi inactivitatea fizică continuă
frecvent şi în timpul liber, ca urmare a comodităţii în care mulţi se complac, îndepărtează omul de sursele
naturale ale menţinerii sănătăţii. de natură, de mişcare, de activitatea fizică — factori esenţiali pentru
întreţinerea vieţii şi a unei dezvoltări armonioase.
- Exerciţiul fizic are asupra corpului şi mai ales asupra aparatului locomotor importante influenţe
morfo-genetice şi fiziologice, primele determinînd forma şi structura corporală, iar celelalte funcţionalitatea
sistemelor organice.
- Efortul fizic activizează funcţiile nutritive ale organismului. Sub influenţa exerciţiilor fizice,
circulaţia sîngelui în abdomen este mai activă ; glandele digestive secretă cantităţi mai mari de substanţe
necesare prelucrării alimentelor ; reglarea proceselor mecanice şi chimice din stomac şi intestin se
îmbunătăţeşte simţitor.
- Exerciţiile fizice stimulează procesele de nutriţie, activizează metabolismul (transformările)
tuturor substanţelor energetice. în timpul efortului, musculatura — considerată ca principalul organ al
metabolismului — angrenează pînă la 90—95% din procesele metabolice.
- Exerciţiul fizic influenţează în acelaşi timp atît sistemul nervos cît şi viaţa psihică a omului.

- Exerciţiul fizic influenţează în acelaşi timp atît sistemul nervos cît şi viaţa psihică a
omului.
- Efortul fizic bine condus stimulează activitatea intelectuală. Cele mai multe exerciţii
fizice se însoţesc de stări emoţionale, care imprimă caractere pozitive şi bună dispoziţie asupra
întregii stări psihice ; în acest fel se contribuie la întărirea caracterului şi perfecţionarea
personalităţii.
- Exerciţiul fizic generează şi efecte cu caracter profilactic (preventiv) şi terapeutic,
datorită influenţelor favorabile pe care le are asupra diverselor aparate şi sisteme ale
organismului.
Aşadar, la toate vîrstele exerciţiile fizice şi sportul practicate sistematic perfecţionează
deprinderile de mişcare, îmbogăţesc aptitudinile, măresc randamentul activităţii fizice şi
intelectuale, călesc organismul. Forţa, rezistenţa, îndemînarea reprezintă calităţi motrice şi cerinţe
de seamă în foarte multe profesii şi chiar în viaţă, ele dezvoîtîndu-se prin practicarea exerciţiilor
fizice şi sportului.
Un program de exerciţii fizice şi de mişcare, adaptat fiecărei vîrste şi practicat raţional,
după o metodă bine precizată şi cu regularitate, zi de zi, este o chestiune de voinţă, de
autodisciplină, de educaţie, care contribuie la asigurarea funcţionării normale a tuturor organelor
şi sistemelor corpului, aducînd armonie în funcţiile organismului o întărire fiziologică şi o
creştere a capacităţii de luptă împotriva îmbolnăvirilor.
În acest context, timpul liber, modul cum acesta este folosit are o importanţă deosebită.
Timpul liber trebuie să ajute, prin felul cum este organizat, pe de o parte, la recuperarea efortului
din activitatea obişnuită, pe de altă parte, la echilibrarea, la compensarea lipsei de mişcare din
timpul afectat ocupaţiei profesionale.

Lecția nr.4
Tema:
«SPORTUL PENTRU TOŢI» ÎN REPUBLICA MOLDOVA.
REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE:

Scurt ictoric al culturii fizice şi sportului

Scurt ictoric al culturii fizice şi sportului
In dezvoltarea sa istorică, activitatea de educaţie fizică şi sport a cunoscut prefaceri
continue, restructurări profunde, îmbogăţindu-se cu fiecare nouă etapă.
Încercînd o secţiune transversală în diferite momente istorice, nu vom afla peste tot aceleaşi
părţi constitutive. Mai mult, însăşi evoluţia elementelor relativ perene este inegală, contradictorie.
Aceeaşi concepţie circula şi în Renaştere, care a făcut din igienă, pe baza dublă a
gimnasticii şi a unui regim alimentar, un capitol esenţial al educaţiei fizice. Ea a fost exprimată,
printre alţii, de Leon Battista Alberti atunci cînd scrie că trupul omenesc „este ceva bun şi măreţ,
pe care-1 foloseşti onest, util, plăcut şi lăudabil şi pe care caut să-1 păstrez, atît cît pot, un timp cît
mai îndelungat sănătos şi frumos". Escortată de tradiţia clasică şi de experienţa renascentistă,
educaţia fizică ocupă un loc preponderent în secolele următoare. Locke începea opera educativă
chiar de la educaţia fizică, căruia о dedică primele paragrafe din lucrarea sa „Despre educaţie".
Chiar dacă în spaţiul carpato-dunărean exerciţiul fizic nu a avut un caracter organizat decît în
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se cunosc totuşi elemente populare tradiţionale care atestă
o preocupare pentru jocuri de întrecere, dansuri şi ritualuri desfăşurate în aer liber în toate
anotimpurile. Aprecieri cu privire la foloasele exerciţiului fizic în mijlocul încîntătoarei naturi din
ţara noastră se întîlnesc în gîndirea multor poeţi, oameni de ştiinţă şi pedagogi din trecutul istoric
al acestor meleaguri.
Reflectarea exerciţiilor fizice în balade populare, în povestiri şi în unele episoade istorice
ilustrează calităţile fizice şi morale ale luptătorului pentru dreptate şi libertate, - ţăran simplu,
haiduc sau oştean deopotrivă:
„El înoată ca un peşte şi ca plutele pluteşte, şi stă omul de-l priveşte şade-n loc şi se
cruceşte" (din Balada lui Vоlcan).

Cronicarul Neculce povesteşte cum a ales Ştefan cel Mare locul de ridicare a mănăstirii Putna. Legenda a
fost valorificată de Vasile Alecsandri în „Altarul mănăstirii Putna". Adresîndu-se agerilor şi mîndrilor săi arcaşi,
domnul îi provoacă la întrecere cu arcul;
-„Copii, trageţi... eu vreau astăzi să mă-ntrec cu voi". Apoi e rîndul lui Ştefan: „Zbоrnîie coarda din arcu-i, fulgeră
săgeţile-n vînt, Pere, trece mai departe s-au într-un platin vechi s-a frînt".
Mai tîrziu educaţia fizică este considerată parte componentă a educaţiei de către majoritatea oamenilor de
cultură ai vremii: Simion Bărnuţiu (1808-1864), Petru Pipos (1859-1923), Ion Slavici (1848-1925), care publică în
anul 1909 lucrarea „Educaţia fizică", Spiru Haret (1851-1912), propovăduitorul jocurilor şi exerciţiilor fizice în aer
liber pentru copii şi tineri, doctorul C. I. Istrati (1850-1918), care atenţionează asupra necesităţii asocierii exerciţiilor
fizice cu factorii igienici şi naturali de călire a organismului atît pentru fete, cît şi pentru băieţi.
În ţinutul Basarabiei primele competiţii cu caracter sportiv se organizau în cadrul sărbătorilor tradiţionale.
Tinerii se întreceau la ridicarea greutăţilor (răsturnarea carului etc), trînta naţională, oină şi fotbal (în localităţile
rurale, din lipsa inventarului sportiv necesar, adesea mingea era confecţionată din materiale improvizate).
In partea stîngă a Nistrului, după înfiinţarea în anul 1924 a Republicii Autonome Sovietice Socialiste
Moldoveneşti (R.A.S.S.M.), au început a se forma primele colective sportive în care se practica atletismul, tirul,
fotbalul şi handbalul. Ulterior activitatea sportivă a luat amploare şi a devenit un eveniment cu caracter de masă.
Un eveniment de importanţă majoră în dezvoltarea culturii fizice şi sportului a avut-o fondarea
asociaţiilor sportive benevole ale sindicatelor „Dinamo" şi „Spartac". Ulterior, în a doua jumătate a anilor '30, s-au
înfiinţat asociaţiile sportive departamentale ale sindicatelor - „Pravda", „Konservşcik", „Locomotiv", „Znanie",
„Kolos", „Temp", Rot front", „Mukomol", „Burevestnik", „Molnia", „Zdorovie".
Conform deciziei conducerii R.A.S.S.M, în anul 1935 a fost organizată prima Spatachiadă a elevilor, care
ulterior a devenit o competiţie tradiţională. La această ediţie au participat 400 de elevi din 6 raioane din republică.
La 4 iulie 1936 a fost creat Comitetul republican al culturii fizice şi sportului pe lingă Sovietul Comisarilor Norodnici
al R.A.S.S.M. ( după modelul Comitetului Unional al culturii fizice şi sportului creat de Comitetul Executiv Central
în luna iunie 1936 pe lîngă Sovietul Comisarilor Norodnici al U.R.S.S). Un grup mare de specialişti au venit în
Moldova pentru a activa în domeniul culturii fizice şi sportului (A. Maslovskii, M. Skridonenko, L. Şevcenko, E.
Kobîleanskii, L. Radenko, S. Gorlenko, L. Pşeneţkii ş.a.). încep a se dezvolta noi ramuri de sport: box, tenis, scrimă,
lupte, patinaj şi schi, automotosport, tir.

