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ARGUMENT 
 

 
 

Revista “Stil de viaţă sănătos” cuprinde articole şi studii prezentate de cadrele didactice 

din învăţământul preuniversitar la Simpozionul Regional cu tema „Managementul stilului de 

viaţă sănătos” din cadrul Proiectului Educativ Regional „Stil de viaţă sănătos”, aprobat de către 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi 

Interjudeţene 2015, Domeniul „Educaţie pentru Sănătate”, poziţia 538.   

Educaţia adulţilor reprezintă un domeniu de mare interes din perspectiva noţiunii de 

învăţare pe tot parcursul vieţii. De aceea, lucrările prezentate în cadrul simpozionului reflectă 

ideile, experienţa, cunoştinţele şi studiile cadrelor didactice din toate ariile curriculare  în acest 

domeniu.  

Ţinând cont de faptul că, în societatea actuală, supusă permanent schimbărilor, factorii care 

ne influenţează sănătatea sunt din ce în ce mai nocivi şi mai agresivi, prin proiectul “Stil de viaţă 

sănătos” ne-am propus educarea tinerilor şi a adulţilor pentru formarea şi promovarea  unor 

atitudini pozitive faţă de crearea unui mediu favorabil consumului alimentar sănătos, dezvoltării 

armonioase prin artă, sport şi cultură.  

Echipa de proiect a fost şi rămâne preocupată de a forma cetăţeanul activ, responsabil şi 

capabil ca, prin acţiunile sale, prin atitudinea sa, să poată lua decizii ferme, echilibrate, decizii 

care să conducă la formarea unei generaţii tinere de consumatori, capabile să adopte un stil de 

viaţă sănătos. 

Din acest motiv, implicarea tinerilor/adulţilor în activităţi de educare, formare şi 

promovare a  unui comportament alimentar adecvat pentru sănătatea fizică şi psihică este 

esenţială.  

 

Echipa de implementare a proiectului 

 

 

 

 

 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

6 

 

CUPRINS 

 
 

1. ARGUMENT 
 

5 

2. „SĂNĂTATE ŞI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Prof. Abel Maria, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Bucureşti 
 

12 

 

3. ”ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ LA ADOLESCENȚI” 

Prof. Andrei Elvira, prof. Stănoi Adriana, Liceul Tehnologic Transporturi Căi 
Ferate Craiova/Dolj 

 

17 

4. „ALIMENTAȚIA ŞI TEHNOLOGIA LA VÂRSTA PUBERTĂȚII” 

Prof. Antoche Mirela, Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoşani 
 

20 

5. „DREPTUL LA SĂNĂTATE” 

Prof. Anton Daniela, prof. Serea Nicoleta, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” 
Mangalia 
 

24 

6. „STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS LA ŞCOLARII MICI” 

Prof. înv. primar Aromânesei Carmen, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” 
Timişoara 
 

27 

7. „LEGUMELE – VEDETELE SĂNĂTĂȚII” 

Prof. Barabaş Virginica, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 
 

33 

8. „INOCUITATEA ALIMENTELOR” 

Prof. Barbu Octavia, Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău 
 

36 

9. „FACTORII DE RISC ŞI DE PROTECȚIE FAMILIALI PRIVIND CONSUMUL DE 
DROGURI” 

Prof. psih. Băiaşu Alina Gabriela, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia  
 

39 

10. „PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Prof. Bonaț Ioan Gheorghe, Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare 
 

44 

11. “ALIMENTAȚIA ŞI SECRETUL LONGEVITĂȚII” 

Prof. Bosovici Cristian Ovidiu, Liceul Tehnologic Special Bivolărie Vicovul de 
Sus/Suceava 

47 

12. „PREA COSTISITOR CA SĂ FII SĂNĂTOS...” 

Prof.  Buhu Narcisa Maria, prof. Filoti Iuliana, Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară Suceava 

50 

13. ”STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Prof. cons. şcolar Catalan Florentina, Liceul Tehnologic nr. 2 Roşiorii de 
Vede/Teleorman 

55 

14. ”GÂNDIREA POZITIVĂ – PRINCIPIUL UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Prof. Chiroşcă Gabriela, Şcoala cu clasele I-VIII Horleşti/Iaşi 
57 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

7 

 

15. ”CELE MAI SĂNĂTOASE ALIMENTE ” 

Prof. Chiscop Daniela, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

61 

16. ”A TRĂI SĂNĂTOS” 

Prof. Ciobanu Liliana, Liceul Tehnologic de  Mecatronică şi Automatizări 
Iaşi 

64 

17. „ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ A OMULUI – TRECUT ŞI PREZENT” 

Prof. Cioroianu Iulian, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia  
68 

18. ”PLEDOARIE PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Prof. Ciurea Viorica, Şcoala Gimnazială „Anton Pann” Craiova/Dolj  
73 

19. „ALIMENTELE ŞI IMPORTANȚA LOR” 

Prof. Ciurescu Mariana Cristina, Centrul Şcolar de Educație Incluzivă 
„Sfânta Filofteia” Ştefăneşti/Argeş 

80 

20. ”APA – SUBSTANȚĂ A VIEȚII” 

Prof. Cozma Iuliana, Şcoala Gimnazială nr. 3 Mangalia 

84 

21. ”ARTA DE A MÂNCA SĂNĂTOS” 

Prof. Dănilă Gabriela Cristina, Colegiul Tehnic „Radu Negru” Galați 
 

89 

22. „EDUCAȚIA, ALIMENTAȚIA ŞI MISCAREA – FACTORI IMPORTANȚI ÎN 
DEZVOLTAREA ELEVILOR” 

Prof. Diaconescu Mirela, Şcoala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano” 
Buzău 

93 

23. ”MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI – EDUCAȚIA NUTRIȚIONALĂ” 

Prof. Diaconu Valeria, Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina/Olt 

98 

24. ”SĂ ALEGEM SĂ TRĂIM SĂNĂTOS!” 

Prof. Dihoru Iulica, Şcoala Gimnazială Sadova/Dolj 
100 

25. „ASPECTE EDUCATIVE ALE DEZVOLTĂRII UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 
LA ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR” 

Prof. Dîrpeş Iulian Doruț, Şcoala Gimnazială Breznița Ocol/Mehedinți 

105 

26. „DESPRE O ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ” 

Prof. Dobre Marinela, Şcoala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila/Hunedoara 

110 

27. ”MENS SANA IN CORPORE SANO” 

Prof. Dobrin Marius Daniel, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” 
Piteşti/Argeş 

115 

28. „DEZVOLTAREA DURABILĂ – PRINCIPIU APLICAT ÎN TURISMUL RURAL” 

Prof. Doroftei Carmen Dănuța, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 
Suceava 

118 

29. ”ALIMENTAȚIA CORECTĂ – PRIMUL PAS CĂTRE O VIAȚĂ LUNGĂ ŞI 
SĂNĂTOASĂ” 

Prof. Dumitraşcu Maria Magdalena, Liceul Tehnologic Transporturi Căi 
Ferate Craiova/Dolj 

123 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

8 

 

30. ”EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE” 

Prof. Dumitru Alina, Colegiul Economic/Liceul „Ion Bănescu” Mangalia 

128 

31. "DOBÂNDIREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS AL ELEVILOR ‘’ 
Prof. Dumitru Silvia, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni/Bucureşti 

131 

32. „SĂNĂTATE PRIN COMPORTAMENTE SĂNĂTOASE” 

Prof. Dumitru Viorica, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 
Prof. Dumitru Constantin, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

136 

33. “ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ” 

Prof. Enescu Octavia, Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu” 
Dulceşti/Constanța 

139 

34. „MĂNÂNCĂ SĂNĂTOS!” 

Prof. Florică Lavinia, Şcoala Gimnazială nr. 1 Limanu/Constanța 

144 

35. “STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Prof. înv. primar Gatea Georgeta, educ. Lăzărescu Petrica, Grădinița 
„Dumbrava minunată” Slobozia/Ialomița   

147 

 

36. „ALIMENTELE ÎNSEAMNĂ VIAȚĂ” 

Prof. psih. Golea Sînziana, Centrul Şcolar de Educație Incluzivă Suceava 
 

151 

37. „SĂNĂTATEA – COMOARA NOASTRĂ NEPREȚUITĂ” 

Prof. Luță Costina Claudia, Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina/Olt 

154 

38. „IMPORTANȚA ALIMENTAȚIEI TINERILOR ELEVI ÎN CONTEXTUL 
ADOPTĂRII UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Prof. Marin Ionela Ramona, Şcoala Gimnazială Breznița Ocol/Mehedinți 

157 

39. “FIZICA ŞI ALIMENTAȚIA” 

Prof. Marin Irina, Colegiul Economic Mangalia 

160 

40. „CUM AR TREBUI SĂ NE HRĂNIM?” 

Prof. Mazăre Valentina, Şcoala Gimnazială nr. 1 Mangalia 

163 

41. „MANAGEMENTUL STILULUI DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Prof. Mihailov Claudia, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

166 

42. ”ALIMENTAȚIA LACTO-VEGETARIANĂ” 

Prof. Mihalache Corina, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

170 

43. “A MÂNCA SAU A NU MÂNCA SĂNĂTOS...?“ 

Prof. înv. primar Munteanu Adina Laura, prof. înv. primar Simionov 
Georgiana Mirela, Şcoala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia 

172 

44. ”PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ÎN RÂNDUL ELEVILOR” 

Prof. Nicolescu Victorița, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” 
Piteşti/Argeş 

176 

45. ”PROBIOTICELE – O SURSĂ DE SĂNĂTATE” 

Prof. Oprean Alina, Colegiul Economic Mangalia 

 

180 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

9 

 

46. ,,EDUCATORUL, PĂRINTELE ŞI COPILUL – PARTENERI ÎN EDUCAȚIA 
PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Educ. Oțelea Georgeta, educ. Gheorghe Gherghina, Grădinița nr. 7 

Târgovişte/Dâmbovița 

184 

47. „ÎNVĂȚ SĂ TRĂIESC SĂNĂTOS!” 

Prof. Paşcu Maria, Colegiul „Grigore Antipa” Bacău 

188 

48. “TOXICITATEA FLUORURILOR” 

Prof. Petrescu Valentin, Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” 
Brăila 

192 

49. „VIAȚA SĂNĂTOASĂ ŞI ARMONIA CU UNIVERSUL” 

Prof. Pietrariu Daniela, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

198 

50. “ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ A ELEVULUI” 

Prof. Pîntea Otilia, Liceul Tehnologic Holboca/Iaşi 
200 

51. ”CE MÂNCAU STRĂMOŞII NOŞTRI?” 

Prof. Pîntea Otilia, Liceul Tehnologic Holboca/Iaşi 
203 

52. ”VALORIZAREA TRADIȚIILOR POPORULUI ROMÂN PENTRU UN STIL DE 
VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Prof. Popa Călina, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Piteşti/Argeş 

207 

53. „ALIMENTAȚIA CORECTĂ – UN PAS CĂTRE O VIAȚĂ LUNGĂ ŞI 
SĂNĂTOASĂ” 

Prof. Popa Edvica, Colegiul Economic Mangalia 

210 

54. „EDUCAREA DEPRINDERILOR IGIENICE LA COPII ŞI ADOLESCENȚI” 

Prof. Popescu Natalia Elena, Şcoala Gimnazială Sadova/Dolj 
 

214 

55. „DIMENSIUNEA SOCIALĂ A SĂNĂTĂȚII” 

Prof. Popescu Rodica Mariana, Colegiul Național de Informatică „Carmen 
Sylva” Petroşani/Hunedoara 
 

216 

56. ”CORPUL ÎNTREȚINUT PRIN SPORT” 

Prof. Prențu Angelica, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

219 

57. "SĂNĂTATEA ŞI STILUL DE VIAȚĂ" 

Prof. Radu Andreea Carmen, Liceul Tehnologic Auto Curtea de Argeş/Argeş 

221 

58. ”MIŞCARE ŞI ALIMENTAȚIE CORECTĂ PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ” 

Prof. Rădoi Ionica Iuliana, Școala Gimnazială „George Topârceanu” 
Mioveni/Argeş 

224 

59. „PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS AL ELEVILOR” 

Prof. Ritivoi Maria, Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara 

227 

60. "STRESUL ŞI ALIMENTAȚIA" 

Prof. Roşca Vasilica, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

230 

61. “ALIMENTAȚIA ECHILIBRATĂ – ARMONIE DIN INTERIOR SPRE EXTERIOR” 

Prof. Roşu Geanina, prof. Iacob Ancuța, Şcoala Gimnazială nr. 3 Mangalia 

234 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

10 

 

62. “IMPORTANȚA FRUCTELOR PENTRU SĂNĂTATE” 

Prof. Rusu Cristina, Colegiul Tehnic Infoel Bistrița/Bistrița Năsăud 

237 

63. "CUNOAŞTEM ISTORIA VOPSIRII PĂRULUI CU HENNA?" 

Dr. ing. Savin Irina Isabella, Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ştefănescu “ Iaşi   
240 

64. "BUCĂTĂRIA ROMÂNEASCĂ" 

Dr. Ing. Sergentu Delia, Şcoala Gimnazială Drăgăneşti de Vede/Teleorman   
 

243 

   

65. ”INFLUENȚA ŞCOLII ASUPRA STILULUI DE VIAȚĂ AL ELEVILOR” 

Prof. Şargu Rodica, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

245 

66.  "13 OBICEIURI SĂNĂTOASE" 

Prof. Şerban Vasilica, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 
 

248 

67. „FACTORII NECESARI UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Prof. Şuşman Ghiuner, Şcoala Gimnazială nr. 3 Mangalia 
 

252 

68. "DIETA RAW-VEGANĂ – O MODĂ CU DOUĂ TĂIŞURI" 

Prof. Tănase Cornelia, Colegiul Economic Mangalia 

253 

69. ”EXAMENUL DE BACALAUREAT – STARE DE ALARMĂ ÎN VIAȚA UNUI 
ADOLESCENT” 

Prof. Teodorescu Nicoleta, Colegiul Economic Mangalia 
 

257 

70. "VREAU SĂ CRESC SĂNĂTOS!" 

Prof.  Todorici Monteola-Ilona, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” 
Petrila/Hunedoara 

259 

71. „SĂNĂTATEA – VALOARE ŞI CONDIȚIE INDISPENSABILĂ PENTRU TOATE 
CELELALTE ACTIVITĂȚI UMANE” 

Prof. Tulac Doinița, prof. Tulac Ioan, Liceul Tehnologic Răchitoasa/Bacău 

261 

72. ”MATURITATEA EMOȚIONALĂ ŞI SĂNĂTATEA MENTALĂ” 

Prof. Ţicu Mirela, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 
 

266 

73. „ALIMENTAȚIA ŞI ROLUL EI ASUPRA SĂNĂTĂȚII NOASTRE” 

Prof. Udma Arleziana Emilia, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Roşiorii de 
Vede/Teleorman 
 

269 

74. "SĂNĂTATEA EMOȚIONALĂ – SUNTEM CEEA CE GÂNDIM?" 

Prof. Vasilescu Roxana Violeta Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

272 

75. „PLEDOARIE PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Prof. Văidean Cristina Mihaela, Colegiul Tehnic „Emil Negruțiu” Turda/Cluj 
276 

76. "RESPECTĂ NORMELE DE IGIENĂ PERSONALĂ!" 

Prof. Vâlcea Antonela, Liceul Tehnologic „Radu Prişcu” 
Dobromir/Constanța 

279 

77. ”PRINCIPIILE UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Prof. Vîlcu Daniela, Centrul Şcolar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia” 
Ştefăneşti/Argeş 

282 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

11 

 

 

78. "REGULI DE BAZĂ PENTRU O VIAȚĂ FERITĂ DE BOLI" 

Prof. Vladu Elisabeta, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

283 

79. ”MULTĂ MÂNCARE VEGETALĂ ŞI PUȚINĂ MÂNCARE ANIMALĂ” 

Prof. Voiviciuc Eufrozina Liliana, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

 

285 

80. ”STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

Educ. Zaharia Elena, Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Bârlad/Vaslui  
 

289 

81. “ALIMENTAȚIA CORECTĂ, CONDIȚIE A SĂNĂTĂȚII” 

Prof. Zorilă Coculeana, Şcoala Gimnazială “I.D. Sîrbu” Petrila/Hunedoara 

291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

12 

 

 

SĂNĂTATE ȘI  STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Abel Maria  

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” București 

 

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept ,,o stare de bine fizică, mentală şi 

socială şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii". Din perspectivă publică, sănătatea constituie, 

datorită imenselor sale implicaţii individuale, sociale şi demografice, unul dintre obiectivele cele 

mai vizate de politicile şi strategiile guvernamentale din întreaga lume.  

Un stil de viaţă sănătos este un mod de-a trăi care e în folosul întregii familii. Cei care aleg 

un asemenea stil de viaţă sunt un model pozitiv pentru tot restul familiei, mai ales pentru copii – 

care au totodată ocazia să se dezvolte într-un mediu sănătos. Exemplul dat va contribui la sănătatea 

celor din jur şi îi va ajuta să guste din plin viaţa, acum şi în viitor.  

În întreaga Europă există dovezi că adoptarea unui mod de trai sănătos îmbunătăţeşte 

calitatea vieţii şi măreşte longevitatea.  

Stilul de viaţă este tributar  credinţelor, reprezentărilor şi imaginilor pe care şi le-a format 

individul despre lume şi viaţă, în virtutea cărora el alege, se comportă, acţionează, ia hotărâri ce-l 

pot conduce spre reuşită sau eşec. Stilul de viaţă reprezintă opţiunea strategică adoptată de o 

persoană, care-i va orienta deciziile, comportamentele şi condiţiile de viaţă. 

În multe cazuri, părinţii şi în special mamele asociază noţiunea de copil sănătos cu cea de 

copil gras şi frumos. Pentru a-şi vedea copilul gras, unele mame sunt în stare să se abată în fel şi 

chip de la alimentaţia cumpătată pe care ar trebui s-o primească copilul în funcţie de vârstă, sex, 

efortul fizic şi intelectual solicitat, precum şi de sezon. 

Omul modern, datorită multiplelor activităţi desfăşurate zilnic, acordă o importanţă redusă 

alimentaţiei, mulţumindu-se cu mese nesănătoase, constituite din semipreparate şi servite în cea mai 

mare grabă. Uită astfel că nevoia organismului de substanţe nutritive este continuă şi că lipsa 

acestora provoacă apariţia unor grave probleme de sănătate şi de luare în greutate.  

Consumul repetat de produse alimentare în compoziţia cărora intră aditivi sintetici poate 

duce la o slăbire a sistemului imunitar, la agravarea unor afecţiuni mai vechi şi la apariţia altora noi.     

O alimentaţie necorespunzătoare poate să ducă la o serie de îmbolnăviri cu caracter de masă: 

avitaminoze, rahitism, ateroscleroză sau să scadă rezistenţa organismului la infecţii, substanţe 

toxice. Cauzele care pot face ca alimentaţia să fie vătămătoare depind de: cantitatea, calitatea, 
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digestia şi metabolismul alimentar, conţinutul în substanţe toxice, conţinutul în microorganisme 

patogene şi conţinutul în paraziţi. 

Fiecare dintre noi este protagonistul unui stil de viaţă propriu, care se formează în 

adolescenţă când se cristalizează personalitatea, iar tinereţea şi maturitatea-l desăvârşesc. 

În structura stilului de viaţă influenţa familiei, ca şi a altor instituţii educative, interferează cu 

influenţa anturajului, a literaturii, a mass-media, care ne pot oferi tipologii diferite, ce pot fi copiate 

sau refuzate, preluate critic şi valorizate personal. Suma obiceiurilor noastre de viaţă se reflectă 

pregnant în starea de sănătate fizică şi mentală. 

Factorii determinanţi ai stării de sănătate sunt: 20% biologici, 19% mediu (aer, apă, hrană, 

condiţii climatice şi socio-economice), 10% sisteme de îngrijire de sănătate, 51% stil de viaţă. 

Este important să conştientizăm responsabilitatea pe care o avem privind modul de viaţă 

sănătos şi asumarea conştientă a unui stil de viaţă favorabil sănătăţii. 

Fiecare copil și tânăr are dreptul să fie educat într-o școală care promovează sănătatea, în 

sensul holistic, și nu doar de absența bolii. Școala trebuie să devină locul central în care accesul la 

sănătate este facilitate prin educație. Copilăria și adolescența sunt perioade de asimilări masive, de 

formare a unor atitudini și abilități care se vor transforma în instrumente pentru tot restul vieții.        

Dacă ne întrebăm de ce noul model de școală românească, promovat după 1990, a considerat 

mult timp că intersecția dintre dreptul la educație și la sănătate nu reprezintă o prioritate, nu vom 

primi răspunsuri facile și rapide. Important este că acum creatorii de politici educaționale din 

România au realizat semnificația majoră a unei astfel de schimbări și consecințele benefice pe 

termen scurt, mediu și lung pe care le implică introducerea educației pentru sănătate în școli.  

Obiectivele educaţiei pentru un stil de viaţă sănătos în şcoală se pot rezuma la:  

-dezvoltarea unor comportamente responsabile şi formarea unor abilităţi de viaţă 

responsabile;  

-prevenirea îmbolnăvirilor;  

-cunoaşterea şi respectarea normelor de viaţă sănătoasă.  

Promovarea comportamentelor sănătoase în rândul elevilor este o sarcină fundamentală a 

şcolii, pentru a asigura: creşterea capacităţii elevilor de a învăţa; reducerea absenteismului; 

îmbunătăţirea condiţiei fizice şi a agilităţii mintale.  

Avantajele pe termen lung ale alimentaţiei sănătoase şi a unui stil de viaţă fără tutun şi cu 

activităţi fizice regulate:  

-previn decesele premature prin boli de inimă, cancer, accidente vasculare cerebrale şi 

diabet;  
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-menţin sănătatea sistemului osos şi muscular;  

-reduc simptomele depresiei şi anxietăţii;  

-menţin condiţia fizică, promovează sentimentul de bunăstare. 

Între aportul alimentar şi rezultatele la învăţătură, cercetările arată că există o strânsă 

corelaţie:  

-dacă nu se mănâncă dimineaţa performanţa elevilor la învăţătură scade;  

-elevii expuşi la un regim alimentar carenţat sau care suferă de foame prezintă mai des 

probleme de comportament;  

-hiperactivitate frecventă, predispoziţie la agresiune;  

- elevii au probleme emoţionale şi un randament scăzut la învăţătură.  

În acelaşi timp cercetările demonstrează că procentul copiilor supraponderali este în creştere, 

la fel ca şi al celor care suferă de obezitate.  

Studiile mai arată că deja 7,4% dintre elevii de liceu sunt hipertensivi şi asistăm la o 

prevalenţă mare a elevilor cu hipercolesterolemie. Toate aceste situaţii vor mări povara bolilor la 

vârsta adultă. Stilul de viaţă sănătos, obiceiurile de viaţă pot să facă mult mai mult pentru sănătatea 

populaţiei decât cea mai avansată tehnică medicală. 

Concentrarea pe o alimentaţie sănătoasă reprezintă doar o parte din cele şase comportamente 

responsabile de majoritatea bolilor grave care determină decese premature şi/sau invaliditate. Din 

nefericire, mulţi tineri nu respectă recomandările privind alimentaţia şi sunt supraponderali sau 

suferă de obezitate periclitându-şi starea de sănătate prezentă şi viitoare. 

Sănătatea este definită ca starea de bine fizică, mentală și socială. 

Factorii psihosociali care influențează starea de sănătate și de boală sunt: comportamente 

sănătoase și de risc; abilități cognitive, emoționale și sociale; atitudini și valori personale legate de 

sănătate. 

Sănătatea se întreține printr-o serie de comportamente, denumite comportamente sănătoase. 

Formarea și dezvoltarea acestor comportamente sunt buni predictori ai stării de bine fizice și psihice. 

Stilul de viață sănătos este compus în principal din: odihnă (somnul), odihnă activă şi 

managementul stresului (managementul energiei); alimentaţia sănătoasă şi hidratare; muncă şi 

mişcarea; educaţia; natură - factorii naturali etc. 

Somnul normal (odihna) are rol în reflectarea metabolică (durata somnului este direct 

proporțională cu rata metabolismului), în conservarea energiei și în consolidarea amnezică. Pentru 

desfășurarea unei activități fizice și psihice normale sunt necesare 8 ore de somn pe zi, cu 
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respectarea ritmului somn-veghe. Cel mai sănătos somn este noaptea între ora 22:00 - 23:00 până la 

6:00 - 7:00 dimineaţa.      

