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DOMENIUL – EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE 

 

ARGUMENT: 

 

 Dacă ne întrebăm ce este Sănătatea și de unde vine ea, am putea răspunde 

astfel: Sănătatea e starea de bine fizică, psihică, spirituală, ocupațională, socială. Ea 

vine ca un dar de la Dumnezeu - după unii, ca o moștenire genetică – după alții, sau 

ca o îmbinare între cele două - pentru majoritatea.  

 Nu toți oamenii sunt norocoși. Sunt cunoscute multe cazuri de persoane care se 

nasc cu diferite afecțiuni. Dar și mai mulți sunt cei care primesc acest dar, și pe 

parcursul vieții, îl pierd. Asta înseamnă că se întâmplă ceva care ne afectează 

sănătatea. De multe ori, poate fi vina noastră. Alteori, sănătatea, depinde de acțiunile 

celorlalți. Cine ar trebui să ne învețe cum să prețuim sănătatea? A cui este această 

responsabilitate? 

 Familia este prima de la care copilul mic trebuie să învețe regulile de igienă, să 

le copieze și să le aplice. Școala trebuie să continue cu succes acest demers, 

completând regulile din familie cu altele potrivite comunității. Cadrele medicale, 

specializate în recunoașterea și identificarea problemelor legate de starea de sănătate, 

sunt cele mai în măsură să intervină atunci când avem nevoie de intervenții salvatoare. 

Ei pot vindeca total sau parțial o boală, pot ameliora anumite afecțiuni, dar, ne trebuie 

timp și bani. Nu întotdeauna dispunem de ei. Ce putem face într-o astfel de situație? 

 Putem gândi programe de prevenție, care ar ajuta elevii să conștientizeze 

importanța stării de sănătate. Astfel, vor primii răspuns la multe întrebări atât beneficiarii 

direcți, elevii, cât și părinții lor, mai ales a celor din comunități defavorizate. Cursurile 

opționale, activitățile extracurriculare, sunt menite să dea o nouă abordare noțiunilor 

teoretice predate în cadrul unor discipline de specialitate, exemplu biologia. Elevii sunt 

atrași prin joc, activități practice, vizite, excursii tematice, să descopere lumea vie, să 

identifice o serie de factori cu potențial vătămător și nu în ultimul rând să fie capabili să 



facă față tentațiilor de tot felul care le-ar afecta sănătatea: alimente nesănătoase, 

consum excesiv de cafea, alcool, droguri, suprasolicitare, etc. 

 

 

SCOP: 

 Conștientizarea participanților asupra problemelor legate de sănătate și asupra 

importanței adoptării unui stil de viață sănătos. 

 

OBIECTIVE: 

 

• Implicarea elevilor în promovarea practicilor sănătoase în scopul prevenirii unor 

boli. 

• Identificarea influențelor negative asupra sănătății și elaborarea unor strategii de 

ameliorare. 

• Cunoașterea și localizarea serviciilor de sănătate publică din orașul Miercurea 

Ciuc. 

• Stimularea creativității prin realizarea unor planșe, afișe, reclame privind acțiunile 

ce promovează un stil de viață cât mai sănătos. 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENT DE ORGANIZARE 

 

CAP. I  ÎNSCRIERE 

 Se pot înscrie la activitatea „Sănătatea pentru toți” , elevii claselor VI-IX, care 
vor realiza lucrări pe tema propusă (afișe, desene, planșe, etc.); 

 

CAP. II  RESURSE MATERIALE 

 - culori, creioane, tempera, guașe, acrilice, etc. 

 - cartoane/planșe, format A4, A3, A2, A1; 

CAP. III  PARTICIPARE 

1. Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 5 lucrări (din aceeaşi 
categorie sau din categorii diferite), respectând tema activității „Sănătatea pentru 
toți”. 

2. Fiecare lucrare va avea o etichetă care să conţină cu majuscule următoarele:  

Titlul lucrării:...................................................... 

Numele şi prenumele elevilor:......................................................... 

Grupa/Clasa:............................. 

Localitatea:............................................................... 

Judeţul:..................................................................... 

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:................................................. 

3. Lucrările etichetate vor fi predate d-nei Hațegan Corina cel târziu în data de 
…………………, pentru a organiza expoziția. 

 

CAP. IV EVALUARE 

1. Diplomă pentru elevii participanți dar și pentru profesorii coordonatiri/îndrumători. 



 

2. Se vor lua în considerare lucrările efectuate de elevi sub îndrumarea cadrelor 
didactice. 

3. Se va urmării: respectarea temei, originalitatea, tehnica de lucru şi impactul 
mesajului.  

4. Realizarea unui articol în presa locală. 

CAP. V Persoane de contact: 

  Mănica Livia - Colegiul Național “Octavian Goga”/Şcoala Gimnazială „Liviu 
Rebreanu”, M. Ciuc 

 Oniche Monica - Liceul „Marin Preda”, Odorheiu-Secuiesc 

 Hațegan Corina - Biblioteca Judeţeană ,,Kajoni Janos” Miercurea Ciuc 

CAP. VI DISEMINARE 

Se vor realiza următoarele activităţi de diseminare:  

- stand expoziţional (Biblioteca Judeţeană ,,Kajoni Janos” Miercurea Ciuc)  

-articole publicate în presa locală 

-întocmirea raportului final 

-expoziţii cu lucrările , materialele prezentate la simpozioane locale, judeţene şi 
naţionale; 

-informări postate pe site-ul bibliotecii judeţene.  

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Numele și prenumele îndrumătorului:................................................................................. 

Funcția/Specialitatea:..................................................................................... 

Unitatea de învăţământ:................................................................................. 

Adresa unităţii de învăţământ:....................................................................... 

Adresă e-mail pers.contact:........................................................................... 

Telefon cadru didactic …………………………………………………….. 

Numele echipajului:....................................................................................... 

 

 

Nr 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa Secţiunea Titlul lucrării 

     

 

     

 

     

 

 

 

Semnătura cadrului didactic, 
 


