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Abstract 

 The correct posture is achieved when the basic position of the body contributes to maintaining static and 

dynamic balance by creating favorable conditions for the body to function. 

Key-words: corect attiude, factors that determine the outfit 

Caracterizarea ţinutei – reprezintă maniera proprie fiecărui om de a menţine poziţia 

verticala a corpului şi cuprinde un complex de calităţi şi deprinderi care asigura poziţia corpului 

in spaţiu şi in acelaşi timp avantajoasa pentru activitatea fizica. 

Ţinuta corectă se realizează atunci când poziţia de baza a corpului contribuie la menţinerea 

echilibrului static şi dinamic creând condiţii favorabile pentru funcţionarea organismului. 

Formarea, consolidarea şi perfecţionarea unei ţinute corecte constituie una din 

sarcinile educaţiei fizice. Componentele unei ţinute corecte:    

a. dispoziţia pârtilor corpului una fata de alta in plan sagital , prin măsurarea 

distantelor dintre ele ; 

b. profilul coloanei vertebrale . 

FactoriiI care determina ţinuta: 

• conformaţia scheletului care asigura poziţia verticala a corpului ; 

• poziţia capului şi a centurii scapulare ; 

• poziţia bazinului care constituie sprijin pentru coloana, înclinaţia de 45 

grade a bazinului este normala ; 

« poziţia verticala a corpului este asigurata de aparatul legamentar, de forţele rezistente 

elastice ale ţesuturilor şi de forţele musculare active; 

«    muşchilor menţin corpul in poziţia corecta; 

» sensibilitatea chinestezica si cea cutanata fixează poziţia segmentelor corpului; 

• reflexele tonice de fixare reglează poziţia corpului în spaţiu; 

Tipuri de ţinută: 

1. Ţinuta dreapta se caracterizează prin următoarele: corpul, articulaţiile umerilor, coxo-

femurala şi ale genunchiului sunt uşor deviate in plan sagital fata de verticala; 

• coloana vertebrala are o linie sinuoasa cu curburi aproximativ egale ca  

mărime; 

2. Ţinuta lordotică se caracterizează printr-o deviere mare de la verticala la 

nivelul articulaţiilor coxo-femurale si ale genunchiului şi o deviere mica a capului li 

umerilor. Curbura lombara este mai mare decât cea dorsala, cu abdomenul înainte. 

3. Ţinuta cifotică are următoarele caracteristici:  mare deviere de la verticala la 

umeri şi o deviere medie a articulaţiei coxo-femurale; 

•   cifoza la segmentul dorsal, segmentul lombar scăzut, spatele curbat, capul aplecat, 

umerii căzuţi în faţa, omoplaţii depărtati şi proeminenti. 
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4. Ţinuta inclinata se remarca prin: o accentuate deviere înainte fata de verticala a umerilor 

şi devieri mici a genunchilor şi a articulaţiei coxo-femurale, accentuarea curburii 

lombare cu creşterea unghiului de înclinaţie a bazinului, trunchiul fiind îndoit din 

articulaţia coxo-femurala m inclinât înainte, şezuta uşor retrasa. 

5. Ţinuta arcuita printr-o îmbinare a cifozei cu lordoza (coloana prezintă  

curburi mărite in regiunile dorsala şi lombara). Musculatura este slab  

dezvoltata, iar corpul are o poziţie arcuita. 

Aceste anomalii pot produce următoarele tulburări: 

• deformarea regiunii lombare măreşte unghiul de inclinare a bazinului,  

scurtează muşchii lombari şi întind muşchii abdominali care pot provoca  

tulburări ale digestiei, ale circulaţiei locale şi căderea organelor interne ; 

• deformarea regiunii dorsale face ca mişcarea cutiei toracice sa fie limitata şi 

in consecinţa îngreunată  respiraţia ; 

• din deficientele ţinutei fac parte şi scolioza si piciorul plat. 