Odihna poate să fie şi activă. Odihna activă sau să faci ceva ce te destinde, ce te relaxează, să 

faci ce-ţi place în viaţă: dans, înot, muncă plăcută intensă, mişcare, exerciţiu fizic sau sport intens, 

cititul unei cărţi, ascultarea muzicii, plimbarea cu prietenii prin parc (prin natură) etc. 

Alimentaţia sănătoasă presupune mai puţină mâncare animală, proteină, grăsime animală 

(lapte, brânză, carne, ouă şi derivate din acestea) şi mai multă mâncare vegetală cum recomandă din 

ce în ce mai mulţi doctori nutriţionişti. Este recomandat să ne asigurăm 3 mese principale și 2 

gustări, iar repartiția necesarului caloric pe mese trebuie să fie: dimineața – 15-20%, la amiază – 40-

45%, seara – 15-20% și câte 10% la gustări. Se recomandă respectarea orelor fixe de masă și 

evitarea “ciugulelilor” interprandale pentru a respecta fiziologia digestivă; ultima masă se va lua cu 

2-3 ore înainte de culcare, pentru a asigura digestia și odihna noaptea. 

Hidratarea înseamnă 6-10 pahare de apă pe zi, de preferat minim 7-8 pahare (2 litri) de apă 

pe zi (apă şi NU: cafea, băuturi dulci sau acidulate, sucurile de pe piaţă, de preferat apă plată sau 

chiar de la robinet - cine îşi permite poate pune un filtru pe baza de cărbune). 

Exercițiul fizic are o serie de efecte benefice: determină scăderea ponderală cu menținerea 

musculaturii; reduce obezitatea abdominală, reduce riscul de apariție a diabetului zaharat tip 2 și a 

bolilor cardio-vasculare; menținerea controlului glicerinei și a lipidelor serice; reduce valorile 

tensiunii arteriale în hipertensiunea arterială cu valori moderat crescute: crește tonusul și forța 

musculară, mobilitatea articulară, previne articulațiile osteo-articulare, dă sens și calitate vieții, 

combate stresul.  

Pentru a fi eficient, este bine că exercițiul fizic să se efectueze regulat (de 4-5 

ori/săptămână), se recomandă să dureze 30-50 minute și să fie de intensitate moderată (mers pe jos 

rapid, dans, îngrijirea propriei grădini etc). Exercițiile fizice aerobice, dinamice, cu implicarea 

multor grupe musculare (înot, tenis, gimnastică, jogging), efectuate regulat, duc, de asemenea, la 

reducerea masei adipoase. O atenție mai deosebită, în sensul monitorizării stricte a activității fizice, 

se impune la cei cu afecțiuni ale membrelor inferioare, afecțiuni cardio-vasculare și respiratorii.  

Stresul este folosit pentru a descrie o reacție de disconfort a organismului (nervozitate, 

neliniște, tensiune), determinată de un eveniment negativ. Multe persoane ajung să aibă excese 

alimentare ca modalitate de a face față situațiilor de stres. Consumul de alimente este folosit ca 

mijloc de abatere a atenției de la anumite probleme, de relaxare și destindere. Managementul 

stresului (managementul energiei) presupune  să luăm viaţa aşa cum este, cu bune şi mai puţin bune, 

să nu lăsăm necazurile, stresul să ne doboare, altfel sistemul imunitar va scădea, şi la un om cu 
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sistemul imunitar scăzut vor apărea iminent boli, afecţiuni grave şi chiar fatale: obezitate, cancer, 

diabet, boli cardiovasculare, atac vascular cerebral, etc. 

Să găsim metode de a ne relaxa, de a ne detaşa de stresul zilnic care ne poate aduce boli în 

viaţă astfel: ascultând muzică care ne relaxează sau cititnd o carte, ieşind cu prietenii sau animalele 

de companie în zone cu verdeaţă în care ne putem oxigena creierul şi să ne simţim mai bine, să 

facem mişcare, exerciţii fizice...Sportul face ca sistemul imunitar să fie mai rezistent şi să ne simţim 

mai bine, să fim mai rezistenţi la stres şi să prevenim şi chiar să vindecăm bolile care au fost 

declanşate de un stil de viaţă nesănătos. 

Educaţia (care include şi autoeducaţia, dezvoltarea personală) este un alt factor important 

care intră în componenţa stilului de viaţă sănătos. Stilul de viaţă sănătos înseamnă să ne schimbăm 

modul de a trăi, dar şi modul de gândire (nesănătos) cu un mod de a trăi şi de gândire sănătoasă, 

constructivă, pozitivă. Să renunţăm prin informare, educare, autoeducare la obiceiurile proaste, 

nesănătoase şi să le înlocuim prin obiceiuri bune, sănătoase pentru noi şi cei din jurul nostru. 

Comportamentele sănătoase sunt  învățate de către copii în cadrul procesului de socializare 

prin observarea și imitarea adulților. Alimentația este unul dintre comportamentele care se învață în 

cadrul familiei. Obiceiurile alimentare sunt de cele mai multe ori asemănătoare în cadrul aceleiași 

familii. Obișnuim să consumăm tipurile de alimente și să preferăm tipurile de preparare a 

alimentelor (prăjire, fierbere) care sunt frecvent utilizate în familie. 

Concluzie: 

Stilul de viață este important pentru menținerea stării de sănătate, de aceea trebuie acordată o atenție 

deosebită implementării și respectării la nivelul întregii populații a măsurilor de optimizare a stilului 

de viață. Ca să ne menținem un stil de viață sănătos, trebuie să ne amintim totdeauna că: “Sănătatea 

nu este totul, dar fără sănătate, totul este nimic!”  
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ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ LA ADOLESCENŢI 

 

Prof. Andrei Elvira 

Prof. Stănoi Adriana  

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova, jud. Dolj 

 

Alimentele constituie sursa de energie mecanică şi calorică a organismului. Hrana 

insuficientă din punct de vedere calitativ şi cantitativ, provoacă scăderea în greutate şi slăbirea 

forţelor. Excesul de alimente îngreunează funcţiile digestive metabolice şi de eliminare. În cele mai 

dese cazuri supraalimentarea duce la obezitate. 

Alimentaţia sănătoasă la adolescenţi trebuie să cuprindă alimente din toate grupele: 

 - laptele şi brânzeturile sunt sursă de calciu, de proteine, vitamine şi energie. În efort o raţie 

trebuie să conţină 500 ml de lapte şi 50-100 g brânzeturi pe zi, acestea prevenind crampele 

musculare; 

 - carnea, peştele şi derivatele sunt sursă de proteine, elemente minerale, vitamine B şi 

energie. Raţia de efort este de 250-300 g/zi. 

 - ouăle reprezintă cea mai importantă sursă de vitamine, conţin proteine, lipide de calitate. 

Pentru adolescenţi raţia este de 1-2 ouă/zi, mai ales în sezonul rece, când gălbenuşul suplineşte 

elementele minerale în formă naturală; 

 - legumele şi fructele trebuie să furnizeze 15% din raţie. Reprezintă principala sursă de 

vitamina C, de caroten, de vitamine din grupul B şi K. De asemenea, sunt o excelentă sursă de 

substanţe minerale. Raţia zilnică de legume este de 250-300 g/zi, incluzând toate legumele, în afară 

de cartofi. Cartofii pot fi consumaţi în sezonul de iarnă în cantitate de 300 g/zi fiind o sursă 

importantă de glucide. Fructele trebuie consumate neapărat în cantitate de peste 300 g/zi, în sezonul 

rece putând depăşi chiar 500 g/zi; 

 - produsele cerealiere sunt cea mai importantă sursă de material energetic, furnizând 80% din 

consumul de glucide. De asemenea, sunt sursă de proteine vegetale, vitamina B şi E şi elemente 

minerale. Raţia zilnică necesară efortului este de: pâine – 500-800 g; paste făinoase – 70-80 g; orez 

– 50 g; fasole sau mazăre uscată – 100g; 

 - produsele zaharoase sunt cea mai eficientă sursă de energie, deoarece 100 g pot elibera 400 

de calorii. Cantitatea zilnică se stabileşte şi în funcţie de celelalte alimente, deoarece pot duce la 
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excese. O alimentaţie obişnuită poate conţine 20 g/zi, pe când în cazul efortului consumul de zahăr 

trebuie ridicat la 100-150 g/zi; 

 - grăsimile alimentare sunt sursă de energie şi de vitamine liposolubile. Trebuie consumate 

echilibrat, untul – 25-30 g/zi, smântâna – 50-100 g/zi, uleiul vegetal – 40 g/zi; 

 - băuturile - se consumă numai cele nealcoolizate: sucuri de fructe neacidulate, ceaiuri, 

limonade. 

Alimentaţia adolescentului trebuie: 

 Să fie cantitativ suficientă. 

 Să aducă organismului cantitatea de energie necesară bunei funcţionări, principiile nutritive 

necesare creşterii,(ca de exemplu vitaminele),să fie în cantităţi adecvate vârstei şi activităţii depuse. 

 Să fie bogată în proteine, legume verzi, produse lactate şi fructe. 

 Să conţină glucide asimilabile şi lipide crude. 

 Să fie săracă în făinoase, lipide gătite şi mezeluiri. 

 Să conţină suficientă celuloză. 

Raţia zilnică să fie atent diversificată. În mod obligatoriu trebuie consumat un mic dejun 

consistent. Alimentele consumate zilnic trebuie adaptate condiţiilor de efort fizic şi intelectual, 

anotimpurilor, stării de sănătate, efortului fiziologic. 

ALCOOLUL ESTE INTERZIS! 

Sucurile proaspete de fructe şi legume aduc un plus de sănătate prin concentratul natural de 

vitamine şi săruri minerale. 

În vederea unei utilizări raţionale a alimentelor este necesar să se cunoască compoziţia lor şi 

valoarea nutritivă a substanţelor din care sunt alcătuite. Echilibrul alimentar realizează echilibrul 

nutritiv, manifestat printr-o stare generală bună, metabolism normal, randament neuro-muscular 

maxim, precum şi atingerea şi menţinerea greutăţii optime. 

Reţineţi şi respectaţi urmatoarele reguli de igienă  alimentară: 

-Păstraţi alimentele alterabile la rece; feriţi-le de contaminare prin praf, insecte, rozătoare. 

-Consumaţi, în mod regulat, fructe si legume crude, după o atentă spălare prealabilă.  

-Consumaţi hrana proaspătă şi corect preparată pentru ca alimentele să nu-şi piardă calităţile 

nutritive. 

-Mâncaţi la ore regulate, în cantităţi necesare, pentru a da posibilitatea organelor digestive să lucreze 

ritmic şi să se odihnească. 
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-Mestecaţi bine şi încet alimentele înainte de a le înghiţi, ţinând corpul drept; nu vă aplecaţi 

deasupra farfuriei. 

 -Menţineţi la masă o bună stare de dispoziție. Evitaţi situaţiile care vă pot perturba apetitul şi atenţia 

de la mâncare: starea de oboseală, discuţiile în timpul mesei, lectura, audiţiile radio-tv etc. 

-În alcătuirea meniului ţineţi cont de cantitatea alimentelor şi evitaţi mâncărurile prea condimentate.  

-Mâncarea trebuie să fie corect pregătită, frumos prezentată, să aibă gust şi miros plăcut. 

Prevenirea şi combaterea bolilor digestive. 

La nivelul cavităţii bucale apar cariile dentare. Cariile reprezintă eroziuni ale dinţilor şi apar 

datorită acţiunii unor bacterii asupra acestora. Primul eveniment în formarea cariei îl reprezintă 

apariţia plăcii bacteriene. Aceasta este o peliculă alcătuită din alimente şi salivă, colonizată de 

bacterii. Consumul mare de carbohidraţi favorizează înmulţirea bacteriilor, deoarece acestea îi 

utilizează pentru a se hrăni şi produc, prin metabolismul lor, numeroşi acizi care vor dizolva smalţul 

dentar. 

Pentru a preveni caria dentară: 

 Consumaţi carbohidraţi în timpul mesei! Consumul de cantităţi mici, dar frecvente, asigură 

aprovizionarea bacteriilor care produc cariile cu materialul lor energetic favorit. 

 Utilizaţi produse cu fluor pentru igiena cavităţii bucale, deoarece fluorul face ca smalţul să 

devină rezistent. 

 SPĂLAŢI-VĂ PE DINŢI! 

 Nu spargeţi între dinţi alimente tari, deoarece poate fi afectat smalţul! 

Printre bolile care afectează celelalte nivele ale aparatului digestiv sunt:  

 Parazitozele intestinale – oxiuraza, teniaza, ascaridioza. 

Ascaridioza – frecventă mai ales la copii, provocată de viermi intestinali, numiti ascarizi sau 

limbrici. Oxiuraza – dată de viermi mici, care au aspectul unui fir de aţă, numiţi oxiuri. Teniaza – 

data de viermi intestinali turtiţi, asemănători unei panglici, numiţi tenii. Giardioza – dată de un 

parazit numit giardia sau lamblia. Trichineloza este, de asemenea, o parazitoză intestinală provocată 

de un vierme mic, ale carui larve se fixează în fibra musculară. Sursa de infecţie o constituie porcul, 

în a cărui carne se pot găsi fixate larve de Trichinella spiralis. 

 Infecţiile digestive nespecifice – gastrita, enterocolita, apendicita. 

  Bolile infecţioase transmisibile specifice – febra tifoidă, dizenteria, hepatita epidemică, 

poliomielita şi toxiinfecţiile alimentare.  

Prevenirea îmbolnăvirilor digestive se poate face: 
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 Prin măsuri igienice de evitare a contactului cu sursele de infecţie. 

 Prin vaccinare preventivă ( împotriva poliomielitei, hepatitei etc.) 

 

Bibliografie:  

Andrei, Elvira - Adolescenţii şi sănătatea - Editura Sitech, Craiova, 2012 

 

 

ALIMENTAŢIA ŞI TEHNOLOGIA LA VÂRSTA PUBERTĂŢII 

 

Prof.  Antoche Mirela 

Şcoala Gimnazială “Grigore Antipa” Botoşani, jud. Botoşani 

 

A fi sau a nu fi sănătos? Aceasta este întrebarea! Cu toţii, profesori sau elevi, dorim să 

răspundem “DA, sunt sănătos!” Şi ce facem pentru a realiza acest obiectiv? Din păcate, nu toţi avem 

o strategie în acest sens. Este important să preţuim sănătatea atunci când o avem, nu atunci când ea 

se află în pericol.  

Ca profesori, este important să-i învăţam pe elevi că prevenirea este şi mai uşoară, şi mai 

ieftină, şi mai ales nedureroasă. Este important să formăm la elevi o motivaţie intrinsecă pentru 

menţinerea şi preţuirea sănătăţii. Formarea unor competenţe la elevi care urmăresc un management 

corect şi responsabil al stilului de viaţă reprezintă o provocare pentru profesorii de gimnaziu, 

deoarece ei “se luptă” cu vârsta rebelă a (pre)adolescenţei. 

Există o pronunţată tendinţă de a vedea adolescenţa ca pe o perioadă de discontinuitate 

marcantă din viaţa noastră. Cei care trec pragul acestei perioade sunt nu de puţine ori priviţi ca şi 

cum ar fi membrii unei cu totul altei specii! Adolescenţii sunt „ciudaţi”, diferiţi, străini atât de copii, 

cât şi de adulţi. 

Pentru unii adolescenţa reprezintă o perioadă distinctă de viaţă, un stadiu de dezvoltare care 

poate fi clar diferenţiat de restul vieţii. Pentru alţii însă este doar o zonă de graniţă, un fel de teritoriu 

al nimănui, un „tunel” în care copiii dispar, pentru ca să „iasă” la lumină la celălalt capăt peste 

câţiva ani, ca veritabili adulţi. Ideea ar fi însă că niciodată nu putem şti cine e cel  cu care ne vom 

întâlni dincolo, la ieşirea din adolescenţă. 

De fapt, indiferent cât de critică este trecerea  de pragul acestei vârste, ea presupune cu 

necesitate rezolvarea unor „probleme de dezvoltare”, care fac posibilă apariţia nu doar biologică, ci 
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şi psihologică a viitorului adult (adaptarea la propria maturizare sexuală, dezvoltarea unor standarde 

morale, dobândirea unui sentiment al identităţii, alegerea şi pregătirea pentru o anumită vocaţie). 

În ultimele decenii, se remarcă aproape în toate ţările un fenomen al amplificării vitezei de 

creştere şi al diferenţierii somatice a copiilor, paralel cu o dezvoltare psihică precoce. Indicii 

creşterii somatice, ca şi ai maturizării sexuale cunosc un devans semnificativ în raport cu perioade 

situate cu câteva decenii în urmă. Potrivit datelor statistice, copiii de vârstă şcolară au în medie cu 

10 cm şi cu 5 kg mai mult decât copiii de aceeaşi vârstă de acum 7 – 8 decenii. De asemenea, vârsta 

medie a maturizării sexuale a coborât cu aproape 2 ani şi chiar mai mult. Acest fenomen de 

accelaraţie este pus, în primul rând, pe seama unui complex de factori legaţi de procesul de 

urbanizare, de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă, în special a alimentaţiei, la care se adaugă mediul 

din ce în ce mai complex şi mai bogat în stimuli de variate tipuri. 

Unul din sondajele realizate între elevii de gimnaziu ai Şcolii “Grigore Antipa” Botoşani 

demonstrează că sănătatea are şanse să devină o valoare abia atunci când lipsa parţială a ei doare. 

De exemplu, din 276 de elevi chestionaţi, doar 50,72% servesc masa înainte de a veni la şcoală. Ce 

şanse au ceilalţi elevi să progreseze, să performeze, consumând covrigei, snacksuri sau sticksuri? 

Bineînţeles că supermarketurile de lângă şcoală au cifra de afaceri ridicată. Aici da, câştig! Doar 

31% din elevii care achiziţionează produsele lor consumă fructe. Şi acesta este într-adevăr un câştig, 

o şansă în plus pentru progresul lor şcolar şi sănătate. 

La întrebarea “Părinţii voştri cunosc obiceiurile alimentare pe care le aveţi?”, 79% din elevi 

au răspuns “DAA!”. Procentul este  liniştitor!!!? 

“Dacă vă este sete la şcoală, ce consumaţi?” Aici, elevii claselor a V-a răspund în cor 

“Sucuri acidulate”, iar cei dintr-a VIII-a se servesc pe gratis cu apa de la robinet. Doar 49% dintre 

elevi au sticla personală cu apă plată sau minerală adusă de acasă. 

216 elevi din cei 276 chestionaţi servesc, acasă, masa în faţa televizorului sau a 

calculatorului. Mă întreb cum procesează hrana un stomac asaltat de adrenalina unui joc sau film 

palpitant? Oare de ce mulţi tineri ajung să sufere de diferite afecţiuni digestive? Sau cum procedăm 

cu guma de mestecat care este omniprezentă la ore? 

“Alegeţi trei alimente preferate din următoarele: cartofi natur (fierţi), carne fiartă, legume la 

cuptor, pârjoluţe, cartofi prăjiţi, hamburger!” Iată ce au ales elevii! Majoritatea elevilor preferă 

cartofii prăjiţi (la McDonald’s sau la KFC?). Cei din clasa a V-a preferă pârjoluţe, cei din clasa a 

VI-a au ales înţelept cartofii fierţi şi cei din clasa a VII-a consumă fără reproşuri ale conştiinţei 

hamburgeri, care nu au fost “votaţi” de ceilalţi elevi. La clasele a VIII-a cartofii prăjiţi sunt în 

antiteză cu cartofii natur. Adevăr sau… provocare? 
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“Când cumpăraţi un produs ce informaţii verificaţi de pe ambalaj?” Cei mai mulţi elevi, 

adică 145, înainte de achiziţionarea unui produs verifică termenul de valabilitate pentru a evita 

eventualele infecţii digestive. 81 de elevi verifică cantitatea de E-uri, spre deosebire de elevii care 

ignoră senini informaţiile de pe ambalaj (20). În ceea ce priveşte E-urile, aceasta este cu totul o altă 

poveste! 

Un al doilea sondaj efectuat între elevii de gimnaziu a dorit realizarea unei conexiuni între 

alimenţaţie, tehnologie şi anumiţi parametri ai pubertăţii înregistraţi la aceşti elevi (greutate, 

înălţime, temperament). Greutatea, înălţimea şi temperamentul sunt determinate genetic  de mai 

multe gene nealele. Creşterea şi diferenţierea sunt permanent influenţate de factori genetici 

(ereditari) care se află în interacţiune cu factorii de mediu. Modelul de dezvoltare poate fi extrem de 

diferit pentru fiecare individ, în cadrul limitelor largi care caracterizează normalul.  

Caracterele poligenice normale normale (greutate şi înălţime) au fost studiate pe un lot de 

402 elevi de gimnaziu (11-14 ani) de la Şcoala Gimnazială “Grigore Antipa” Botoşani. 241 de elevi 

din acest lot au fost subiecţii investigaţiilor unor particularităţi comportamentale legate de 

temperament. Studiul efectuat a evidenţiat mai multe aspecte interesante privind aceste caractere. 

Astfel, greutatea medie determinată pe clase şi după sex înregistrează valori mai mari la fete 

în clasa a V-a  faţă de valorile obţinute la subiecţii masculini. Valoarea înălţimii medii de la subiecţii 

masculini este mai mică decât cea a fetelor în cazul subiecţilor de 11 ani. La subiecţii de clasa a VI-a 

cele două variabile – greutate şi înălţime – sunt apropiate. În cazul subiecţilor de 13 şi 14 ani, 

valorile medii ale greutăţii şi înălţimii au valori mai mari la băieţi decât la fete. 

Din analiza curbelor de evoluţie ale greutăţii şi înălţimii se observă că fetele au un puseu de 

creştere rapidă înaintea băieţilor. Fetele au intrat în perioada pubertăţii la o vârstă mai mică faţă de 

băieţi. Departajarea subiecţilor masculini se observă evident în clasa a VII-a. În clasa a VIII-a băieţii 

au o greutate şi o înălţime superioare ca valoare faţă de cele înregistrate la fete. 

60% din elevii de gimnaziu investigaţi au o dezvoltare fizică armonică, un procent mai mic 

faţă de cel înregistrat la nivel naţional (77%) în 2010 de către INSP. 40% din subiecţi au o 

dezvoltare fizică dizarmonică faţă de 23% , procent obţinut la nivel naţional. 

Procentul elevilor de gimnaziu cu dezvoltare dizarmonică cu plus de greutate este superior 

celui cu dezvoltare dizarmonică cu minus de greutate. Diferenţa între cele două procente e mai mare 

la clasele a V-a şi a VI-a. În ultimele decenii, datorită dezvoltării socio-economice şi îmbunătăţirii 

nivelului de trai, s-au înregistrat salturi în creşterea şi diferenţierea copiilor. S-au descoperit noi 

principii alimentare cu eficienţă mai mare pentru favorizarea creşterii şi s-au făcut modificări în 

alimentaţia copiilor. Introducerea tehnologiei IT şi sedentarismul favorizează instalarea acestui 
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fenomen de creştere a numărului de subiecţi cu dezvoltare dizarmonică cu plus de greutate. 89 dintre 

subiecţii investigaţi se încadrează în ultimele două clase sigmatice după greutate – hiperponderali de 

gradul I şi II.   

Fiecare subiect investigat s-a încadrat în una din categoriile de temperament: introvertit, 

extravertit sau ambivert. 

Subiecţii introverţi manifestă într-o măsură semnificativ mai mare probleme din spectrul 

anxietăţii, depresiei şi probleme de relaţionare socială decât subiecţii ambiverţi şi cei extraverţi; 

elevii extravertiţi prezintă semnificativ mai multe acuze somatice decât introvertiţii.  

Subiecţii extraverţi prezintă într-o măsură semnificativ mai mare probleme de atenţie, 

impulsivitate/încălcarea regulilor şi conduite agresive decât subiecţii introverţi şi cei ambiverţi.  

Elevii din clasele a VIII-a sunt mai impulsivi, încalcă mai des regulile, decât elevii din clasa a V-a. 

Elevii din clasele a VIII-a sunt semnificativ mai agresivi decât elevii din clasele a VI-a şi a V-a. 

Rezultatele se justifică, ţinând cont de faptul că vorbim de perioada preadolescenţei, o etapă 

caracterizată prin profunde transformări atât pe plan fiziologic, cât şi al personalităţii. Tinerii devin 

mult mai critici şi revendicativi, manifestând conduite de tip opozant faţă de adulţi.  