În Basarabia din dreapta Nistrului, după evenimentele din luna iunie 1940 se creează asociaţiile
benevole sportive „Dinamo", „Spartac", „Locomotiv", „Kolos", „Burevestnik", „Pişcevik", „Uciteli". La
începutul anului 1941 în Moldova erau înregistrate 315 colective de sportivi, care întruneau 25 516 amatori ai
sportului, 2 280 dintre care deţineau insigna „Gata pentru muncă şi apărare", inclusiv 914 din localităţile
rurale.
Un ajutor considerabil pentru dezvoltarea culturii fizice şi sportului în această parte a ţării a fost
oferit de către instituţiile de învăţămînt din Odesa, Harikov, Leningrad şi alte oraşe din republicile sovietice,
inclusiv cadre didactice şi specialişti de înaltă calificare. Către mijlocul anului 1941 în statele de personal din
domeniul culturii fizice şi sportului erau încadraţi 132 de specialişti, 22 dintre care aveau studii superioare de
profil, 13 - studii medii, iar 24 au absolvit cursuri speciale în domeniu. În această perioadă se practicau 25 de
probe în 400 colective sportive.
Cu regret, în perioada războiului din anii 1941-1945 în Moldova au fost distruse majoritatea
obiectelor sportive, dauna materială fiind estimată în sumă de 25 milioane ruble. Ulterior ca mare greu au
fost reconstruite uzinele, fabricile şi instituţiile de învăţămînt, în care se reînfiinţau şi colectivele sportive cu
infrastructura respectivă.
Dinamica restabilirii şi dezvoltării bazei tehnico-materiale în domeniul
culturii fizice şi sportului în perioada postbelică este indicată în tabelul 1.
La 30 iunie 1945 Sovietul Comisarilor Norodnici al R.S.S. Moldoveneşti a luat decizia de a
înfiinţa Tehnicumul republican de educaţie fizică şi sport, care a pregătit 2350 de specialişti în domeniu ce
activează nu numai în ţară, ci şi peste hotarele ei.
În luna martie 1946 în or. Chişinău a fost instituită Şcoala sportivă pentru tineret, care a avut un
rol important în pregătirea calitativă a sportivilor.
La sfîrşitul anului 1946 - începutul anului 1947 mai mult de 950 de activişti au absolvit cursurile
de două luni pentru pregătirea şefilor de colective sportive, instructori obşteşti, conducători de secţii şi arbitri
la diferite ramuri de sport.
În anul 1950, în cadrul Institutului Pedagogic de Stat din Chişinău a fost deschisă facultatea de
educaţie fizică, în baza căreia ulterior a fost creat Institutul de Educaţie Fizică şi Sport - actuala Universitate
de Stat de Educaţie Fizică şi Sport...

A devenit deja istorie şi participarea reprezentanţilor Republicii moldova la Jocurile
Olimpice de iarnă - 5 ediţii, începînd cu anul 1994. în calitate de ţară independentă, Republica
Moldova a fost reprezentată la 5 ediţii ale Jocurilor Olimpice de vară:
1992 - Barcelona în componenţa echipei unificate a CSI;
1996 – Atlanta;
2000 – Sydney;
2004 - Atena.
2008- Beijing
Sportivii noştri au participat şi la 4 ediţii ale Jocurilor Olimpice de iarnă:
1994 - Lillehammer, Norvegia;
1998 - Nagano, Japonia;
2002 - Salt Lake City, SUA;
2006 - Torino, Italia;
2010 -

Rezultatele evaluării sportivilor moldoveni la Jucurile Olimpice
Nr.
d/o

Locul şi anul
desfăşurării JO

Numărul
participanţilor

Locul
I

II

III

Total
medalii

1

Roma -1960

2

-

1

-

1

2

Mexic -1968

3

-

-

1

1

3

Munchen – 1972

3

-

-

-

-

4

Montreal -1976

2

-

1

-

1

5

Moscova -1980

4

2

1

-

3

6

Seoul -1988

8

3

1

3

7

7

Barcelona -1992

12

1

1

4

6

8

Lillehammer - 1994

2

-

-

-

-

9

Atlanta - 1996

41

-

1

1

2

10

Nagano - 1998

2

-

-

-

-

11

Sydney - 2000

34

-

1

1

2

12

Salt lake city - 2002

5

-

-

-

-

13

Atena – 2004

33

-

-

-

-

14

Torino – 2006

7

-

-

-

-

15

Beijing - 2008

29

-

-

1

1

Total

15

187

6

7

11

24

Lecția nr.5
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«SPORTUL PENTRU TOŢI» ÎN REPUBLICA
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Sistemul structurilor sportive din
Republica Moldova

Sistemul structurilor sportive din Republica Moldova
Structura organizaţională – este principala carateristică în formarea sistemului de
dirijare în domeniul culturii fizice şi sportului. Este necesar de menţionat faptul, că domeniul
culturii fizice şi sportului, din punct de vedere managerial, este dirijat în ansamblu de organizaţii
de stat, nonguvernamentale şi comerciale (fig.1).
Structurile sportive sunt organizaţii specializate, constituite de persoane fizice sau juridice în
scopul organizării şi administrării activităţilor din domeniul culturii fizice şi sportului. Acestea
sunt:
- Asociaţiile sportive – pot fi :
asociaţii formate din persoane fizice sau juridice, ce au ca obiectiv promovarea uneia sau
mai multor probe sportive, practicarea şi participarea de către membrii acestora la activităţi şi
competiţii sportive;
asociaţii teritoriale care se constituie de sine stătător sau în cadrul instituţiilor publice ori
private, avînd ca scop participarea membrilor acestora la competiţiile sportive locale.
- Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică. Pentru participare
la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale, cluburile urmează să se afilieze la federaţia
naţională corespunzătoare.

Ministerul Educaţiei

MINISTERUL
TINERETULUI ŞI
SPORTULUI AL
REPUBLICII MOLDOVA

Ministerului Sănătăţii
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Ministerul Apărării
Ministerul de Interne, SIS

Comitetul
Naţional
Olimpic

Comitetul
Paralimpic
din
Moldova

Federaţiile
Naţionale Sportive
(probe olimpice şi
neolimpice)

Şcoli
sportive

Centre
olimpice

Direcţiile municipale
şi raionale de
învăţământ,teneret
şi sport

Cluburi
sportive

Edificii
sportive

Asociaţii binevole
sportive

Federaţia
jurnaliştilor
sportivi

POPULAŢIA

Organigrama de dirijare cu domeniul culturii fizice şi sportului
în Republica Moldova
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Situaţia actuală în domeniul culturii fizice şi sportului

Actualmente, în Republica Moldova domeniul culturii fizice şi sportului se finanţează după
principiul restant. Cuantumul resurselor financiare acordate culturii fizice şi sportului prin legile bugetelor
anuale se situează la cota de 0,03-0,05% din cheltuieli.
Din 1991 pînă în prezent continuă tendinţa de reducere a reţelei edificiilor sportive (stadioane,
terenuri, bazine, spaţii amenajate etc), al căror număr s-a micşorat cu 20-30%. Sub pretextul nerentabilităţii
economice, întreprinderile şi organizaţiile se sustrag de la întreţinerea complexelor de sport şi asanare,
acestea fiind vîndute, date în arendă sau utilizate în alte scopuri decît destinaţia iniţială.
Majorarea excesivă a preţurilor la serviciile sportive au făcut terenurile de sport neaccesibile
pentru zeci de mii de oameni. Actualmente cultura fizică şi sportul sînt practicate doar de 4-7% din populaţie,
pe cînd în ţările dezvoltate economic acest indice este de 40-60 la sută.
Se constată scăderea continuă a numărului de cadre de specialitate, o parte dintre aceştia plecînd
peste hotarele ţării. Acest fapt denotă, pe de o parte, gradul înalt de calificare şi solicitarea lor în alte ţări, iar
pe de altă parte - lipsa condiţiilor socioeconomice necesare pentru desfăşurarea activităţii în Moldova. În
prezent în ţară îşi desfăşoară activitatea 3894 profesori de educaţie fizică şi profesori-antrenori.
Una dintre problemele stringente, care necesită rezolvare imediată, este nivelul scăzut de pregătire şi
dezvoltare fizică a copiilor, adolescenţilor şi tinerilor.
S-a mărit îngrijorător numărul elevilor şi studenţilor scutiţi de disciplina "educaţia fizică",
conform recomandărilor medicale. Insuficienţa activităţii fizice provoacă dereglări funcţionale ale sistemelor
cardiovascular şi locomotor. Pretextîndu-se un nivel scăzut al sănătăţii, pînă la 20% din elevi sînt scutiţi de
lecţiile de educaţie fizică, proporţia fiind în continuă creştere. Hipodinamia în rîndul elevilor şi a studenţilor a
atins cota de 80 la sută.

Medicii constată un nivel scăzut de dezvoltare fizică a recruţilor şi reducerea numărului
de tineri sănătoşi ce se prezintă pentru încorporare în rîndurile armatei. În perioada respectivă se
constată şi tendinţe negative în organizarea şi practicarea exerciţiului fizic la locul de muncă şi de
trai. În perioada 1995-2008 s-a redus numărul colectivelor primare de cultură fizică şi al
cluburilor sportive la locul de trai cu peste 50%. Practic, şi-au încetat activitatea cluburile
sportive pentru minori. Multe servicii oferite de sectorul privat şi, uneori, de cel de stat sînt
prestate contra plată, fapt ce reduce esenţial numărul celor care practică cultura fizică şi sportul.
În situaţia creată sînt necesare stoparea agravării sănătăţii populaţiei şi a tendinţei de
depopulare a localităţilor prin dezvoltarea adecvată a nivelului de educaţie fizică, adoptarea
măsurilor pentru îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei, formarea modului sănătos de viaţă, aplicarea
noilor orientări, care vor include înalta responsabilitate civică şi patriotismul, combaterea
deprinderilor dăunătoare.

Lecția nr.7
Tema:
Importanţă şi sarcinile
sportului pentru toţi în
instituţiile preşcolare.

