CAPITOLUL III
“ CULTURA FIZICĂ, COMPONENŢĂ A DOMENIULUI DE CERCETARE AL
TEORIEI EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI”

Lecţia 4
TEMA:“Conceptul de cultură fizică”

Conceptul de cultură fizică constituie o abstractizare
şi o generalizare a experienţei acumulate în acest domeniu.
Conceptul actual de cultură fizică reprezintă o etapă în
evoluţia noţiunii, începând din cele mai vechi timpuri şi
pănă în zilele noastre.
Iniţial a fost utilizată noţiunea de "gimnastică", care
în prezent are un conţinut mai restrâns, ce cuprinde
ramurile sale bine circumscrise.
Trecerea la denumirea de cultură fizică, s-a datorat
lărgirii sferei acestei activitâţi, diversificării conţinutului, a
formelor de organizare şi creşterii segmentului de
populaţie antrenat în practicarea sa.

Concepţia despre cultură fizică reprezintă valorificarea conceptului de cultură fizică,
prin aplicarea lui la condiţiile concrete ale anumitor societăţi. Concepţia ilustrează sistemul de
gândire în care se încadrează conceptul şi notele care diferenţiază conţinutul şi mai ales
fînalitatea. Concepţia despre cultura fizică se desprinde din concepţia generală asupra vieţii unei
societăţi, diferită de la o epocă la alta, de la o tară la alta.
Practicarea educaţiei fizice şi sportului este un drept al persoanei, fară nici o
discriminare, garantat de stat, iar autorităţile administrative, instituţiile de învăţământ şi
instituţiile sportive au obligaţia de a sprijini cultura fizică, sportul pentru toţi şi sportul de
performanţă şi de a asigura condiţiile de practicare a acestora".
Concepţia în esenţă au la bazâ următoarele idei:
-aspectul fizic al persoanei şi comportamentul său motor sunt intim legate de fîecare
gând al acesteia, de "aspectul" sau cognitiv - afectiv; existenţa spirituală a omului este
influenţată în mare măsurâ de posibilităţile de mişcare şi starea de sănătate;
-persoana în ansamblu este mai cuprinzâtoare decât suma părţilor sale componente
(corp - spirit).
În consecinţă, conceptul de cultură fîzică trebuie să evidenţieze contribuţiile multiple
ale acestei activităţi la calitatea vieţii individului; aceste valori pe care educaţia fizică le creează
şi promovează sunt reprezentate, în viziunea lui Kretchmar (1994), de cunoaştere, fitness,
deprinderi motrice şi satisfacţie (plăcere), aspecte explicate în cele ce urmează.

Definirea clară şi cuprinzătoare a culturii fizice se impune pentru că aceasta
reprezintă una din noţiuniie fundamentale ale TEFS, care exprimă esenţa, proprietăţile
fundamentale, conexiunile existente între diferitele forme de practicare a exerciţiului fizic.
A defini înseamnă a explica, a formula un consemn verbal concis care să descrie o anumită
realitate.
O altă definiţie priveşte educaţia fîzică ca pe o "activitate care valorifică
sistematic ansamblul formelor de practicare a exerciţiului fîzic în scopul măririi în pnncipal
a potenţialului biologic al omului, în concordanţă cu cerinţele sociale".
Cu alte cuvinte, cultura fizică reprezintă o componentă a educaţici generale,
exprimată printr-un tip de activitate motrică (fig.4.1.).
Datorită complexitâţii culturii fizice, dată de caracteristicile sale, de finalităţile şi
obiectivele pe care trebuie să le realizeze, o singură definiţie nu îi poate evidenţia şi
circumscrie toate valenţele. Din acest motiv considerăm că definirea culturii fizice se
impune a fi abordată din mai multe perspective:
1.
a teoriei acţiunii, ca activitate motrică;
2.
a didacticii, ca proces instructiv educativ;
3.
a teoriei sistemelor, ca sistem de concepte;
4.
a managementului educaţiei, ca forma de organizare;
5.
a sociologiei, ca factor de integrare socio-culturală
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Fig.5.1. Cultura fizică – elemente de conţinut comune şi diferenţiale