Fetele prezintă într-o măsură semnificativ mai mare acuze somatice decât băieţii, de tipul 

ameţeală, oboseală, dureri de cap, de stomac etc. Pentru cealaltă variabilă, rezultatele statistice 

indică faptul că subiecţii de gen masculin încalcă mai des regulile, sunt mai impulsivi decât subiecţii 

chestionaţi de gen feminin ). 

Realitatea cifrelor ne îndepărtează de răspunsul “Da, sunt sănătos! Şi, mai ales, voi deveni un 

adult sănătos!” Deci, să ne oprim puţin din  fuga zilei şi să ne alegem o strategie de viaţă care va 

pune sănătatea la locul ei binemeritat: valoarea noastră cea mai de preţ. 

Tema aleasă pentru realizarea studiului este una de actualitate, aceste constatări având 

menirea de a atrage atenţia asupra modului de viaţă sedentar şi a alimentaţiei incorecte, a căror 

rezultate deşi nu sunt vizibile imediat, au consecinţe grave în timp. Pubertatea este perioada de 

temelie pentru formarea adultului responsabil şi de aceea rolul educatorului este edificator în 

realizarea acestui obiectiv. Profesorii trebuie să realizeze o echipă eficientă cu părinţii elevilor 

pentru a determina elevii să conştientizeze impactul unei alimentaţii greşite şi a utilizării în exces a 

tehnologiei asupra stării de sănătate a acestora.  

 

Bibliografie: 

1.Băban Adriana – Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, Cluj-Napoca, 2001 

2.Partin Zoe, Stama Ioana - Educaţie pentru sănătate clasele V-VI, Ed. Corint, Bucureşti, 2008 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

24 

 

3. Sion G. – Psihologia vârstelor, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2003 

4.*** Aspecte generale şi specifice ale stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor, Institutul 

Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, 2010 

5.http://www.sfatulmedicului.ro; http://www.observatorulmedical.ro; http://www.pedagogie.ro  

http://www.ghidulparintilor.ro; http://www.startsanatate.ro 

  

 

DREPTUL LA SĂNĂTATE 

 

Prof. Anton Daniela 

Prof. Serea Nicoleta 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa  

 

 Dreptul la sănătate este unul fundamental. Sănătatea este o valoare și o condiție 

indispensabilă pentru toate celelalte activități umane, pentru nivele înalte de competență și 

performanță, pentru bucuria de a trăi, pentru sentimentul de bine și siguranță oferit celor pe care îi 

iubim. 

 Granița dintre sănătate și boală nu este atât de clar conturată precum s-ar crede. Pentru a 

ajunge la o stare de sănătate optimă este necesar să fim conștienți de factorii de risc și de cei de 

protecție; să avem informații corecte și cunoștințe adecvate despre aceștia; să avem o atitudine 

pozitivă față de factorii de protecție și una negativă față de cei de risc; să practicăm 

comportamentele sănătoase și să le evităm pe cele nocive.  

Organizația Mondială a Sănătății demonstrează că 50% din totalul cauzelor de decese se 

datorează unui stil de viață  nesănătos, în care fumatul, abuzul de alcool, sedentarismul, alimentația 

irațională au efecte deosebit de nocive. Cu alte cuvinte, jumătate din cauzele de mortalitate sunt 

prevenibile prin modificarea stilului de viață. 

 Stilul de viață  sănătos este "vaccinul" cel mai eficient pentru bolile care nu au un tratament 

curativ, de vindecare. Din nefericire, în această categorie se includ de fapt majoritatea bolilor. 

Diabetul, cancerul, bolile cardiovasculare, SIDA sunt mai bine monitorizate și controlate astăzi de 

către medicina modernă decât acum două-trei decenii, dar ele nu sunt eradicate prin tratamente 

medicale specifice.  

Deși companiile farmaceutice depun eforturi uriașe de a ne convinge de miraculoasele efecte 

ale "pastilelor", încă nu au fost produse medicamentele care să reducă țesutul adipos al corpului sau 

http://www.sfatulmedicului.ro/
http://www.observatorulmedical.ro/
http://www.ghidulparintilor.ro/
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care să activeze sistemul cardiovascular la fel cum o face exercițiul fizic practicat sistematic. Până 

când "pastila magică" va fi descoperită comportamentele preventive sunt cele care au funcții 

"magice". În consecință, acestea trebuie promovate și încurajate la toate vârstele.  

 Sănătatea unei persoane este influențată, alături de aspectele biologice, de factori cum ar fi:  

 statutul socio-economic al persoanei - persoanele sărace dezvoltă în special anumite 

tipuri de boli, iar persoanele bogate alte tipuri de boli. De exemplu, cancerul de esofag, cel 

de stomac și de pancreas sunt mai frecvente la persoanele sărace, ele fiind denumite și 

cancerele sărăciei, în timp ce cancerul de piele și cel de colon sunt mai frecvente la 

persoanele bogate, fiind denumite cancere ale bogăției (Nicholas, 2000).  

  cultura și rasa cărora le aparține persoana - există diferențe semnificative între culturi 

diferite privind incidența unor boli. De exemplu, rata mortalității datorată bolilor 

cardiovasculare este în Franța de aproximativ 80 de decese din 100.000 pe an la bărbați și 20 

de decese din 100.000 pe an la femei, în timp ce în Rusia rata mortalității este de 500 de 

decese din 100.000 pe an la bărbați și 80 de decese din 100.000 pe an la femei (Weidner, 

2000).  

 nivelul de educație al persoanei – există  diferențe în incidența unor boli în funcție de 

nivelul educațional. 

  genul persoanei - există diferențe semnificative între fete/femei și băieți/bărbați în 

incidența unor boli. 

 Sănătatea se întreține printr-o serie de comportamente, denumite comportamente sănătoase. 

Formarea și dezvoltarea acestor comportamente sunt buni indicatori ai stării de bine fizice și psihice 

(exercițiul fizic, realizat constant, este un comportament sănătos, care are rol protector pentru starea 

de sănătate prin beneficiile sale asupra organismului).  

 Comportamentele sănătoase sunt învățate de către copii în cadrul procesului de socializare 

prin observarea și imitarea adulților. Alimentația este unul dintre comportamentele care se învață în 

cadrul familiei. Obiceiurile alimentare sunt de cele mai multe ori asemănătoare în cadrul aceleiași 

familii. Obișnuim să consumăm tipurile de alimente și să preferăm tipurile de preparare a 

alimentelor  care sunt frecvent utilizate în familie. 

 Fiecare copil și tânăr are dreptul să fie educat într-o societate care promovează sănătatea, în 

sensul holistic, și nu doar de absență  a bolii. Școala trebuie să devină locul central în care accesul la 

sănătate este facilitat prin educație. Copilăria și adolescența sunt perioade de asimilări masive, de 

formare a unor atitudini și abilități care se vor transforma în instrumente pentru tot restul vieții. 
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 Educația pentru sănătate este cea mai eficientă modalitate de prevenție a îmbolnăvirilor, de 

îmbunătățire și de menținere a stării de sănătate. Educația pentru sănătate este reprezentată de toate 

experiențele de învățare care conduc la îmbunătățirea și menținerea stării de sănătate. Educația 

pentru sănătate implică dezvoltarea abilităților cognitive, sociale și emoționale cu rol protector 

asupra sănătății și dezvoltarea unui stil de viață sănătos prin întărirea comportamentelor sănătoase și 

reducerea comportamentelor de risc.  

În funcție de vârsta elevului sunt recomandate diferite abordări ale educației pentru sănătate. 

 Programele care se adresează preșcolarilor trebuie să accentueze aspectele pozitive ale unor 

comportamente, să contribuie la dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor și de căutare a 

suportului social. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea unor metode adecvate vârstei lor 

(jocul).  

Perioada preșcolarității este importantă pentru dezvoltarea identității de gen și a 

comportamentelor specifice genului. În această perioadă copiii, prin observarea adulților și în urma 

mesajelor transmise de către aceștia, învață să asocieze un anumit comportament specific genului lor 

cu un anumit comportament sănătos sau de risc. De exemplu, copilul reține că  este acceptabil social 

ca un băiat să alerge prin parc, în timp ce o fetiță trebuie să se joace într-un singur loc, în apropierea 

părinților săi.  

 Programele de educație pentru sănătate destinate copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 7 ani se 

focalizează în mod special pe: problematica presiunii grupului, modul în care ei răspund diferitelor 

surse de influență (de exemplu, profesorii), presiunea noilor roluri (de exemplu, rolul de elev), sau 

presiunea de a se comporta conform unor roluri de gen. 

Din punctul de vedere al abilităților cognitive, aceasta este perioada în care își însușesc 

relația cauză-efect ("dacă fumezi îți miroase urât gura") și răspund foarte bine la reguli. La această 

vârstă, programele de educație pentru sănătate trebuie să vizeze mai ales dezvoltarea abilităților 

sociale, cognitive, dezvoltarea abilităților de management al stresului și de autocontrol emoțional. 

La această vârstă, educația pentru sănătate este un proces gradual de transfer al responsabilității 

către copil prin încurajarea "tutoriatului natural" și a liderilor educației pentru sănătate proveniți din 

rândul copiilor (Pelincsar, Brown, 1984 apud Maibach, Parrott, 1995).  

 Perioada de pubertate este o perioadă cu risc crescut pentru inițierea sau creșterea frecvenței 

comportamentelor de risc, cum ar fi consumul de alcool sau fumatul. Este perioada în care 

stereotipurile de gen legate de sănătate și comportamentele de risc devin relevante pentru tineri. De 

aceea este perioada în care este necesară abordarea în mod special a acestor stereotipuri ("este 

specific masculin să bei", "ești femeie modernă dacă fumezi", "pentru a se impune, bărbatul trebuie 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

27 

 

să fie dominant și agresiv"). Adolescenții caută soluții la problemele cu care se confruntă. Ei nu au 

nevoie de "predici" sau "sfaturi", ci au nevoie să fie percepuți ca o parte a soluției și nu ca o parte a 

problemei (Maibach, Parrott, 1995). Adică trebuie să fie văzuți (și creditați) mai ales ca instrument 

al schimbării în bine și al promovării stării lor de sănătate, nu ca "problemă" pe care alții (adulții) 

trebuie să o schimbe. 

Copiii învață ceea ce observă, dar imită doar ceea ce este recompensat, întărit (Bandura, 

1999). De aceea este necesar să fie întărite comportamentele care au consecințe pozitive asupra 

sănătății (de exemplu, exercițiul fizic la fete) și ignorate cele care au consecințe negative asupra 

sănătății (de exemplu, consumul de alcool ca normă socială asociată cu masculinitatea). 
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 Omul modern, datorită multiplelor activităţi desfăşurate zilnic, acordă o importanţă redusă 

alimentaţiei, mulţumindu-se cu mese nesănătoase, constituite din semipreparate şi servite în cea mai 

mare grabă. Uită astfel că nevoia organismului de substanţe nutritive este continuă şi că lipsa 

acestora provoacă apariţia unor grave probleme de sănătate şi de luare în greutate. 

 Un alt factor determinant al îmbolnăvirilor îl constituie consumul excesiv de cafea, tutun şi 

alcool. Odată cu evoluţia societăţii, gama produselor alimentare s-a extins şi este extrem de 

complexă în ceea ce priveşte compoziţia chimică, de la produsele ce reprezintă regnul vegetal la cele 

din regnul animal. 
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 Cu toată  diversitatea pe care o prezintă, produsele alimentare se caracterizează prin trăsături 

comune, în limita fiecărei grupe, privind compoziţia chimică. Alimentaţia, ca factor important al 

creşterii, dezvoltării şi menţinerii stării de sănătate a copiilor, a devenit astăzi o ştiinţă, cunoscându-

se cu exactitate cu ce şi cum trebuie să se hrănească aceştia, în funcţie de vârstă şi de natura 

activităţilor zilnice. 

 În multe cazuri, părinţii şi în special mamele asociază noţiunea de copil sănătos cu cea de 

copil gras şi frumos. Pentru a-şi vedea copilul gras, unele mame sunt în stare să se abată în fel şi 

chip de la alimentaţia cumpătată pe care ar trebui s-o primească copilul în funcţie de vârstă, sex, 

efortul fizic şi intelectual solicitat, precum şi de sezon. Suntem în total dezacord cu punctul de 

vedere al acestora, deoarece noţiunea de « gras » o exclude pe cea de « sănătos ». 

 Pentru menţinerea sănătăţii copilului şi pentru creşterea capacităţii sale de muncă fizică sau 

intelectuală este important ca alimentaţia zilnică, denumită mai corect raţie alimentară, să conţină 

toate cele 3 principii alimentare de bază – proteine, glucide, grăsimi – dar şi vitamine, săruri 

minerale, fibre celulozice şi apă, în cantităţi suficiente şi într-un anume raport între ele.  

 Igiena alimentaţiei poate fi definită ca ramura igienei care se ocupă de prevenirea 

îmbolnăvirilor determinate de o alimentaţie necorespunzătoare şi de promovarea  sănătăţii pe baza 

unei alimentaţii raţionale în funcţie de necesităţile fiecărui organism. Organismul uman prin 

procesul de alimentaţie preia din mediul înconjurător substanţele nutritive de care are nevoie şi pe 

care le transformă pentru o desfăşurare normală a activităţii metabolice.  

ALIMENTAŢIA COPILULUI ŞCOLAR (între 7-12 ani) 

Este deosebit de important şi asigură copiilor de vârstă şcolară o alimentaţie suficientă 

caloric şi echilibrată în factori nutririvi, iar alimentele să  fie pregătite cât mai variat şi mai apetisant, 

condimentate moderat, evitându-se alimentele prea sărate sau prea iuţi. Se vor evita rentaşurile, 

alimentele prăjite în grăsime încinsă, se vor  respecta orele de masă, regulile de igienă şi comportare 

în timpul mesei: spălatul pe mâini obligatoriu înainte de masă, spălatul pe dinţi după fiecare masă, 

mestecarea alimentelor un timp suficient pentru a uşura munca celorlalte segmente ale tubului 

digestiv. 

Se va acorda o deosebită atenţie micului dejun şi gustării de dimineaţă. Refuzul copilului de 

a mânca dimineaţa, motivat în diverse feluri, stă la originea unor tulburări nervoase ce se pot 

manifesta în timpul programului la şcoală sub forma durerilor de cap, ameţelii, emotivităţii excesive: 

acestea sunt consecinţa hipoglicemiei determinate de nerespectarea micului dejun. 

  Nevoile copilului şcolar cu vârste cuprinse între 7-12 ani sunt de 60-70 cal/kgc /zi, adică 

2200 kcal pe zi. Din aportul caloric total, 13% se vor da sub formă de proteine, 32% lipide şi 55% 
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glucide. Proteinele cu valoare biologică mare vor reprezenta 58-60% şi din acestea enumerăm: carne 

şi derivatele ei cca 100-130 g/zi laptele cca 500 ml/zi sau unul /zi. Raţia de grăsimi animale unt, 

smâmtână, frişcă va fi de 25-30g /zi, iar cea de grăsimi vegetale de 25-30g/zi . 

Necesarul de glucide va fi acoperit din pâine ce se va da în cantitate de 200-250g/zi făinoase, 

45-50g/zi legumele care se vor da sub formă de cartofi 180-200g/zi rădăcinoase, 200g/zi legume 

verzi 300g/zi, leguminoase 10g/zi, fructe 300g/zi, se vor asigura 5 mese/zi cu următoarea repartiţie a 

caloriilor: dimineaţa 20%, la prânz 35-40%, seara 20%, iar la gustări câte 10-15%. Necesităţile 

energetice, legate de activitatea de joc şi de mişcare a copilului, le satisfacem printr-un plus de 

substanţe zaharoase: miere de albină, fructe, făinoase etc. 

Nevoia zilnică de calorii la copii (cantitatea de calorii exprimă de fapt valoarea energetică a 

unui aliment sau a unei întregi mese) este variabilă cu vârsta, cu starea de sănătate sau de boală a 

organismului şi cu activitatea fizică şi psihică pe care o desfăşoară zilnic. 

 Valorile medii ale necesarului de calorii, în funcţie de vârstă, de sex şi de activitatea 

desfăşurată sunt: 2 400 calorii/zi la vârsta de 7 ani; 3 100 calorii/zi la vârsta de 12 ani. 

Nevoile calorice sunt mai crescute la copii nervoşi sau hiperactivi, la cei cu stări febrile, cu 

tulburări de absorbţie digestivă a alimentelor sau la cei aflaţi în convalescenţă după unele boli; sunt 

în schimb mai reduse la copiii aflaţi în timpul fazei acute a multor boli sau la cei cu o viaţă 

sedentară. 

O alimentaţie echilibrată, raţională, presupune ca 15-20% din cantitatea calorică globală a 

zilei să fie consumată la masa de dimineaţă, 5-10% la gustări (între mese), 40-50% la masa de prânz 

şi restul de  25-40%  la cina copilului. 

 Mesele copioase solicită un efort digestiv şi o mare încărcare vasculară (sângele este sustras 

din circulaţia generală şi adus în exces în circulaţia organelor aparatului digestiv şi anume în stomac, 

ficat, mezenter); ca o consecinţă imediată, apare irigarea deficitară a creierului şi implicit apariţia 

stării de somnolenţă, de moleşeală, de lene şi chiar lentoare în ideaţie. 

 Copiii şi adolescenţii cheltuiesc mai multă energie decât adulţii. Raportate la înălţimea şi 

greutatea corporală, nevoile calorice la copii sunt mai mari decât la adulţi, din cauză că organismul 

lor este în creştere şi dezvoltare, iar pentru întreţinere (activitate cotidiană), nevoile organismului 

sunt de asemenea mari, consumul de energie fiind crescut la această vârstă în fiecare celulă, ţesut 

sau organ, metabolismul celular fiind mai rapid şi mai intens. Substanţele nutritive aduse de sânge la 

nivelul celulelor şi ţesuturilor (şi, dintre ele, mai ales glucidele şi grăsimile) sunt în parte arse pentru 

producerea energiei. O altă parte se depozitează ca rezerve (glucidele la ficat, grăsimile în ţesutul 
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subcutanat); o ultimă parte se transformă în substanţe identice cu cele care intră în structura 

ţesuturilor şi organelor aflate în creştere. 

 În afară de latura calitativă a alimentaţiei (calitatea principiilor nutritive şi echilibrul dintre 

ele în compunerea raţiei alimentare), nu trebuie neglijată nici latura ei cantitativă. Urmărirea celui 

de-al doilea aspect al raţiei este uşor de obiectivat, curba ponderală fiind indicatorul cel mai uşor de 

supravegheat, în creşterea şi dezvoltarea copilului. Dacă alimentaţia copilului este corespunzătoare 

calitativ nevoilor sale de creştere şi dacă nu există vreo cauză patologică de natură să împiedice 

creşterea corporală (stări cronice de boală precum: diabetul zaharat, enterocolita cronică, ulcerul 

gastric sau duodenal, cancerul), cântărirea copilului din timp în timp va indica o creştere continuă a 

greutăţii sale. Stagnarea greutăţii corporale sau dimpotrivă o creştere exagerată (mai ales dacă nu 

este vorba de o permanentă supraalimentaţie) trebuie să atragă atenţia familiei şi, dacă fenomenul nu 

este întâmplător, ci persistent, să prezinte de îndată copilul la un control medical, pentru depistarea 

cauzelor şi îndepărtarea lor. 

 Alimentaţia raţională a copilului include nu numai ce mănâncă el, sub aspect calitativ şi 

cantitativ, ci şi modul în care sunt pregătite alimentele pe care le consumă la masă şi pe care le 

dorim pregătite cât mai simplu şi cât mai dietetic posibil. De modul de pregătire şi de prezentare a 

alimentelor depind, în mare măsură, atât apetitul copilului, cât şi sănătatea aparatului său digestiv; o 

alimentaţie uşor dietetică şi alcătuită raţional protejează organismul de unele îmbolnăviri. 

 Cumpătarea trebuie să fie o deviză permanentă, pe care părinţii să nu uite să o insufle 

copiilor în atitudinea lor comportamentală faţă de problemele vieţii şi cu deosebire faţă de această 

necesitate fiziologică vitală – alimentaţia. 

 De la început trebuie să precizăm că, la copilul de vârstă şcolară, modificarea alimentaţiei, în 

sensul îmbogăţirii ei, nu se face prin desprinderea totală de alimentaţia perioadei precedente de 

viaţă. Necesarul zilnic de calorii la această vârstă variază între 1 700 şi 3 300, majoritatea acestora 

fiind acoperite prin lapte şi derivate, carne şi preparate din carne, ouă, pâine şi alte derivate din 

cereale, zahăr şi produse zaharoase, grăsimi animale sau vegetale, legume, fructe etc. 

 Consumul de dulciuri face deliciul copiilor la această vârstă; şi nu este rău să li se dea, dar cu 

moderaţie şi la timpul potrivit. Este preferabil ca necesarul de glucide să fie acoperit cu zaharurile 

din fructe şi mai puţin cu zaharuri superrafinate (zahăr, rahat, ciocolată, bomboane). 

 Grăsimile trebuie să facă parte obligatoriu din alimentaţia şcolarului, dar cu moderaţia 

cantitativă şi mai ales cu selectivitate. Sunt preferabile grăsimile de origine vegetală, dar sunt 

necesare şi cele de origine animală (smântâna, untul). 
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 Băuturile nealcoolice (sucuri, siropuri, limonade din fructe, ceaiuri din plante) sunt permise 

şi chiar recomandate, dar cu moderaţie şi la momentul potrivit (nu înainte sau în timpul mesei, ci 

după masă). 

 Modul de preparare a alimentelor pentru copiii şcolari se apropie mult de cel folosit în 

bucătăria adultului. Sunt contraindicate rântaşurile şi condimentele, alcoolul şi cafeaua; se 

recomandă reducerea consumului de alimente afumate sau excesiv de sărate (murături, peşte sărat). 

 Ca repartizare a meselor la această vârstă se recomandă trei mese principale şi una, două 

gustări. 

 Masa copilului trebuie pregătită apetisant, servită igienic, aspectuos şi într-un climat de 

linişte şi răbdare; în cazul refuzului total sau parţial al unor alimente, nu este recomandabil să se 

insiste şi să se forţeze copilul să le mănânce, pentru că, astfel, există riscul apariţiei unor reflexe fie 

de vomă, fie de repulsie temporară sau chiar definitivă pentru unele alimente neagreate de el, dar 

impuse lui. 

 Pentru întocmirea unui meniu complet şi corect, atât pentru copil, cât şi pentru adult se vor 

respecta următoarele recomandări: 

-evitarea asocierii alimentelor din aceeaşi grupă la felurile de mâncare servite. Spre exemplu, la 

micul dejun nu se va servi ceai cu pâine cu gem, ci cu preparate din carne sau cu derivate lactate; în 

schimb, se poate folosi lapte cu pâine şi cu gem sau cu biscuiţi. La masa de prânz nu se vor servi 

felul 1 şi felul 2 preparate preponderent din glucide (cereale) ca, de exemplu, supă de găluşte şi  

friptură cu garnitură din paste făinoase, ci din legume; făinoasele vor fi înlocuite cu legume variate; 

-evitarea la cină a mâncărurilor care solicită un efort digestiv puternic sau care au efect excitant ori a 

căror combinaţie produce efecte digestive nefavorabile (cum ar fi iahnie de fasole cu iaurt sau cu 

compot); 

-se vor permite mâncărurile gen tocături prăjite, numai dacă sunt prelucrate termic, în prealabil, prin 

fierbere sau sub formă de salamuri prăjite ori pregătite la cuptor. Ouăle se recomandă a fi servite ca 

omletă la cuptor şi nu ca ochiuri româneşti sau prăjite; 

-îmbogăţirea raţiei în vitamine şi săruri minerale prin folosirea de salate din crudităţi şi adăugarea de 

legume-frunze în supe sau ciorbe; 

-interdicţia folosirii cremelor cu ouă şi frişcă, a maionezelor, indiferent de anotimp, cât şi a ouălor 

fierte (nesecţionate după fierbere). 

