
Edukator dhe mik i të rinjve 
Edukimi, pedagogjia dhe arsimimi i qytetarëve ishin 
pikat kryesore për boten e Pierre de Coubertin, cili
e cilëson veten si një edukator.
Që në moshë të re ai vë re domosdoshmërinë e një
reforme të përgjithshme arsimore në Francë. Në
plan të parë të pikëpamjeve të tij pedagogjike 
qëndron rinia, trupi, shpirti dhe karakteri i së cilës 
duhet formuar dhe konsoliduar.I inspiruar nga vepra
e drejtorit të shkollës së famshme angleze   Rugby, 
Thomas Arnold, të cilin ai  e admironte , për të
bëhet gjithmonë dhe më e qarte që të rinjtë duhet 
ti krijojne vetë përvojat e tyre. Sportin ai e sheh si 
një mjet të rëndësishëm  për edukimin dhe 
formimin e personalitetit të të rinjve. Kështu  
Coubertin përpiqet me të gjitha forcat e tij për 
futjen e sportit ne shkollat francese.
50 vjet të jetës së tij ai i kushtohet reformimit të
sistemit arsimor. Vepra e tij përmban 15.000 faqe  
ku mund të gjendet një numër i madh zgjidhjesh 
dhe këshillash për problemet shkollore si dhe në
lidhje me programet mësimore, te cilat janë ende 
aktuale. Coubertini vetë e emërton veprën e tij 
pedagogjike si një „Sinfoni të papërfunduar“.

Për Coubertin  lojrat olimpike  përbëjnë një
pjesë të rëndësishme të formimit të
personalitetit dhe të ruajtjes së lirisë.

Në vitin 1890 Coubertin kërkon një reformë
radikale të sistemit të arsimimit dhe edukimit. Ai 
pretendon , se „asnjë reforme politike, ekonomike 
dhe shoqërore nuk mund te jetë e frytshme pa një
reforme  pedagogjike“.

Deri nëfund të jetës së tij  Coubertin  i
përkushtohet veprës së tij edukuese dhe nxitjes 
së të rinjve. 

Pierre de Coubertin

Në 1925 ai themelon Unionin Universal
Pedagogjik, rezulatet e të cilit – të
hartuara ne katër gjuhë- u bënë të njohura 
internacionalisht nëpërmjet origjinalitetit 
dhe realizmit që i karakterizonte.

Ketu gjate nje transmetimi te radios nje ligjerate drejtuar 
rinise amerikane te vitit 1934.

Zgjedhjet komunale ne  6. Maj
1888 per qytetarët e Mirville

Coubertini: Dhjete urdheresat e
rinise se vitit 1915.

„Programe të reja për 
arsimimin e lartë “
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