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1.Argument 
 

Sanatatea este o problema sociala, economica si politica, dar si o problema ce vizeaza drepturile 

omului. Familia, scoala, comunitatea, biserica reprezinta locul in care copilul creste, se dezvolta se initiaza 

si se educa pentru a se forma ca om si pentru a se integra in societate. 

 In conditiile societatii contemporane, viata individului a devenit mult mai complicata decat 

altadata.Schimbarile economice, sociale si culturale din toata lumea exercita o influenta profunda asupra 

sanatatii tinerilor si implicit asupra accesului acestora la serviciile sociale. Aceste schimbari provoaca 

mutatii si deplasari de accent si in domeniul educatiei.Pe fondul acestor schimbari, educatia pentru sanatate 

devine una din componentele esentiale ale educatiei, un obiectiv major al acesteia si, totodata, unul din 

drepturile fundamentale ale fiintei umane in dezvoltare. 

Educatia pentru sanatate devine eficace in masura in care este privita ca unul din scopurile principale 

ale actiunii educationale, aflandu-se in raporturi de interdependenta cu celelalte scopuri ale educatiei. 

Acest curs optional reprezinta un instrument de consiliere ce le va oferi tinerilor posibilitatea de a se 

cunoaste mai bine, sporind astfel sansele integrarii lor in societate. 

 

2.Competente specifice 
 

1.1 Informarea tinerilor din perspectiva dreptului la educatie, la sanatate, la cunoasterea si respectarea 

valorilor umanitare; 

1.2 Studierea consecintelor negative in planul dezvoltarii fizice, sociale, mintale pe care le poate avea un 

stil de viata nerational ; 

1.3 Dezvoltarea capacitatii de luare a deciziilor corecte in ceea ce priveste propria sanatate si a celor din 

jur; 

1.4 Formarea stilului de viata sanatos si de a rezista unor tentatii si sau presiuni 

1.5 Descrierea influenţei factorilor de mediu asupra sănătăţii la nivel local, naţional şi global  
1.6 Analiza interrelaţiilor dintre sănătatea fizică, psihică, mentală şi sănătatea personală  

1.7 Analiza incidenţei abuzurilor şi violenţei asupra dezvoltării personalităţii în adolescenţă  

 

3.Conținuturi 

Capitolul I: Sanatatea mediului 

o Probleme glogale, regionale si locale de mediu 

o Influenta mediului asupra sanatatii 

Capitolul II: Sanatatea alimentatiei 

o Reguli ale unei alimentatii sanatoase 

o Boli ale alimentatiei 

o Rolul vitaminelor pentru organism 

o Aditivi alimentari 

o Drepturile consumatorilor 

Capitolul III: Igiena personala 

o Notiuni de igiena personala 

o Boli ale sistemelor organismelor:digestiv,respirator,cardiovascular,excretor,nervos 

o Modalitati de prevenire a imbolnavirilor 

Capitolul IV: Violenta 

o Violenta domestica 

o Abuzul fizic, psihic,emotional-atentate la demnitatea umana 

Capitolul V: Sanatate mentala 

o Anxietatea adolescentului 
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o Tulburarea disociativa la adolescent 

o Afectari ale sanatatii mintale la stres 

Capitolul VI: Prevenirea consumului de substante toxice 

o Droguri:efecte si riscuri asociate 

o Alte substante toxice 

Capitolul VII – proiect: realizarea unui minighid de alimentatie sănătoasă. 

 

4.Valori si atitudini 

  Elevii trebuie : 

-sa aiba capacitate de prezentare in public 

-sa aiba disponibilitatea de a lucra in echipa 

-sa dea dovada de autocunoastere si de cunoastere a celorlalti 

-sa explice influentele grupurilor si a unor persoane asupra lor 

-sa precizeze ce inseamna un stil de viata sanatos  

-sa constientizeze consecintele unui comportament neadecvat si riscurile la care se expun  

-sa-si dezvolte abilitati si comportamente adecvate la societatea actuala 

 

5.Sugestii metodologice 

o Lucru pe grupe (workshop-uri) 

o Brainstorming 

o Jocuri de rol-dramatizarea 

o Studiul de caz 

o Problematizarea 

o Invatarea euristica 

 

6.Modalitati de evaluare 

o Aplicare de chestionare 

o Portofolii 

o Autoevaluarea 

o Realizarea de proiecte 

o Interviuri 

 

7.Bibliografie 

o Baban,Adriana,”Consiliere educationala”,Cluj Napoca,2001 

o M.E.C., „Ghid pentru cadre didactice-Programul Educatie pentru sanatate in scoala 

romaneasca”,Bucuresti, 2004 

o P.S.I.Romania,”Pachetul educational-Fac ce vreau dar stiu ce fac!”,Bucuresti, 2000 

o P.S.I.Romania, „Ghidul facilitatorului”, Bucuresti, 2000 
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Disciplina: Bio și eco-educație pentru sănătate         
An școlar 203-2014 
Clasa a XI a A, XII              aviz Director 
Prof Ungureanu Maria-Magdalena 
Nr ore/săpt: 1 oră  

PLANIFICAREA CALENDARISTICA LA OPTIONALUL  EDUCATIE PENTRU SANATATE , 
 SEMESTRUL I/II  

Nr. 

crt 

Unitate de invatare Comp. 

specifice 

Continuturi Nr. 

ore 

Sapt. Obs. 

1. Sanatatea mediului 1.2, 1.3, 1.5 Probleme glogale, regionale si locale de mediu 

Influenta mediului asupra sanatatii 

2 

3 

S1-S2 

S3-S5 

 

2. Sanatatea 

alimentatiei 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4 

Reguli ale unei alimentatii sanatoase 

Pregătirea Workshop culinar de Ziua Liceului-realizarea de postere, 

retețe, desene pentru promoivarea unui stil de viață sănătos 

Workshop culinar de Ziua Liceului 

Boli ale alimentatiei 

Rolul vitaminelor pentru organism 

Aditivi alimentari 
Lanţul alimentar şi riscurile asociate fiecărei verigi (îngrăşăminte, 
pesticide, hormoni de creştere, antibiotice în alimente) 
  Pledoarie pentru alimentația bio 

Drepturile consumatorilor 

Evaluare - Prezentari referate si PPT 

1 

2 

 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

2 

S6 

S7-S8 

 

S9 

S10 

S11 

S12-13 

 

S14 

S15 

S16 

S17-S18 

 

 

 

 

 

 

referate 

3 Igiena personala 1.1, 1.3, 1.5 Notiuni de igiena personala 

Boli ale sistemelor 

organismelor:digestiv,respirator,cardiovascular,excretor,nervos 

Modalitati de prevenire a imbolnavirilor 

Evaluare 

1 

2 

 

1 

1 

S19 

S20-S21 

 

S22 

S23 

 

4 Violenta 1.1, 1.7 Violenta domestica 

Abuzul fizic, psihic,emotional-atentate la demnitatea umana 

 

1 

1 

S24 

S25 
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5 Sanatate mentala 1.1, 1.6,  Anxietatea adolescentului; tulburarea disociativa la adolescent 

Afectari ale sanatatii mintale la stres 

1 

1 

S26 

S27 

 

6 Prevenirea 

consumului de 

substante toxice 

1.1, 1.4, 1.5 -Droguri:efecte si riscuri asociate        

 

 -Alte substante toxice 

1 

 

2 

S27 

 

S28-29 

 

7 Proiect   Realizare unei broșuri: “Minighid de alimentație sănătoasă” 6 S31-36  
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