
COMPETIȚIA NAȚIONALĂ  ,,ȘCOALA ALTFEL’’ 2019 

 

A. FIȘA ACTIVITĂȚII 

Numele și adresa unității de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA DOAMNA’’ TULCEA 

          Str. Babadag nr.136 Tulcea 

Nivelurile de învățământ: preșcolar / primar / gimnazial 

Numărul elevilor din școală: 850 

Numărul cadrelor didactice din școală: 57 

Coordonatorul activității: Petre Adelina – prof. înv. primar, tel. 0743049873 

1. Titlul activității: Nutriție și sănătate 

2. Domeniul în care se încadrează: Educație pentru sănătate și stil de viață sănătos 

3. Scopul activității: promovarea unui stil de viață sănătos prin alimentație echilibrată și sport atât  

în mediul școlar, cât și în familie 

4. Obiectivele educaționale ale activității: 

 Transmiterea de informații despre bazele nutriției și nevoia de sport pentru o viață sănătoasă în 

rândul elevilor; 

 Promovarea sănătății și a stării de bine;  

 Dezvoltarea personală a elevului în direcția unei vieți conștiente și sănătoase;  

 Prevenirea prin informare a unor boli cauzate de nutriția necorespunzătoare.  

5. Elevii participanți: 420 reprezentând 49,41% 

6. Durata și locul desfășurării activității: 15-19 aprilie 2019 / Școala Gimnazială ,,Elena Doamna’’ 

Tulcea 

7. Descrierea activității: Activitatea se desfășoară în mici ateliere: „Suntem ceea ce mâncăm”,  

„Farfuria sănătoasă”, ,,Consumatorul Istețilă’’, „Sportul înseamnă sănătate”, „Ești sănătos, gândești 

frumos!”, „Minte sănătoasă în corp sănătos”. În cadrul fiecărui atelier, elevii s-au familiarizat cu 

informații privind importanța unei alimentații sănătoase și efectele negative ale unui stil de viață 

neadecvat. Au discutat cu un nutriționist, au studiat ambalajele produselor alimentare și au înțeles 

importanța studierii acestora, au creat rețete  și au preparat gustări sănătoase, au participat la întreceri 

sportive antrenante, au realizat desene și colaje prin care și-au exprimat acordul pentru o nutriție corectă 

și au adresat îndemnuri la o viață sănătoasă către colegi și adulți. Creațiile lor și fotografii din timpul 

activităților au fost însumate în expoziția-concurs ,,Nutriție și sănătate’’, cuprinsă în C. A. E. R. I., 

publicat în Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 , la pagina 69, poziția 2007. 

8. Rezultatele obținute în urma activității: În urma desfășurării activităților din ateliere s-au identifi- 

cat noi valențe ale activității concertate de promovare  a unei alimentații raționale și a unui mod de viață 

activ, a fost conștientizată în rândul elevilor necesitatea găsirii unor remedii pentru obezitate și 

sedentarism și a fost  sensibilizată comunitatea asupra bunelor practici de adoptare a unui stil de viață 

sănătos. Expoziția realizată a constituit un corolar al muncii copiilor și a focalizat interesul 

reprezentanților comunității și părinților în activitățile realizate în școală.  

       9. Continuarea activității: Elevii școlii, cadrele didactice și părinții au identificat în activitățile 

desfășurate noi valențe de promovare ale unui stil de viață sănătos în mediul școlar, dar și în afara 



acestuia. S-a evidențiat eficiența aplicării propunerilor elevilor, s-a creat un climat constructiv, asumat 

de toate părțile implicate. Școala a câștigat în prestigiu și a fost sensibilizat spiritul comunitar, iar 

continuarea acestui tip de activități a devenit o necesitate. 

      10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună: Elevii implicați în activitățile practice, 

sportive, ateliere de creație, au avut șansa de a interacționa cu colegii, de a identifica afinități cu aceștia, 

de a descoperi propriile abilități de creație și comunicare și mai ales de a descoperi modalități utile, 

eficiente și plăcute de petrecere a timpului liber într-un mod activ. Cei cu obiceiuri alimentare 

nesănătoase și cu un stil de viață sedentar au avut șansa reevaluării propriei conduite, iar ceilalți au putut 

avea satisfacția utilității lor asupra sănătății celor din jur, precum și a atmosferei generale a colectivului. 

   Prin activitățile desfășurate, profesorii și părinții au identificat o modalitate eficientă de a 

rezolva probleme acute actuale: identificarea principalelor obiceiuri alimentare și comportamente 

specifice unui stil de viață nesănătos - cauze generatoare de probleme de sănătate și obezitate la copii; 

măsurarea frecvenței situațiilor de elevi cu probleme de sănătate din cauza nutriției și programului zilnic 

necorespunzător; valorificarea opiniilor elevilor privind combaterea acestui fenomen.  

   De asemenea, a fost subliniat și efectul benefic al activităților desfășurate cu alte prilejuri (ore 

de consiliere, dezvoltare personală, biologie, competiții sportive). Pentru că elevii formulează deseori 

nenumărate întrebări care dovedesc interesul larg legat de aspectul fizic în continuă transformare în 

această perioadă a vieții lor, profesorii și părinții au considerat deosebit de eficientă activitatea, în 

strădania lor de a găsi modalități de implicare a copiilor în activități sportive, care să-i îndepărteze de 

ecranele tabletelor, calculatoarelor sau telefoanelor.  

 

B. MĂRTURII: 

Participarea și implicarea efectivă a unui număr mai mare de  elevi a dovedit interes și dorință de 

implicare în activități ulterioare. M.P.: ,,Mi-a plăcut grozav să particip la activitățile sportive. Îmi plac 

întrecerile și m-am simțit relaxat și optimist după fiecare întrecere.’’;  R.S.: ,,Am lucrat în echipă cu 

colegii un colaj despre alimentația sănătoasă și sper să fie de folos colegilor care vor vizita expoziția.’’; 

A.C.: ,,În sfârșit am înțeles cât de important e să citești cu atenție etichetele produselor alimentare. De 

acum voi fi mai vigilent.’’; F.L.: ,,Am învățat multe rețete de gustări sănătoase. Acum îmi va fi mai ușor 

să îmi pregătesc singur pachețelul.’’ 

Cadrele didactice au înțeles importanța acțiunilor de informare și educare privind strategiile de 

prevenire a fenomenului obezității la copii și continuarea activităților în cadrul diferitelor discipline. 

D.L.: ,,În orele de dirigenție, voi continua tematica. Am mulți elevi complexați de aspectul fizic și sunt 

colegi răutăcioși care îi ironizează. Voi încerca să rezolv situații conflictuale prin aceste activități de 

informare și creație.’’ 

Părinții au fost încântați de sprijinul pe care activitățile l-au oferit. R.V.: ,,Am mari probleme cu 

fiica mea aflată la vârsta pubertății. A înțeles că sunt probleme rezolvabile, că nu sunt numai ale ei și, 

alături de  colegi și profesori, va putea trece mai ușor peste această perioadă a vieții.’’ 

 

 

 

 

 

 

 



C. Dovezi ale activității (fotografii) 
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