 În ultimii ani s-a impus în rândul elevilor o modă, agreată chiar şi de unii adulţi, dar şi 

dezavuată de alţii: anume, moda „gumei de mestecat”. 
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 Iniţial, guma de mestecat s-a folosit în scopul realizării unui masaj asupra gingiilor, cu rol 

benefic asupra circulaţiei sanguine în gingii şi chiar şi în pulpa dintelui. Rolul ei binefăcător a fost 

constatat în multe cazuri de paradentoză, boală a adulţilor severă şi extrem de răspândită în lume, 

caracterizată prin devitalizarea progresivă a dinţilor şi, în final, prin căderea lor. Se susţine, de 

asemenea, că obiceiul de a mesteca gumă ajută fumătorilor să se lase mai uşor de fumat, deşi ne 

îndoim de faptul că substituţia se poate realiza aşa de uşor şi mai ales definitiv. Unii cercetători 

susţin că mestecatul gumei ar avea o acţiune sedativă nervoasă, egală cu a unor medicamente 

(napoton, meprobamat). În sfârşit, nu este de neglijat plăcerea produsă copiilor de obiceiul 

mestecării gumei, atât pentru gustul ei iniţial plăcut cât şi pentru satisfacţia mestecării continue, mai 

ales în momentele de nelinişte sau de repaus. 

 Dar guma de mestecat are şi unele implicaţii nefavorabile asupra stării de sănătate, în special 

asupra aparatului digestiv. Masticaţia continuă a gumei duce la creşterea exagerată a cantităţilor de 

salivă secretată de glandele salivare (până la 800-1 000 ml/zi). Cantitatea mare de salivă înghiţită 

realizează, mai ales la copii, distensia stomacului şi diluarea fermenţilor din sucul gastric, astfel 

încât digestia- şi în special cea a proteinelor- se perturbă. 

 Este de menţionat şi faptul că necesitatea înghiţirii frecvente a salivei produse în exces duce 

concomitent şi la înghiţirea unei cantităţi mai mici sau mai mari de aer, care umple şi destinde 

stomacul, declanşând eructaţia zgomotoasă (eliminarea bruscă a aerului). 

 Şi sucul gastric creşte sub influenţa mestecatului continuu al gumei, ajungând la 3 000-4 000 

ml/zi. Paralel cu creşterea cantităţii de suc gastric, creşte şi aciditatea lui, deci potenţialul iritativ 

asupra mucoasei gastrice şi intestinale duce la apariţia de gastrite, gastro- duodenite sau chiar ulcere. 

 Obiceiul mestecatului gumei este atât de larg răspândit încât este greu de combătut. De 

aceea, este recomandată moderaţia în consumarea gumei de mestecat: nu oricând, nu timp 

îndelungat şi nu în timpul unor activităţi fizice deosebite, în care apare riscul sufocării prin 

înghiţirea accidentală a restului de gumă. 

 Pentru că s-a incriminat posibilitatea creşterii incidenţei cariilor dentare pe dinţii acoperiţi de 

resturi de zahăr rezultate din gume de mestecat, s-a creat un tip de gumă, tot dulce, dar care nu are 

adaos de zahăr, ci un edulcorant (îndulcitor) sintetic. 
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Motto: “Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea” 

(Hipocrate). 

  

 Generozitatea şi înţelepciunea naturii continuă să ne uimească în permanenţă, oferindu-ne în 

lunile ce fac trecerea de la vară la toamnă, belşug de savoare, de miresme şi de culori: legumele. La 

nivelul solului, ascunse de frunze, în tufele din grădini, nu trebuie decât să întindem mâna şi să ne 

bucurăm de cadourile naturii. Aceste cadouri îndeplinesc minim trei dorinţe: ne vindecă, ne satură şi 

ne încântă simţurile. 

 Mulți medici sunt adepții principiului ”cinci legume pe zi”. Lumea medicală recomandă un 

număr cât mai mare de legume ce trebuie incluse în meniul zilnic, pe baza numeroaselor cercetări 

care au relevat beneficiile unei diete bogate în produse vegetale. Iată șapte dintre cele mai 

convingătoare motive pentru a consuma mai multe legume, care se bazează pe informații precise, 

fundamentate știinţific:    

 Oferă multă energie 

 Organismul are nevoie de numeroase substanțe nutritive pentru o funcționare optimă. 

Necesită doar o singură substanță pentru a avea energie și anume glucoză, cunoscută sub numele 

popular de ”zahăr în sânge”. Organisnul este înzestrat astfel încât poate transforma orice substanță în 

glucoză, inclusiv grăsimile și proteinele. Dar fără îndoială cea mai bună sursă de combustibil sunt 

carbohidrații din legume. 

 Moda dietelor bazate pe un conținut mare de proteine a contribuit mult la confuzia privind 

beneficiile aduse sănătății de către amidon sau carbohidrați. Este adevărat că un consum mare de 

carbohidrați simpli (făină, zahăr, orez alb) conduce la creșterea nivelului zaharurilor în sânge și, ca 

urmare, la creșterea în greutate. Acest adevăr nu se aplică însă în cazul legumelor. De obicei, 

carbohidrații din legume sunt complecși, fiind folosiți pe post de combustibili de către celule.  
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 Experții în nutriție recomandă în continuare ca 60% din rația de calorii zilnică să fie preluată 

din carbohidrați, în special cei complecși din cereale, fasole și legume cu conținut mare în amidon 

cum ar fi porumbul, mazărea, dovleacul și cartofii. 

 Sunt bogate în fibre 

 Fibrele sunt compușii din plante pe care organisnul nu-i poate digera. La prima vedere, ar 

putea părea că beneficiile oferite de fibre sunt minore, întrucât trec nedigerate prin corpul nostru. 

Dar adevărul este: există două tipuri de fibre - solubile și insolubile - și fiecare dintre ele are 

beneficiile sale.  

 Termenul solubil se referă la o substanță ce se dizolvă în apă. Fibrele solubile se combină cu 

apa și alimentele în tractul digestiv, formând un gel cleios care încetinește gradual digestia, 

permițând glucozei să pătrundă în sânge treptat - fapt benefic pentru bolnavii de diabet tipul 2. Acest 

gel are și rolul de a se cupla cu grăsimile și colesterolul, reducând nocivitatea acestora pentru inimă.  

 Fibrele insolubile oferă la fel de multe beneficii. Dau senzația de saturație, foarte importantă 

în cazul dietelor. Ele asigură un tranzit intestinal rapid și curăță tractul digestiv pe măsură ce-l 

străbat. Medicii consideră că fibrele insolubile previn bolile gastrointestinale. 

 Legumele și cerealele sunt surse bogate în fibre, în special, conopida, fasolea verde și 

cartofii. 

 Conțin proteine de calitate 

 Cu toate că proteinele vegetale, furnizate de legume, sunt considerate ”incomplete” în 

comparație cu cele de origine animală, ele se unesc în organism, formând lanțuri proteice care sunt 

egale din punct de vedere calitativ cu proteinele animale.  

 Sunt lipsite de grăsimi  

 Interesant este faptul că unele grăsimi dietetice, considerate a fi sănătoase, sunt uleiuri ce 

provin tot din surse vegetale, ca măslinele sau porumbul. Aceste grăsimi controlează nivelul 

colesterolului din sânge, menținându-l scăzut, în timp ce grăsimile de origine animală duc la 

creșterea acestuia, cât și a grăsimilor din sânge. 

 Vă ajută să slăbiți  

 Majoritatea legumelor, mai ales cele verzi, au un conținut scăzut de calorii și pot fi 

consumate din belșug, fără a duce la creșterea în greutate. În plus, în legume există fibre, care 

conferă rapid o stare de sațietate. Acestea antrenează grăsimile pe măsură ce trec prin tractul 

digestiv. Carbohidrații din legume au o structură compexă, furnizând mult ”combustibil”, dar într-un 

mod sănătos și sigur. 
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 Chiar și legumele cu conținut mare de amidon, precum cerealele, legumele boabe, cartofii 

dulci și dovleacul, deși nu au un conținut scăzut de calorii, sunt bogate în fibre și substanțe nutritive 

și pot fi sățioase în cantități mici. 

 Furnizează nutrienții de bază 

 Organismul are nevoie de proteine, grăsimi și carbohidrați pentru a obține combustibilul 

necesar, dar și pentru dezvoltarea celulară. De asemene, necesită vitamine, minerale și alte substanțe 

cu rol esențial pentru fabricarea hormonilor, a celulelor imunitare, pentru funcționarea creierului și a 

sistemului nervos. Alte ingrediente indispensabile sunt calciul și magneziul, pentru oase și dinți, și 

fierul și potasiul, pentru sânge. 

 Nu este o surpriză că legumele sunt o sursă bogată de nutrienți. În timp ce carnea și 

produsele lactate sunt sursa câtorva minerale, precum fierul și calciul, acestea nu pot intra în 

competiție cu legumele când vorbim despre meniul complet de substanțe necesare funcționării 

organismului. 

 Ajută în prevenirea și combaterea bolilor 

 De multe secole, oamenii au folosit hrana ca parte din procesul de însănătoșire. Dar abia în 

ultimii 20 de ani, oamenii de știință s-au implicat în cercetarea substanțelor fitochimice și cu puterea 

de vindecare a legumelor, fructelor și cerealelor. 

 Aceste substanțe chimice naturale din plante sunt extrem de benefice pentru sănătatea 

omului. Din punct de vedere științific, vitaminele și mineralele din legume sunt fitochimicale. De 

exemplu broccoli, varza și alte legume verzi sunt bogate în glucozinolați, substanțe cu rol important 

în combaterea cancerului. Usturoiul și ceapa sunt bogate în compuși ce conțin sulf, cum ar fi alicina, 

care de asemenea are rol în reglarea nivelului colesterolului și în lupta împotriva cancerului. Ardeii 

au un conținut mare de bioflavonoide, cu acțiune în neutralizarea radicalilor liberi din sânge.  

 O plantă poate conține sute de asemenea substanțe cu rol curativ. Ele conferă culoarea 

strălucitoare a legumelor, aromele distincte, unele utilizate în aromaterapie. Tot ele protejază 

plantele împotriva insectelor, a virușilor, bacteriilor și razelor ultraviolete sau a altor amenințări. În 

corpul uman, beneficiile aduse de substanțele fitochimice sunt similare. Ajută organismul în 

anihilarea substanțelor nocive, stimulează sistemul imunitar și enzimele ce combat infecțiile, 

răspund de echilibrul hormonal, reducând riscul apariției dereglărilor și  cancerului. 

 În timp ce un număr tot mai mare de substanțe chimice din plante se vând sub forma 

suplimentelor alimentare, medicii își mențin opinia conform căreia cel mai bun mod de administrare 

a lor este sub forma consumului unui bogat sortiment de legume proaspete, existente pe piață într-o 

paletă largă de culori și gusturi. 
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 Miracol de vitalitate şi de energie, născute din forţa vie a pământului, a soarelui şi a apei, 

oamenii s-au străduit încă din cele mai vechi timpuri să înţeleagă şi să exploateze la maxim ceea ce 

natura ne oferă. 

 

Bibliografie: 
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INOCUITATEA ALIMENTELOR  

 

Prof. Barbu Octavia 

Colegiul Agricol “Dr. C. Angelescu” Buzău, jud. Buzău 

 

Alimentele furnizează organismului substanţele nutritive de care acesta are nevoie pentru 

asigurarea energiei necesare proceselor vitale, pentru sinteza substanţelor proprii şi pentru formarea 

substanţelor active, care favorizează desfăşurarea normală a proceselor metabolice. 

 Într-o perioadă în care alimentaţia este dominată de produse intens procesate, care păstrează 

destul de puţine caracteristici ale materiilor prime şi capătă trăsături acentuat artificiale, influenţa 

alimentaţiei asupra sănătăţii omului reprezintă un aspect de maximă importanţă. Conştientizarea 

multiplelor riscuri şi pericole ce sunt asociate cu diferite tipuri de alimente constituie primul pas în 

garatarea obţinerii unor alimente salubre, de calitate care să protejeze sănătatea oamenilor. 

Fiind produse de natură organică, alimentele sunt uşor supuse unor procese de degradare 

fizico-chimică, constituind în acelaşi timp un mediu trofic favorabil dezvoltării unei mari diversităţi 

de microrganisme organotrofe, care pot produce alterarea lor. Prin alterare şi contaminare produsele 

alimentare îşi pierd valoarea nutritivă şi salubritatea. Astfel în urma metabolismului microbian pot 

apare substanţe de descompunere toxice pentru organismul uman, sau microorganismele pot elimina 

în mediu toxine care pot determina diferite forme de toxiinfecţii alimentare. 

Pericolele biologice din alimente sunt reprezentate de microorganisme patogene (bacterii, 

virusuri) sau de alterare care determină boli ce survin după ingestia de alimente sau de băuturi 

contaminate. Unele microorganisme periculoase trăiesc în organismul animalelor sau în mediul 

înconjurător. Ele ajung în alimente de pe mâinile muncitorilor, de pe ustensile, suprafeţe de lucru, 
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echipamente, din apă, echipamentul de igienizare, ambalaje sau alte produse. Numeroase 

microorganisme se dezvoltă în timpul producţiei, al depozitării sau transportului, mai ales când nu 

se respectă temperatura adecvată. 

Deşi procesarea termică distruge majoritatea formelor vegetative de microorganisme, 

produsul tratat termic poate fi supus contaminării datorită erorilor de manipulare ulterioară. În 

condiţii prielnice de mediu, anumite specii bacteriene îsi pot dubla numărul la fiecare 20-30 de 

minute.  

Prezenţa în alimente a microorganismelor de alterare şi a celor patogene care provoacă 

diferite boli se determină pe baza controlului microbiologic al acestora. Controlul microbiologic 

completează controlul organoleptic şi cel fizico-chimic al oricărui aliment, prin acest control 

complex definindu-se calitatea oricărui produs. 

Pentru a fi eficient, controlul microbiologic al alimentelor trebuie să se desfăşoare atât la 

unităţile producătoare de materii prime alimentare, la unităţile prelucrătoare, cât şi la cele de 

desfacere, ceea ce impune analiza alimentelor în ceea ce priveste calitatea lor microbiologică la 

fabricare, depozitare  şi la punerea în consum. 

Controlul microbiologic al fiecărui aliment trebuie efectuat după o metodologie specifică, 

stabilită prin norme STAS sau alte normative în vigoare. Un aliment trebuie admis astfel în 

prelucrare sau în consum numai dacă îndeplineşte condiţiile de calitate fixate de aceste normative. 

Bolile induse în urma consumului de alimente insalubre, cum sunt toxiinfecţiile alimentare 

(TIA) sunt în cel mai bun caz cauzatoare de disconfort şi în cel mai rău caz pot fi fatale. Maladiilor 

produse în urma consumului de alimente nu se limitează numai la afectarea sănătăţii, ci au 

consecinţe negative asupra comerţului, turismului şi pot fi asociate cauzal cu pierderi financiare 

însemnate, şomaj sau chiar litigii. Alimentele improprii pentru consum reprezintă întotdeauna o 

pierdere şi o cauză de afectare negativă a încrederii consumatorului şi a comerţului.  

Din această perspectivă, se justifică importanţa covârşitoare a controlului eficient al igienei în 

industria alimentară, care reprezintă un mijloc vital pentru evitarea efectelor adverse pe care bolile 

cu origine alimentară şi alterarea alimentelor le exercită asupra sănătăţii oamenilor şi asupra 

economiei. Toţi cei implicaţi în diferite etape ale lanţului alimentar, de la fermieri şi crescători de 

animale, până la persoane care manipulează alimente şi chiar consumatorii deţin responsabilitatea 

privind garanţia faptului că alimentul este apt şi sigur pentru consum. 

 Când nu se respectă normele de igienă specifice la obţinerea, prelucrarea, trasportul, 

depozitarea, comercializarea şi utilizarea alimentelor acestea se pot transforma în produse 

dăunătoare sănătăţii. Principalele modificări nedorite ale produselor alimentare sunt: impurificarea, 
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alterarea, contaminarea cu microorganisme patogene pentru om, cu substanţe chimice toxice, 

mutagene sau cancerigene. Impurificarea alimentelor constă în prezenţa unor corpuri străine, de 

exemplu: un ciob de sticla, un cui, un fir de păr, etc. Alterarea alimentelor se produce prin procese 

chimice de putrefacţie, fermentaţie şi râncezire putând produce îmbolnaviri. Contaminarea 

alimentelor cu bacterii patogene determina TIA cu manifestări digestive în principal. 

 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). HACCP este un sistem al siguranţei 

alimentare recunoscut la nivel internaţional, bazat pe o analiză sistematică şi preventivă a procesului 

de producţie, ce dovedeşte că riscurile legate de siguranţa produselor alimentare sunt identificate, 

evaluate şi ţinute sub control. HACCP presupune identificarea riscurilor, controlul şi monitorizarea 

punctelor critice ale proceselor unde ar putea fi compromisă calitatea produselor alimentare. Trebuie 

să se aplice întregului lanţ de producţie: începând cu creşterea plantelor şi a animalelor până la 

produsul finit, achiziţionat de către consumator. Este recomandat ca HACCP să fie folosit împreună 

cu bunele practici de igienă şi producţie, împreună cu care formează elementele necesare securităţii 

alimentare. Este, de asemenea, recomandat să fie implementat împreună cu un Sistem de 

Management al Calităţii.  

 În concluzie, siguranţa alimentelor trebuie să constituie o responsabilitate a tuturor celor 

implicaţi în domeniul alimentar, de la profesionişti la consumatori. Trebuie implementate, în fiecare 

unitate de procesare a produselor alimentare, diverse proceduri şi mecanisme de control, care să 

asigure faptul că produsele care ajung pe masa consumatorului sunt calitative, cu un risc de 

contaminare redus până la zero, în aşa fel încât populaţia să fie mai sănătoasă în urma beneficiilor 

aduse de alimente sigure şi sănătoase. 
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FACTORII DE RISC ȘI DE PROTECȚIE FAMILIALI PRIVIND 

CONSUMUL DE DROGURI  

Prof. psih. Băiașu Alina Gabriela  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”  Mangalia, jud. Constanța 

 

Prevenirea consumului de droguri presupune posibilitatea de a modifica factorii care 

contribuie la dezvoltarea unei probleme corelate cu consumul de tutun, alcool sau droguri. Riscul de 

consum abuziv de tutun, alcool sau droguri nu este același pentru toată lumea, fiind corelat cu 

expunerea la diferiți factori care cresc sau scad probabilitatea ca o anumită persoană să consume 

abuziv alcool sau droguri și care sunt denumiți factori de risc și factori de protecție. Unii dintre 

aceștia pot fi biologici și ereditari; totuși au fost identificați, de asemenea, factori de risc și de 

protecție asociați cu mediul social și familial, cum ar fi: traiul într-un mediu social foarte permisiv 

sau favorabil consumului de droguri, asociere cu alte persoane care consumă droguri, legături reduse 

cu școala sau faptul că persoana respectivă provine dintr-o familie în care educația este deficitară.  

În cele ce urmează ne vom concentra asupra factorilor de risc și de protecție familiali. Este 

cunoscut faptul că există anumite aspecte ale vieții de familie care cresc riscul apariției unei 

probleme legate de consumul de tutun, alcool sau droguri. Astfel, lipsa de supraveghere a copiilor, 

comunicarea ineficientă între părinți și copii, regulile insuficiente sau neclare, stilul educativ 

inconsecvent, neadaptat nevoilor copiilor, conflictele din familie și, nu în ultimul rând, atitudinile și 

comportamentele familiale favorabile consumului de tutun, alcool și droguri, sunt factori de risc în 

debutul consumului de droguri. 

Pe de altă parte, există factori de protecție care reduc riscurile apariției de comportamente 

nesănătoase în familie: relațiile apropiate dintre părinți și copii, oferirea sprijinului copiilor atunci 

când au nevoie, încurajarea copilului să vorbească despre propriile opinii și sentimente, regulile 

clare și stabile în familie, metode de educare pozitive, implicarea în viața copiilor. Părinții sunt cele 

mai importante persoane pentru copiii lor, iar copiii vor ține seama de opinia părinților cu privire la 

ce este bine sau rău, sănătos sau periculos, atunci când există o bună comunicare între părinți și 

copii. 
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 Exprimarea consecventă a iubirii față de copil stă la baza educației eficiente. Nu contează 

dacă ea variază ca formă de exprimare în funcție de timp sau spațiu. Ceea ce contează cu adevărat 

este ca părinții să satisfacă nevoile copilului și ca acesta să se simtă iubit cu adevărat. 

Absența afecțiunii în familie (absența părinților sau a altor tutori capabili să ofere iubire 

copiilor lor poate fi corelată, pe termen lung, cu dezvoltarea unor comportamente de consum de 

alcool și droguri. 

Este esențial ca părinții să se informeze asupra schimbărilor complexe ale copiilor, în planul 

dezvoltării somatice, psihice și sociale în perioada preadolescenței / adolescenței, să se sensibilizeze 

cu privire la modelul și climatul educațional oferite copilului și, implicit, a consecințelor acestora 

asupra evoluției lui ulterioare.  

Uneori, părinții sunt foarte severi (interzic multe lucruri copilului, fără să explice de ce, 

aplică pedepse severe), alteori sunt foarte toleranți (totul îi este permis copilului fără a i se cere 

nimic în schimb) sau sunt inconsecvenți în educația copilului, trecând de la o extremă la alta. În 

aceste condiții, copiii sunt nesiguri, confuzi, fiind mai ușor tentați să găsească relaxare și rezolvarea 

problemelor cu părinții în consumul de tutun, alcool sau droguri. 

Este oportun ca părintele să identifice stilul educativ valorificat în relația cu copilul.  

Părintele autoritar controlează tot timpul copilul, fără a-l sprijini suficient, îl sancționează, îl 

critică și îl ceartă pentru orice greșeală, oricât de mică. Vrea să ajungă cineva în viață, așa că nu 

trebuie să-i iasă din cuvânt. Copilul trebuie să respecte tot ce a stabilit părintele că altfel e pedepsit 

aspru. Prin centrarea excesivă a părintelui pe reguli și norme, acest stil parental conferă acestuia o 

falsă impresie de confort și siguranță. Copilul este timid, fricos, nu are inițiative, nu prea știe să 

comunice cu ceilalți. Îi este frică de eșec, îi este teamă să nu dezamăgească și trăiește cu 

convingerea că ar fi putut să facă lucrurile mai bine. Dacă e criticat permanent, copilul va greși, va 

eșua și nu va avea încredere în propriile forțe, simțindu-se mai slab, mai nepregătit decât ceilalți 

copii.  

Părintele hiperprotectiv oferă copilului sprijin în toate situațiile, chiar și când ar trebui să-l lase să 

se descurce singur. Răsfață exagerat copilul, este posesiv și foarte implicat în viața acestuia. Îi este 

foarte frică de un pericol care s-ar putea să apară în orice moment în care copilul nu este 

supravegheat. De multe ori este nehotărât, neștiind care e cea mai bună decizie pentru copilul său. 

De obicei, mama sa are acest rol, influențând dezvoltarea armonioasă a personalității copilului. 

Copilul va deveni tot mai dependent de adulții din jur, mai fricos când va fi confruntat cu situații și 

experiențe noi și mai puțin dornic să facă ceva singur. Dacă este lăsat să-și asume responsabilități, 

va fi incapabil să devină un adult responsabil, va avea o slabă încredere în sine și în ceilalți. 
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Părintele inconsecvent când controlează excesiv copilul, când îl lasă de capul lui, acum îl ceartă și 

îl pedepsește, iar după puțin timp îi pare rău că l-a certat și îl iartă. Copilul este foarte stresat, este 

confuz și se teme în permanență că va greși. Copilul se adaptează cu greu și confundă deseori 

realitatea cu fantezia. Relația părinte-copil este foarte fragilă, ca un drum cu suișuri și coborâșuri. 

Părintele dezinteresat / indiferent nu controlează copilul și nici nu-l protejează. Oricum copilul se 

descurcă și singur. Copilul ia singur decizii, nu știe cum să își controleze comportamentul, are un 

autocontrol slab, poate avea probleme de sănătate. 

Părintele democrat controlează suficient copilul, fixând reguli clare, sprijină copilul și îl 

încurajează să fie independent, discută acțiunile cu copilul. Copilul știe să se descurce singur, are 

deprinderi sociale, este încrezător în forțele proprii, este responsabil. Relația copil-părinte este 

stabilă și sudată. 

 Este de preferat ca părintele să utilizeze predominant stilul democrat, dar se pot regăsi și 

celelalte stiluri la același părinte, în funcție de vârsta copiilor, temperament, de situație, de mediul 

familial.  

Părinții au două roluri cheie în educarea copiilor astfel încât, atunci când aceștia vor fi adulți, 

să poată fi personae capabile să trăiască în societate, autonome și sănătoase. Aceste roluri sunt de 

sprijin și control. O familie care oferă doar sprijin, însă nu are niciun fel de control asupra copiilor, 

va fi supraprotectivă, răsfățând copiii. O familie care controlează, fără a sprijini suficient, va fi 

autoritară și represivă. Atunci când părinții oferă sprijin copiilor și îi controlează într-un mod 

echilibrat, familia are rol benefic, ajutând astfel pe copii să devină autonomi și responsabili.   

