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Învățarea este un proces de bază în creșterea și 
dezvoltarea umană; este un factor cheie al schimbării 
comportamentului uman. Cunoștințele, aptitudinile și 
reacțiile emoționale stau la baza comportamentului. 
Prin învățare ne putem adapta schimbărilor din mediul 
nostru și de asemenea putem infl uența activ mediul și 
propriul nostru comportament ca parte din el. Învățarea 
este întotdeauna un proces activ și interactiv care are 
loc într-un context cultural și social. Experiențele ob-
ținute din mediul de creștere reglementează învățarea.

În ultimii ani, cercetările privind asocierea din-
tre activitatea fi zică și realizarea academică a crescut 
considerabil. Ultimele studii au arătat legătura dintre 
activitatea fi zică integrată în orele de curs pe de-o 
parte și rezultatele testelor standardizate pe de altă 
parte. Efectele pozitive asupra realizărilor academice 
au fost identifi cate în special la disciplina matematică. 

Conform unui studiu efectuat în Finlanda de 
cercetătorul fi nlandez Heidi Syvaoja, copiii care pe-
trec mult timp în fața televizorului, calculatorului și 
jocurilor video, au rezultate școlare slabe față de cei 
care stau mai puțin de 2 h/zi în fața micului ecran. 
Rezultatul studiului este publicat în ”International 
Journal of Sport Medicine”-Medicine, Science and 
Exercise. Studiul a implicat 277 de elevi fi nlandezi 
de clasa a V și a VI-a. Elevii completau într-o bază de 
date zilnic cât timp petrec în fața televizorului/ calcu-
latorului/ jocuri video pe zi și cât timp au alocat ac-
tivităților ce presupun mișcare. Reușita școlară a fost 
evaluată pe baza notelor de la școală. 

Rezultatul a arătat că elevii care petrecereau 
mai mult de 3 ore la televizor au avut rezultate școlare 
mai slabe decât cei care stăteau mai puțin de 2h; copiii 
care erau activi fi zic aveau note mai bune. Explicația 

ar fi  că acel timp petrecut în fața televizorului ia locul 
cititului sau somnului. Timpul petrecut la calculator 
nu este în totalitate dăunător dacă părinții ar acorda 
atenție și l-ar folosi în mod educativ. 

Și profesorii care au participat afi rmă că în mod 
evindent mișcarea are un impact pozitiv asupra învăță-
rii. Activitatea fi zică contribuie la îmbunătățirea com-
portamentului în clasă, concentrarea asupra sarcinilor 
precum și participarea la ore. Are efect pozitiv asupra 
memoriei, atenției, în preluarea informațiilor generale 
și asupra abilităților de rezolvare a problemelor. 

Termenul de ”funcții executive” este un con-
cept stabilit, folosit în psihologie pentru a face refe-
rire la coordonarea și controlul preluării de informații. 
Funcțiile cognitive sunt legate de receptivitate, depo-
zitare, procesarea și folosirea informațiilor, incluzând 
atenția, percepția, memoria și gândirea. Deasemenea 
sunt responsabile pentru stabilirea obiectivelor, pla-
nifi carea metodelor operative, selecția și controlarea 
funcției cognitive necesară pentru atingerea obiecti-
velor, la fel precum evaluarea acțiunilor. Asemenea 
funcții sunt esențiale pentru luarea deciziilor, rezolva-
rea problemelor și învățare.

În ultimii ani a crescut simțitor numărul studi-
ilor privind efectele activității fi zice asupra calității 
vieții, pe termen mediu și lung. Așa cum afi rma dr. 
Nick Cavill ”Dacă exercițiile fi zice ar fi  o pastilă, 
atunci ar fi  cea mai scumpă și cea mai benefi că pas-
tilă inventată vreodată!” 

