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   Domnitorul fanariot, Alexandru Ipsilante, a fost prima autoritate din țara noastră care și-

a arătat interesul pentru mișcare, pentru educația fizică, pentru ”educația corporală” în școli. 

 Mai multe personalități românești au lucrat la bazele educației fizice în școli, dar Spiru 

Haret a fost cel care a reorganizat întreg sistemul de învățământ și a acordat o foarte mare 

importanță sportului. Acesta a introdus oina în școli, gimnastica se preda din clasele primare, 

dansuri naționale, a organizat concursuri de oină, gimnastică, întâlniri ale profesorilor de 

gimnastică la nivel național.  

Simion Bărnuțiu, marele nostru pedagog, nominalizează câteva mijloace de călire a 

organismului: ”urcatul şi coborâtul, fuga pe întrecute, sărituri în depărtare peste gropi…, 

întăresc pieptul, membrele şi muşchii.” Toate tipurile de jocuri desfăşurate în are liber au drept 

scop, pe lângă călirea organismului, dezvoltarea armonioasă a tuturor grupelor musculare, 

creşterea capacităţii intelectuale, crearea bunei dispoziţii. Sportul exercită o influenţă diversă 

asupra omului, asupra comportamentului său. Mișcarea trebuie să existe în viața zilnică a 

fiecărui individ. Singura mențiune ar fi că trebuie să verificăm înainte starea de sănătate a 

copilului, pentru a nu avea malformații congenitale la inimă, afecțiuni ale pielii sau probleme 

de ordin locomotor (luxații). Sportul aduce beneficii tuturor, fie copil, fie adult. Cei care fac 

sport sunt mai sănătoși, veseli, ambițioși și fericiți. 

  „Exerciţiul fizic reprezintă acţiunea motrică voluntară – compusă din mişcări special 

selecţionate – utilizat în cadrul unui proces educaţional organizat, în scopul realizării unor 

obiective instructiv-educative concrete, în legătură cu educaţia fizică şi cu activitatea 

sportivă.” (Gh. Mitra, Al. Mogoş – Metodica predării educaţiei fizice.)  

Exerciţiile fizice şi sportul sunt mijloace permanente de păstrare a sănătăţii, de creştere a 

capacităţii de muncă şi de prelungire a duratei vieţii. 

Ce influenţe au exerciţiile fizice asupra organismului? 

Exerciţiile fizice efectuate regulat supun în mod obligatoriu organismul la mişcare. 

  Mişcarea la rândul ei intensifică toate activităţile din organism: circulaţia sângelui în 

plămâni şi în celelalte organe, respiraţia, schimburile de substanţe nutritive la nivelul 

ţesuturilor, procesele de excreţie, de curăţire a sângelui de substanţele vătămătoare rezultate 

din arderile celulare etc. 



Lipsa de mişcare îngreunează desfăşurarea normală a proceselor biologice, fapt care se 

răsfrânge negativ asupra stării de sănătate şi de rezistenţă a organismului faţă de agenţii 

patogeni.  

Prin mişcare se îmbunătăţeşte nutriţia ţesuturilor şi celulelor, ceea ce duce la creşterea şi 

dezvoltarea organelor, la mărirea capacităţii lor funcţionale. 

În primul rând, se îmbunătăţeşte activitatea inimii. Muşchiul cardiac antrenat prin 

exerciţii fizice regulate şi de o intensitate crescândă, expulzează la fiecare sistolă mai mult 

sânge decât inima neantrenată. El nu oboseşte în timpul eforturilor fizice mai mari atât de 

repede ca muşchiul neantrenat şi îşi revine mai repede la situaţia normală, după ce efortul a 

încetat. 

În al doilea rând, se ameliorează activitatea plămânilor. În timpul efortului fizic, 

plămânii respiră mai frecvent şi mai amplu, pentru a acoperi necesităţile crescute de oxigen în 

muşchi. Aşa cum inima trebuie antrenată pentru a face faţă eforturilor excesive, prin creşterea 

puterii de contracţie a muşchiului cardiac şi plămânii trebuie antrenaţi să respire mai puternic, 

să permită o ventilaţie mai mare pe unitatea respectivă de timp. Fără acest antrenament nu se 

pot efectua activităţi fizice grele, deoarece plămânii nu pot asigura cantitatea de oxigen 

crescută. Exerciţiile fizice în aer liber, ca şi şedinţele speciale de antrenament, în cazul 

sportivilor, constituie mijloace eficiente de pregătire a aparatului respirator pentru noile sarcini 

la care trebuie supus organismul. 