Multe dintre dificultățile cu care se confruntă părinții în educația copiilor apar atunci când încearcă 

să găsească un punct de echilibru între aceste două roluri, cel de control și cel de sprijin.  

 Comunicarea și interacțiunea deficitară între părinți și copii reprezintă factori familiali de 

risc, în timp ce comunicarea și interacțiunea bună între părinți și copii, relațiile apropiate, deschise și 

afectuoase din familie sunt factorii familiali de protecție față de consumul de tutun, alcool și droguri. 

Este important să cultivăm obiceiuri pozitive de comunicare în interacțiunea cu copilul. 

Atunci când îi vorbim copilului: 

 Îi spunem clar motivul pentru care vrem să vorbim cu el, ce anume ne îngrijorează și ce 

vrem să facă în continuare. 

 Vorbim despre o singură problemă de comportament. Nu amestecăm subiectele.  

 Ne centrăm pe situația prezentă. Vorbim despre comportamentul prezent, nu îi reproșăm și 

alte comportamente, care ne-au deranjat în trecut.  

 Spunem copilului cum ne face să ne simțim comportamentul lui. 
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 Verificăm dacă am fost înțeleși de copil. În cazul în care nu ne-a înțeles bine, vom explica 

același lucru, cu alte cuvinte. 

 Încurajăm copilul să-și exprime opinia sau punctul de vedere. Îi dăm posibilitatea să 

vorbească! Facem pauze, îi lăsăm suficient timp să înțeleagă, să se gândească și apoi să ne 

răspundă. 

 Punem întrebări potrivite! Ne ajută să înțelegem mai bine ceea ce a vrut să ne spună.  

 Folosim propoziții deschise care invită la dialog. 

 Folosim un limbaj simplu și cald, evităm amenințările, jignirile, cuvintele dure. 

 Încercăm să-i vorbim despre experiențe personale, similare cu ale lui. Îi spunem ce am 

simțit, cum am ieșit din acea situație și ce am învățat din experiența respectivă.  

 Creăm o atmosferă în care copilul să se simtă confortabil! Limbajul non-verbal este ușor de 

înțeles de copil, așa că e bine să fim atenți la tonul vocii, la privire și la expresia feței.  

Atunci când ascultăm ce ne spune copilul: 

 Ascultăm cu atenție! Încercăm să ne dăm seama ce îl preocupă cu adevărat! 

 Suntem atenți. Ne uităm în ochii copilului, îl aprobăm dând din cap. 

 Suntem înțelegători cu copilul atunci când ne spune cum se simte. 

 Rezumăm din când în când mesajul copilului pentru a-i arăta că am înțeles și pentru a 

verifica dacă am înțeles bine. 

 Avem răbdare și-l ascultăm până la capăt înainte de a-i răspunde. 

 Ne concentrăm pe conținut, nu pe formă. Încercăm să ignorăm greșelile gramaticale sau 

de comportament. Ceea ce vrea să ne spună e mai important!  

În relațiile dintre părinți și copii apar frecvent conflicte. Cele mai frecvente și mai intense 

apar când părinții controlează comportamentul copiilor, iar copiii încearcă să scape de sub control. 

Acest aspect atinge un punct maxim la adolescenți. Cauzele conflictelor sunt diverse: interpretarea 

diferită a realității, informațiile insuficiente sau chair lipsa lor, confuzii; prejudecățile, stereotipurile; 

neimplicarea efectivă în clarificarea ideilor; dezinteresul manifestat față de cineva; comunicare 

defectuoasă; frustrări repetate; lipsa de încredere în sine și în ceilalți; insuficienta răbdare cu ceilalți; 

toleranța scăzută la frustrare; presiunea timpului; situațiile stresante, de criză; diferențele de valori; 

invadarea spațiului personal; consumul de alcool sau de droguri etc. Modul de relaționare al 

părinților, între ei și cu copiii, este de asmenea un model de comportament pentru copii. Dacă 

părinții au dificultăți în gestionarea conflictelor, există o probabilitate mai mare ca și copiii să aibă 

aceleași probleme. Și, în cazul în care preadolescenții au dificultăți de relaționare sau întâmpină 
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probleme în controlarea impulsurilor, tind a prezenta mai multe comportamente conflictuale, ca: 

bătăi, randament școlar scăzut, consum de tutun, alcool sau droguri etc. 

 Supravegherea copilului permite părinților să-i cunoască mai bine comportamentul. De 

asemenea, copilul trebuie să știe că părinții se interesează de el, sunt preocupați de locul unde se află 

și ce face de-a lungul zilei acasă, la școală (în clasă și în curtea școlii, cum învață, dacă își face 

temele, dacă chiulește de la școală), la activitățile extrașcolare, în timpul liber (unde merge, cu cine, 

în ce anturaj se află, ce comportament au prietenii săi etc.). Lipsa de supraveghere a copilului este 

un factor de risc pentru consumul de tutun, alcool, droguri. 

Preadolescenții pot aluneca ușor către ceea ce grupul de prieteni consideră că este mai potrivit. 

Îndoiala poate să-i facă vulnerabili față de “rezolvarea imediată a problemei” pe care ei cred că le-o 

oferă țigările, alcoolul sau drogurile. 

Este de dorit ca părinții să nu confunde atenta supraveghere a copiilor cu o lipsire totală de 

libertate sau cu sufocarea copiilor; aceștia simt nevoia să ia decizii în legătură cu timpul lor liber; 

sarcina părinților este să-i ajute să ia decizii corecte, să le pună în aplicare și nu să le dicteze modul 

în care își organizează timpul. Este nevoie ca părinții să echilibreze atenția acordată copilului prin 

supraveghere și o oarecare doză de libertate, dată cu creșterea în vârstă a copilului, importantă în 

dezvoltarea autonomiei. 

 

Bibliografie: 

1.Băban, Adriana - Consiliere Educaţională - Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi 

consiliere, Editura Ardealul, Cluj Napoca, 2001 

2.Ross, Campbell - Educația prin iubire, Editura Curtea Veche, București, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

44 

 

 

PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAŢĂ SǍNǍTOS 

Prof. ing. Bonaţ Ioan Gheorghe  

Colegiul Tehnic “Transilvania” Baia Mare, jud. Maramureş 

 

 Proiectele cu caracter educativ derulate în şcoli au o importanţă majoră în promovarea 

educaţiei pentru sănătate şi a unui stil de viaţă sănătos în rândul copiilor şi tinerilor, motiv pentru 

care merită felicitări din toată inima cadrele didactice care organizează se implică în astfel de 

acţiuni. Din această cauză lucrarea de faţă nu este una ştiinţifică, ci un eseu ce promovează un 

exemplu de bună practică intitulat „SOS – PRODUCŢIA DE ALIMENTE!”. 

 „SOS – PRODUCŢIA DE ALIMENTE!” este un proiect educativ naţional derulat în cadrul 

Colegiului Tehnic „Transilvania” din Baia Mare în ultimii patru ani, având ca obiectiv promovarea 

educaţiei pentru sănătate printr-o alimentaţie sǎnǎtoasǎ. 

 Acest eveniment a fost inclus în Calendarul Activitǎţilor Educative NaţionalE în anul 2012 şi 

2013, Calendarul Naţional al Sesiunilor de Referate şi Comunicǎri pentru elevi 2012 şi 2013, 

precum şi în Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare organizate în anul şcolar 2013 – 2014 şi 

2014 – 2015. 

 Proiectul s-a axat pe 3 activitǎţi: 

CONCURS DE ESEURI - „Mâncând sănătos, ne protejăm viaţa!”, activitate la care elevii au avut de 

întocmit un eseu având ca scop sensibilizarea consumatorilor, cu privire la adoptarea unui stil de 

viaţă sănătos. 

CONCURS DE DESENE ŞI AFIŞE - „ Alimentele – prieteni sau duşmani!”, în care elevii au fost 

mobilizaţi pentru a realiza desene, afişe sau postere având ca temă promovarea unei alimentaţii 

sănătoase. 

SIMPOZION NAŢIONAL - „S.O.S. – Siguranţă, Oportunităţi, Soluţii în domeniul alimentar!”. 

Această activitate a fost destinatǎ cu precǎdere profesorilor, elevii au participat în echipă cu un 

profesor. Lucrările prezentate în cadrul acestei activitǎţi au fost eseuri sau proiecte educative ce 

promovează în rândul tinerilor educaţia pentru sănătate prin adoptarea unui regim alimentar şi a unui 

stil de viaţă sănătos. 

 La ediţia a IV-a a proiectului SOS – PRODUCŢIA DE ALIMENTE desfǎşuratǎ în 10 aprilie 

2014, s-au înscris cu lucrǎri având ca tematicǎ siguranţa alimentarǎ şi educaţia pentru sǎnǎtate, elevi 

şi profesori din 20 de judeţe: Dolj, Timiş, Neamţ, Caraş Severin, Galaţi, Buzǎu, Gorj, Tulcea, Cluj, 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

45 

 

Argeş, Covasna, Ialomiţa, Suceava, Vâlcea, Bacǎu, Constanţa, Bihor, Hunedoara, Maramureş şi 

municipiul Bucureşti.  

 Au participat cu lucrǎri şi studenţi de la Universitatea Tehnicǎ din Cluj Napoca – Centrul 

Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Ştiinţe, specializarea Ingineria produselor alimentare 

şi Controlul şi expertiza produselor alimentare, aceştia fiind coordonaţi de prof.dr.ing. Anca Mihaly 

Cozmuţa, şef lucr.dr.ing. Liviu Giurgiulescu şi prof. ing. Bonaţ Ioan Gheorghe. 

 

Obiectivul acţiunilor noastre este conştientizarea tinerilor cu privire la pericolele reprezentate de o 

alimentaţie nesǎnǎtoasǎ, ştiut fiind faptul cǎ între alimentele consumate şi propria sǎnǎtate este o 

legǎturǎ foarte strânsǎ, absenţa unor alimente din hrana zilnicǎ cauzând boli determinate de 

deficienţa în anumiţi nutriţienţi, iar includerea altora poate fortifica organismul, crescându-i 

imunitatea şi rezistenţa la solicitǎrile zilnice. Nu trebuie neglijate problemele de sǎnǎtate ce pot sǎ 

aparǎ datoritǎ adoptǎrii unui stil de viaţǎ “modern” bazat pe sedentarism şi consum de alimente cu 

aport caloric excesiv ce poate determina dezechilibre nutriţionale majore. Produsele alimentare de 

origine animalǎ cu un conţinut de grǎsime ridicat, dar şi utilizarea în exces a produselor alimentare 

procesate produc în timp daune iremediabile sǎnǎtǎţii consumatorilor, mai ales dacǎ acest lucru este 

dublat de lipsa mişcǎrii şi a efortului fizic. 

Într-o societate informată, aşa cum se doreşte să fie societatea europeană în viitor, educaţia 

pentru sǎnǎtate bazatǎ pe un regim alimentar sǎnǎtos, are o importanţǎ majorǎ, deoarece alimentele 

pot fi considerate factori ai mediului ambiant cu care omul stabileşte relaţii strânse pe tot parcursul 

existenţei sale. Cea mai importantă şi cea mai veche relaţie este determinată de faptul că alimentele 

furnizează organismului substanţele nutritive de care acesta are nevoie pentru asigurarea energiei 

necesare proceselor vitale. 
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 Bolile ce pot avea ca punct de plecare un regim alimentar dezechilibrat şi un stil de viaţǎ 

sedentar sunt cele mai temute, dar şi mai rǎspândite la ora actualǎ. Obezitatea, diabetul, cancerul şi 

bolile cardiovasculare sunt doar câteva exemple din lista lungǎ de afecţiuni care ne pândesc dacǎ 

ignorǎm realitatea. 

 Sistemul de învǎţǎmânt din ţara noastrǎ exceleazǎ în multe domenii, copiii noştri învaţǎ 

atâtea lucruri utile şi necesare pentru o viitoare carierǎ de succes dar având în vedere cele enunţate 

mai sus, suntem cu toţii de acord cǎ trebuie sǎ înregistrǎm progrese în ce priveşte educaţia pentru 

sǎnǎtate şi adoptarea unui stil de viaţǎ sǎnǎtos. 

 Cele mai reuşite lucrări ale elevilor participanţi la ediţia a IV-a a proiectului SOS-

PRODUCŢIA DE ALIMENTE  au fost publicate în numărul 8 al revistei on-line ALIMEDIA. 

 Mai multe detalii despre acest proiect naţional pot fi aflate accesând site-ul http://info-edu-

media.blogspot.ro/ . 

 

http://info-edu-media.blogspot.ro/
http://info-edu-media.blogspot.ro/
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ALIMENTAȚIA ȘI SECRETUL LONGEVITĂȚII 

                                                                                

Prof. Bosovici Cristian-Ovidiu 

Liceul Tehnologic Special Bivolărie,Vicovul de Sus, jud. Suceava 

           

Motto: ,,Micul dejun să-l mănânci singur, prânzul să-l împarți cu un prieten, iar cina s-o dai la 

dușmani” (Proverb românesc). 

 

Alimentația reprezintă domeniul în care se fac cele mai grave erori. Omul modern se 

hrănește într-un mod nesănătos, mănâncă prost și mult. Așa se face că o persoană din două suferă de 

exces de greutate (depășirea cu peste 10% a greutății normale). Aceasta are efect nefast asupra 

sistemului osos, a scheletului și asupra aparatului circulator, în special asupra părții inferioare a 

corpului. Cu cât excesul în greutate este mai mare cu atât crește și procentajul persoanelor care 

suferă de maladii coronariene (angină pectorală, infarct miocardic, arterioscleroză) sau cu afecțiuni 

cancerigene, cum ar fi cancerul intestinelor. Statisticile arată că peste 3o %dintre obezi mor din 

cauza bolilor de ficat sau a diabetului. De asemenea obezii pot avea probleme mult mai mari decât 

cei cu greutate normală în cazul unor intervenții chirurgicale. 

Cea mai mare greșeală făcută în domeniul nutriției privește absorția excesivă a hidraților de 

carbon, care sunt lipsiți de valoare nutritivă și care se găsesc în: zahăr, dulciuri, făină, băuturi 

alcoolice. Acestea sunt transformate de organism în depuneri de grăsimi. 

Educația în domeniul alimentației este foarte importantă, în principal prin mass-media. 

Părinții trebuie să-și învețe copilul de mic să aibă deprinderi sănătoase: ore fixe de masă, evitarea 

abuzurilor alimentare, evitarea dulciurilor, a alimentelor cu coloranți, conservanți, E-uri etc. 

Copiilor trebuie să li se dea între mese cât mai multe fructe și legume crude, bogate în 

vitamine care-i ajută să crească sănătoși. Nu trebuie să ignorăm zicala ,,Mâncăm ca să trăim, nu 

trăim pentru a mânca”. Din păcate, oamenii mănâncă mult doar din plăcerea de a mânca, de aici 

rezultând excesul ponderal și obezitatea-boala care a devenit o adevărată problemă mondială, trebuie 

să știm că o persoană obeză are rezistență scăzută la infecții, face mult mai devreme și în forme mult 

mai severe diverse boli grave. 

Obezii se află în interiorul unui cerc vicios. Grăsimea nu mai este la modă, iar mass-media 

înfățișează săptămânal o imagine care contravine modului de viață a persoanei obeze. Astfel,aceasta 
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se confruntă, mai mult sau mai puțin, cu un stres psiho-social, iar reacția ei este, în general, să 

mănânce tot mai mult. 

Masa unică este total nefiziologică pentru organismul uman, deoarece presupune un efort 

imens din partea organismului pentru a produce insulina, necesară pentru reglarea glucozei în sânge. 

Cu timpul, acest efort duce la epuizarea și îmbolnăvirea pancreasului, creând un teren propice pentru 

apariția diabetului. 

Regimul disociat propune o alternativă blîndă și eficace pe termen lung, în curele radicale și 

restrictive, care au ca scop scăderea greutății prin privarea persoanei de anumite alimente. Aceasta 

înseamnă că unele alimente se potrivesc mai bine între ele decât altele. Dacă alimentele care nu se 

potrivesc se consumă împreună, se produce pentru o scurtă durată o dereglare digestivă, în primul 

rând balonare, apoi o mărire a organelor digestive. 

Digestia are loc mai ușor dacă sucurile gastrice prelucrează un singur fel de alimente. De 

exemplu, legumele verzi se potrivesc cu carnea, decât cele care conțin amidon, deoarece acestea din 

urmă se digeră în mediul alcalin, spre deosebire de carne căreia îi trebuie un mediu acid. 

Este importantă separarea proteinelor de glucide, care practic nu este posibilă 100%, dar 

dacă se reușește să se rezolve la două treimi din alimente este foarte bine. 

Alimentele cu calorii negative sunt cele consumatoare de grăsimi. În cea mai mare parte sunt 

reprezentate de legume, fructe și sunt bogate în săruri minerale, vitamine, conțin puține proteine și 

hidrați de carbon, iar procentul lor caloric va fi de 90 de calorii la 100 de grame. Pe de altă parte 

aceste alimente au în compunerea lor peste 90-95% apă. Consumarea în mod regulat a acestor 

alimente produce un efect caloric negativ, care duce la o pierdere în greutate. 

Busuiocul, cimbrul, mărarul, usturoiul, pătrunjelul, menta, salvia, cimbrișorul, chimionul, 

ienupărul, pe lângă faptul că ameliorează mult gustul mâncării, contribuie la procesul de digerare și 

eliminare a grăsimilor. 

Fructele cum ar fi ananasul, merele, portocalele, căpșunele, afinele, zmeura, mango, 

grapefruit, lămâia au rol în distrugerea proteinelor. O hrană sănătoasă este o hrană proaspătă, 

variată, bogată în substanțe vitale, alcalină, cu multe vitamine și săruri minerale. 

Este recomandat ca de trei ori pe săptămână să nu se consume carne, aceasta fiind înlocuită 

cu preparate din soia. Folosirea unor termeni de „concentrat” sau “congelat” ascunde de multe ori 

prezența unui organism modificat genetic. Ignorarea unei etichetări corecte, care să includă, acolo 

unde este cazul, mențiunea de ,,modificat genetic” poate atrage după sine pierderea încrederii 

consumatorilor în întreg sistemul de etichetare, în baza căruia americanii își stabilesc dieta zilnică. 
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Recent au fost create plante transgenice cu importanță majoră în alimentație, cum sunt 

porumbul și cartofii rezistenți la insecte, fasolea, soia tolerantă la glifosfat, tomatele cu coacere 

întârziată și conținut ridicat de substanță solidă etc., precum și animale transgenice, obținute cu 

ajutorul tehnicilor de inginerie genetică. 

Toate aceste ființe vii nou create de om nu există în natură, iar impactul lor asupra mediului,  

ecosistemului și, implicit, asupra ființei umane ne este pe de-a-ntregul cunoscut. 

Din dorința de a asigura hrana zilnică milioanelor de locuitori ai planetei, nu trebuie să 

neglijăm însă aspectul esențial al securității alimentar. Dar ingineria genetică diferă de metodele 

tradiționale prin faptul că genele sunt transferate între specii diferite, și nu în cadrul aceleiași specii. 

 În natură, o astfel de încrucișare nu este posibilă. În ce măsură este afectat echilibrul natural și care 

sunt consecințele? Acestea sunt întrebări la care oamenii de știință nu au răspunsuri certe. 

Alimentele modificate genetic ar putea reprezenta un risc pentru sistemul imunitar uman,  

declară Stanley Ewan, patologist la Aberdeen University Medical School din Anglia. 

           În urma experiențelor făcute pe șobolani, aceștia au prezentat importante modificări cerebrale 

în urma hrănirii lor cu cartofi modificați genetic. Patrick Holden, director al Soil Association din 

Anglia, (organizație fondată în 1946 pentru a promova agricultura organică) consideră că: poluarea 

culturilor ”normale” cu semințe modificate genetic reprezintă deja o potențială problemă, punând în 

pericol biodiversitatea planetei. 

            Cert este că beneficiarii majori ai acestor organisme modificate genetic sunt însăși 

companiile multi-naționale care le produc și le comercializează. 

  Este evident, etichetarea alimentelor modificate genetic trebuie să devină obligatorie. 

Consumatorul are dreptul de a cunoaște ce conține un aliment și de a alege ce mănâncă, în 

cunoștință de cauză. 

            Din fericire încă la noi în țară aceste experimentări sunt la început. 

            Este logic să mănânci bine dimineața, pentru a avea destulă energie ca să-ți desfășori în bune 

condiții activitatea; prânzul să fie îndestulător dar nu în exces, pentru a completa resursele 

energetice necesare pe parcursul zilei; cina să fie cât mai ușoară pentru o digestie facilă și un somn 

odihnitor. 

             De regulă, dacă mănâncă mai mult, oamenii au stări de somnolență și chiar simt nevoia să 

doarmă, pentru că sângele se deplasează în organele care ajută la digestie: stomac, intestin, ficat, 

bilă, pancreas. Modelul corect de alimentație este cel al copilului mic. Orice părinte știe că un copil 

are nevoie de trei mese principale și de două gustări zilnic. Trebuie să mâncăm încet și să mestecăm 

foarte bine, astfel stomacul nu va face efort atât de mare să dizolve bolurile alimentare. În timpul 
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mesei nu trebuie să citim, ori să ne uităm la televizor. Atunci când creierul este „ocupat” să 

prelucreze informațiile cu care este bombardat prin intermediul altor factori, el nu percepe semnale 

de sațietate, iar omul mănâncă în neștire. Masa trebuie să dureze cel puțin 20 de minute, pentru a da 

timp acestor secreții șă trimită semnale către creier. În timpul mesei nu se bea apă, apa se consumă 

cu cel puțin jumătate de oră înainte de masă sau după masă, altfel se diluează secrețiile gastrice și se 

deteriorează digestia. 

          O nutriție adecvată previne și rezolvă multe probleme de sănătate, adaugă ani la viață. 

Paradoxal, oamenii modești care nu-și pot cumpăra alimente sofisticate, sunt de regulă mai sănătoși 

decât cei bogați, care-și permit „rafinamente gastronomice” și abuzuri alimentare. 
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PREA COSTISITOR CA SĂ FII SĂNĂTOS ... 

 

Prof. Buhu Narcisa Maria 

Prof. Filoti Iuliana 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

 

În vremurile pe care, din păcate, le trăim a duce un stil de viață sănătos este un lucru destul 

de costisitor nu numai din punct de vedere al bugetului personal, dar și din punct de vedere al 

produselor pe care putem să le procurăm din diferite supermarket-uri, din magazinele de cartier sau 

de la piață. 

Progresele științei și tehnicii se văd pretutindeni, în modul nostru de viață, pe stradă, la 

școală, la locul de muncă și cel mai mult se vede în agricultură. 

În urmă cu 10-12 milioane de ani a avut loc o mare revoluție în dezvoltarea rasei umane. 

Aceasta a reprezentat-o descoperirea faptului că hrana se obține nu doar prin strângerea plantelor 

sălbatice și vânarea animalelor, ci şi prin cultivarea plantelor din semințe și prin creșterea în 

captivitate a anumitor animale, astfel a apărut agricultura. 

Agricultura este știință, artă sau practică care se ocupă cu procesul producerii de hrană 

vegetală și animală, fibre, respectiv diverse materiale utile prin cultivarea sistematică a anumitor 
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plante și creșterea animalelor. Aceasta este una dintre cele mai vechi ocupaţii ale omenirii care a 

favorizat apariţia primelor oraşe.  

În trecut, o condiţie necesară pentru dezvoltarea unui oraş era existenţa unui surplus agricol. 

Iar pentru a realiza acest lucru, oamenii îşi extindeau terenurile agricole, păşunile în defavoarea 

pădurilor. Am renunțat la plante, la rădăcini, la fructe de pădure și la vânătoare pentru confort și 

siguranță, pentru o sursă sigură de hrană.  

Este primul pas pe care omul l-a facut pentru a stăpâni mediul înconjurător în cadrul căruia 

își ducea existența, căci prin cultivarea pământului și creșterea animalelor, a reușit să-și asigure 

resursele de hrană. Odată cu dezvoltarea agriculturii intensive prin folosirea de îngrăşăminte, 

pesticide, aceasta a devenit o activitate tot mai poluantă. Din această cauză se militează pentru 

revenirea agriculturii tradiționale (durabile). Agricultura durabilă are ca obiective majore 

optimizarea productivităţii şi, în acelaşi timp, conservarea resurselor naturale de bază. 