Una din manifestările esențiale ale vieții este 
mișcarea iar prof. Constantin Păunescu, numit ”ma-
estru în psihopedagogie specială” și confi rmat de 
UNESCO ca expert pentru problemele copiilor cu 
handicap, a evidențiat că ”psihologia demonstrează 
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că actul motor stă la baza organizării cunoașterii și 
învățării, determinând, într-o proporție considerabilă, 
organizarea mintală a persoanei”.

Studiul psihomotricității este considerat pri-
mordial în organizarea procesului instructiv-educativ. 
Rene Zazzo, psiholog francez, consideră că educația 
psihomotrică constituie o educație de bază în școala 
primară deoarece ea condiționează întregul proces de 
învățare școlară. Acest proces nu poate să fi e efi cient 
”dacă copilul nu are conștiința corpului său, nu cu-
noaște lateralitatea sa, nu se poate situa în spațiu, nu 
este stăpân pe timp și nu a câștigat o sufi cientă co-
ordonare și stabilitate a gesturilor și mișcărilor sale”. 

Volumul mare de cunoştinţe pe plan intelectual 
necesită un studiu îndelungat din partea elevilor, ca-
racterizat prin activitate statico-sedentară ce reduce 
posibilitatea activizării sferei somato-funcţionale a 
acestora. Educaţia fi zică asigură compensarea lipsei 
de activităţi corporale şi echilibrează funcţiile psihice 
şi fi zice necesare dezvoltării optime a organismului. 

Împreună cu celelalte componente ale educaţiei 
generale, lărgeşte şi adânceşte sistemul de cunoştinţe, 
priceperi şi deprinderi motrice, perfecţionând indicii 
de dezvoltare biomotrică ai elevilor. 

Acumularea cunoştinţelor din sfera intelectu-
ală e însoţită de evoluţia optimă pe plan somatic prin 
creşterea dimensiunilor corporale, potrivit cu vârsta şi 
sexul, realizând proporţionalitatea optimă dintre mă-
rimea şi forma segmentelor, starea ponderală optimă 
şi corectitudinea pe care o prezintă fi ecare segment 
în parte şi corpul întreg. În acelaşi timp, se perfecţi-
onează funcţiile organelor interne preluând cu succes 
eforturile mărite depuse pe plan fi zic şi intelectual.

Cunoscând toate aceste benefi cii, statisticile 
din ultimii 8 ani arată că numărul copiilor obezi din 
ţara noastră s-a dublat, cei mai mulţi provenind din 
mediul urban. Conform statisticilor realizate de OMS, 
sedentarismul se instalează la vârste din ce în ce mai 
tinere, copiii nu se joacă în aer liber și nu merg pe jos

În 2012, România apare pe podiumul european 
cu o performanță care nu e de invidiat – locul 3 în Eu-
ropa, în clasamentul supraponderalilor. În ceea ce pri-
vește creșterea alarmantă a cazurilor de obezitate infan-
tilă, care îngrijorează cel mai mult, cauzele ar fi  alimen-
taţia nesănătoasă și sedentarismul, lipsa de mişcare.

În anul 2013, Institutul Național de Sănătate 
Publică a realizat o evaluare a nivelului de dezvoltare 

fi zică și a stării de sănătate pe baza examenelor me-
dicale de bilanț la copiii și tinerii din colectivitățile 
școlare din mediul urban și rural. Au fost centralizate 
și prelucrate date provenite de la 40 județe din me-
diul urban (95,2%) și de la 24 județe din mediul rural 
(57,1%), obținându-se astfel o acoperire aproape în to-
talitate a zonelor țării. În clasifi carea afecțiunilor cro-
nice la nivel de țară, obezitatea ocupă locul al doilea 
iar pe poziția a treia deformări ale coloanei vertebrale.