Educaţia fizică a copiilor, înainte de intrarea lor în şcoala de cultură generală, se înfăptuieşte, după
cum se ştie, în familie şi în instituţii preşcolare speciale. Crearea unei reţele largi de instituţii preşcolare, care
constituie veriga de început a unui sistem de educaţie statal, unitar, reprezintă una din marile realizări ale
societăţii sovietice. împreună cu familia, aceste instituţii asigură condiţii favorabile pentru dezvoltarea
multilaterală armonioasă a omului într-una din cele mai importante perioade de formare a acestuia.
Ţinînd seama de rolul extrem de important şi de mare răspundere al instituţiilor preşcolare, statul
are grijă în permanenţă de lărgirea problemei respective, de asigurarea materială şi perfecţionarea calităţii
muncii.
Unul din principalele capitole ale activităţii instituţiilor preşcolare îl reprezintă munca de educaţie
fizică, care se desfăşoară după programe speciale, de către educatori încadraţi în posturile respective, cu
participarea medicului şi a altor specialişti (acompaniator muzical etc).
Cercetarea particularităţilor
dezvoltării fizice şi educaţiei fizice ale copiilor de vîrstă preşcolară face obiectul activităţii unui mare număr
de instituţii ştiinţifice specializate sau a unor secţii ale acestora. Cu ajutorul unor forme variate — consultaţii
în cadrul cabinetelor metodice, în creşe, grădiniţe de copii, policlinici, prelegeri în cadrul universităţilor
populare de cultură, literatură de popularizare a ştiinţei, radio, televiziune, cinematograf etc. — se desfăşoară
în rîndurile părinţilor răspîndirea de cunoştinţe care ajută la organizarea raţională a educaţiei fizice a
preşcolarului în familie.
În viaţa unui om, perioada preşcolară cuprinde o serie de etape ale dezvoltării ontogenetice, în
timpul cărora formele şi funcțiile organlsmului suferă modificări deosebit de importante. Originalitatea
acestei perioade constă, în special, în faptul că organismul dispune la început de o rezistenţă relativ scăzută
faţă de influenţele nefavorabile ale mediului ambiant (de unde pericolul acut de îmbolnăvire) şi în acelaşi
timp îşi măreşte rapid posibilităţile de adaptare şi funcţionale.

Sarcinile generale ale educaţiei fizice în perioada preşcolară se
concretizează în felul următor.
Printre sarcinile de prim ordin pe linia întăririi sănătăţii şi asigurarea dezvoltării fizice
multilaterale se prevăd :
a) Călirea, mărirea rezistenţei organismului copilului faţă de influenţa condiţiilor mediului
ambiant.
b) Intărirea aparatului locomotor, formarea unei ţinute corecte.
c) Sporirea posibilităţilor funcţionale ale organelor vegetative.
În procesul de educaţie fizică a preşcolarilor, paralel cu îmbunătăţirea funcţiei
aparatului respirator, se perfecţionează circulaţia sanguină. Conform datelor experimentale (G. P.
Iurko, M. P. Silvestrova şi alţii), practicarea sistematică a exerciţiilor fizice în această perioadă de
vîrstă accelerează considerabil creşterea posibilităţilor funcţionale ale sistemului cardiovascular.
Se îmbunătăţesc capacitatea de contracţie a inimii şi hemodinamica, se reglează funcţia cardiacă,
iar ca urmare se măreşte productivitatea generală a sistemului cardiovascular, care, la rîndul său,
condiţionează creşterea capacităţii de lucru.
Exerciţiile fizice, împreună cu factorii naturali şi mijloacele igienice, se utilizează şi
pentru influenţarea şi optimizarea altor funcţii ale organismului în creştere. Astfel, pentru reglarea
funcţiei digestive, care constituie o sursă de tulburări destul de dese în .perioada adaptării, se
utilizează mişcări activ-pasive şi masajul. Pentru perfecţionarea mecanismelor de termoreglare,
pe lîngă exerciţiile fizice, se utilizează influenţele dozate ale factorilor naturali de călire.

În etapa de încheiere a perioadei preşcolare se acordă o mare atenţie perfecţionării
coordonării mişcărilor, îndeosebi ale mîinilor. Copilul de 7 ani trebuie să stăpînească relativ
perfect principalele deprinderi ale unor forme de mişcări atît de importante pentru viaţă ca
mersul, alergarea, săriturile de pe loc, cu elan, aruncarea la distanţă, aruncarea la ţintă, prinderea
obiectelor, înotul, mersul şi coborîrea pantelor pe schiuri, patinajul, mersul pe bicicletă, precum şi
să se folosească de deprinderile căpătate în situaţii de joc şi în alte situaţii în schimbare. Paralel
cu învăţarea acţiunilor motrice, este necesar si li se comunice preşcolarilor date şi informaţii
elementare cu privire la cultura fizică şi să li se imprime deprinderi igienice.
Pe măsura însuşirii deprinderilor motrice, odată cu perfecţionarea lor, în perioada
preşcolară se rezolvă sarcinile de înrîurire într-un anumit sens a dezvoltării anumitor calităţi
fizice.
Pe primul loc, în această perioadă, se află educarea îndemînării şi a aptitudinilor legate
de ea : precizia, ritmicitatea şi coordonarea diferitelor mişcări, orientarea în spaţiu, simţul
echilibrului, priceperea de a-şi dirija propriile mişcări în condiţii schimbătoare.
Atunci cînd practicarea exerciţiilor fizice de către preşcolari este organizată în mod
calificat, ei pot obţine indicatorî destul de însemnaţi la dezvoltarea calităţilor respective.
Cu toate că nivelul dezvoltîrii calităţilor de viteză este relativ scăzut în această
perioadă, ele pot fi educate. De exemplu, în lecţiile experimentale, timpul de alergare pe 10 m s-a
îmbunătăţit în limitele indicate în tabelul 1.

Modificarea vitezei de alergare pe 10 m pentru preşrolari
Indicători, secunde

Participanţi la experement
la începutul
activităţii

Băieţi de 5 ani
Băieţi de 6 ani
Fetiţe de 5 ani
Fetiţe de 6 ani

6,0
4,5
6,0
5,0

la sfîrşitul
activităţii

creşterea

3,2
3,0
3,4
8,2

2,8
1,5
2,6
1,8

Educarea vitezei la preşcolari se realizează pe baza mişcărilor elementare (după
formarea acestora), apoi se introduc sarcini care contribuie la mărirea vitezei, a capacităţii de
accelerare şi a vitezei reacţiei motrice în formele schimbătoare ale activităţii motrice (jocurile de
mişcare etc).
Educarea calităţilor de forţă în primii ani ai vieţii este subordonată sarcinilor întăririi
armonioase a aparatului locomotor, consolidării unei ţinute corecte şi însuşirii formelor
fundamentale ale mişcărilor. Aceste sarcini se rezolvă în condiţiile unor eforturi relativ reduse,
strict dozate, create în primii ani pe seama greutăţii proprii a copilului şi a obiectelor de joc.

In procesul de educaţie fizică a preşcolarilor se rezolvă şi unele sarcini ale educaţiei de
muncă. In acest context se prevede formarea deprinderilor de autoservire, sarcini de întreţinere a
încăperii, educarea unei atitudini pozitive faţă de muncă, a respectului faţă de munca adulţilor.
Copiii pot îndeplini sarcini de pregătire şi punere în ordine a inventarului sportiv, a
obiectelor care se utilizează în jocurile de mişcare etc. Cu ajutorul, jocurilor tematice, copiii se
familiarizează cu caracteristicile profesiilor şi acţiunilor de muncă ale adulţilor.
Practicarea culturii fizice contribuie la educarea simţului şi gustului estetic al
preşcolarilor, la formarea priceperii de a vedea şi aprecia frumuseţea în conformaţia corpului, în
mişcări, fapte, îmbrăcăminte, în mediul înconjurător.
Prin urmare, în cadrul educaţiei fizice se asigură. încă din primele etape de vîrstă,
îmbinarea organică a tuturor formelor de educaţie.

Lecția nr.8
Tema:
CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE
SPORTULUI PENTRU TOŢI ÎN
CADRUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI
ŞCOLAR

Şcoala şi organizaţiile extraşcolare îşi îndreaptă întreaga lor activitate spre realizarea
normelor şi programelor de educare a unui om nou, care să îmbine armonios bogăţia spirituală,
puritatea morală şi perfecţiunea fizică. Unul din factorii de bază ai dezvoltării multilaterale a
omului este educaţia fizică. De aceea, în activitatea şcolii şi a organizaţiilor extraşcolare i se
acordă o atenţie din ce în ce mai mare.
Rolul important şi locul educaţiei fizice în sistemul instruirii generale a copiilor şi
tineretului de vîrstă şcolară sînt stabilite prin legislaţia Republicii Moldova. Educaţia fizică este
prezentă în toate planurile de învăţămînt ale tuturor instituţiilor de stat care asigură învăţămîntul
mediu (de cultură generală şi speciale), precum şi a şcolilor tehnice profesionale.
Mijloacele culturii fizice şi sportului sînt incluse printre mijloacele de bază ale
educaţiei, utilizate în afara planului de învăţămînt al şcolii. Una din condiţiile esenţiale ale
dezvoltării educaţiei extraşcolare a fost crearea unei reţele vaste de şcoli sportive pentru copii şi
tineret, de baze pentru tinerii turişti şi de alte instituţii care satisfac nevoile copiilor şi tineretului
în ceee ce priveşte sportul, care contribuie la organizarea petrecerii timpului liber într-un mod
civilizat şi la întărirea sănătăţii. Normative legale prevăd colaborarea dintre şcoală, familie şi
opinia publică în educarea copiilor şi tineretului, inclusiv în domeniul educaţiei fizice.
In conformitate cu scopul general al sistemului naţional de educaţie fizică, în perioada
şcolară trebuie să se asigure în fiecare etapă de vîrstă o perfecţionare fizică consecventă şi pe
această bază să se garanteze, la terminarea şcolii medii, nivelul de pregătire fizică multilaterală
necesar viitoarelor forme de activitate importante din punct de vedere social (învăţămîntul de
specialitate, munca productivă, serviciul militar).