Deci, iată că după ce am ajuns să avem tot ce vrem și ne-am dorit vreodată în magazine și în 

restaurante ne întoarcem la produse tradiționale și la produse ecologice. De ce? Pentru că produsele 

sunt mari și frumoase, dar nu mai au gust? Pentru că majoritatea produselor din magazinele noastre 

conțin conservanți, aditivi de creștere sau E-uri? Cât ne afectează acest acest lucru din punct de 

vedere al sănătății?  Ne răspund statisticile. 

În urmă cu o sută de ani, circa 10-15% din români mureau ca urmare a bolilor coronariene și 

a accidentelor vasculare cerebrale, astăzi, după ce anul trecut într-o statistică publicată de American 

Heart Asociation, „România se găsea pe locul nedorit trei, după Rusia, Bulgaria, anul acesta la 

reactualizarea statisticii, cred că ne găsim pe un nedorit loc patru, după Rusia, Bulgaria si Ungaria", 

a declarat, la Realitatea TV, prof. dr. Gheorghe Andrei Dan. Cifra s-a ridicat la 40%. 

Medicii susțin că vârsta pacienților care fac infarct sau accident vascular cerebral a scăzut 

până aproape de 30 de ani și numărul pacienților este în continuă creștere. 

Deci, revenim la întrebarea, ce a dus la aceste schimbări? 

Până relativ recent, alimentația omului obișnuit era formată din alimente obținute din grădina 

proprie, suplimentată cu câteva produse cumpărate de la magazinul universal și cu carne de la 

animalele de casă și de la vitele ce colindau pășunile. Bunicii noștri nu erau așteptați la piață de mii 

de produse alimentare frumos ambalate și intens popularizate pe toate posturile de televiziune.  

Astăzi, totul este frumos ambalat, dar ambalajul nu este totul, mulțimea de chimicale care 

sunt introduse în produse  este ceea care ne încântă papilele gustative. 

Și totuși, vrem un stil de viață sănătos! 
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Atunci începem să căutăm produse ecologice, produse bio sau ne întoarcem la produsele 

tradiționale ale bunicilor. E drept, acestea sunt mai scumpe, poate nu putem să ni le permitem, dar ar 

trebui să facem un efort ca să le obținem. 

Totul ține până la urmă de educație.  Atunci când vom înțelege că prin prelucrare chimică și 

rafinare alimentele pierd mare parte din valoarea nutritivă și din fibre, adăugându-li-se în schimb o 

serie de aditivi chimici și crescându-le densitatea calorică, majoritatea vor fi dispuși să-și schimbe 

modul de alimentație. 

Atunci vor începe, poate, să consume 10 – 12 porții de legume sau fructe pe zi (o porție: 8 

căpșuni, 1 măr, un ardei roșu mare, 2 morcovi medii) și o masă caldă făcută în casă, așa cum 

recomandă specialiști. 

Studiul oamenilor de ştiinţă de la University College London (UCL), desfăşurat pe o 

perioadă de 12 ani, a arătat şi că legumele sunt de patru ori mai sănătoase decât fructele. 

De asemenea, cercetarea a evidenţiat şi că un consum bogat de fructe şi legume reduce 

semnificativ riscul de moarte prematură. 

O să spunem acum 10-12 porții de legume și fructe pe zi, dar e iarnă, nu este sezonul 

fructelor, este scump, nu se poate și atunci să vorbim de trei dintre aceste produse care pot să 

intervină în lupta cu diferite boli, pot să le prevină pe unele, sunt la îndemăna noastră, sunt 

autohtone și nu sunt scumpe: morcovul, sfecla roșie și mărul. 

 

Morcovul are efect vitaminizant, tonifiant, analgezic, bactericid, antiseptic, calmant, 

cicatrizant, emolient, rubefiant, regenerator al pielii, tonic cutanat, ajută în lupta cu cancerul, este un 

bun antioxidant, reduce colesterolul, stimulează funcția hepatică, hipoglicemiant în diabet, redă 

pofta de mâncare, reglează tulburările metabolismului, elimină acidul uric, întăreşte capacitatea de 

apărare a organismului, antianemic, sporeşte numărul de globule roşii şi hemoglobina, reglator 

intestinal, antiputrid, depurativ, fluidifiant biliar şi pectoral, cicatrizant gastric, creşte acuitatea 

vizuală, dilată vasele coronare, favorizează lactaţia şi are rol de vermifug intestinal.  
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Morcovii, precum și alte fructe și vegetale galbene, sunt bogați în beta-caroten pe care 

organismul îl transformă în vitamina A, este o substanță care pare să aibă un rol protector față de 

cancer.  

Vitamina A intră în categoria vitaminelor liposolubile (A, D, E și K). Cantitățile excesive din 

aceste vitamine  nu pot fi eliminate decât pe măsură ce sunt folosite. În cantități excesive, vitamina 

A începe să acționeze ca o toxină, putând provoca dureri de cap, articulare, leziuni ale pielii și 

pierderea părului. Din acest motiv există astăzi prevederi legale care limitează cantitatea de vitamina 

A recomandată de medici. 

Beta-carotenul nu are astfel de limite. Din beta-carotenul primit, organismul poate sintetiza 

întreaga cantitate de vitamina A de care are nevoie, iar ceea ce rămâne este metabolizat în alte 

moduri. În ultimul timp există tendința de a înlocui vitamina A cu capsule care conțin beta-caroten.  

Sfecla roșie este cunoscută încă din antichitate ca fiind benefică pentru organismul uman. 

Consumată în cantități moderate și după sfatul medicului este considerată un aliment minune. În 

anotimpul rece sfecla roșie ar trebui să fie nelipsită de pe masa noastră. Ea poate fi consumată în 

combinație cu alte legume și fructe ca suc, salate sau poate fi fiartă, fie în supe sau în piureuri sau 

poate fi gătită la cuptor. 

Sfecla roșie este unul dintre alimentele cele mai complexe, demonstrându-se științific că 

luptă împotriva cancerului și a altor afecțiuni. 

O mulțime de preparate culinare pot căpăta culoare, savoare și un plus de vitamine prin 

simpla adăugare a sfeclei roșii. Gustul sfeclei crude nu este însă acceptat de foarte multă lume cu 

ușurință, însă beneficiile pe care aceasta le aduce sănătății ne fac să ne gândim de două ori înainte să 

refuzăm o porție de sfeclă. Aceasta poate fi introdusă chiar și în alimentația bebelușilor încă de la 

vârsta de 8 luni, sub formă de suc sau de piure sau în amestec cu alte legume. De asemenea, copiii și 

femeile însărcinate pot consuma regulat acest aliment, fiind un medicament pe care însăși natura ni-l 

oferă. 

Sfecla roșie este un complex de vitamine și minerale cum rar mai găsim și, în plus, vindecă 

tumori, afecțiuni ale ficatului, afecțiuni cardiovasculare, digestive, întărește imunitatea și este un 

puternic antiinflamator, detoxifiant și energizant. Sfecla roșie conține tot complexul de vitamina B, 

potasiu, mangan, vitamina C, vitamina A, magneziu, fosfor, iod, calciu, sulf, antioxidanți și fier, cu 

alte cuvinte tot ceea ce organismul are nevoie. 

Mărul poate fi numit cel mai iubit fruct, nu degeaba se spune  că „un măr pe zi ţine medicul 

la distanţă”. Acest fruct, autohton, care poate fi găsit în orice piață, care nu este scump, poate fi 

consumat în orice dietă şi nu are contraindicaţii deosebite, fiind indicat chiar şi diabeticilor cu 
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condiția să fie mere acre. Mărul conține substanţe antioxidante şi anticancerigene care, timp de 200 

de zile de la recoltare, se păstrează intacte, ca în ziua culesului. De aceea, mărul este fructul ideal în 

orice anotimp.  

Mărul conține 85 % apă și 50 calorii, motiv pentru care este recomandat în multe diete, dar 

pe lângă asta conține și vitamina C, dar și vitamina A, precum și vitaminele E și B, cu condiția să-l 

consumi cu coajă, altfel nu vei avea niciun beneficiu din acestea. 

Mărul conține fibre, dintre care cea mai importantă este pectina, care are rolul de a scădea 

tensiunea arterială, nivelul de glucoză din sânge și chiar colesterolul. Mărul conține și Querticina, un 

flavonoid care are un rol important în prevenirea multor tipuri de cancer de colon, de sân sau de 

plămâni. Tot această substanţă este responsabilă de neutralizarea efectelor radicalilor liberi, care 

cauzează îmbătrânirea prematură. Mărul conţine şi bor, important pentru sănătatea oaselor şi a bunei 

funcţionări a creierului. 

De ce să măncăm cel puțin un măr pe zi? 

Pentru că suprimă foamea, ajută la tranzitul intestinal, previne osteoporoza asociată cu 

menopauza, protejează în mod natural împotriva radiației solare ultraviolete, scade riscul de formare 

a calculilor urinari din oxalați, îmbunătățeşte funcțiile pulmonare ale pancreasului, îmbunătățește 

circulația. Eu cred că sunt suficiente motive pentru a consuma mere și nu numai mere, și morcovi și 

sfeclă roșie. Aici nu mai avem scuza – e prea scump sau NU este sezonul. 

 Oamenii depășesc măsura în tot ce fac: mănâncă prea mult și nesănătos, beau prea mult, 

fumează prea mult, cheltuiesc prea mult, petrec prea mult.  

 ”Moderația” ar trebui să fie cuvântul care să ne ghideze spre un stil de viață sănătos, 

moderația și mișcarea. Un consum moderat de legume, fructe, carne, cereale și produse lactate și, 

așa cum ne recomandă inclusiv televizorul, cel puțin 30 minute de mișcare pe zi. 
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STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

Prof. consilier şcolar  Catalan Florentina 

Liceul Tehnologic nr. 2  Roşiorii de Vede, jud. Teleorman 

 

Motto: „Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci priveşte tot atât de mult societatea în 

întregime, sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic” (Schopenhauer).  

        

Sănătatea este cel mai de preţ bun pe care îl poate avea un om. Sănătatea adevărată înseamnă 

acţiune educativă atât asupra corpului cât şi a psihicului. Sănătatea permite omului să-şi 

îndeplinească cu randament maxim şi eficient rolul în societate. Sănătatea unui adult depinde în 

mare măsură de evoluţia lui din perioada copilăriei şi a adolescenţei, când activitatea individului se 

desfăşoară mai ales în cadrul colectivităţii. De dobândirea unui stil de viaţă sănătos şi de starea de 

sănătate depind dezvoltarea organismului copilului şi activitatea şcolară. 

Conceptul de stil de viaţă defineşte totalitatea deciziilor şi acţiunilor voluntare care afectează 

starea de sănătate. Factorii comportamentali ai stilului de viaţă se pot constitui în: factori de risc 

pentru îmbolnăviri, răniri şi morţi premature (ex: fumat, conducerea autovehiculelor cu viteză 

excesivă şi/sau fără centuri de siguranţă, relaţii sexuale neprotejate etc.); factori protectori ai stării 

de sănătate (ex: practicarea regulată a exerciţiilor fizice, alimentaţie raţională, suport social etc.). 

Datorită efectului stilului de viaţă asupra sănătăţii, prima categorie de factori comportamentali 

poartă denumirea de stil de viaţă patogen sau negativ, iar cea de a doua categorie constituie stilul de 

viaţă imunogen sau pozitiv. 

 Din punctul de vedere al frecvenţei şi intensităţii, comportamentele stilului de viaţă 

nesănătos pot fi în exces (fumat, consum de alcool, de carne roşie etc.) sau în deficit (exerciţiu fizic, 

somn, relaxare etc.). 

 Factorii comportamentali de risc au un rol important în etiologia şi evoluţia bolilor; de 

exemplu, peste 25% din bolile cardiovasculare ar putea fi evitate prin modificarea unui singur 

comportament de risc – fumatul. Comportamentele de risc care sunt în relaţie cu cele mai importante 

cauze de deces sunt: 

 fumatul, sedentarismul, alimentaţia necorespunzătoare, stresul - în tulburările 

cardiovasculare;  
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 fumatul, consumul de alcool, alimentaţia neechilibrată, expunerea la soare neprotejat - în 

cancer; 

 alimentaţia neechilibrată, stresul, sedentarismul - în accidentele vasculare cerebrale; 

 consumul de alcool, droguri, conducerea fără utilizarea centurilor de siguranţă, stresul - în 

accidente (inclusiv accidentele de maşină). 

Comportamentele relaţionate cu sănătatea sunt determinate de factori diferiţi. De exemplu, 

fumatul poate avea o funcţie de „rezolvare” a situaţiilor de stres, în timp ce activitatea fizică poate fi 

relaţionată cu accesul la o sală de sport. 

Factori diferiţi pot controla acelaşi comportament în mod diferit la persoane diferite. De 

exemplu, fumatul poate fi determinat de inabilitatea adolescentului de a-şi face prieteni, de abilităţi 

scăzute de management al situaţiilor de stres sau de nevoia de acceptare într-un grup de colegi. 

Factorii care controlează comportamentul se schimbă în timp. De exemplu, un tânăr fumează la 

început pentru a se identifica cu normele grupului său de prieteni, pentru ca mai târziu fumatul să 

aibă o funcţie de control al situaţiilor de stres. Un alt exemplu este cel legat de exerciţiu fizic. Elevii 

fac sport prin natura programei şcolare, însă după ce îşi finalizează studiile renunţă la exerciţiul 

fizic. 

Comportamentele relaţionate cu sănătatea şi factorii care îi controlează diferă de la individ la 

individ. Un tânăr poate începe să consume alcool din motive sociale, după care alcoolul să aibă o 

funcţie de „rezolvare” a problemelor emoţionale; pentru un alt tânăr, etapele pot fi diferite. 

Funcţiile comportamentelor de risc pentru tineri (Nutbeam, Booth, 1994): 

 exprimarea opoziţiei faţă de autoritatea adultului şi normele convenţionale ale societăţii – ex. 

consumul de droguri; 

 o modalitate de a se identifica cu grupul şi de a fi acceptat de grup – ex. fumatul; 

 exprimarea şi confirmarea valorilor identităţii personale – ex. consumul de alcool; 

 un semn de maturitate prin adoptarea unor comportamente adulte – ex. consumul de alcool, 

fumatul; 

 mecanism de coping, de adaptare la situaţiile de stres, frustrare, inadecvare, eşec sau la 

situaţiile anticipate ca fiind de eşec – ex. consum de alcool, droguri, fumat; 

 o funcţie de recreere, amuzament, experienţe inedite sau pentru a „rupe” rutina – ex. 

consumul de droguri. 

Studiile în domeniu arată că, în general, comportamentele de risc nu apar isolate, ci într-un set 

comportamental. Relaţia dintre fumat, consumul de alcool şi consumul de droguri, ca şi între 
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consumul de alcool sau droguri şi actele sexuale neprotejate sunt cele mai semnificative. S-a 

evidenţiat o relaţie inversă între fumat şi exerciţiu fizic, tinerii care sunt activi din punct de vedere al 

activităţii fizice fumează într-o proporţie semnificativ mai mică decât cei care sunt inactivi sportiv. 

Adoptarea unor comportamente de risc poate duce uneori la dependenţă. Rolul prevenţiei în acest 

caz este esenţial. Dependenţa de substanţe se referă la o utilizare repetitivă a unor substanţe 

psihoactive, în scopul producerii plăcerii sau evitării disconfortului fizic şi emoţional. Dependenţa 

de substanţe comportă trei aspecte importante:  

 substanţa controlează comportamentul consumatorului prin nevoia de autoadministrare în 

mod repetat;  

 substanţa afectează sistemul nervos central prin modificarea funcţionării normale a 

creierului. Aceste modificări au ca şi efecte schimbări ale stărilor emoţionale, gândirii şi 

percepţiei; 

 acţionează ca o întărire (ca un stimul recompensă) ce susţine dorinţa persoanei de a continua 

să consume substanţa.  

În consecinţă, dependenţa de substanţe se caracterizează prin modificări negative comportamentale, 

afective, mentale şi de sănătate.  

 

Bibliografie: 

1.Adriana Băban - Consiliere educaţională, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2009 

2.Ivan Aurel - Medicina omului sănătos, Editura Medicală, Bucureşti, 1993 

3.Letiţia Dobronici - Sănătate mintală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 

 

GÂNDIREA POZITIVĂ - PRINCIPIUL UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

 

Prof. Chiroşcă Gabriela 

Şcoala cu clasele I-VIII Horleşti, jud. Iaşi 
 

Un gând, odată emis, se propagă în spaţiu şi este în continuare acceptat sau respins de alţi 

oameni, care au gânduri de aceeaşi natură. Gândul determină întotdeauna în emitent o stare de 

receptivitate pentru energiile specifice de acelaşi fel. De aceea, viaţa omului este rezultatul 

gândurilor sale. Indiferent de situaţia în care se află, fiinţa umană dispune întotdeauna de o forţă de 

care nu este întotdeauna conştientă: aceasta este puterea formidabilă a gândirii pozitive, care o va 
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pune instantaneu în rezonanţă cu puterile benefice, minunate ale Universului. Fiecare dintre noi este 

stăpân pe gândurile sale. Acest lucru reprezintă puterea miraculoasă prin care toate lucrurile devin 

posibile. Emitem negativ, atragem dezechilibre energetice şi deci, boala; emitem gânduri pozitive, 

primim starea de bine şi de sănătate. Trebuie să învăţăm să deţinem controlul absolut asupra 

mecanismului nostru de gândire, supraveghindu-l în permanenţă. Gândul este viaţa. Gândurile 

noastre creează mediul înconjurător şi lumea noastră. Dacă avem gânduri sănătoase, ne putem păstra 

sănătatea. Dacă întreţinem gânduri de boală, nu vom avea niciodată o sănătate bună şi nici frumuseţe 

şi armonie. Nu trebuie să uităm: corpul este produsul minţii şi mintea noastră îl controlează. Dacă ne 

menţinem pe poziţia gândurilor viguroase, la fel ne va fi corpul. Gâdurile de iubire, pace, mulţumire, 

puritate, perfecţiune promovează o sănătate radioasă. Corpul este asociat minţii. Dacă ne doare 

dintele sau stomacul, mintea este imediat afectată. Intoxicarea corpului fizic nu este doar consecinţa 

unei alimentaţii dezechilibrate, cum se crede, ci şi rezultatul unor factori emoţionali. Supărarea, 

furia, nemulţumirea modifică funcţionarea corectă a bilei, a ficatului şi inflamează mucoasa 

intestinului subţire. Teama transformă mucoasa intestinului gros. Drept urmare, abdomenul se 

balonează apărând disconfortul fizic, insomniile, dereglările metabolice. Toate aceste modificări 

determină o reacţie imunitară  anormală. 

Gândurile negre sunt direct răspunzătoare de otrăvurile din mental, apoi se răsfrâng asupra 

corpului fizic. Aşa iau naştere bolile. Sentimentele negative reprezintă otravă şi stres pentru întregul 

organism. Furia, mânia, răzbunarea, duc la dereglarea echilibrului acido - bazic. Aşadar, tensiunea 

nervoasă blochează intestinele, făcându-le inactive. Dacă omul continuă să fie nervos, încărcătura 

emoţională devine cronică, iar dezechilibrele nutriţionale specifice devin mai pronunţate. Sodiul si 

apa sunt reţinute în organism, în timp ce potasiul, vitamina C, magneziul şi vitamina B sunt 

epuizate. 

Pentru a avea un stil de viată sănătos, trebuie să evităm gândurile negative. Gândurile 

creează realitatea în care trăieşti. Păstrează-ţi controlul asupra minţii şi influenţează-le în mod 

pozitiv. Gândurile pozitive duc la sentimente şi la emoţii pozitive, care au un efect pozitiv asupra 

întregului organism. Trebuie să ne motivăm cu idei pozitive, să citim cărţi pozitive şi să îndeplinim  

sarcini pozitive (un hobby). 

Persoanele care au o gândire pozitivă rezolvă mult mai bine o problemă, scapă mai repede 

dintr-o situaţie dificilă în care se află şi obţin rezultate superioare (atât la nivel fizic, cât şi 

intelectual) decât alţii cu aptitudini asemanatoare, dar care nu sunt optimişti. De asemenea, gândirea 

pozitivă  creşte imunitatea organismului şi te ajută să scapi rapid de orice boală care te afectează. 

http://www.ghiduldesanatate.ro/01-sanatate/semnificatia-unui-stil-de-viata-sanatos/
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Singuri ne  alegem modul în care gândim. Dacă vrem să ducem o viaţă lungă şi frumoasă, 

răspunsul este unul singur: Gândeşte pozitiv! Gândeşte inteligent! Gândirea pozitivă este prima 

piesă a unui joc de domino. Dacă eşti optimist, nu mai eşti atât de stresat, ceea ce înseamnă că nu 

mai mănânci pe fond nervos, ba chiar eşti tentat să optezi pentru o alimentaţie echilibrată şi bogată 

în substanţe nutritive. Când mănânci sănătos, ai mai multă energie şi eşti mai activ. Astfel, faci mai 

multă mişcare şi ai mai multă grijă de silueta ta. Dar influenţa gândirii pozitive asupra stilului de 

viaţă nu se opreşte aici. Când gândeşti pozitiv, eşti mai creativ şi găseşti mai repede rezolvare pentru 

problemele tale. Iar dacă soluţiile nu apar, nu te stresezi, ci aştepţi să se ivească o nouă oportunitate. 

Astfel, nu eşti tentat să cazi în plasa viciilor sau a obiceiurilor nesănătose, cum ar fi fumatul pe fond 

nervos, consumul băuturilor alcoolice sau chiar utilizarea drogurilor. Optimiştii au încredere că o 

problemă poate fi rezolvată, că data viitoare vor avea o a doua şansă, pe când pesimiştii se 

învinuiesc pentru un insucces, consideră că defectele lor i-au adus în acea situaţie. Importanţa 

optimismului este la fel de importantă ca şi inteligenţa atunci când susţinem examene, pentru că 

avem nevoie şi de motivaţia de a merge înainte atunci când întâmpinăm un eşec. Ceea ce ne aduce 

succesul este “o combinaţie de talent moderat şi capacitatea de a continua inclusiv în faţa 

înfrângerilor, care în final duce la reuşită.” (Daniel Goleman). 

Chiar dacă aceste trăsături de caracter (al optimismului sau al negativismului) pot fi 

înnăscute, ele se pot schimba, şi cea mai bună atitudine este ceea ce psihologii numesc eficacitate 

personală, convingerea că eşti stăpân pe întâmplările vieţii tale şi că poţi face faţă provocărilor cu 

care eşti confruntat. Un mare rol în autoeducare îl constă schimbarea convingerilor despre abilităţile 

noastre, ceea ce duce la un mai mare curaj şi motivaţie de a lua decizii, fără a mai avea griji despre 

eşec. Dezvoltarea încrederii, prin autoeducare şi optimism, duce la eficacitate personală, şi o mai 

mare motivare şi disponibilitate de a acţiona, de a lua riscuri, şi a învăţa din experienţe noi. 

Cercetătorii faimoasei Mayo Clinic au descoperit beneficii medicale evidente, de la o mai 

mare rezistenţă la răceli până la rate mai mici ale depresiei, şi de la reducerea nivelului de stres până 

la creşterea speranţei de viaţă. 

Dintre beneficiile gândirii pozitive, putem sintetiza: 

1. Şanse mai puţine de a avea depresie pe termen lung 

Oamenii care au printre obiceiurile lor şi pe cel al gândirii pozitive, vor avea parte de mai puţine 

depresii peste care vor trece mai repede. Aceasta şi poate datorită faptului că cei care gândesc 

pozitiv privesc la partea luminoasă a situaţiei şi nu cedează uşor în faţa evenimentelor nefavorabile. 

2. Scade nivelul stresului şi tensiunii 
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Nivelul stresului poate creşte din cauza multor motive. Poate fi din cauze sentimentale, a presiunii 

de la locul de muncă, a provocărilor sau a altor lucruri. Oricum, există întotdeauna soluţii. Tot ce 

trebuie făcut este să gândeşti pozitiv pentru a scădea stresul. 

3. Gândirea pozitivă ajută în lupta împotriva bolilor 

Poate crezi că este dificil pentru a te recupera după o boală, însă dacă vei gândi pozitiv, recuperarea 

nu va fi atât de lungă. Pe de altă parte, în momentul în care gândeşti pozitiv şi îţi spui că te vei 

vindeca repede, corpul şi mintea ta vor lucra în sincron pentru ca lucrurile să evolueze mai repede şi 

mai bine. Dacă eşti pesimist şi te plângi de starea sănătăţii tale, vei simţi că nici din pat nu mai poţi 

coborî. Dacă vei gândi pozitiv, îţi vei lua medicamentele, vei mânca aşa cum trebuie, te vei odihni şi 

vei ieşi la plimbare, corpul tău va simţi aceste schimbări şi te va ajuta. 