Concomitent, prin mişcarea în aer liber se îmbunătăţeşte compoziţia sângelui, creşte 

numărul globulelor roşii, care ajută la transportul oxigenului; creşte şi numărul unor globule 

albe care apără organismul de infecţii. Aşa se explică de ce persoanele care fac mai multă 

mişcare în aer liber, practicând sistematic exerciţiile fizice şi sportul, se îmbolnăvesc rar sau 

fac forme uşoare de boală. 

Sub aspectul ţinutei corporale şi al dezvoltării aparatului locomotor, exerciţiile fizice 

contribuie din plin la menţinerea unei ţinute corecte a corpului, care favorizează o bună 

funcţionare a tuturor organelor, precum şi o înfăţişare zveltă şi frumoasă. Mişcările corpului 

devin precise, agere şi coordonate, iar forţa de contracţie a muşchilor creşte. 

Lipsa de mişcare în aer liber, statul pe scaun la școală sau acasă, sau altfel spus – 

sedentarismul – predispune la îngrăşare, ceea ce are un efect dăunător asupra sănătăţii şi 

duratei vieţii active. 

Nu trebuie să uităm influenţa binefăcătoare a exerciţiilor fizice şi a sportului practicat în 

aer liber asupra sistemului nervos. În creier, schimbul de substanţe nutritive este mai intens 

decât în celelalte organe. În activitatea sa de coordonare a tuturor proceselor biologice şi 

psihice, creierul consumă o cantitate mult mai mare de oxigen decât inima sau plămânii, 



organe care sunt mari consumatoare de oxigen. În felul acesta putem înţelege sensibilitatea 

extraordinară a ţesutului nervos la lipsa de oxigen, manifestată prin scăderea capacităţii de 

lucru a creierului şi apariţia oboselii premature. 

Asigurarea aerului curat şi a unui flux sporit de oxigen la creier este o condiţie 

fundamentală pentru menţinerea sănătăţii, în mod special la persoanele cu ocupaţii intelectuale 

(profesori, ingineri, psihologi, medici, economişti, contabili etc.), acestea realizându-se prin 

exerciţii fizice şi sport practicate în aer liber. 

Formele cele mai accesibile de exerciţii fizice şi sport: 

Gimnastica are ca sarcină fundamentală asigurarea dezvoltării armonioase a 

organismului, formarea unei ţinute corecte şi îmbunătăţirea activităţii marilor funcţii ale 

organismului (respiraţie, circulaţie, termoreglare, metabolismul etc.). 

Gimnastica practicată acasă sau de preferat în aer liber, stă la baza educaţiei fizice. Ea 

constă în mişcări ale corpului, efectuate astfel pentru a antrena toate grupurile musculare şi 

toate organele corpului. Gimnastica nu trebuie practicată numai de către sportivii de 

performanţă şi nici numai în şcoli, în cadrul orelor de educaţie fizică, ci trebuie să devină un 

mijloc zilnic de întărire a sănătăţii şi de mărire a capacităţii de muncă. 

Gimnastica de dimineaţă ajută organismul să treacă de la perioada de somn, de 

inactivitate, la una de activitate, asigurând condiţiile cerute pentru ca schimburile de substanţe 

la nivelul celulelor şi organelor să se facă în cel mai bun mod. În exerciţiile de gimnastică de 

dimineaţă se acordă un rol deosebit mişcărilor respiratorii (respiraţie cu expiraţie prelungită) 

pentru a creşte capacitatea de ventilaţie pulmonară. 

Alergarea de dimineaţă poate substitui gimnastica, fiind chiar mai indicat datorită 

beneficiilor pe care le poate avea pentru activarea funcţiilor practicarea sportului în aer liber. 

Jocul ca mijloc al educaţiei fizice reprezintă o formă tipică de activitate, fiind un 

fenomen social. Jocurile contribuie la stimularea şi cultivarea relaţiilor de prietenie şi 

colaborare, a iniţiativei şi imaginaţiei creatoare a unui fond complex de priceperi, deprinderi şi 

calităţi motrice, asigură educarea unor atitudini, comportamente, sentimente, însuşiri, 

deprinderi şi obişnuinţe de comportare morală: cinste, perseverenţă, demnitate, modestie, 

curaj, stăpânire de sine, independenţă etc. 