Acest scop se concretizează în raport cu particularităţile etapelor de dezvoltare
ontogenetică a elevilor şi cu etapele învăţămîntului şcolar corespunzător acestora (în linii mari).
Sub acest raport se evidenţiază trei etape mari : de la 7 la 9 ani (clasele I—III ale şcolii
elementare), de la 10 la 15 ani (clasele IV—VIII), de La 15 la 17—18 ani (clasele IX—X ori XI
ale şcolii medii sau perioada de şcolarizare în şcolile medii tehnice sau speciale).
Educaţia fizică a copiilor şi tineretului de vîrstă şcolară se organizează în general în trei
sfere :
- în instituţiile de învăţămînt care alcătuiesc sistemul învăţămîntului mediu general ;
- în organizaţiile care realizează educaţia extraşcolară ;
- în condiţiile vieţii de familie.
Fiecare din aceste sfere se caracterizează, de obicei, printr-o varietate de forme
concrete de alcătuire a lecţiilor de exerciţii fizice. De importanţă primordială sînt formele de tipul
lecţiilor şcolare (lecţiile de educaţie fizică din şcoală etc). În cadrul acestora se rezolvă
principalele sarcini instructiv-educative, sub conducerea nemijlocită a profesorului de educaţie
fizică, a antrenorului-instructor. O completare indispensabilă a lecţiilor o constituie formele de
activitate în afara lecţiilor, a căror utilizare se prevede de la vîrsta şcolară mică (de exemplu,
înviorarea igienică de dimineaţă în condiţiile vieţii de acasă, jocurile de mişcare spontane,
executarea temelor pentru acasă la educaţia fizică).
În instituţiile de învăţămînt mediu, activitatea de educaţie fizică se organizează sub
forma lecţiilor obligatorii de educaţie fizică (după planul de învăţămînt), a orelor de activitate
după planul de lucru al secţiilor sportive şcolare şi al grupelor de pregătire fizică generală,
precum şi sub forma gimnasticii dinaintea începerii lucrului didactic, a pauzelor de cultură fizică,
a joсurilor şi distracţiilor sportive în recreaţiile mari şi în programul zilei şcolare prelungite.

Educaţia fizică a copiilor şi tineretului de vîrstă şcolară se organizează în general în trei sfere :
- în instituţiile de învăţămînt care alcătuiesc sistemul învăţămîntului mediu general ;
- în organizaţiile care realizează educaţia extraşcolară ;
- în condiţiile vieţii de familie.
Fiecare din aceste sfere se caracterizează, de obicei, printr-o varietate de forme concrete de alcătuire a
lecţiilor de exerciţii fizice. De importanţă primordială sînt formele de tipul lecţiilor şcolare (lecţiile de
educaţie fizică din şcoală etc). În cadrul acestora se rezolvă principalele sarcini instructiv-educative, sub
conducerea nemijlocită a profesorului de educaţie fizică, a antrenorului-instructor.
O completare indispensabilă a lecţiilor o constituie formele de activitate în afara lecţiilor, a căror
utilizare se prevede de la vîrsta şcolară mică (de exemplu, înviorarea igienică de dimineaţă în condiţiile vieţii
de acasă, jocurile de mişcare spontane, executarea temelor pentru acasă la educaţia fizică).
În instituţiile de învăţămînt mediu, activitatea de educaţie fizică se organizează sub forma lecţiilor
obligatorii de educaţie fizică (după planul de învăţămînt), a orelor de activitate după planul de lucru al
secţiilor sportive şcolare şi al grupelor de pregătire fizică generală, precum şi sub forma gimnasticii dinaintea
începerii lucrului didactic, a pauzelor de cultură fizică, a joсurilor şi distracţiilor sportive în recreaţiile mari
şi în programul zilei şcolare prelungite.
Organizaţiile şi instituţiile extraşcolare îşi desfăşoară munca de educaţie fizică :
- sub forma întrecerilor şi în afara lor, cu un contingent constant de elevi ;
- sub forma întrecerilor de masă, a concursurilor, jocurilor, excursiilor şi altor activităţi din afara
lecţiilor, cu un contingent schimbător de copii — de diferite vîrste, stare a sănătăţii şi nivel de pregătire.
Educaţia fizică a elevilor în familie se realizează cel mai adesea în forme ca : gimnastica igienică
de dimineaţă, „minutul de cultură fizică" sau pauzele de cultură fizică în procesul de pregătire a temelor
pentru acasă, activităţi de unul singur pentru însuşirea exerciţiilor fizice învăţate la lecţiile şcolare, jocurile de
mişcare şi întrecerile de amatori (la domiciliu), plimbări, excursii şi băi la ştrand cu părinţii etc.

Lecția nr.9
Tema:
SPORTUL PENTRU TOŢI» ÎN
SISTEMUL ACTIVITĂŢILOR
EXTRAŞCOLARE

Educaţia fizică a copiilor şi tinerilor de vîrstă şcolară în afara şcolii se organizează prin
eforturile conjugate ale organelor instrucţiunii publice, organizaţiilor sindicale şi sportive, cu atragerea
reprezentanţilor opiniei publîce şi activului sportiv din rîndul tinerilor. Activitatea cu caracter
organizat pe linia culturii fizice şi sportului în rîndurile copiilor şi tinerilor, desfăşurată în afara orelor
de curs, joacă un rol esenţial în educarea multilaterală a generaţiei în creştere, în pregătirea ei pentru
viaţă, muncă şi apărarea patriei. Orientarea şi punctele de plecare în organizarea acestei activităţi se
caracterizează în primul rînd prin următoarele :
- concordanţa dintre ţelul urmărit, sarcinile şi principiile sistemului național de educaţie
fizică ;
- orientarea concretă către pregătirea şi îndeplinirea normelor de juniori ale clasificării
sportive unionale unice ;
- satisfacerea cît mai deplină posibil a cerinţelor individuale ale copiilor şi tineretului.
Un contact strîns şi deplin consens între toate departamentele, instituţiile, organizaţiile
interesate nemijlocit în această activitate, opinia publică şi familie.
Continuitatea în raport cu educaţia fizică şcolară, ajutorarea prin toate mijloacele a şcolii în
consolidarea, aprofundarea şi lărgirea sferei de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi ale elevilor în
domeniul culturii fizice şi sportului, în organizarea unei odihne sănătoase şi cu un conţinut bogat;
participarea activă a şcolii (ajutor pe linie de cadre, punerea la dispoziţie a condiţiilor tehnicomateriale, ajutor metodic etc).
Utilizarea unor forme variate de activitate, corespunzătoare intereselor, particularităţilor de
vîrstă şi nivelului de pregătire a contingentului de elevi (cultură fizică de masă, sport, recreare etc.) ;
reglementarea principalelor forme de activitate în conformitate cu bazele planului (sistemul de
concursuri pentru copii şi juniori, fixat prin calendarul sportiv oficial, organizarea activităţii secţiilor
şi şcolilor sportive de copii pe baza programelor aprobate etc).

Îmbogăţirea permanentă a conţinutului prin căutări creatoare de noi căi (ca,
de exemplu, forme de club etc), paralel cu utilizarea experienţei celei mai reuşite, care
şi-a dovedit justeţea.
Atragerea orientată, tot mai largă a copiilor şi tinerilor cu ajutorul unor mijloace
active ale informaţiei de masă (presă, radio, televiziune), agitaţia şi propaganda.
Dirijarea consecventă a orientării, în aşa fel încît motivele personale iniţiale
care i-au determinat pe copii să se integreze în practicarea extraşcolară a exerciţiilor
fizice să se transforme într-o necesitate organică de utilizare a mijloacelor educaţiei
fizice în viaţa de toate zilele.
Sprijinirea permanentă pe iniţiativa conştientă, cointeresarea activă a copiilor şi
tinerilor ; reglementarea justificată din punct de vedere pedagogic a bazelor voluntare
ale mişcării de cultură fizică şi sportive a copiilor şi juniorilor ;
utilizarea acesteia ca şcoală obştească de educare a aptitudinilor organizatorice ale
copiilor şi tinerilor, a dorinţei de a lua parte în mod voluntar la acţiunile social utile, la
activitatea în folosul general.
Asigurarea tuturor formelor de bază de activitate extraşcolară pe linia culturii
fizice şi sportului cu o conducere metodică calificată (nemijlocită, prin consultaţii, cu
ajutorul unor manuale metodice etc.) şi cu un sistem de control medical.

Lecția nr.10
Tema:
«SPORTUL PENTRU TOŢI» ÎN
SISTEMUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI
UNIVERSITAR.

Sarcinile
Educaţia fizică reprezintă o parte inseparabilă a sistemului general de educaţie a studenţilor.
Rolul educaţiei fizice şi al altor forme de utilizare orientată a culturii fizice în cadrul institutelor de
învăţămînt superior este multilateral. Progresul tehnic, dezvoltarea impetuoasă a ştiinţei şi numărul în
continuă creştere al informaţiei noi, necesare specialistului contemporan, fac ca activitatea de
învăţămînt a studenţilor să devină tot mai intensă, mai încordată. în mod corespunzător creşte
însemnătatea culturii fizice ca mijloc de optimizare a regimului de viaţă, de odihnă activă, de
menţinere şi creştere a capacităţii de lucru a studenţilor pe parcursul întregii perioade de studii în
cadrul institutului de învăţămînt superior. Paralel cu aceasta, mijloacele culturii fizice asigură continua
pregătire fizică generală şi specială în raport cu condiţiile viitoarei profesii.
Sarcinile specifice pe care le rezolvă educaţia fizică a studenţilor îi asigură un rol esenţial în
educarea morală, volitivă şi estetică, aducînd un aport considerabil la pregăfirea unor specialişti cu o
cultură vastă, multilateral dezvoltaţi. în legătură nemijlocită cu orele obligatorii de educaţie fizică, în
institutele de învăţămînt superior sînt prevăzute formarea şi perfecţionarea unui număr de deprinderi
practice din domeniul muncii organizatorice, necesare viitorilor diriguitori ai procesului de producţie.
Creşterea rolului utilizării orientate a mijloacelor culturii fizice în perioada studiilor în
învăţămîntul superior este determinată în special de faptul că regimul de lucru al studentului se
caracterizează adesea prin sedentarism, mobilitate re-dusă, poziţie de lucru invariabilă pe parcursul a
10—12 ore.
În aceste condiţii, exerciţiile fizice reprezintă factorul fundamental de contracarare a
urmărilor negative ale hipodinamiei, precum şi ale efortului intelectual şi nervos-emoţional. Astfel,
timpul cheltuit pentru practicarea exerciţiilor fizice se compensează prin capacitatea generală de lucru
ridicată, inclusiv a celei intelectuale (fapt demonstrat, pe lîngă toate celelalte, de rezultatele la
învăţătură adeseori mai înalte ale studenţilor care practică cu regularitate exerciţiile fizice).