Cauze ale acestor dereglări: 

«aceste dereglări apar la copiii slab dezvoltaţi din punct de vedere fizic şi care nu practica 

exerciţiile fizice; 

«intensitatea diferita de creştere a segmentelor corpului. Astfel, in perioada maturizării sexuale, 

dominanta este creşterea in lungime (înălţime).Pana la 14 ani , curburile coloanei sunt relativ 

uniforme , apoi datorita creşterii regiunii lombare , lordoza se accentuează ; acest fenomen este 

datorat Ш creşterii unghiului de înclinaţie a bazinului(47-50 grade); 

• creşterea neuniforma a corpului şi a arcurilor vertebrale.  

 In sinteza: creşterea unghiului de inclinare a bazinului , însoţită de creşterea accentuata a 

segmentului lombar la copii, determina accentuarea (apariţia) lordozei ; creşterea in lungime a 

segmentelor coloanei vertebrale in contradicţie cu creşterea încetinita a diametrelor biacromial 

şi bitrohanterian determina apariţia cifozei dorsale; adoptarea deficiente (neglijente) duce la umeri 

aduşi, omoplaţi ieşiţi in aripi. 

Metodele de baza ale educării ţinutei: In procesul  de  educaţie, prima sarcina consta in 

formarea şi apoi  consolidarea deprinderii unei ţinute corecte.  Aceasta se realizează odată 

cu însuşirea tehnicii acţiunilor motrice şi a dezvoltării calităţilor fizice. 

Etape : 

• în prima etapa a formarii deprinderii este necesar sa se creeze o reprezentare 

clara a ceea ce ar însemna o ţinuta corecta, fapt ce trebuie perceput in mod 

practic. Odată cu explicaţia şi demonstraţia se recurge şi la folosirea unor  

exerciţii statice cu ajutorai unor repere şi limitatori de orientare . 

Fiecare lecţie trebuie sa înceapă cu exerciţii de îndreptare a coloanei şi cu  

controlul ţinutei. Se acorda atenţie atitudinii corecte a capului şi a gatului in 

poziţia verticala, iar umerii trebuie sa fie traşi înapoi . 

Succesiunea elementelor poziţiei de baza: 

• aşezarea tălpilor aproape paralele, uşor depărtate ; 

• extensia completa a genunchilor. La îndreptarea picioarelor, gamba şi coapsa 

trebuie sa formeze o singura dreapta; 

• extensia in articulaţiile coxo-femurale ff in regiunea lombara ; 
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«poziţia corecta a omoplaţilor şi umerilor, cu pieptul înainte, capul sus (la început din 

şezînd). 

După însuşirea corecta a poziţiei de baza se trece la introducerea de sarcini sau teme pentru, 

ţinuta .In etapele de consolidare şi perfecţionare a tehnicii acţiunilor motrice se folosesc exerciţii 

complexe (de echilibra pe un sprijin redus, exerciţii de îndemânare , deplasare cu o greutate 

pe cap,etc. ).Exerciţiile cu sarcini suplimentare sau executate din poziţii anormale trebuie 

alternate(asociate) cu exerciţii de corectare a ţinutei(exerciţii de îndreptare a coloanei). 

Legatura componentelor procesului instructiv-educativ cu efortul fizic 

Unele componente (cunoştinţe de specialitate) se realizează prin efort intelectual, altele 

(elementele din celelalte laturi ale educaţiei generale)nu au o legătura directa cu efortul fizic , 

iar componentele specifice se realizează prin efort fizic şi nervos .Depunerea acestui efort 

determina apariţia oboselii , fenomen care reclama luarea de masuri speciale de dozare şi de 

dirijare a lui. 

Componentele specifice trebuie sa fie realizate printr-un sistem didactic de exerciţii. 

Acest sistem, pentru a fi eficient, trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii: 

• exerciţiile sa fie alese in funcţie de posibilităţile elevilor, de condiţiile  

materiale 

• sistemul  de  exerciţii trebuie  sa corespunda duratei  de  timp  avuta la 

dispoziţie ; 

• exerciţiile sa fie selecţionate in funcţie de eficienta lor . 

