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TEMA:“Idealul olimpic - expresie sintetică a funcţiilor şi obiectivelor culturii
fizice.

Cultura fizică - factori de sănătate. Efectele culturii fîzice asupra
sănătăţii.. ”

Idealul olimpic - expresie sintetică a funcţiilor şi obiectivelor culturii fizice.
Una dintre concepţiile cele mai impresionante din punctul de vedere al profundei înţelegeri a
rolului pe care exerciţiile fizice îl au în dezvoltarea personalităţii umane, a apărut la începutul secolului
XX şi a fost formulată şi promovată de către Pierre de Coubertin. Olimpismul modem nu poate fi
înţeles decât în contextul istoric al apariţiei şi evoluţiei lui. Pasionat pedagog, Coubertin era încredinţat
că schimbarea raporturilor sociale şi tehnice ale civilizaţiei începutului de secol XX, presupun un om
nou, şi în consecinţă, o nouă educaţie. Idealul olimpic (idealul acestei noi educaţii), inspirat de
grecescul "kalos kai aghatos" (om frumos şi bun), a fost promovat sub deviza creată de Coubertin:
Mens fervida in corpore lacertoso ("Un spirit ardent într-un corp antrenat"), îndemnul, care
parafrazând dictonul lui Juvenal, exprima concepţia despre modul în care exerciţiile fizice pot
contribui la dezvoltarea armonioasă a tinerilor.
Prin Olimpism era preconizată "o educaţie sportivă generalizată, accesibilă tuturor,
dominatâ de îndrăzneală virilă şi spirit cavaleresc, amestecată cu manifestări estetice şi literare,
servind ca motor al vieţii naţiunii şi cămin al vieţii civice [...]" (P.Coubertin, 1918) Speranţa lui
Coubertin era aceea că Olimpismul putea constitui o alternativă pentru educaţia modernă, incluzând
efortul fizic, şi creaţia artistică, sub toate formele sale de manifestare. Acest punct de vedere
îmbogăţeşte concepţia despre sport şi practicarea acestuia, admiţând natura lui artistica.
Olimpismul era, astfel, în viziunea lui P. Coubertin (1918), "religia energiei, cultul voinţei
intens dezvoltate prin practicarea sporturilor virile, sprijinindu-se pe igienă şi civism şi fiind
înconjurat de artă şi gândire."

Olimpismul a adus în domeniul sportului, la nivelul tuturor formelor de practicare,
elementul de echilibru, de temperare, de destindere, de toleranţă, dar şi de educaţie estetică. J.O.
trebuiau să constituie în concepţia sa, o realizare exemplarâ a timpurilor moderae, a legăturilor
inseparabile dintre sportul competiţional şi artă.
Pornind de la ideile de reformă pedagogică proprii lui Coubertin, şi fără a uita iniţiativele
practice corespunzătoare, Olimpismului i se pot surprinde multiple expresii, organizate pe trei niveluri
diferite: nivelul istoric, nivelul filosofic şi nivelul pedagogic.
Olimpismul a preluat şi aplicat în viaţă, la scară mondială, ideea revoluţionară a englezului
Thomas Arnold: tânărul îşi dezvoltă singur propria personalitate cu ajutorul complexului de valori
puse în acţiune prin practicarea sportului. în formarea caracterului, un rol primordial îl joacă modul
de apreciere realist, obiectiv a propriilor acţiuni şi a acţiunilor altuia, în contextul întrecerilor care
pretind curaj şi prudenţă, încredere şi îndoială, alteraanţa victoriei şi înfrângerii.
Deviza olimpică, cea pe care Pierre de Coubertin, a preluat-o de la călugărul dominican
Henri Didon, Citius, Allius, Fortius, dincolo de îndemnul de autodepăşire mnană, pe plan motric,
include şi îndemnul de perfecţionare pe plan moral: Citius - rapid nu doar în alergare, ci şi în spiritul,
care trebuie să fie promt şi vivace; Altius - mai înalt, nu doar în săritură, ci şi în aspiraţiile individului;
Fortius - nu doar mai puternic pe terenul de sport, dar şi în viaţă.
Deosebit de importantă pentru înţelegerea Olimpismului este înţelegerea simbolisticii pe
care o promovează. Faptul că diferitele simboluri olimpice - steag, flacără, imn, jurământ - sunt
purtătoare ale idealurilor de educaţie care transpar de-a lungul diferitelor epoci istorice, conferă
Olimpismului caracterul de permanenţă universalâ, în timp şi în spaţiu.
Valorile centrale ale Olimpismului, unanim acceptate sunt: libertate, corectitudine,
prietenie, pace. Mesajul lui în lume, răspândit prin intermediul Mişcării Olimpice, sub forma ideii
olimpice, constituie o permanentă invitaţie adresată omenirii, de căutare a idealului dezvoltării
armonîoase a personalităţii umane, a perfecţiunii şi reuşitei, în condiţiile respectului reciproc, a
corectitudinii, a dreptăţii şi a egalităţii.