Perioada de vîrstă care coincide în marea majoritate a cazurilor cu perioada de studii
universitare 19—23 (25) de ani este, după cum s-a mai arătat, cea mai propice obţinerii ce-lor
mai înalte rezultate în sporturile de bază. Ţinîndu-se seama de acest lucru, în activitatea sportivă a
institutelor de învăţămînt superior este prevăzută perfecţionarea aprofundată a studenţilor în
ramurile de sport alese potrivit înclinaţiilor şi aptitudinilor individuale. Activitatea studenţilor cu
o sănătate precară are ca prim scop întărirea sănătăţii.
Sarcinile generale care se rezolvă prin programul cursului obligatoriu de educaţie
fizică, care are în vedere contingentul de bază al studenţilor, constau în următoarele :
1.Să contribuie la întărirea şi menţinerea sănătăţii, la dezvoltarea fizică normală şi
susţinerea unei înalte capacităţi de lucru.
2.Să asigure, în perioada încheierii formării organismului, dezvoltarea multilaterală a
calităţilor fizice, necesară pentru o pregătire fizică eficientă în vederea viitoarei practici de viaţă.
3.Să consolideze şi perfecţioneze priceperile şi deprinderile motrice de importanţă
vitală, dobîndite anterior ; completarea lor cu noi priceperi şi deprinderi (inclusiv cu cele
aplicative, necesare în profesia aleasă).
4. Să lărgească şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul culturii fizice : să-i înveţe să
utilizeze raţional, în măsura necesară, mijloacele acesteia în viaţa personală şi în regimul de
activitate productivă ; să perfecţioneze (sau să formeze) priceperi şi deprinderi organizatorice.

Sarcinile generale menţionate se realizează în funcţie de nivelul de pregătire prealabilă,
de starea sănătăţii, de înclinaţiile şi aptitudinile individuale ale studenţilor, precum şi de
particularităţile viitoarei activităţi profesionale.
Astfel, pentru studenţii care doresc să se perfecţioneze aprofundat în ramura de sport
aleasă, sarcinile generale ale cursului de educaţie fizică se concretizează în direcţia pregătirii
sportive.
In facultăţile care pregătesc specialişti a căror activitate profesională impune o pregătire
fizică specifică (geologi, specialişti ai transportului aerian şi pe apă, reprezentanţi ai unor
specialităţi de actorie, profesii militare etc), cursul de educaţie fizică se profilează pe pregătirea
profesională.
Bazele organizării
In organizarea educaţiei fizice a studenţilor se îmbină activitatea pe baza programelor
de stat cu cea de sine stătătoare, independentă. Conducerea de ansamblu a activităţii de educaţie
fizică în institutele de învăţămînt superior se exercită de către rectorat. Catedra de educaţie fizică
organizează şi conduce nemijlocit această activitate. Activitatea de cultură fizică din proprie
iniţiativă a studenţilor este îndrumată de conducerea clubului sportiv al institutului.
Principala funcţie a catedrei de educaţie fizică este desfăşurarea lecţiilor obligatorii şi
facultative cu studenţii pe baza programei de stat. Catedra desfăşoară de asemenea munca de
instruire metodică şi de cercetare ştiinţifică, organizează controlul medical, îndeplineşte alte
funcţii legate de asigurarea unei activităţi eficiente de educaţie fizică a studenţilor. Împreună cu
clubul sportiv, catedra îndrumă şi orientează mişcarea sportivă şi de cultură fizică de masă a
studenţilor, pregăteşte instructori şi arbitri de sport voluntari, organizează competiţii sportive şi
alte acţiuni şi manifestări pe linia culturii fizice şi sportului.

Conţinutul şi obiectivele
Direcţia principală de acţiune pentru sportul universitar o
reprezintă dezvoltarea activităţilor sportive ale tineretului universitar în
afara orelor cuprinse în planurile de învăţămînt, urmînd a se realiza prin:
- susţinerea şi încurajarea practicării sportului oragnizat în
cluburile universitare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior în
coordonarea Federaţiei Sportului Universitar, cu prioritate prin
organizarea Jocurilor Universitare la diferite ramuri de sport;
- utilizarea competiţiilor universitare ca sursă de selecţie,
promovare şi verificare a potenţialului sportiv al tinerilor;
- susţinerea programelor de reprezentare la competiţiile
internaţionale oficiale desfăşurate sub egida Federaţiei Internaţionale a
Sportului Universitar;
Susţinerea de către federaţiile sportive naţionale a sportivilor,
componenţa loturilor naţionale, selecţionaţi în echipele reprezentative
care urmează să participe la competiţiile internaţionale oficiale sub egida
Federaţiei Internaţionale a Sportului Universitar.

Lecția nr.11
Tema:
ÎNSEMNĂTATEA ŞI CONDIŢIILE DE
PRACTICARE A «SPORTUL PENTRU
TOŢI» LA POPULAŢIA ADULTĂ

Specificul sarcinilor, formelor de organizare, al mijloacelor şi metodelor educaţiei fizice la nivelul
diferitelor contingente ale populaţiei adulte este determinat atît de particularităţile lor de vîrstă, cît şi de
factorii sociali.
Oamenii în vîrstă de peste 18 ani pot fi împărţiţi convenţional în următoarele grupe de vîrstă :
19—28 de ani — vîrsta tinereţii ; 29—39 de ani (bărbaţi) şi 29—34 de ani (femei) — vîrsta maturităţii
(prima perioadă) ; 40—60 de ani (bărbaţi) şi 35—55 de ani (femei) — vîrsta maturităţii (perioada a doua) ;
61—74 de ani (bărbaţi) şi 56—74 de ani (femei) — vîrstă înaintată ; 75—90 de ani (bărbaţi şi femei) —
vîrsta bătrîneţii ; 91 de ani şi peste (bărbaţi şi femei) — longevivi. O asemenea grupare este întrucîtva
schematică, deoarece procesul modificărilor datorite vîrstei depinde în mare măsură de particula-rităţile
individuale ale organismului şi de condiţiile de viaţă. De aceea, la adulţi nu este posibil să se stabilească, cu
aceeaşi precizie ca la copii, graniţele modificărilor datorite vîrstei. Şi totuşi împărţirea pe grupele de vîrstă
arătată mai sus nu este lipsită de temei.
Aproximativ în decursul primei treimi a vieţii omului (pînă la 25—30 de ani) are loc o dezvoltare
progresivă, ascendentă a organismului, iar apoi acest proces se încetineşte treptat, adaptarea sistemelor şi
organelor la noile condiţii de existenţă devine mai dificilă. La vîrsta de 18—20 de ani se încheie în general
maturizarea de vîrstă a celor mai importante organe şi sisteme ale organismului, scheletul se osifică aproape
complet, se încetineşte creşterea în lungime, creşte greutatea corpului, muşchii se dezvoltă în ceea ce priveşte
forţa, se creează condiţiile favorabile pentru manifestarea forţei şi rezistenţei.
Organismul omenesc capătă o mare capacitate de lucru. Posibilităţile lui biologice permit
practicarea tuturor ramurilor de sport. La această vîrstă se obţin rezultate remarcabile în ramurile de sport
care se caracterizează prin arta mişcărilor (patinaj artistic, gimnastică sportivă şi modernă), precum şi la înot
şi în ramurile de sport avînd ca specific viteza.

Organismul omenesc capătă o mare capacitate de lucru. Posibilităţile lui biologice permit
practicarea tuturor ramurilor de sport. La această vîrstă se obţin rezultate remarcabile în ramurile de sport
care se caracterizează prin arta mişcărilor (patinaj artistic, gimnastică sportivă şi modernă), precum şi la înot
şi în ramurile de sport avînd ca specific viteza. La exerciţiile care necesită manifestarea unei remarcabile
forţe şi rezistenţe, rezultatele cele mai înalte se obţin la vîrsta de 25—30 de ani şi mai mult. In ansamblu se
poate considera că, pentru mari performanţe în majoritatea absolută a ramurilor de sport, deosebit de
favorabilă este vîrsta de 21 pînă la 30 de ani. Totodată este limpede că posibilitatea obţinerii unor rezultate
înalte într-o ramură de sport sau alta depinde de particularităţile activităţii motrice care-i sînt proprii, de
particularităţile individuale ale sportivului, de condiţiile lui de viaţă, de metodica antrenamentului. în cazul
celorlalte condiţii egale, cele mai burse rezultate le obţin cei care au practicat cu regularitate exerciţiile fizice
încă de la vîrsta copilăriei.
Aproximativ pe la 31—40 de ani se observă stabilizarea posibilităţilor funcţionale ale
organismului, iar după 40 de ani, reducerea lor treptată. La oamenii care nu au practicat exerciţiile fizice,
procesul de involuţie survine şi se desfăşoară mai repede decît la sportivi, se deteriorează funcţiile motrice, se
modifică indicatorii dezvoltării fizice. în cazul nerespectării unui mod de viaţă normal, al îmbolnăvirilor şi al
lipsei relative de mişcare (hipochinezie), aceste modificări datorite vîrstei pot surveni şi mai devreme. Dar
majoritatea neajunsurilor provocate de înaintarea în vîrstă se pretează, într-o măsură sau alta, la corectări. În
principiu, procesul de involuţie datorit vîrstei poate fi dirijat, încetinindu-se regresul organismului. Unul
dintre factorii cei mai eficienţi pentru desfăşurarea optimă a activităţii organismului în decursul întregii vieţi
a omului este, după cum s-a mai spus, cultura fizică.
Conţinutul şi formele educaţiei fizice a adulţilor sînt influenţate substanţial de particularităţile
funcţiilor sociale îndeplinite de ei şi de condiţiile de trai. La vîrsta de 18—30 de ani, oamenii păşesc pe calea
independentă a vieţii, îşi însuşesc diferite profesii în şcoli medii speciale, superioare şi alte instituţii de
învăţămînt, trec la activitatea productivă în întreprinderi, în instituţii, în agricultură ; mulţi învaţă în şcolile
serale şi fără frecvenţă, îmbinînd învăţătura cu munca în producţie; tinerii îşi fac serviciul militar. La această
vîrstă se conturează interesele profesionale, se întemeiază viaţa de familie.