Noţiuni de kinetoterapie a deficientelor fizice întâlnite la elevi 

Trecerea de la patrupeda la bipeda a produs modificări importante la nivelul coloanei 

vertebrale cat şi la nivelul membrelor. Membrele superioare, din organe de sprijin au devenit 

organe de prindere. Coloana vertebrala a suferit modificări in structura fiecărei vertebre cat şi 

la nivelul întregii coloane. Corpul şi arborele vertebral capata particularităţi proprii. 

Coloana cervicala se fixează excentric pe baza craniului, pentru a susţine craniul capata 

o incurbare in plan anteroposterior, aceasta curbura apărând in viaţa extrauterina (vârsta de 3 

luni). Coloana lombara prezintă tot o curbura excentrica. Coloana toracală prezintă o curbura 

cifotica, data de forma toracelui având rolul de a apară organele. Elementele pasive care 

acţionează in păstrarea atitudini: oasele, articulaţiile, ţesutele articulare, elasticitatea ţesutul 

articular-discurile vertebrale fi tendoanele. 

Elemente active – contra active, musculara-sistem nervos şi analizatorii auditivi-vizuali. 

Receptorii trimit impulsul la nivelul bulbului rahidian şi de aici stimulii urca spre forma 

superioara unde vine impulsul de la aparatul stimulat şi vizual, formîndu-se o mişcare 

corectă. Ortostatismul-atitudinea corecta este atunci când privit din fata şi spate, segmentele 

corpului se dispun simetric fata de linia mediana. Din profil, atitudinea normala este atunci 

când se trasează o linie prin maleola externa, mişcarea genunchiului, masteoida-corpului 

spre înainte 5-10grade. Atitudinea in ortostatism se formează după vârsta de 3 ani, când se 

melitizeaza şi astfel se educa atitudinea corpului. 

Atitudinea in sezand suprafaţa de sprijin este mult mai mare şi este data de partea 

posterioara şi a tălpii bazinului care este orizontală. 

Simetria sprijinului pe istioane, simetria toracelui şi a omoplatului. In poziţia culcat, urmărim 

poziţia capului simetrica. In mers, urmărim ticurile şi coordonarea. 

Factori care influenţează atitudinea corpului: 
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«  *condiţii de mediu (unde se desfăşoară activitatea) 

• *alimentaţia 

* *profesia 

• *supraponderabilitatea 

* *hipotermia musculara 

factorii predispozanţi:  vârsta copilului-copilul mic la 3 ani încearcă o atitudine simetrica uşor 

lordotica. Atitudinea şcolarului mic, atitudinea asimetrica datorita programului şcolar, atitudinea 

in flexie. Atitudinea adolescenţilor – la pubertate latitudinea insuficienta. La pubertate poate sa 

apară spontan conectarea umana, atitudinii de eficienta  după pubertate este tânărul care are 

activitate corecta data de exerciţiul fizic. 

factorii determinanţi de sex – fetele, atitudinea lordotica şi băieţii cifotica şi alţi factori 

determinanţi, daţi de modalităţi structurale ale corpului in întregime, legaţi de ereditate: copiii cu 

înalţime mica-lordotica şi copiii cu înălţime mare-cifotica 

Tipul constituţional – bolile aparatului locomotor şi ale sistemului nervos: - 

atitudine globala rigida 

 ----------- // -------- asimetrica 

 ............... // -------- cifotica 

 ----------- // -------- lordotica 

Atitudinile deficiente în ortostatism se apreciază după criterii: după felul in care se 

echilibrează corpul in totalitate, după consumul de energie necesar atitudinii 

- criterii estetice; 

- după cum este permisa efectuarea  unei  activităţi. 