4. O sănătate mintală mai bună 

Conceptul de sănătate mentală cuprinde bunăstarea emoţională, perspectiva socială, balanţa 

psihologică şi perspectivele de ansamblu pe care le ai despre viaţă. Se ştie că oamenii care gândesc 

pozitiv sunt mai puţini predispuşi la schimbări drastice din punct de vedere mental. Gândirea 

pozitivă dă stabilitate sănătăţii mentale şi ajută la evitarea unor boli cum ar fi anxietatea sau 

schizofrenia. 

5. O viaţă de calitate 

Gândirea pozitivă este extrem de importantă în ceea ce priveşte calitatea vieţii unei persoane. O 

persoană cu o atitudine pozitivă va privi înainte, iar sănătatea va fi şi ea una de calitate. O persoană 

cu o gândire negativă va sucomba şi va fi mai mult expusă  viciilor. 

6. Creşte longevitatea 

Cercetătorii şi experţii sugerează faptul că gâdirea pozitivă are un mare impact în ceea ce priveşte 

scăderea presiunii arteriale. Şi, datorită efectului direct a scăderii nivelului de stres, reduce şi 

problemele cardiovasculare. Toate acestea duc la creşterea duratei de viaţă. 

Atunci când gândiţi pozitiv emiteţi unde pozitive care se răspândesc în jurul vostru ca razele 

soarelui şi devin contagioase. Atunci când răspândiţi bucurie, acest lucru se va resimţi în anturajul 

vostru la fel de pozitiv ca şi asupra voastră. Gândirea pozitivă are o energie fabuloasă, de o putere 

extraordinară. Gândirea pozitivă atrage numai lucruri pozitive, bucurie, fericire, sănătate. Înlocuiţi 

gândurile negative cu gânduri pozitive şi astfel veţi alunga nefericirile din viaţa voastră. 

Reţineţi că există o energie în orice gând, extrem de puternică, energie care poate fi atât 

constructivă, cât şi distructivă. Subconştientul este instrumentul cel mai puternic pe care îl aveţi la 

îndemână. Miracolul vindecării stă în gândurile noastre despre sănătate.  
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CELE MAI SĂNĂTOASE ALIMENTE 

 

Prof. Chiscop Daniela Ecaterina 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia,  jud. Constanţa 

 

Dictonul lui Hipocrate, părintele medicinii, pare uitat de medicina modernă: “Suntem ceea ce 

mâncăm, iar bolile trebuie tratate înainte de toate prin alimentaţie. Lăsaţi leacurile în borcanele lor 

dacă puteţi vindeca bolnavul cu ajutorul hranei. Alimentul să vă fie medicament, iar medicamentul 

să vă fie aliment”. 

Hipocrate recomandă atât celor bolnavi, cât şi celor sănătoşi, o alimentaţie alcătuită din 

crudităţi, precizând că aceasta ajută la eliminarea toxinelor şi astfel organismul îşi recapătă forţa 

vitală pierdută printr-o alimentaţie nesănătoasă.  

Cei mai renumiţi dintre nutriţioniştii germani au stabilit care sunt cele mai sănătoase 105 

alimente care protejază principalele organe. În cazul legumelor şi fructelor nutriţioniştii recomandă 

ca acestea să fie consumate proaspete sau congelate. 

                                                                                                                                     

Pepenele – are foarte puţine calorii şi e un fruct excelent pentru menţinerea 

fermitatii pielii. Conţine 88,89% apă.                                                                                                                          

 Castravetele – conţine 95% apă. El stimulează activitatea rinichilor.                                   

 Ţelina – protejază rinichii de viruşi. Principalele substanţe active importante din 

ţelină sunt vitaminele A, B şi C, săruri minerale, acid glutamic, colina, triazina. Tulpinile frunzelor, 

de multe ori aruncate, conţin vitamine din complexul B.                                                                                     

 Gulia – conţine vitamina C care protejază celulele renale, fier şi fosfor care energizează. 
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Ridichea neagră – are proprietăţi de antibiotice naturale. 

Varza roşie – aminoacizii şi proteinele sale acţionează ca un filtru pentru rinichi. 

Varza murată– detoxifică întregul organism. 

  Spanacul – aduce în organism necesarul de calciu pentru rezistenţa oaselor şi 

funcţionarea muşchilor. Conţine vitamina A bună pentru întărirea imunităţii şi vitamina K pentru 

sănătatea oaselor. 

Păstârnacul – stimulează digestia. 

Hreanul – regenerează părul, pielea şi unghiile, mulţumită substanţelor active conţinute: 

vitamina C, calciu, potasiu, substanţe cu acţiune antibacteriană şi uleiuri eterice. 

Sfecla roşie – stimulează arderile celulare. Este cel mai banal, dar şi cel mai sănătos 

aliment. Conţine o concentraţie mare de antioxidanţi, care te protejază de radicalii liberi şi îţi 

întăresc organismul. 

Muştarul – reglează fluxul celular la nivelul pielii. Conţine mucilagii, substanţe minerale 

(potasiu, magneziu, proteine, calciu), uleiuri. 

 Cimbrul – curăţă organismul şi redă strălucirea pielii. Conţine uleiuri volatile, 

taninuri, substanţe amare, săruri minerale. 

Pătrunjelul – deţine combinaţia ideală de minerale pentru a curăţa rinichii; are un nivel 

ridicat de betacaroten, vitamina B12, clorofilă, acid folic şi mai multă vitamina C decât citricele. 

Grâul  - are calciu, acizi graşi, dioxid de siliciu- provizii de sănătate pentru piele, păr şi 

unghii. 
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Secara – are beneficii pentru dinţi, oase şi muşchi. Este o sursă ideală de oligoelemente, 

cum ar fi B-vitamine, potasiu, magneziu, mangan, fier şi zinc. 

Orzul – conţine substanţe bioactive, înfrumuseţează şi revitalizează. 

Migdalele – sunt o sursă excelentă de vitamina E, fibre solubile, proteine, acizi graşi, 

magneziu, mangan. Manganul contribuie la întărirea oaselor şi reglează zahărul din sânge; 

magneziul este esenţial pentru funcţionarea organelor, muşchilor, pentru controlul glucozei din 

sânge şi reglarea tensiunii arteriale. 

Vişinele – conţin potasiu, substanţa pe care rinichii o elimină prea rapid din sânge.  

Brânza – este o sursă de calciu, contribuind la întărirea oaselor. 

Iaurtul degresat – are o concentraţie ridicată de vitamina A, iar bacteriile sale îmbunătăţesc aspectul 

pielii.    
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A TRĂI SĂNĂTOS 

 

Prof. Ciobanu Liliana 

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, jud. Iași 

 

Dreptul la sănătate este unul fundamental, aşa cum este şi dreptul la educaţie. Sănătatea este 

o valoare şi o condiţie indispensabilă pentru toate celelalte activităţi umane, pentru nivele înalte de 

competenţă şi performanţă, pentru bucuria de a trăi, pentru sentimentul de bine şi siguranţă oferit 

celor pe care îi iubim. Graniţa dintre sănătate şi boală nu este atât de clar conturată precum s-ar 

crede. Pentru a ajunge la o stare de sănătate optimă, este necesar să fim conştienţi de factorii de risc 

şi de cei de protecţie; să avem informaţii corecte şi cunoştinţe adecvate despre aceştia; să avem o 

atitudine pozitivă faţă de factorii de protecţie şi una negativă faţă de cei de risc; să practicăm 

comportamentele sănătoase şi să le evităm pe cele nocive. Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

demonstrează că 50% din totalul cauzelor de decese se datorează unui stil de viaţă nesănătos, în care 

fumatul, abuzul de alcool, sedentarismul, alimentaţia iraţională au efecte deosebit de nocive. 

Cu alte cuvinte, jumătate din cauzele de mortalitate sunt prevenibile prin modificarea stilului 

de viaţă. Stilul de viaţă reprezintă opţiunea strategică adoptată de un individ, ce-i va orienta 

deciziile, comportamentele şi condiţiile de viaţă. Stilul de viaţă este tributar credinţelor, 

reprezentărilor şi imaginilor pe care şi le-a format individul despre lume şi viaţă, în virtutea cărora el 

alege, se comportă, acţionează, ia hotărâri ce-l pot conduce spre reuşită sau eşec. 

Fiecare individ este protagonistul unui stil de viaţă propriu, repetitiv constant, cu subvariante 

specifice diferitelor etape de vârstă. Stilul de viaţă propriu-zis se formează în adolescenţă când se 

cristalizează personalitatea, iar tinereţea şi maturitatea il desăvârşesc. În structura stilului de viaţă 

influenţa familiei ca şi a altor instituţii educative interferează cu influenţa anturajului, a literaturii, a 

mass-media, care pot oferi tipologii diferite, ce pot fi copiate sau refuzate, preluate critic şi 

valorizate de individ. 

Factorii determinanţi ai stării de sănătate sunt: biologici (20%); mediu (19%); sistemele de 

îngrijiri de sănătate (10%); stilul de viaţă (51%). Aşadar, stilul de viaţă este responsabil de peste 

jumătate din anii de viaţă pierduţi prematur, el fiind tributar factorilor socio-economici şi culturali-

educativi. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii consideră că pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos ar 

fi necesar ca toate statele Europei să adopte politici naţionale care să asigure mecanismele 
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legislative, administrative şi economice menite să furnizeze un suport intersectorial larg şi resursele 

necesare, inclusiv participarea oamenilor la toate nivelele la care se elaborează asemenea politici.  

Ar fi necesar, de asemenea, ca toate statele membre ale Regiunii Europene a Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii, să aibă programe speciale menite să întărească rolul major al familiei şi al 

altor grupuri sociale în dezvoltarea şi susţinerea unui mod de viaţă sănătos. Programele educaţionale 

din toate statele membre ar trebui să contribuie la creşterea nivelului educaţional, motivaţia şi 

formarea deprinderilor adecvate a întregii populaţii în vederea realizării şi menţinerii stării de 

sănătate.  

Dezideratul ar fi ca în toate statele membre să se înregistreze o creştere semnificativă a 

comportamentului sanitar pozitiv (nutriţie echilibrată, lipsa fumatului, activitate fizică 

corespunzătoare, evitarea stresului) şi o scădere semnificativă a comportamentelor prejudiciabile 

sănătăţii (abuz de alcool şi produse farmaceutice, folosirea medicamentelor ilicite, substanţe chimice 

periculoase, comportament antisocial violent). 

Comunicarea consecinţelor negative ale comportamentelor nesănătoase (denumite 

comportamente de risc) a fost principala activitate în programele de educaţie pentru sănătate. Astfel, 

a face prevenţia fumatului sau a consumului de alcool a însemnat în fapt a oferi copiilor şi 

adolescenţilor informaţii despre consecinţele negative ale acestor comportamente de risc. Experienţa 

specialiştilor şi mai ales a profesorilor a arătat că aceste informaţii nu sunt suficiente pentru a 

determina schimbarea atitudinii copiilor şi adolescenţilor faţă de aceste comportamente de risc. 

Copiii învaţă comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc nesănătoase de la membri ai 

familiei, prieteni, persoane semnificative din jurul lor şi din mass-media (reclame TV, articole din 

reviste, panouri publicitare, emisiuni radio). 

Multe programe educaţionale de prevenire a comportamentelor de risc au rezultate scăzute 

pentru că pornesc de la convingerea că informarea copiilor despre comportamente nesănătoase sau 

de risc îi determină pe aceştia să le respingă. Unele comportamente de risc cum ar fi fumatul sau 

consumul de alcool sunt prezentate de companiile producătoare ca fiind "numai pentru adulţi", lucru 

care determină creşterea atractivităţii lor pentru copii şi adolescenţi. Copiii învaţă mai eficient când 

li se prezintă nu doar informaţii despre consecinţele negative ale unui comportament de risc (ex.: 

fumatul), ci când sunt şi implicaţi în luarea unei decizii proprii cu privire la acel comportament. Ei 

respectă regulile care au fost negociate împreună cu ei şi nu cele impuse de adult. 

În România, prevenirea şi combaterea consumului de droguri – ca obiceiuri prejudiciabile 

sănătăţii – a cunoscut, în ultimul an, o implicare crescută a forurilor decidente, fiind o prioritate în 

programele de sănătate, înfiinţarea Centrelor Judeţene de Prevenire şi Consiliere Antidrog 
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reprezentând un model de implicare comunitară în prevenţia primordială (prevenirea apariţiei unor 

noi factori de risc în mediu), primară (prevenirea intervenţiei factorilor de risc existenţi în mediu 

asupra populaţiei), prevenirea secundară (tratamentul bolii şi profilaxia deceselor premature), 

prevenţia terţiară (prin activităţile de post-cură, inclusiv reinserţia socio-profesională şi familială a 

foştilor dependenţi). 

În urma evaluărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a rezultat faptul că din 850 milioane de 

locuitori ai Europei, 100 milioane vor muri prin boli datorate fumatului. Aceasta a determinat 

lansarea acţiunii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Regiunea Europeană intitulată „Fumatul 

sau sănătatea”, parteneri în realizarea acesteia fiind forurile responsabile de sănătate, organizaţiile 

guvernamentale, organizaţiile non-guvernamentale, asociaţiile profesionale de sănătate. 

Miniştrii şi reprezentanţii statelor participante la Conferinţa Europeană Ministerială a 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru o „Europă liberă de tutun”, au fost serios preocupaţi de 

continua ameninţare pe care fumatul o reprezintă pentru sănătatea globală.  

Ca determinanţi ai tabagismului sunt consideraţi: factorii demografici; statutul socio-

economic; mediul social (familie, părinţi); personalitatea, factorii psiho-sociali (imaginea de sine şi 

anxietate); factori biologici. 

Având în vedere aceste aspecte, este importantă lansarea de programe comunitare 

preventive, destinate tuturor grupelor de vârstă, în care implicarea multisectorială este esenţială 

(indivizi, familie, şcoală, asistenţă socială, comunitate, organizaţii non-guvernamentale, foruri 

decidente). 

Programul „Şcoli în serviciul sănătăţii” are ca obiectiv realizarea unui mod de viaţă sănătos 

pentru populaţia şcolară, care creează condiţii optime pentru promovarea sănătăţii. Acest concept 

este rezultatul colaborării dintre Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Comisia Comunităţii Europene, 

Consiliul Europei, organizaţii internaţionale, în scopul realizării unei reţele de şcoli în serviciul 

sănătăţii. Ea furnizează un sistem pentru difuzarea exemplelor de bună conduită, acţiunile 

realizându-se în trei direcţii principale: 

 programe de educaţie pentru sănătate în şcoli; 

 programe de educaţie etică şi comportamentală; 

 servicii de sănătate şi îngrijiri. 

Un mare număr de factori sunt determinanţi pentru sănătate, mai cu seamă predispoziţia 

genetică, modul de viaţă, alimentaţia, statutul socio-economic, accesul la serviciile de îngrijiri a 

sănătăţii potrivite, inclusiv cei de mediu. Condiţiile esenţiale ale sănătăţii şi supravieţuirii sunt 
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accesul permanent la resursele mediului înconjurător: aer, apă, hrană, locuinţă, precum şi condiţiile 

climatice şi socio-economice adecvate. 

Combaterea abuzului de alcool reprezintă o altă prioritate a stilului de viaţă sănătos, anii 

potenţiali de viaţă pierduţi datorită efectelor directe şi indirecte ale abuzului de alcool, într-o serie de 

ţări, reprezentând o mare problemă şi o componentă majoră a mortalităţii populaţiei, realizată de 

categoria deceselor evitabile. 

Alcoolul este drogul psihoactiv cel mai consumat din lume. A bea o băutură alcoolică poate fi o 

plăcere, dar consumatorii cronici ar trebui să-şi modereze consumul, altfel îşi pun în pericol o bună 

parte din organele lor vitale. Anii de consum cotidian de alcool le pot atinge atât de grav, încât 

sănătatea sau chiar viaţa băutorului sunt ameninţate. Tulburările psihice care apar în alcoolism se 

caracterizează printr-o modificare globală a personalităţii. Se înregistrează scăderea randamentului 

global, deteriorarea intelectului, asociată cu scăderea simţului etico-moral, care marchează intrarea 

în demenţă. Cele mai caracteristice tulburări apar în sfera afectivităţii: dispoziţia devine oscilantă, cu 

predominanţa stărilor disforice şi labilitate emoţională crescută. Se pot suprapune decompensări 

depresive, cu tendinţă la sinucidere, rezultate din simţământul ratării şi al pierderii prestigiului în 

familie şi profesie. 

Politica sanitară se referă de obicei în mod specific la măsurile de îngrijire medicală, dar 

sănătatea este influenţată de o gamă largă de decizii politice, nu numai de cele referitoare la 

domeniile medical sau sanitar. O adevărată politică sanitară, trebuie să ofere un cadru pentru 

acţiunile de promovare a sănătăţii în economia generală a comunităţii. Este necesar ca la toate 

nivelurile de politică publică, să existe o preocupare pentru sănătate şi echitate. 

Obiectivul unei politici publice sănătoase este să promoveze sănătatea, adică să ajute populaţia 

pentru ca aceasta să aibă un control sporit asupra propriei sănătăţi şi posibilitatea de a o îmbunătăţi. 

Este, de asemenea, esenţial să se creeze un mediu favorabil, care să sprijine şi să întărească acţiunea 

comunitară, să dezvolte capabilităţile personale şi să reorienteze serviciile de sănătate.  
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ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ A OMULUI – TRECUT ȘI PREZENT 

 

Prof. Cioroianu Iulian-Marian 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

Ca o fază naturală a evoluției noastre personale, cred că trebuie să fim preocupați și de o 

alimentație sănătoasă. Degeaba facem mișcare, brain fitness, meditație etc., dacă nu acordăm puțină 

atenție la ce și cum mâncăm. Riscăm să ne otrăvim singuri. La propriu. 

Alimentaţia omului reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali ai construcţiei sale.  Sănătatea 

şi echilibrul fiecăruia, se află în corelaţie directă cu hrana. Deprinderea unei alimentaţii adecvate, 

aduce, împreună cu alte elemente corecte de comportament, o viaţă sănătoasă. În ceea ce priveşte 

actul hrănirii, nu este important doar ce mâncăm, ci şi cât, când şi cum ne alimentăm. După cum se 

ştie, nu numai hrana nesănătoasă dăunează corpului uman, ci şi un mod de hrănire necorespunzător, 

derivat din deprinderea unui comportament alimentar greşit. 

Dezvoltarea istorică a cunoştinţelor despre alimentaţie  

Studiul alimentaţiei umane a intrat târziu în domeniul preocupărilor ştiinţifice, deşi încă din 

cele mai vechi timpuri s-au făcut diverse legături între alimentaţie şi patologie. Astfel, Hipocrate 

stabileşte cu 500 de ani î.e.n. că alimentaţia are un rol deosebit în prevenirea şi tratamentul bolilor, 

combătând vechile doctrine provenite din Egipt şi promovate de adepţii lui Pitagora, că hrana “este 

sursa tuturor relelor”. “Dacă reuşim – spunea Hipocrate – să găsim pentru fiecare om echilibrul 

dintre alimentaţie şi exerciţiile fizice, astfel încât să nu fie nici mai mult nici mai puţin, am reuşit să 

descoperim mijlocul de întreţinere a sănătăţii”. Se exprimă astfel clar, cu 2500 de ani în urmă, 

principiile de bază ale alimentaţiei raţionale promovate de nutriţia contemporană. Tot Hipocrate este 

cel care consideră că indicaţiile alimentare trebuie să ţină seama de tradiţiile alimentare ale unui 

popor şi că “o schimbare de alimentaţie este mai dăunătoare pentru individ decât menţinerea 

alimentaţiei vechi obişnuite”. Totuşi până la sfârşitul secolului al XVIII-lea orice idee despre 

alimentaţie nu avea un suport realmente ştiinţific. Faptul că hrana constituie sursa de energie prin 

care organismul face faţă nevoilor vitale este un adevăr care se pune în discuţie de abia la sfârşitul 

secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, paralel cu înţelegerea procesului de “ardere 

internă” sugerat de descoperirile lui Lavoisier. Progresele mari ale chimiei din secolul al XIX-lea 

aduc după sine şi dezvoltarea chimiei alimentare. Apar clasificările alimentelor, noţiuni despre 

http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_o_viata_sanatoasa.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_comportamentul_alimentar.html
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compoziţia lor în proteine, glucide, lipide, săruri minerale şi apă; se urmăresc transformările lor în 

organism. Se clarifică unele probleme legate de noţiuni ca: modificări energetice, căldură specifică, 

calorii, bilanţ azotat etc. Începând cu secolul al XX-lea, studiile asupra elementelor necalorigene din 

alimente (Na, K, S, Mg, P, Ca ş.a.) şi microelementelor (Co, Zn, Cr, Fe, Cu, I ş.a.) dar mai ales 

descoperirea vitaminelor, eclipsează toate achiziţiile primei jumătăţi a secolului al XX-lea în 

domeniul nutriţiei. Oricât ar părea de curios, de abia la jumătatea secolului al XX-lea, nutriţioniştii 

ajung la concluzia că niciun sindrom de deficienţă nutritivă umană nu este aşa de dăunător ca 

denutriţia proteică. 

Consideraţii istorice asupra alimentaţiei populaţiilor de pe teritoriul României  

În fixarea, de-a lungul istoriei, a tipului de alimentaţie a unui popor, o mare însemnătate o au 

factorii naturali: geografici, climatici, geologici, geobotanici, geozoologici. Dar în afară de aceşti 

factori trebuie să avem în vedere şi schimbările pe care evoluţia, civilizaţia le pot aduce alimentaţiei. 

Schimbările în timp ale alimentaţiei sunt datorate deci şi unor factori independenţi de cei naturali, 

care determină o alimentaţie mai puţin dependentă de factorii geografici. Se ştie că de ansamblul 

condiţiilor geografice depinde dezvoltarea vegetaţiei şi lumii animale dintr-o anumită regiune, iar 

distribuţia vegetaţiei este în funcţie de climă şi sol. Ţara noastră se află la o răspântie climatică: 

influenţele continentale şi central europene se întâlnesc în răsăritul ţării cu influenţele estompate 

mediteraneene în sud şi mult mai şterse, baltice, în nord. Această întretăiere generează un climat de 

tranziţie, considerat de Simion Mehedinţi atât de caracteristic, încât îl numeşte “climat getic”. Dar 

acest climat există numai în regiunea de câmpie, cea mai mare întindere a ţării (peste 75%) având o 

climă de munte şi deal. Rezultă că relieful îşi pune şi el amprenta pe aspectul climei.  

Ţinuturile României de azi au fost deci în trecut zone de cultură pentru grâu, orz şi mai ales 

pentru mei. În “Descriptio Moldaviae”, Dimitrie Cantemir explică şi de ce: “grâul dă de 24 de ori 

semănătura, orzul de 60 de ori, iar meiul de 300 de ori”. Deci acest climat era excepţional pentru 

cultura meiului şi mai târziu a porumbului. Păstoritul avea caracterul transhumant impus de relief şi 

climă. Vara turmele pasc în munţi iar iarna sunt coborâte la câmpie. Caracterul transhumant al 

păşunatului şi necesitatea de a locui în munţi impuneau culturi sezoniere. Meiul se putea semăna 

primăvara când turmele plecau la munte (aprilie) şi se culegea spre toamnă, odată cu întoarcerea lor 

(după 15 august). La fel şi orzul de vară. În afară de aceasta, meiul şi orzul suportă bine climatul de 

înălţime. Păstoritul transhumant şi agricultura de munte au constrâns locuitorii la cultura cerealelor 

nepanificabile. Începând din secolul al XVI-lea apare în nordul ţării şi o altă cereală nepanificabilă, 

hrişca, adusă din Asia şi cultivată în Franţa şi Germania de prin secolul al XII-lea. Porumbul este 

introdus sub domnia lui Ştefan Cantacuzino (1678-1688) în Ţara Românească şi sub domnia lui 
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Constantin Mavrocordat (1710-1769) în Moldova. Această cereală, nepanificabilă ca şi meiul, îi era 

asemănătoare nu numai ca zonă de cultivare, ci şi ca preparare (fierbere, turtă nedospită, coleasă, 

păsat). Gustul său mult mai plăcut l-a făcut să se răspândească cu repeziciune curând în toată ţara. 