Factorii predispozanți pentru apariția deformă-
rilor la nivelul coloanei vertebrale în rândul elevilor 
sunt numeroși: timpul petrecut în fața televizorului, a 
tabletei si a altor gageturi, poziția în ortostatism și în 
șezând, purtarea incorectă a ghiozdanului cât și greu-
tatea acestuia și nu în ultimul rând mobilierul școlar. 
Despre acest subiect s-a tot discutat dar, din păcate, 
de mai multe decenii mobilierul școlar din unitățile de 
învățământ din România este necorespunzător. Mobi-
lierul ergonomic este necesar în fi ecare sală de clasă 
deoarece o postură vicioasă instalată și nedepistată la 
timp, conduce la:

dezvoltare fi zică dizarmonică
 capacitatea scăzută de concentrare și memo-

rare
 respirație defi citară care duce la o insufi ci-

entă oxigenare a creierului având apoi im-
pact negativ în dezvoltarea cognitivă

grad crescut de oboseală
scade încrederea și stima de sine
tulburări de statică vertebrală
În septembrie 2014, în parteneriat cu Centrul 

KinetoBebe, la Școala și Grădinița Româno-Finlan-
deză s-a realizat un program de evaluări motrice gra-
tuite în cadrul proiectului ”Ajutor! Vreau să cresc să-
nătos”. Evaluarile au fost realizate de kinetoterapeuți 
pediatri și au vizat câteva arii de dezvoltare ale copii-
lor din grădiniță și școala primară:

– posturarea corecta a copiilor la nivelul: ume-
rilor, membrelor inferioare , coloana vertebrală

– motricitatea copiilor vizând: echilibrul , coor-
donarea, mobilitatea și forța. 

– probleme conexe apărute în dezvoltarea copi-
ilor precum : obezitatea infantilă

Evaluările au avut un caracter de observație și 
de direcționare a copiilor către un specialist și nu re-
prezintă un diagnostic.



57

Educație pentru sănătate

Din totalul copiilor care au participat la evaluă-
rile motrice, 254 la număr, 76% au primit recomanda-
rea de a consulta un specialist pentru că:

 Au fost constatate anumite atitudini greșite 
de posturare care sunt diferite de standardele 
de dezvoltare motorie ale copiilor de vârsta 
respectivă (posturare greșită la nivelul mem-
brelor, coloanei vertebrale sau umerilor).

 Copiii nu au reușit să atingă anumiți itemi de 
evaluare motrică standardizați conform vâr-
stei copilului (mobilitate, forță, echilibru, co-
ordonare) necesare dezvoltării corecte a unui 
copil și a prevenirii apariției unor atitudini 
vicioase în etapele ulterioare de creștere.

După rezultatele acestei evaluări, Școala Ro-
mâno-Finlandeză a organizat o conferință, având ca 
vorbitor principal pe dna. Conf. Dr. Pădure Liliana, 
manager al Spitalului de Recuperare Neuromotorie 
Nicolae Robănescu, din București și un kinetoteraput. 
La această conferință au participat profesori, părinți 
și copii iar tema abordată a fost aceea a dezvoltării 
armonioase a copilului.

Pentru a continua această campanie, în luna oc-
tombrie 2014, s-a introdus un program de kinetopro-
fi laxie în școală. Proiectul a fost destinat copiilor cu 
vârste cuprinse între 6-11 ani sub forma unui curs op-
țional ce include experiența învățării interactive prin 
asocierea orelor de anatomie și educație ergonomică 
cu gimnastica medicală preventivă (kinetoprofi laxie). 

Prin intermediul acestui program de kinetopro-
fi laxie posturală s-a dorit și implicarea activă a părin-
ților și cadrele didactice pentru a deveni exemple po-
zitive pentru copii în ceea ce privește postura. Gradul 
de conștientizare a problemelor pe care copiii le au a 
fost extrem de redus. 

Consider că astfel de programe de conștienti-
zare ar trebui realizate la nivel național cu susținerea 
și prin colaborarea celor două Ministere: al sănătății și 
al educației, în așa fel încât acesta să ajungă la tot mai 
mulți copii, părinți și profesori. Din păcate, în mo-
mentul de față, intervenția se face doar în momente 
critice când recuperarea este îngreunată sau uneori 
imposibilă.

A  tudini vicioase de posturare