Atitudinea total deficienta cifotică (tot spatele) 

Şi total deficienta segmentară a nivelului capului şi gîtului, pe coloana (porţiuni) la 

nivelul membrelor superioare şi inferioare. Aceste atitudini depistate la timp, modificările 

structurilor se pot remedia uşor in timpul activităţilor şcolare. Deficientele medii sînt inglobate 

defectele morfologice şi funcţionale, staţionale sau cu evoluţie lenta, caracterizează parţial sau 

rămân aşa nemodificate la efectuarea probei funcţionale. Trierea deficienţilor trebuie făcuta din 

primul an de scoală iar petìtru a corecta trebuie căutata cauza. Atitudinea deficientei grave -

consta in patologie, stadiu avansat de evoluţie. Atitudinile grave sunt determinate de viaţa 

intrauterina sau ca urmare a unor paralizii, traumatisme, infecţii, inflamaţii articulare musculare 

ale vaselor sanguine. Aceşti copii au caracter mastologic funcţional şi diferit de ceilalţi copii 

normali determinate de unele eforturi, ei trebuie îndrumaţi spre instituţii sanitare pentru 

tratament de specialitate. Cunoaşterea caracterilor  in aceste grupe de deficiente, de către 

profesor de educaţie fizica este foarte important pentru o apreciere corecta a valori biologice a 

unor sportivi. 

Examen morfologic m funcţional. In cadrai acestei examinări colaborare profesorului de 

educaţie fizica cu medicul scoli trebuie sa revină o realitate. Astfel cele mai bune rezultate se obţin 

atunci când examenul este efectuat de medicul scoli şi cu părintele. Pentru a se efectua acest 

examen trebuie pregătit in prealabil copilul cat şi părintele, pentru ca sa nu existe probleme ca 

dezbrăcatul copilului. 

Condiţiile: sa existe un loc special amenajat, se vor alcătui fise personale in care se vor trece 

datele personale, abagrul (probleme apărute la naştere) probleme patologice ale familiei. Se fac 
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măsurători antropometrice; (inaltime, greutate, perimetru toracic (in inspir şi expir), capacitatea 

pulmonara şi dinamometru. 

Examinarea se face individual (se poate inhiba) consultaţiile examenului se vor scrie in fisa 

şi se face prin comparaţie cu ceilalţi elevi. 

Examen macroscopic. Este o atitudine frecvent întâlnită la copii şi adolescenţi cu o 

musculatura atona (slaba) şi cu bazin sub orizontala-atitudinea totala cifotica. Tot din profil, capul 

şi gatul inclinât înainte, umerii aduşi, toracele înfundat(abdomenul supt), spatele arcuit cu 

cifozare dorso - lombara sau totala, bazinul este puţin inclinât, iar membrele inferioare pot 

fi in flexie. Aceasta atitudine este întîlnită frecvent la 

copii scolari, deoarece nu-şi controlează atitudinea sau mai puţin întîlnită la adolescenţi, 

care au o creştere rapida in înălţime şi musculatura slab dezvoltata. 

Atitudinea globulara rigida sau plana se caracterizează prin situarea segmentelor 

corpului(cap, trunchi, membre superioare pe plan vertical). La examinare se observa lipsa 

curburilor fiziologice sau inversarea curburilor la nivelul coloanei dorsale şi membrele 

inferioare sunt drepte şi este atitudine rar întâlnită, iar cauza poate fi ereditara. 

Atitudinea global asimetrica se apreciază privind corpul din fata şi spate, apare datorită  

unei  insuficiente funcţii, in sprijin şi mişcare a membrelor inferioare care determină încălzirea 

bazinului de o parte şi de alta, se intalneste frecvent la fete care au o poziţie de sprijin pe un 

picior, celalalt fiind flexie, iar bazinul este coborât. 

Rezultatele depind de sesizarea atitudinilor deficiente, de alegerea mijloacelor 

de corectare şi mai ales de complexitatea factorilor folosiţi şi obţinerea 

atitudini corecte. Cel mai important factor este folosirea exerciţiului fizic. Ca scop pentru 

corectarea atitudinii lombar - lordotica: exerciţii fizice: 

- formarea de atitudine corecta atât in acţiunea statica, cat şi dinamica 

- corectarea şi retrasarea curburilor lordoice la nivelul lombar prin exerciţii abdominale şi 

alungirea musculaturii spatelui, 

- redresarea bazinului, care este inclinât spre înainte şi a genunchilor in hiperextensie 

- corectarea poziţiei corpului şi  gatului, dezvoltarea musculaturii toracale Folosim exerciţii 

statice din poziţia stand (atîrnat, culcat mai des). Exerciţiile dinamice: de trunchi-va 

lucra in flexie, îndoiri, răsuciri. Exerciţii de membre superioare, iar membrele inferioare 

in plan anterior. Exerciţii aplicative (mers, alergare, tarare, echilibru). 