Tocmai în această perioadă se afirmă în toată plenitudinea unul dintre principiile sistemului
sovietic de educaţie fizică — principiul legăturii ei cu practica de muncă şi militară. Pentru cei ce învaţă în
diferite instituţii de învăţămînt şi care îşi fac serviciul militar, educaţia fizică este obligatorie şi se înfăptuieşte
pe baza unor planuri şi programe, căpătînd o orientare profesional-aplicativă riguros conturată.
Oamenii de vîrstă matură şi înaintată reprezintă contingentul de bază ocupat în munca productivă.
Dispunînd de o mare rezervă de cunoştinţe, de o valoroasă experienţă de producţie şi de viaţă, ei reprezintă
pentru societate o valoare uriaşă. Educaţia fizică a acestor oameni trebuie să le asigure un înalt nivel de
pregătire fizică generală, iar la nevoie şi în cazuri speciale — în vederea îndeplinirii funcţiilor de producţie,
paralel cu prevenirea modificărilor nefavorabile ale organismului datorite vîrstei şi a eventualelor îmbolnăviri
profesionale. La această vîrstă continuă pregătirea fizică multilaterală şi se intensifică pregătirea fizică
profesional-aplicativă.
Educaţia fizică a oamenilor ajunşi la vîrsta pensiei capătă în special un caracter profilactic şi de
întărire a sănătăţii, iar în caz de îmbolnăviri, caracter curativ.
Pe lîngă celelalte aspecte enumerate, educaţia fizică a oamenilor muncii are o mare însemnătate economică.
Conform datelor cercetărilor sociologice de masă, productivitatea muncii la sportivi este de obicei
mai mare decît la cei ce nu practică cultura fizică. Dar influenţa culturii fizice asupra eficienţei producţiei nu
se manifestă numai în creşterea productivităţii muncii, ci şi în scăderea numărului traumatismelor şi
îmbolnăvirilor în rîndurile muncitorilor. Datele statistice arată că la sportivi, datorită rezistenţei mărite a
organismului la îmbolnăviri, se reduc de cîteva ori pierderile timpului de lucru din cauză de boală. Efectul
economic al creşterii productivităţii muncii şi reducerii îmbolnăvirilor ca urmare a introducerii culturii fizice
în producţie şi în viaţa de fiecare zi a oameni-lor muncii se exprimă în creşterea volumului anual al producţiei
pînă la 7—8 procente şi mai mult.
Cultura fizică devine într-o măsură tot mai mare parte integrantă a organizării raţionale a muncii şi
pătrunde tot mai mult în viaţa celor ce muncesc. Acest lucru, după cum reiese din cele spuse, este determinat
de cerinţele fundamentale ale societăţii şi în acelaşi timp de necesităţile individuale ale oamenilor în ceea ce
priveşte sănătatea, dezvoltarea armonioasă, longevitatea creatoare.

Lecția nr.12
Tema:

«SPORTUL PENTRU TOŢI»
ÎN CADRUL
ÎNTREPRINDERILOR DE
PRODUCŢIE

Educaţia fizică şi altele forme de utilizare dirijată a culturii fizice în perioada de bază
a activităţii de producţie
Odată cu absolvirea învăţămîntului general şi profesional, în următoarea perioadă fundamentală
de activitate în producţie, de-a lungul multor ani, educaţia fizică capătă în special caracterul utilizării
voluntare a mijloacelor culturii fizice. Aceasta nu înseamnă, însă, că activitatea de cultură fizică devine o
chestiune prin excelenţă personală şi îşi pierde formele socialmente reglementate. Ea se organizează în cadrul
asociaţiilor sportive voluntare şi în alte forme, inclusiv de stat (cultura fizică în sistemul organizării ştiinţifice
a muncii, pregătirea fizică militar-aplicativă etc).
Orientarea concretă şi formele de utilizare a culturii fizice de către oamenii muncii depind într-o
măsură însemnată de caracterul activităţii lor productive, de înclinaţiile individuale, de particularităţile de
vîrstă şi sex, de nivelul de pregătire prealabilă şi starea sănătăţii, iar într-o anumită măsură şi de baza
tehnico-materială existentă şi alte condiţii necesare organizării activităţii de practicare a mijloacelor culturii
fizice. împreună cu vastul complex de probleme pe care le urmăreşte mişcarea de cultură fizică de masă,
toate acestea determină o varietate de direcţii, mijloace, metode şi forme de organizare a activităţii, ceea ce
este extrem de important pentru satisfacerea deplină a cerinţelor oamenilor muncii în domeniul culturii fizice.
Orientarea în sensul întăririi sănătăţii şi recreării cu caracter de masă (utilizarea mijloacelor
culturii fizice în organizarea colectivă a timpului liber, a odihnei sănătoase în perioada concediului sau în
zilele libere etc).
Orientarea de pregătire generală (pregătirea fizică generală sub forma activităţii în cadrul secţiilor,
grupelor sau individual).
Orientarea sportivă (practicarea specializată a sportului în cadrul secţiilor sau individual).
Orientarea profesional-aplicativă (utilizarea mijloacelor culturii fizice în regimul zilei de muncă şi
forme speciale ale pregătirii fizice profesional-aplicative).
Orientarea curativă de cultură fizică şi refacere (utilizarea mijloacelor culturii fizice în sistemul
măsurilor medicale de refacere a sănătăţii sau a unor funcţii pierdute ori reduse ca urmare a îmbolnăvirilor
sau traumatismelor).

Orientarea de cultură fizica şi cea de intărire a sănătăţii şi recreativă
Utilizarea orientată a mijloacelor culturii fizice în condiţiile vieţii zilnice a oamenilor muncii şi în
organizarea odihnei sănătoase (în zilele de odihnă şi în timpul concediilor) prezintă o mare însemnătate socială, fiind
un factor indispensabil asigurării unui mod de viaţă sănătos. Cu ajutorul mijloacelor culturii fizice se creează, în
timpul liber, condiţii optime pentru refacerea capacităţii de lucru şi întărirea sănătăţii, se asigură un regim de viaţă
motric şi general corect din punct de vedere igienic, necesar pentru funcţionarea normală a organismului, regim care
contribuie la profilaxia bolilor şi îndepărtează reducerea capacităţii de lucru datorită înaintării în vîrstă. în această
privinţă, cultura fizică se leagă organic cu igiena socială.
Cultura fizica in condiţiile vieţii cotidiene
In viaţa de toate zilele, cultura fizică se utilizează de cele mai multe ori sub forma exerciţiilor de
gimnastică igienică, executate ou regularitate, a procedurilor de călire şi prin optimizarea regimului activităţii casnice
şi al odihnei conform cu cerinţele igienei. Paralel cu aceasta, în viaţa cotidiană a oamenilor muncii pătrund tot mai
mult plimbările, alerga-rea, mersul pe schiuri, înotul, alte exerciţii fizice — contribuind toate la întărirea sănătăţii —
care se execută în pauzele relativ scurte din programul zilei sau în timpul special rezervat pentru aceasta (cu
deplasare la parc, la bazin, la stadion etc), individual sau sub îndrumarea instructorului, a metodistului.
Gimnastica igienică, deşi este de scurtă durată, reprezintă un element extrem de important al culturii
fizice în viaţa cotidiană. In regimul zilei unui om adult trebuie să se rezerveze timp pentru efectuarea gimnasticii
igienice de mai multe ori. Dealtfel, aceasta îndeplineşte diferite funcţii : dimineaţa (imediat după somn) contribuie la
o mai rapidă trecere a organismului de la starea de somn la o stare de dinamism activ, în timpul zilei previne sau
îndepărtează oboseala, asigurînd odihna activă, înainte de culcare favorizează un somn normal. După cum scria
academicianul A. A. Bogomoleţ, 10—15 min cheltuite în fiecare zi pentru practicarea gimnasticii nu asigură numai
vioiciunea, ci şi mulţi ani de viaţă.
Complexe de gimnastică zilnică de dimineaţă de tip general se transmit şi la radio. Oamenii suficient
pregătiţi din punct de vedere fizic pot executa gimnastica de dimineaţă cu eforturi destul de mari, la care pot adăuga
exerciţii cu îngreuieri suplimentare (haltere, greutăţi, extensor etc). Gimnastica dinaintea somnului trebuie să se
încheie neapărat cu exerciţii de respiraţie şi deconectante, care aduc organismul într-o stare de calm.
Plimbările este de dorit să fie incluse, pe lîngă gimnastica igienică, în partea obligatorie a regimului de mişcare
cotidiană.

Plimbările se pot efectua pe drumul către locul de muncă şi spre casă, ziua sau seara înainte de
culcare, pe jos, cu schiurile, pe bicicletă. în acest caz, efor-tul, solicitarea se reglează prin lungimea traseului
şi viteza de deplasare. Mersul cu o viteză de 3 km pe oră la un om adult, practic sănătos, aproape că nu are
efect de antrenament. Mersul cu viteza de 5—6 km pe oră activează moderat activitatea sistemelor
cardiovascular şi respirator.
Pentru majoritatea oamenilor sănătoşi se recomandă plimbarea pe jos cu o viteză de 6—7 km pe
oră. În funcţie de vîrstă şi de nivelul de pregătire fizică, lungimea traseului oscilează între 2 şi 10 km.
Plimbările pe schiuri se recomandă să ajungă treptat pînă la 15 km, iar cele pe bicicletă pînă la 20 km (la
început cu viteză redusă, apoi moderată).
De mare popularitate se bucură în ultima vreme alergarea de întărire a sănătăţii. Este un mijloc
excelent de îmbunătăţire a activităţii vitale a sistemelor cardiovascular şi respirator, factor important de
contracarare a hipodinamiei din viaţa cotidiană şi din producţie. Alergarea de întărire a sănătăţii este
accesibilă, practic, tuturor oamenilor, cu condiţia să nu sufere de boli care contraindică aplicarea acestui
mijloc al culturii fizice. Pe măsura creşterii gradului de antrenament al organismului, durata alergării poate fi
mărită.
Un număr tot mai mare de oameni de vîrstă adultă doresc să activeze sub conducerea unor
metodişti cu experienţă în cadrul unor grupe de sănătate. Astfel de grupe se înfiinţează în colectivele de
cultură fizică, la bazele sportive şi în centrele de odihnă cu caracter obştesc. Grupele se alcătuiesc ţinîndu-se
seama de starea sănătăţii (pornind de la concluziile medicului), de vîrsta, sexul şi nivelul de pregătire fizică
ale celor ce doresc să activeze în cadrul lor. Din conţinutul activităţii, paralel cu practica, face parte şi teoria.
Exerciţiile fizice se aleg în primul rînd după efectul lor tonifiant şi fortifiant general.
Metodica lecţiilor practice în grupele de sănătate se caracterizează prin utilizarea cu precădere a
metodelor exerciţiului riguros standardizat, dozarea minuţioasă a eforturilor, gradul relativ redus de creştere a
acestora. în reglarea eforturilor, mai ales la început, trebuie să se creeze posibilitatea derogărilor individuale
de la parametrii stabiliţi cu privire la volumul şi intensitatea exerciţiilor (durata lor, numărul de repetări,
tempoul etc.) în funcţie de starea subiecţilor.

