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Rezumatul tezei 

1. Problematica abordată 

a constat în fundamentarea teoretică şi experimentală a unui program specific înotului terapeutic în vederea 

prevenirii deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale la copiii de vârstă prepubertară. 

2. Conţinutul de bază al tezei 
Teza este structurată pe trei capitole. 

Primul capitol al tezei, intitulat „Argumentarea teoretico-metodologică a problemelor privind apariția 

deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale  la copiii de vârstă prepubertară” reprezintă o 

sinteză a literaturii de specialitate care reflectă problematica supusă studiului și anume fenomenele de 

creștere și dezvoltare a copiilor în perioada prepubertară și problemele deficitelor de postură care debutează 

la această vârstă.Un aspect important, care a fost abordat în cadrul cercetărilor efectuate de diverși specialiști 

din domeniul culturii fizice privind creșterea și dezvoltarea copiilor, s-a axat pe implementarea exercițiului 

fizic în vederea dezvoltării aptitudinilor fizice, motrice și, nu în ultimul rând, problematicii menținerii stării 

de sănătate.Tot în acest context autorii constată eficiența diverselor metode și mijloace ale  educației fizice în 

vederea ameliorării deficitelor de natură somato-funcțională și în special înlăturarea deficiențelor atitudinilor 

posturale vicioase ale coloanei vertebrale.O abordare metodico-științifică privind creșterea și dezvoltarea 

copiilor o prezintă unii specialiști din natație, care afirmă că înotul și în special înotul terapeutic contribuie 

eficient în procesul de menținere a stării de sănătate și al creării unui fundament sanogenic de ordin somato-

funcțional și implicit a unui status postural corect. În același timp prin studiul literaturii de specialitate s-a 

evidențiat o tratare insuficientă asupra prevenirii deficitelor posturale ale coloanei vertebrale la copiii de 

vârstă prepubertară, prin mijloacele educației fizice și în special a înotului terapeutic. 

În al doilea capitol al tezei, intitulat „Determinarea metodologică și experimentală a unui  program de 

prevenire a deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale la copiii de vârstă prepubertară” sunt 

descrise metodele și organizarea cercetării științifice, precum și o analiză cu privire la starea actuală a 

problematicii supuse experimentului (deficitele posturii corporale la copiii 11-13 ani), prin chestionarea 

persoanelor care au implicație directă în procesul de creștere și dezvoltare a copiilor, metode de evaluare și, 



nu în ultimul rând, programele profilactice specifice tehnicii înotului terapeutic în vederea prevenirii și 

stabilizării fenomenului supus studiului. În acest sens, s-au consultat informațiile privind elaborarea și 

implementarea documentelor de planificare din domeniul educației fizice, care asigură procesul de instruire, 

creștere și dezvoltare a copiilor de vârstă prepubertară. Un compartiment important, cărui i s-a atribuit o 

atenție deosebită, a fost examinarea situației actuale a stării de sănătate a copiilor vârstei prepubertare pe un 

eșantion extins de 500 de subiecți în vederea stabilirii deficiciențelor fizice funcționale ale coloanei 

vertebrale, prin metodele: somatoscopică, somatometrică, funcțională, motrică și psihomotrică.  

În baza analizei rezultatelor obținute, care au demonstrat existența unor probleme de ordin postural, s-a 

elaborat un mecanism de implementare a unei metodologii de prevenire a tendințelor de instalare a 

conflictelor posturale ale coloanei vertebrale la copii de vârstă prepubertară prin mijloacele înotului 

terapeutic. 

Al treilea capitol al tezei este reprezentat de „Argumentarea experimentală a eficacității programului 

model de prevenire a deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale la copiii de vârstă 

prepubertară”. Rezultatele cercetărilor științifice obținute în cadrul experimentului pedagogic au demonstrat 

eficiența aplicării metodelor somatoscopice, motrice și psihomotrice în vederea prevenirii tendințelor de 

instalare a deficiențelor fizice funcționale ale coloanei vertebrale, evitând structurarea acestora și asigurând 

un status postural pozitiv. În prezentarea acestui capitol s-au efectuat interpretările rezultatelor științifice 

obținute în cadrul cărora s-a observat o dinamică ascendentă a indicatorilor somatoscopici, motrici și 

psihomotrici înfluențați cu ajutorul mijloacelor specifice înotului terapeutic. Pentru verificarea influenței 

mijloacelor din natație s-a realizat un studiu de analiză corelativă între toți  parametri supuși cercetării. 

Rezultatele acestui studiu au demonstrat legături corelative strânse între parametrii înotului, parametri 

funcționali și psihomotrici. Acest demers științific realizat confirmă aplicabilitatea mijloacelor înotului 

terapeutic asupra menținerii și dezvoltării unei posturi corporale corecte. 

3. Principalele rezultate obţinute 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în cadrul procesului de instruire a copiilor incluși în 

experiment. Metodica elaborată a fost prezentată în cadrul seminariilor, conferinţelor ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale. 

Rezultatele cercetării efectuate, au fost prezentate și publicate în cadrul conferințelor științifice naționale 

și internaționale din Republica Moldova și din România, în același timp prin participarea activă la 

seminariile  de specialiatate din cadrul USEFS. 