Cultura fizică - factori de sănătate.
Sănătatea este consideratâ a fi o condiţie umană cu dimensiuni de ordin fizic, social şi
psihologic, fiecare dimensiune caracterizându-se printr-un conţinut cu un pol pozitiv şi altul negativ. Se
consideră că sănătatea este bucuria de viaţă, capacitatea de a face faţă solicitărilor, nu doar absenţa
bolii, iar în antiteză, sănătatea este asociată cu morbiditatea şi în ultimă instanţă, cu mortalitatea
prematură.Condiţia fîzică este una dintre componentele care caracterizează starea de sănătate, fiind
influenţatâ în mod favorabil de activităţile motrice. Aceasta se caracterizează prin: capacitatea de a
efectua cu vigoare activităţile zilnice; probabilitatea scăzută de apariţie prematură a bolilor şi
complicaţiilor puse în mod obişnuit pe seama lipsei de activitate motrică.
Efectele culturii fizice asupra individului se concretizează într-o contribuţie substanţială la
dezvoltarea şi menţinerea capacităţilor fimcţionale, la păstrarea structurilor organismului şi la
limitarea deteriorării acestora, datorită vârstei şi lipsei de stimulare. Ele se materializeazâ în putere,
forţâ şi rezistenţă localâ la nivelul muşchilor, agilitate, coordonare, echilibru, viteză, caracteristice unei
bune motricităţi, structura şi funcţiile articulaţiilor, flexibilitate, densitatea oaselor la nivelul
aparatului osteo-articular; capacitatea aerobă şi rezistenţa la nivelul funcţiei cardiorespiratorii,
metabolismul hidraţilor de carbon şi lipidelor.
Efectele de mai sus sunt posibile la toţi oamenii, la toate vârstele, fie sănătoşi, suferinzi de
boli cronice sau de diverse deficienţe.
Condiţia fizică realizată prin practicarea sistematică a exerciţiilor fizice se traduce pe plan
individual prin performanţe crescute, încredere în sine, independenţă în plan fizic şi psihologic,
contribuind la calitatea percepută a vieţii.
Cultura fizică desfaşurate sistematic sunt asociate cu incidenţa mai redusă a multor
afecţiuni comune muşchilor şi scheletului; metabolice şi cardiovasculare, printre care osteoporoza,
obezitatea, sindromul metabolic, hipertensiunea arterială, accidentele cerebrale etc. Se consideră că
educaţia fîzică şi sportul combat aceşti "factori de risc".
C
ele relatate de mai sus, se constituie ca un argument în plus care evidenţiază că activitatea
motrică sistematică influenţează întregul corp al omului, inclusiv mintea şi "sufletul".

Efectele culturii fîzice asupra sănătăţii.
Activitatea motrică determină răspunsuri funcţionale imediate la nivelul organelor şi
sistemelor organismului. Aceste răspunsuri sunt evidente în sistemele direct angajate, dar mai greu de
anticipat şi observat în cele implicate în plan secundar. Numeroase răspunsuri observabile ale
organismului evidenţiază o relaţie cantitativă faţă de "încărcătură" sau relaţia doză-râspuns.
Răspunsurile acute faţă de o solicitare singulară sau efectele însumate ale unei activităţi
repetate pot fi folositoare sau dăunătoare sănătăţii. Multe răspunsuri ale organismului dispar cu
rapiditate, dar sumate se suprapun şi dau efecte directe şi conexe în alte sisteme.
Dacă reprizele de activitate motrică repetate des şi cu regularitate depăşesc "sarcina"
acceptată de organism (supra sarcina) organismul poate suferi modificări adaptative structurale şi
fiincţionale. Efectele depind de intensitatea antrenamentului, de orientarea acestuia şi de durata
aplicării încărcăturilor. Din aceste motive, din punct de vedere telinic, discutăm despre:
-volumul efortului (cantitate de repetare) încărcătură, distanţe etc;
-intensitatea efortului (gradul de solicitare a organismului);
-complexitatea efortului (structură motrică, volum, intensităţi variate);
-orientarea efortului ( aerob, anaerob sau mixt).
Cultura fizică influenţează în mod favorabil starea de spirit a oamenilor. Astfel, sănătatea
fizică este dublată de sănâtatea psihică. Exerciţiile fizice executate cu intensitate mare, preîntâmpină
instalarea depresiei, acestea fîind distractive şi relaxante, previn anxietatea, dezvoltă voinţa şi
încrederea în sine. Sunt cele mai eficiente mijloace de combatere a efectelor negative ale stresului.
Alte efecte favorabile sunt următoarele: atenuează efectele nocive ale fumatului, obiceiurile
alimentare nesănătoase, abuzul de alcool şi medicamente şi enumerarea ar putea continua.
Toate cele prezentate mai sus, îndreptăţesc afîrmaţia conform căreia educaţia fizicâ şi sportul sunt
factori deosebit de importanţi în asigurarea sănătăţii oamenilor.