Utilizarea mijloacelor culturii fizice

În zilele de odihnă şi în timpul concediului, mijloacele culturii fizice şi sportului sînt din ce în ce
mai mult folo-site ca factori de refacere după activitatea productivă, de întărire a sănătăţii şi organizare
judicioasă şi plăcută a timpu-lui liber al oamenilor muncii. De locul pe care îl ocupă cultura fizică în bugetul
de timp liber depinde în mod hotărîtor utilitatea folosirii acestui timp atît pentru normalizarea şi îmbunătăţirea stării sănătăţii oamenilor, cît şi pentru însuşirea valorilor culturale (tocmai în acest sens se vorbeşte
de odihnă eficientă sau ineficientă).
Formele tonifiante şi recreative de organizare a timpului liber, care se bazează în întregime sau în
mare măsură pe utilizarea mijloacelor culturii fizice, sînt foarte variate şi diversificate. Acestea sînt
execursiile turistice în zilele de odihnă şi în timpul concediilor, excursiile legate de activitatea motrică,
acţiuni de cultură fizică şi sportivă cu caracter de masă (incluzînd jocuri de mişcare, distracţii sportive,
întreceri deschise etc).
Se înţelege că toate acestea capătă un rol considerabil în întărirea sănătăţii oamenilor numai cu
condiţia alegerii iudicioase a exerciţiului, normării corecte — care să nu contravină cerinţelor elementare
metodice şi igienice — a eforturilor şi a pregătirii bine gîndite (elaborarea planului de desfăşurare a
activităţii, instruirea activului voluntar, amenajarea şi utilarea locurilor respective, anunţarea din timp a
participanţilor etc).
La organizarea majorităţii acţiunilor şi manifestărilor cu caracter de masă pe linia culturii fizice şi
întăririi sănătăţii se va avea în vedere ca acestea să fie astfel concepute încît să ofere o largă posibilitate de
alegere a activităţii în funcţie de înclinaţiile individuale ; de asemenea, trebuie să se ţină seama de
componenţa în continuă schimbare a participanţilor, lipsa de omogenitate în ceea ce priveşte vîrsta şi nivelul
de pregătire. Trebuie să se prevadă, astfel, limitări ale efortului (prin alegerea traseului corespunzător în
excursii, repartizarea timpului pentru activitatea motrică şi odihnă, alegerea unor exerciţii fizice ce pot fi
dozate cu uşurinţă etc.) pentru ca, în ansamblu, acesta să fie relativ redus, să nu provoace oboseală
accentuată.

Condiţii obligatorii pentru participare la acţiuni în care sînt posibile eforturi mari (crosuri, excursii de
lungă durată cu regim de mers sever, concursuri de forţă etc.) sînt pregătirea fizică prealabilă şi avizul medicului.
Posibilităţile cele mai favorabile pentru utilizarea raţională a mijloacelor şi metodelor educaţiei fizice în zilele de
odihnă şi în timpul concediilor se creează în taberele pentru întărirea sănătăţii, preventorii şi case de odihnă. Taberele
pentru fortificarea sănătăţii, care au dobîndit o popularitate din ce în ce mai mare, se creează în sînul asociaţiilor
sportive voluntare, al întreprinderilor, instituţiilor locale.
Există tabere de 1—2 zile (pentru zilele de odihnă) şi de mai multe zile (pentru perioada concediului de
odihnă), atît unele cît şi altele putînd să fie de vară şi de iarnă, staţionare şi mobile (turistice). Viaţa în taberele de
întărire a sănătăţii se organizează în mare măsură pe bază de autoservire şi este sub-ordonată totodată unui regim
general raţional. în programul zilei sînt prezente forme de practicare organizată a exerciţiilor fizice, de odihnă activă,
procedee de călire şi alte acţiuni igienice şi de cultură fizică.
Formele de activităţi şi repartizarea timpului pentru diferitele componente ale regimului zilei într-o tabără
de 24 de ore pot fi, de exemplu, următoarele :
Gimnastica de dimineaţă : 20—30 min pe zi.
Pregătirea fizică generală (inclusiv concursurile) : cîte 2—3 ore pe săptămînă.
Călire şi băi : 2 ore pe zi.
Informare politică : 20—30 min pe zi.
Prelegeri şi colocvii privind cultura fizică şi sportul : 12 ore pe serie.
Acţiuni culturale de masă cu caracter general: 2 ore pe zi jocuri şi distracţii la alegere : 2 ore pe zi.
Muncă voluntară obştească de amenajare a taberei : 1 oră pe zi.
Excursii turistice : 2—3 excursii pe serie.
Timpul care se planifică individual : 2 ore pe zi.
Alimentaţia : I-2 ore pe zi.
Toaleta, curăţenia : 1 oră pe zi.
Somnul de noapte : 8 ore din 24.
Privind problema orgarazării sănătoase a timpului liber al oamenilor muncii ca o chestiune de mare
importanţă socială, societatea socialistă îi acordă cea mai mare atenţie. In această activitate sînt atraşi specialişti şi un
activ voluntar larg.

Lecția nr.13
Tema:

«SPORTUL PENTRU TOŢI»
ÎN VIAŢA OAMENILOR DE
VÎRSTĂ ÎNAINTATĂ ŞI A
CELOR BĂTRÎNI

Îmbătrînirea şi sarcinile utilizării orientate a culturii fizice
Unele modificări cu caracter involutiv pot apărea în organism încă înainte de încheierea maturizării lui,
ca urmare a înaintării în vîrstă. în cazul unor condiţii nefavorabile (boli, condiţii mai grele de muncă şi de trai,
educaţie fizică ineficientă etc), procesul îmbătrînirii organelor şi sistemelor datorită vîrstei se accelerează. Modificări
esenţiale cu caracter involutiv apar de obicei în jurul vîrstei de 60 de ani sau mai tîrziu. Dar gradul acestor modificări
nu este în legătură directă cu vîrsta cronologică. Sînt destui oameni de vîrstă înaintată şi chiar bătrîni care au aceeaşi
capacitate de lucru ca şi oamenii cu mult mai tineri ca ei.
Trebuie să facem distincţie între noţiunile de „îmbătrînire" şi „bătrîneţe". îmbătrînirea este un proces
biologic, de lungă durată, de scădere treptată a posibilităţilor funcţionale ale organismului, care începe cu mult înainte
de apariţia bătrîneţii şi care variază în ceea ce priveşte termenele în limite individuale importante, în timp ce
bătrîneţeî este un stadiu inevitabil al ontogenezei. Particularitatea esenţială a organismului care îmbătrîneşte este
adaptarea încotinită a sistemelor funcţionale la condiţiile în schimbare. Dar îmbătrînirea nu este doar o simplă ofilire
a unor funcţii ale organismului, ci o stare Calitativ nouă a acestuia. cînd se formează noi mecanisme de adaptare, care
apără organele şi sistemele de importanţă vitală de modificări patologico profunde (V. V. Frolkis). Cunoaşterea
acestor mecanisme permite stabilirea căilor celor mai adecvate de înrăurire a diferitelor funcţii ale organismului,
exercitarea influenţei dorite asupra proceselor de involuţie, adică dirijarea procesului de îmbătrînire.
Dacă îmbătrînirea naturală condiţionată biologic este inevitabilă, îmbătrînirea prematură (patologică)
poate fi preîntîmpinată. Spre deosebire de cea naturală, îmbătrînirea prematură se caracterizează prin accelerarea
parţială sau generală a modificărilor nefavorabile datorită vîrstei (comparativ cu media acestora în perioada de vîrstă
respectivă). Cauzele îmbătrînirii premature pot fi multiple : bolile, factorii ereditari, hipodinamia şi adinamia.
condiţiile nelavorabile de muncă şi viaţă, traumatismele, obiceiurile dăunătoare (fumatul, consumul de alcool etc),
care provoacă intoxicaţia organismului.
După cum se ştie, durata vieţii omului depinde într-o măsură esenţială de orînduirea socială, de condiţiile
materiale şi culturale de viaţă, de organizarea ocrotirii sănătăţii, de dezvoltarea culturii fizice în ţară. Odată cu
progresul tehnico-ştiinţific, automatizarea si mecanizarea producţiei, reducerea duratei zilei de lucru, îmbunătăţirea
condiţiilor materiale de trai, durata vieţii va creşte fără îndoială. Se presupune că în ultimele decenii ale secolului XX
aceasta va atinge 80—90 de ani în Uniunea Sovietică şi poate că în viitor va depăşi 100 de ani (în 1974, în U.R.S.S.
trăiau 22 000 de oameni în vîrstă de 100 de ani).