Sportul este un mijloc prin care se poate ajunge la perfecţionare executării unor anumite 

exerciţii fizice şi la obţinerea unor rezultate maxime în acest sens. Sportul este legat de 

competiţia între diferiţi participanţi, care luptă pentru a fi pe primul loc în obţinerea 

rezultatelor la înot, canotaj, ciclism, patinaj, schi, volei, baschet, fotbal, tenis de masă sau tenis 

de câmp, scrimă etc. 



Unele sporturi întăresc musculatura, altele vizează mărirea vitezei de mişcare sau 

combinarea vitezei cu precizia mişcărilor, însă toate dezvoltă organele şi măresc agerimea 

mişcărilor întregului corp, perfecţionează activitatea sistemului nervos şi a funcţiilor lui 

psihice: atenţia, memoria, inteligenţa, voinţa, curajul etc. 

Fiecare persoană trebuie ca, pe lângă exerciţiile fizice efectuate zilnic, să practice şi un 

sport, chiar dacă nu urmăreşte neapărat obţinerea unor rezultate de mare performanţă. Jogging-

ul, înotul, voleiul, tenisul etc. sunt sporturi la îndemâna oricui şi cu un rol important în 

reîmprospătarea forţelor organismului, a recreerii lui plăcute, după școală. 

Drumeţiile în aer liber constituie modul cel mai sănătos de petrecere a timpului liber la 

sfârşit de săptămână, vacanţe, contribuind în mod special la alimentarea sistemului nervos cu 

oxigen şi la refacerea energiei lui, prin buna dispoziţie pe care drumeţia în grup o crează şi o 

menţine. 

Sportul prezintă multiple beneficii, dintre care putem enumera: 

• ne lungește viața și calitatea acesteia; 

• mișcarea ne scapă de grasimi; 

• ne motivează să ne depășim limitele; 

• putem să dormim mai liniștiți; 

• ne ajută să avem încredere în noi înșine. 

Se știe, exercițiile fac minuni asupra trupului, îl fac mai frumos și mai sănătos. Dar, 

atunci când facem mișcare, nu ne lucrăm doar corpul, ci și…creierul! Sportul ne face mai 

deștepți. Cum? Prin eliberarea de neurotransmițători, care alină durerea fizică și psihică și are 

ca rezultat generarea de noi neuroni. 

Sportul este una dintre puținele modalități descoperite de oamenii de știință de a genera 

noi neuroni. Neuronii cei noi iau naștere în hipocamp, centrul învățării și al memoriei, dar 

mecanismul nu este cunoscut cu exactitate. Explicația pare să fie aceea că, la nivel celular, un 

influx de calciu este generat, activându-se factorii de transcriere din neuronii existenți. 

Creierul începe să piardă din țesutul nervos după vârsta de 30 de ani, motiv pentru care această 

descoperire este deosebit de importantă pentru activitatea cerebrală umană. 

Este bine cunoscut efectul sportului asupra organismului uman, în boli precum Alzheimer și 

Parkinson, asupra cărora sportul are efecte preventive și terapeutice. Aceste boli progresează 

prin pierderea de neuroni, iar mișcarea fizică vine să compenseze acest lucru. 

Sportul este recunoscut și pentru capacitatea sa de a trata depresia și de a îmbunătăți memoria. 

Iată cum, dacă facem sport, ne vindecăm și întinerim din toate punctele de vedere! 



Mișcarea așadar ne face fericiți. Endorfina, substanța chimică cu proprietăți analgezice 

asemănătoare celor ale morfinei, se eliberează la 30 de minute de la momentul în care începem 

să facem sport. Aceasta reduce discomfortul fizic provocat de exercițiu și induce un sentiment 

de bună dispoziție. De aceea, 30 de minute de exerciții fizice pe zi pot contribui la starea 

noastra de sănătate! 

În funcție de starea dumneavostră de sănătate este recomandabil să vă sfătuiți cu 

medicul curant pentru a stabili gradul de efort pe care aveți voie să-l faceți! 
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