Scopul atitudinii total cifotice: 

- crearea unui reflex corect 

- tonificarea şi scurtarea musculaturii spatelui 

- corectarea toracelui înfundat, restabilirea poziţiei corecte a membrelor, cap și gat, corectarea 

membrelor inferioare  şi tonificarea lor. 

 Ca mijloace: 

- exerciţii statice din poziţia stand: poziţia pe genunchi, sprijin pe braţe in fata (semiflotări)  - 

poziţia culcata înainte şi înapoi  - poziţia atârnat la spalier  

- exerciţii dinamice: 

*de trunchi – extensie, îndoiri laterale şi circumducţie in plan exterior membrelor inferioare, 

vor lucra in plan orizontal la nivelul umerilor 

- exerciţii de respiraţie pentru cutia toracica  

- exerciţii aplicative (mers, alergare, tarare) 
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Corectarea atitudinii plan-rigide (foarte rar întîlnită) 

Scop: crearea şi formarea curburilor fiziologice 

Atitudinea total asimetrica 

Scop: formarea simţului de simetrie 

Realizarea unui sprijin simetric, corectarea şi redresarea bazinului in poziţie simetrica. 

Mijloace: 

- exerciţii statice sub forma exerciţiilor colective şi hipercolective, poziţia stand, cu mana dreapta 

la ceafa şi stânga pe şold(spolioza dorsala stânga), piciorul drept la spate şi stângul înainte la 

scara fixa, poziţia şezînd mana dreapta pe creştet şi stânga pe sold; iar pe genunchi:dreapta 

înapoi si piciorul stâng întins înainte sau lateral; din poziţia atîrnat  apucat asimetric braţul drept 

mai sus. 

- exerciţii dinamice: * exerciţii de trunchi: extensii; îndoiri laterale spre stânga; 

* exerciţii de membre superioare: simetric si asimetric, braţ dreapta deasupra posterior şi 

stânga deasupra liniei umerilor; 

*exerciţii de respiraţie, aplicative şi exerciţii de redresare, executate pasiv. 

Concluzii: Structura unei lecţii de gimnastica, de 60 de minute, special creata pentru copiii cu 

vârste intre 5 si 12 ani, implica variante de mers si alergare si diverse exerciţii executate pe loc 

si din mers. Acestea urmăresc tonifierea principalelor lanţuri musculare, dezvoltarea vitezei si a 

îndemînării si exersarea braţelor, a picioarelor si a abdomenului, prin balansări, fandări sau 

răsuciri. 

La lecţiile de educaţie fizica copiilor Ii se dau permanent comenzi si indicaţii de menţinere 

a ţinutei corecte (in timpul mersului, poziţiei drepţi si in timpul îndeplinirii exerciţiilor). 

Hainele adecvate ne ajuta sa ne protejam corpul de frig, însa, numeroase tinere dornice sa fie la 

moda se inbraca total, neadecvat in toiul iernii, Ele sunt supuse riscului de a suferi afecţiuni ale 

coloanei vertebrale precum. lombalgiile (dureri de spate) si nevralgiile afrigore. Cînd va 

întoarceţi acasă după ce ați tremurat prin. staţiile de autobuz e bine sa va incalziti progresiv. 

Puneţi-vă nişte haine lejere si plăcute, din materiale naturale si după ce va incalziti, faceti o baie 

fierbinte si relaxanta cu uleiuri esenţiale, care va favoriza circulaţia sîngelui pentru a ajunge mai 

uşor spre extremităţile corpului. Cînd este trig nu ne gîndim la aceea ca trebuie sa bem apa. Totuşi, 

setea si nevoia de hidratare sunt frecvente si iarna. Si nu uitaţi ca o băutura calda (ceai, ciocolata 

calda) este întotdeauna binevenita intr-o zi friguroasa. 
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