Dintre factorii cei mai importanţi de contracarare a îmbătrînirii premature a organismului face
parte cultura fizică, bineînţeles, cu condiţia ca utilizarea mijloacelor ei să fie corelată cu particularităţile
organismului în diferite etape ale dezvoltării de vîrstă.
Imbătrînirea se caracterizează prin următoarele modificări funcţionale.
în sistemul nervos se modifică, după cum se pare, echilibrul dintre
procesele de inhibiţie şi excitaţie, precum şi forţa acestora, ceea ce se
exprimă în formarea îngreuiată a unor noi coordonări motrice, înrăutăţirea preciziei mişcărilor şi micşorarea
varietăţii lor.
Odată cu vîrsta slăbeşte funcţia de contracţie a miocardului, scade elasticitatea vaselor sanguine,
pereţii lor se îngroaşă, secţiunea se reduce ; se înrăutăţeşte aprovizionarea cu sînge a inimii şi a altor organe,
apar simptomele hipertoniei datorită vîrstei. În cazul unor eforturi fizice exagerate, al răcirii bruşte şi
puternice, al unor emoţii intense, precum şi din alte cauze, tensiunea arterială poate creşte aşa de mult, încît
este posibil atacul de corp. Scăderea posibilităţilor funcţionale ale sistemului cardiovascular se manifestă în
încetinirea proceselor de refacere după efort fizic. Pe la 60 de ani, frecvenţa contracţiiloi1 inimii în stare de
repaus se reduce de obicei (la această vîrstă, un puls de 70 b/min trebuie considerat, probabil, ca anormal,
după R. A. Betelman). Tensiunea arterială în stare de repaus, la vîrsta de 50—60 de ani, este, în medie,
140/90, iar la 60—70 de ani de 150/90.
,
Modificările de vîrstă în sistemul respirator se caracterizează prin scăderea elasticităţii ţesutului
pulmonar, slăbirea muşchilor respiratori, reducerea ventilaţiei pulmonare.
La sistemul muscular şi aparatul ligamentar, modificările datorite vîrstei se exprimă, în special,
prin înrăutăţirea proprietăţilor elastice ale muşchilor şi ligamentelor, ceea ce, în cazul dozării incorecte a
eforturilor fizice, poate duce la ruperea fibrelor musculare şi a ligamenlelor ; prin. reducerea manifestărilor
de forţă datorită scăderii excitabilităţii sistemului neuromuscular şi a vitezei contracţiilor musculare ; prin
trecerea încetinită a muşchilor din starea de relaxare la cea de încordare şi invers. Paralel cu aceste modificări
funcţionale se remarcă atrofia musculară : muşchii se micşorează ca volum, devin flasci. Atrofia muşchilor
nu decurge uniform : cei care, funcţional, sînt mai activi, îmbătrînesc mai tîrziu. Modificările involutive
de vîrstă în sistemul muscular pot fi, în principiu, întîrziate mult cu ajutorul exerciţiilor fizice adecvate.

Modificări considerabile se remarcă odată cu vîrsta şi la aparatul osteoarticular : articulaţiile se tasează,
ţesutul osos devine mai poros (osteoporoza), oasele — mai friabile. La vîrsta aceasţa sînt frecvente cazurile de
deformare a coloanei vertebrale (cifoscolioza). La persoanele care duc o viaţă sedentară se dezvoltă adesea
spondiloza delormantă, artrozele.
In procesul îmbătrînirii, metabolismul se modifică treptat, scăzînd ca intensitate datorită încetinirii
proceselor de oxidare ; adesea se înrăutăţeşte şi digestia, ca urmare a slăbirii funcţiei motorii şi secretorii a traiectului
gastrointesttnal. Perturbarea proceselor de oxidare şi refacere din cauza vîrstei poate determina diferite tulburări de
metabolism. Cea mai răspîndită dintre acestea este obezitatea. De obicei. către 50 de ani, greutatea corpului creşte, iar
la o vîrstă mai înaintată, scade. Odată cu vîrsta se deteriorează şi mecanismul de termoreglare, scăzînd rezistenţa
organismului faţă de aşa-numitele îmbolnăviri datorite răcelii.
Pe măsura îmbătrînirii se lungeşte stadiul de angrenare a funcţiilor fiziologice la începerea lucrului,
reglarea acestora atinge un nivel mai redus în. decursul lucrului, îndeosebi dacă este legată de restructurări radicale
ale regimului de funcţionare a organismului. Se măreşte durata proceselor de refacere.
Ansamblul modificărilor de vîrstă menţionate, cu caracter morfofuncţional, se manifestă în înrăutăţirea
capacităţii de lucru şi a unor calităţi fizice. Scad indicatorii vitezei şi preciziei acţiunilor motrice, coordonarea
mişcărilor devine mai slabă, amplitudinea lor se reduce treptat. Formavea noilor deprinderi motrice la oamenii de
vîrstă înaintată şi bătrîni are loc încetinit, în schimb deprinderile căpătate dispar destul de repede. Oamenii în vîrstă,
reluînd practicarea exerciţiilor fizice, îşi subestimează adeseori posibilităţile sau, dimpotrivă, le supraestimează
(îndeosebi cînd anterior au practicat sportul). Starea emoţională ridicată poate slăbi senzaţiile subiective de oboseală,
ceea ce trebuie luat în consideraţie la reglarea eforturilor.
Efortul la mersul de lungă durată, care se utilizează pe scară mai largă în primele etape de activitate, se
dozează pornindu-se de la următoarele norme aproximative : viteza se modifică de obicei de la 4—6 km/oră (în prima
etapă) pînă la 6—7 km/oră. Durata plimbărilor pe jos, în grupa a treia medicală, reprezintă 30—60 min, în a doua —
60—80 min, în prima — 70—100 min.
Durata plimbărilor pe schiuri se limitează aproximativ la acelaşi nivel, cu oarecare creştere în funcţie de
deprinderile mersului pe schiuri, condiţiile de alunecare şi relieful regiunii (de obicei se alege un teren puţin
accidentat).

Durata plimbărilor pe schiuri se limitează aproximativ la acelaşi nivel, cu oarecare creştere în funcţie de
deprinderile mersului pe schiuri, condiţiile de alunecare şi relieful regiunii (de obicei se alege un teren puţin
accidentat).
Plimbările din cadrul regimului zilei se recomandă să se facă pe cît posibil la aceleaşi ore, începînd cu
1,5—3 km şi lungind treptat traseul pînă la 5—8 km. Tempoul şi durata mersului se reglează, de obicei, în funcţie de
cum se simte cel în cauză. Drept semne ale accesibilităţii eforturilor folosite servesc oboseala plăcută, respiraţia
liberă, uşor accelerată, sentimentul de satisfacţie, o uşoară transpiraţie. În timpul mersului este important să se
urmărească respiraţia, inspiraţia şi expiraţia făcîndu-se ritmic la un anumit număr de paşi, uşor şi neforţat, să se
supravegheze ţinuta. Este bine ca treptat îmbrăcîmintea să fie mai uşoară.
Lungimea optimă a excursiilor turistice pe jos la vîrsta înaintată este între 10 şi 25 km, iar a celor ps
bicicletă — între 30 şi 50 km. Pentru oamenii bine pregătiti, distanţa poate fi mărită. Viteza medie de deplasare este
de 4—5 km/oră. La început se recomandă mersul într-un tempo intenţionat încetinit. în ansamblu, expediţiile se
desfăşoară după regulile generale ale excursiilor turistice.
Activităţile de tipul lecţiilor cu conţinut complex se alcătuiesc în conformitate cu structura general
adoptată. Părţile pregătitoare şi de încheiere ale lecţiei au de obicei o durată cu atît mai mare cu cît subiecţii sînt mai
în vîrstă, întrucît, după cum s-a mai spus, odată cu vîrsta se încetinesc procesele de angrenare şi refacere. Din aceleaşi
cauze, după exerciţiile de bază se prevede odihnă suficientă (activă şi pasivă), se execută exerciţii de respiraţie şi de
relaxare.
Dinamica generală a efortului în cadrul lecţiei trebuie să aibă forma unei curbe ondulatorii cu tendinţă de
creştere treptată. Efortul cel mai important revine mijloeului sau celei de-a doua treimi a părţii fundamentale a lecţiei.
Densitatea motorie variază în limite largi, putînd fi mai însemnată în lecţiile care includ exerciţii de lungă durată cu
caracter ciclic, mai puţin accentuată în lecţiile cu caracter complex. După cum s-a mai spus, odată cu creşterea vîrstei
subiecţilor, volumul total de muncă se menţine pe cît posibil la nivelul atins, iar intensitatea se reduce pe etape.
Controlul medico-pedagogic — care să urmărească concordanţa eforturilor cu particularităţile de vîrstă şi
starea sănătăţii subiecţilor — este deosebit de necesar în cazul activităţii în grupe, cînd componenţa acestora este
neomogenă. Una dintre cele mai simple metode de control şi, în acelaşi timp, edificatoare poate fi determinarea
frecvenţei pulsului cu regularitate. Se recomandă să se prevadă timp pentru a se lu» pulsul întregii grupe (la început,
în timpul şi la sfîrşitul lecţiei), să se ţină seama de datele înregistrate în jurnalele de autocontrol şi să se atragă
permanent subiecţii la analiza acestora.
Pentru garantarea efectului pozitiv al activităţii în cadrul grupelor de sănătate şi în secţiile de pregătire fizică

Pentru garantarea efectului pozitiv al activităţii în cadrul grupelor de sănătate
şi în secţiile de pregătire fizică generală. s-a instituit o anumită ordine a controlului
medical. Astfel, .accesul în aceste grupe este permis numai în baza unui aviz medical
special.
Examenul medical se efectuează la fiecare trei luni (în anumite cazuri chiar şi
lunar). Medicul ia parte la controlul curent. O condiţie obligatorie este, de asemenea,
autocontrolul efectuat cu regularitate. Cunoştinţele necesare pentru un autocontrol
eficient trebuie să fie însuşite în prima etapă a lecţiilor, apoi să se completeze şi să se
aprofundeze sistematic. Particularităţile participanţilor contribuie ca fiecare subiect să
devină ajutorul cel mai cointeresat, activ şi conştient al metodistului.
Modificările survenite în nivelul de pregătire fizică se verifică cu ajutorul
exerciţiilor de control, care se alcătuiesc ţinîndu-se seama de legile involuţiei calităţilor
fizice şi deprinderilor motrice la vîrstă înaintată.
Exerciţiile de control se aleg în aşa fel, încît să fie relativ simple şi de
preferinţă nu legate de mari eforturi funcţionale cu acţiune generală, iar încercările de
control se efectuează de 3—-4 ori pe an, pe etape. în componenţa testelor este
recomandabil să fie incluse o serie de exerciţii permanente (care nu se schimbă de la un
an la altul), pentru a avea posibilitatea de apreciere a dinamicii indicatorie pe mai mulţi
ani.

Mulţumesc pentru
atenţie !