La aceasta a mai contribuit, după cum afirmă Iorga, şi faptul că turcii nu îl rechiziţionau (ca altădată 

meiul, ovăzul şi hrişca). 

Alimentaţia populaţiei din ţara noastră se mai caracteriza prin aceea că era săracă în carne şi 

bogată în verdeţuri, pe lângă lapte şi cereale. Explicaţia este simplă: păstorul nu-şi împuţinează 

turma, sacrificând numai animale bolnave. Românii au consumat din cele mai vechi timpuri mai 

puţină carne decât toate populaţiile vecine. Proteinele animale erau luate la noi cu predilecţie din 

lapte şi produse lactate. Dintre cărnuri, carnea de bovine şi ovine era mâncată în cantităţi mici. Se 

mânca fie proaspătă (fiartă, friptă, pe grătar, sau mâncăruri scăzute gătite cu legume), fie se conserva 

sub formă de pastramă (prin sărare şi uscare), cârnaţi. Carnea de porc începe să fie din ce în ce mai 

acceptată, pe măsură ce era respinsă de turci şi de tătari. Pe de altă parte, creşterea porcilor era destul 

de simplă. Posibilităţile multiple de preparare şi conservare a cărnii de porc (de exemplu, pentru 

iarnă, slănina afumată etc.) justificau de asemenea aceste preferinţe. Se mai consuma şi carne de 

pasăre. 

Vegetarismul a fost caracteristic ţăranilor români. Cel care consumă carne zilnic este mai 

ales orăşanul. Verdeţurile erau drese cu smântână, cu brânză, unse sau călite cu grăsimi animale 

(slănină, osânză, jumări). Nu se folosea untul pentru că extragerea lui, de dată recentă, era 

necunoscută de ţărani. Conservele grase, vegetale sau animale, sunt mult mai puţin consumate ca în 

alte regiuni. Păstorii vegetarieni şi lactivori simţeau prea puţin nevoia de grăsimi suplimentare. 

Grăsimile, în afară de cele animale, proveneau din seminţele de nuc, fag, cânepă, in şi mai puţin din 

floarea soarelui. Ouăle de păsări domestice (găină şi mai puţin curcă, gâscă, raţă) se mâncau fierte, 

coapte, prăjite (jumări) cu slănină sau brânză. Peştele se consuma în cantitate mai mică şi mai ales în 

locurile din apropierea lacurilor, bălţilor sau râurilor (crap, ştiucă, somn, caracudă, roşioară, caras) 

ca ciorbă sau fript. Moluştele (scoici, melci) şi crustaceii (racii) sunt mâncăruri cu totul ocazionale şi 

folosite în unele regiuni. 

Feudalismul agrar începe la noi în secolul al XV-lea, deci mult mai târziu decât în apus (sec. 

al XI-lea) şi se termină la jumătatea secolului al XIX-lea, faţă de sfârşitul secolului al XVIII-lea în 

Occident. Ridicarea monopolului turcesc asupra cerealelor (în urma războiului ruso-turc) face ca 

grâul să devină liber pentru export, ceea ce precipită sacrificarea multor terenuri folosite înainte ca 

păşuni. Creşterea vitelor începe să decadă, viaţa se scumpeşte, sarcinile fiscale devin mai apăsătoare. 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

71 

 

Populaţia creşte, iar pământul cultivabil care-i revine este mai puţin. Totodată se măresc latifundiile 

moşiereşti, iar drepturile clăcaşului sunt din ce în ce mai nesocotite. 

Alimentaţia este influenţată negativ de situaţia economică precară a ţărănimii. Ţăranul se 

hrăneşte cu mămăligă sau mălai făcute din făină de porumb, unii, mai rar, amestecă şi făină de 

secară sau hrişcă (această amestecătură se numeşte chitan), verdeţuri multe (usturoi, ceapă, ridichi, 

ardei, leuştean), păpuşoi fiert sau fript vara; iarna: legume (fasole cu borş, usturoi, bob, mazăre, 

cartofi, varză acră); primăvara: ştir, urzici, lobodă, hamei, podbal, dragavei, măcriş, ştevie (sub 

formă de borşuri). Foarte rar se mănâncă şi carne. Numai de Crăciun îşi fac slănină, cârnaţi, carne 

prăjită. Miel se mănâncă numai de Paşti. Toamna se mai taie câte o oaie. 

În concluzie, binenţeles, că un regim atât de dezechilibrat, menţinut ani în şir, nu putea avea 

alte consecinţe decât scăderea capacităţii de muncă şi a rezistenţei la boli infecto-contagioase, 

mortalitate infantilă mare.  

A urmat apoi, în ţara noastră, o perioadă, când, la nivel centralizat, s-au cultivat cerealele şi 

plantele oleaginoase, pe scară largă; păsările şi animalele erau crescute în crescătorii speciale. 

Populaţia, însă, suferea, deoarece aproape 90% din producţiile realizate atât în agricultură, cât şi în 

zootehnie nu le erau destinate. Factorii nutritivi necesari oricărei persoane nu satisfăceau necesarul 

zilnic, din alimentaţia existentă în acea perioadă şi nici nu se punea problema. 

În prezent, în toată lumea, se pune un mare accent pe alimentaţie. S-a constatat, de către mari 

specialişti în domeniu, că o alimentaţie raţională menţine corpul uman sănătos. 

Alimentele 

Alimentele, indiferent de modul lor de preparare şi prezentare, sunt alcătuite din câteva 

componente de bază cunoscute sub numele de factori nutritivi. Aceştia sunt: proteinele, lipidele, 

glucidele, sărurile minerale, apa şi vitaminele. Primele trei (glucidele, lipidele şi proteinele) 

reprezintă materialul furnizor de energie pentru organism, dar pot îndeplini şi funcţie plastică de 

refacere sau de reînnoire a ţesuturilor uzate. Mineralele şi vitaminele intervin într-o serie de reacţii 

biochimice din organism accelerându-le viteza de producere. Ele reprezintă aşa numiţii 

biocatalizatori. Deoarece nu există un aliment care să cuprindă toţi factorii nutritivi în proporţii 

echilibrate, optime pentru organism, alimentaţia zilnică trebuie alcătuită prin asocierea mai multor 

alimente, astfel încât să se satisfacă nevoile nutritive ale individului. 

Din punct de vedere nutritiv, alimentele naturale şi produsele alimentare se împart în 

următoarele mari grupe: Carnea şi derivatele sale; Laptele şi derivatele de lapte; Ouăle; Grăsimile;  

Cerealele şi derivatele sale; Legumele şi leguminoasele uscate; Fructele; Zahărul şi produsele 

zaharoase; Băuturile nealcoolice; Condimentele. 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

72 

 

Gastronomia 

Majoritatea alimentelor ce intră în hrana omului nu sunt consumate ca atare, ci după o 

prelucrare prealabilă care are ca rezultat creşterea digestibilităţii. Realizarea unor preparate cât mai 

gustoase şi mai atrăgătoare a prezentat o preocupare permanentă a celor interesaţi de această 

problemă. A luat astfel naştere gastronomia – arta de a prepara alimentele într-un mod cât mai 

plăcut, cât mai atrăgător pentru gustul omului. Maeştrii în arta culinară sunt neîntrecuţi în a realiza 

atâtea preparate culinare încât să satisfacă cele mai rafinate gusturi.  

S-a remarcat, însă, că un preparat gustos nu este totdeauna şi uşor tolerat de organism. 

Cercetări efectuate în domeniul nutriţiei au dovedit că modul de preparare a alimentelor poate 

reprezenta un factor favorabil menţinerii şi promovării stării de sănătate sau, dimpotrivă, un factor 

nociv.  Astfel s-au studiat diversele tehnici folosite la prepararea alimentelor şi influenţa lor asupra 

stării de sănătate a individului. 

Deşi tendinţa instinctivă a omului este de a acorda prioritate efectului psiho-senzorial pe 

care-l au alimentele asupra sa, în concepţia alimentaţiei raţionale, un aliment contribuie la 

menţinerea echilibrului biologic al omului dacă este nu numai plăcut, ci mai ales nutritiv şi salubru. 

Acest principiu este valabil şi în privinţa pregătirii alimentelor. Rezultă de aici că gastronomia 

trebuie să se ridice de la nivel de artă la nivel de ştiinţă. 

Astfel a luat naştere gastrotehnica, o ramură a gastronomiei, care este ştiinţa care studiază pe 

de o parte toate transformările suferite de alimente în cursul preparării prin diverse tehnici culinare 

iar pe de alta, influenţa acestor transformări asupra stării de sănătate a individului. Principiile de 

bază ale gastrotehniei sunt valabile indiferent de felul de viaţă, de tipul de civilizaţie, de tradiţiile 

culinare ale individului. 
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PLEDOARIE PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 
 

Prof. Ciurea Viorica  

Școala Gimnazială ”Anton  Pann” Craiova, jud. Dolj 

 

 
Pornind de la binecunoscutul dicton latin „Mens sana in corpore sano”, care sintetizează o 

adevărată filosofie a educației pentru sănătate fizică, morală și spirituală, familia și școala sunt cei 

doi vectori care ghidează viața copiilor.  

Deoarece transformările  și  reformele din  țară,  din diferite domenii, au influențat negativ 

starea de sănătate a populației, indicatorii ei cunoscând o diminuare dramatică în ultimii zece 

ani, considerăm că este de datoria noastră ca prin intermediul școlii să-i ajutăm pe elevi să 

înțeleagă că ei sunt o parte importantă a comunității și sănătatea acesteia în ansamblu este dată de 

sănătatea tuturor indivizilor care o alcătuiesc. Nu trebuie uitat faptul că sănătatea trebuie privită ca 

un dar neprețuit, pe care avem obligația nescrisă de a-l păstra. 

  Alegerea unui stil de viață sănătos vine în sprijinul copiilor indiferent de vârstă, deoarece 

conform multor teorii comportamentale tinerii au nevoie de cunoștințe specifice despre sănătate și 

pentru minimizarea riscurilor. Conceptul de viaţă sănătoasă are la rândul lui o accepţiune foarte 

largă.Tocmai din acest motiv, copiii şi tinerii (elevii) trebuie să ajungă singuri să distingă între 

sănătate şi boală prin raportare la valorile personale.  

La fel ca şi conceptul de sănătate, cel de boală este analizat tot holistic, omul fiind analizat ca 

subiect bio-psiho-socio-cultural. În acest sens, elevii vor fi încurajaţi să practice comportamente 

pozitive, iar numărul oamenilor care vor muri prematur va fi mai mic.  

Este important să se conştientizeze la toate nivelurile şi să se recunoască, că sănătatea 

reprezintă nu numai unul din drepturile de bază ale omului, ci şi o resursă a statului. Ea este o 

condiţie necesară pentru progresul societăţii, care urmează să fie realizată prin ameliorarea 

standardelor de trai ale oamenilor, promovarea unui stil de viaţă sănătos, protecţia mediului ambiant 

şi întărirea eficienţei serviciilor curative şi de prevenire a maladiilor etc. 

În procesul de învăţământ în general şi cu atât mai mult în cel educativ-sanitar se pune astăzi 

din ce în ce mai mult accentul pe o activitate menită să-l stimuleze pe elev pentru activitate, să fie 

dinamic, flexibil, adaptabil noilor condiţii de viaţă. 

În cadrul orelor de dirigenţie temele ce ţin de educaţia pentru sănătate au ca scop stimularea, 

trezirea în rândul tinerilor a unor interese care să asigure aplicarea, găsirea unor motivaţii,  a 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

74 

 

unei satisfacţii imediate care să provoace aplicarea, decelarea unei categorii informaţionale apte 

să determine actul decizional.  

Activităţile legate de managementul stilului de viață sănătos din cadrul orelor de dirigenţie 

trebuie să fie strict legate de nevoile şi interesele elevilor, de condiţiile în care aceştia trăiesc, astfel 

încât ele să suscite dorinţa justificată de a adopta un comportament corect. În acest context, 

aplicarea principiului problematizării, al situaţiilor conflictuale în educaţia pentru sănătate porneşte 

de la ideea potrivit căreia experienţele igienico-sanogenetice ale elevilor pot folosi acestora în 

rezolvarea problemelor lor personale de sănătate.  

Pentru reuşita şi eficacitatea discuţiilor de grup legate  de  igiena  personală,  una  din  

condiţiile  esenţiale o  constituie alegerea  unor probleme de sănătate legate de interesele şi nevoile 

specifice vârstei şi care prezintă aspecte controversate, opinii diverse ce pot stimula participarea la 

discuţii. 

De multe ori se pune problema abordării temei comunicării informațiilor privind 

comportamentele de risc în cazul copiilor și adolescenților, în condițiile în care mult timp s-a 

accentuat ideea prezentării consecințelor negative ale comportamentelor nesănătoase (denumite 

comportamente de risc).   

Astfel, a face prevenția fumatului sau a consumului de alcool a însemnat în fapt a oferi 

copiilor și adolescenților informații despre consecințele negative ale acestor comportamente de risc. 

Experiența specialiștilor și mai ales a profesorilor a arătat că aceste informații nu sunt suficiente 

pentru a determina schimbarea atitudinii copiilor și adolescenților față de aceste comportamente de 

risc.  

Copiii învață comportamentele sănătoase (de exemplu, înotul) și comportamentele de risc, 

nesănătoase (de exemplu, fumatul) de la membri ai familiei, prieteni, persoane semnificative din 

jurul lor și din mass-media (reclame de la televizor, articole din reviste, panouri publicitare, emisiuni 

radio). Atitudinea față de alcool se formează încă de la vârsta de 6-7 ani. De la vârsta de 6 ani copiii 

înțeleg normele sociale legate de consumul de alcool și fumat, dar încă nu au formată o opinie 

despre consumul de alcool. în consecință, o bună prevenție a comportamentelor de risc trebuie să 

înceapă de timpuriu.  

Copiii învață mai eficient când li se prezintă nu doar informații despre consecințele negative 

ale unui comportament de risc (fumatul), ci când sunt și implicați în luarea unei decizii proprii cu 

privire la acel comportament. Ei respectă regulile care au fost negociate împreună cu ei și nu cele 

impuse de adult. Campaniile de prevenție care moralizează, provoacă frică sau accentuează 

consecințele negative pe termen lung ale unor comportamente de risc au în general efecte opuse și 
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sunt foarte limitate în eficiență. Mult mai eficiente sunt campaniile focalizate pe dezvoltarea 

deprinderilor cognitive și sociale care facilitează formarea unui stil de viață sănătos.  

Prezentarea unor informații focalizate doar pe comportamentele de risc influențează numai 

într-o mică măsură atitudinile și comportamentele copiilor și adolescenților în viață, deoarece sunt 

mult mai eficiente folosirea unor metode care au la bază negocierea, asertivitatea, abilitatea de a face 

față presiunii grupului și luarea de decizii.  

Sunt mult mai eficiente în alegerea unui stil de viață sănătos integrarea perspectivei copilului 

asupra sănătății și prezentarea atât a efectelor comportamentelor de risc pe termen scurt cât și a celor  

pe termen lung, dar și consecințele sociale relevante pentru copil. Este semnificativ mai eficient ca 

prevenția să se focalizeze pe consecințele pe termen scurt ale unui comportament de risc și mai puțin 

pe consecințele pe termen lung.  

Copiii și adolescenții sunt interesați în special de consecințele unui comportament de risc 

asupra aspectului fizic (de exemplu, fumatul produce un miros urât al gurii și mâinilor și 

îngălbenirea pielii) și de relațiile sociale care interferează cu fumatul, și sunt mai puțin preocupați de 

faptul că pot dezvolta peste câțiva ani cancer pulmonar.  

În privința adoptării unui stil de viață sănătos trebuie avut în vedere cui se adresează pornind 

de la vârsta preșcolarității când trebuie accentuate aspectele pozitive ale unor comportamente, care 

să contribuie la dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor și de căutare a suportului social, 

continuând cu vârsta școlarului mic când se poate focaliza în mod special pe problematica 

presiunii grupului, modul în care ei răspund diferitelor surse și terminând cu vârsta adolescenței și 

pubertății, care reprezintă o perioadă cu risc crescut pentru inițierea sau creșterea frecvenței 

comportamentelor de risc, cum ar fi consumul de alcool sau fumatul și în stereotipurile de gen legate 

de sănătate și comportamentele de risc devin relevante pentru tineri.  

În cazul vârstei preșcolarului adoptarea unui stil de viață sănătos poate fi realizat prin 

utilizarea unor metode adecvate vârstei lor (jocul). Perioada preșcolarității este importantă pentru 

dezvoltarea identității de gen și a comportamentelor specifice genului. În această perioadă copiii, 

prin observarea adulților și în urma mesajelor transmise de către aceștia, învață să asocieze un 

anumit comportament specific genului lor cu un anumit comportament sănătos sau de risc.  

 În cazul vârstei școlarului mic adoptarea unui stil de viață sănătos poate fi realizat prin 

utilizarea unor tematici care să țină cont și de vârsta copilului, beneficiar al educației, preinfluență 

(de exemplu, profesorii), presiunea noilor roluri (de exemplu, rolul de elev), sau presiunea de a se 

comporta conform unor roluri de gen.  
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Din punctul de vedere al abilităților cognitive, aceasta este perioada în care își însușesc 

relația cauză-efect ("dacă fumezi îți miroase urât gura") și răspund foarte bine la reguli și trebuie să 

vizeze mai ales dezvoltarea abilităților sociale, cognitive, dezvoltarea abilităților de management al 

stresului și de autocontrol emoțional.  

 În cazul vârstei adolescenței și pubertății adoptarea unui stil de viață sănătos poate fi realizat 

prin utilizarea unor metode prin care este necesar să fie întărite comportamentele care au consecințe 

pozitive asupra sănătății (de exemplu, exercițiul fizic la fete) și ignorate cele care au consecințe 

negative asupra sănătății (de exemplu, consumul de alcool ca normă socială asociată cu 

masculinitatea). Adolescenții trebuie să fie văzuți (și creditați) mai ales ca instrument al schimbării 

în bine și al promovării stării lor de sănătate, nu ca "problemă" pe care alții (adulții) trebuie să o 

schimbe.  

Copiii învață ceea ce observă, dar imită doar ceea ce este recompensat, întărit. De aceea ei 

caută soluții la problemele cu care se confruntă. Ei nu au nevoie de "predici" sau "sfaturi", ci au 

nevoie să fie percepuți ca o parte a soluției și nu ca o parte a problemei.  

Perioada de pubertate este o perioadă cu risc crescut pentru inițierea sau creșterea frecvenței 

comportamentelor de risc, cum ar fi consumul de alcool sau fumatul. Este perioada în care 

stereotipurile de gen legate de sănătate și comportamentele de risc devin relevante pentru tineri. De 

aceea este perioada în care este necesară abordarea în mod special a acestor stereotipuri ("este 

specific masculin să bei", "ești femeie modernă dacă fumezi") prin realizarea unui proiect de grup 

care să promoveze echitatea de gen în educația pentru sănătate și în activitățile extrașcolare de 

promovare a sănătății în comunitate.  

În cadrul orelor de dirigenţie se vor discuta în special teme legate de petrecerea timpului 

liber, consum de substanţe toxice, igienă corporală, violenţă în şcoli, alimentaţie, sexualitate etc. În 

acest sens, profesorii diriginţi vor utiliza instrumentele disponibile existente, reprezentate de broşuri, 

material scris, cărţi, ghiduri metodologice, materiale audiovizuale.  

De asemenea, pot fi desemnate numeroase activităţi creative care să încurajeze interesul 

elevilor şi să sporească învăţarea: experimente, jocul de rol, proiecte, dezbateri. Conţinutul, 

organizarea şi materialele ajutătoare trebuie să pună accentul şi pe schimbarea comportamentală. 

Principiile de care profesorii diriginţi ar trebui să ţină seama în cadrul discutării temelor de 

educaţie pentru sănătate sunt: onestitatea, discutarea problemelor controversate, un bun ascultător şi 

cererea ca elevii să rezume cele discutate pentru a evalua ceea ce au înţeles.  

Necesitatea parcurgerii conţinuturilor specifice educaţiei pentru sănătate se impune, deoarece 

condiţiile societăţii contemporane, viaţa individului a devenit mult mai complicată decât altădată. 
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Schimbările economice, sociale şi culturale din toată lumea exercită o influenţă profundă asupra  

sănătăţii  tinerilor  şi  implicit  asupra  accesului acestora la serviciile sociale.   

Pentru a cunoaște diverse aspecte ale alegerii unui stil de viață sănătos putem utiliza ca  

metode:   

-chestionarul care poate avea c a  teme principale: date generale despre respondent; temele/ 

subiectele preferate de tineri pentru discuții; serviciile utilizate de tineri pe parcursul ultimului an; 

consumul de substanțe în rândul tinerilor; igiena personală; sănătatea alimentației, etc. 

-focus-grupul care are la bază colectarea unor date prin interacțiunea dintre membrii grupului. 

  În urma aplicării acestor metode se pot observa aspecte legate de existența sau absența unor 

cunoștințe cu privire la componentele modului de viață sănătos și la procedurile de igienă 

personală, importanța respectării lor și efectele nocive ale consumului de tutun, alcool, droguri, 

violența fizică etc., a unor atitudini: aprecierea stării de sănătate; solicitarea unor teme cele mai 

solicitate pentru dezbateri în cadrul școlii legate de alimentație echilibrată, modalități de 

petrecere a timpului liber, boli cu transmitere sexuală, consum și abuz de droguri legale și ilegale, 

dezvoltarea insuficientă a abilităților de a-și asuma responsabilitatea pentru propria sănătate, care   

atribuie această responsabilitate familiei și instituției de învățământ; predilecția pentru teme ce țin  

de dezvoltarea personalității, relațiile interpersonale, drepturile omului, dar și a unor practici: 

existența sau absența unui decalaj mare între nivelul de cunoștințe bune și practicile insuficiente de 

nutriție.  

         De asemenea, se poate observa cu ușurință predilecția copiilor de a căuta informații despre 

alimentație din mass-media, internet, reviste, ziare însă ei continuă să consume alimente gen fast-

food, deși sunt conștienți că acestea le fac mai mult rău decât bine. Unii elevi își petrec timpul 

liber în baruri și cafenele, deși conștientizează că această practică le afectează dramatic starea de 

sănătate și dezvoltarea corpului.  

          Alegerea unui stil de viață sănătos impune cunoașterea efectelor nocive ale consumului de 

alcool, droguri și tutun. Deseori în motivația alegerii consumului de tutun stau motive precum 

dorința de epata, de a fi adult, de a fi acceptat de ceilalți, la fel cum și consumul de droguri poate avea 

drept motivații: încercarea senzațiilor, dependența de droguri, anturajul de prieteni. Vârsta critică 

pentru experimentarea consumului de alcool, droguri sau tutun se situează cam în jurul anilor 14-18, 

uneori mult mai devreme. 

           Se poate observa faptul că la ora actuală asistăm la o modificare radicală a stilului de viață 

al omului modern prin sedentarism, obiceiurile alimentare nesănătoase, consum și abuz de tutun, 
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alcool, droguri, izolarea socială, abuzul de medicamente și suplimente alimentare din plante, cu 

impact dramatic asupra sănătății și dezvoltării organismului.  

Vectorii unui stil de viață sănătos trebuie să aibă în vedere urmîtoarele elemente: 

-alimentația echilibrată pornind de la ideea potrivit căreia deși, în  general, copiii cunosc  

efectele  pozitive  ale  consumului  de  alimente naturale. 

 În realitate cunoștințele despre alimentație sunt dobândite într-un mod nestructurat, 

aleatoriu, din surse care nu întotdeauna sunt corecte și de încredere și trebuie dezbătut un concept de 

nutriție care presupune o imagine corectă și coerentă privind compoziția alimentelor și valoarea 

nutrițională a acestora. În cadrul adoptării unei alimentații sănătoase se impune practicarea unei diete 

diversificate, în care să predomine fructele și legumele și alegerea unui model alimentar corect, pe 

care elevii să-și poată construi un regim alimentar adecvat nevoilor și posibilităților proprii, 

concretizate prin practicarea unei alimentații sănătoase și a unei atitudini corecte, pro-active și 

critice legate de alimentele pe care tinerii le consumă zi de zi conștientizând faptul că „ești ceea ce 

mănânci”. 

-igiena personală, un subiect care pare uneori destul de lipsit de importanță, însă trebuie 

cunoscute de toți copii aplicarea corectă a tehnicilor de periaj al dinților, dar și de spălare a mâinilor 

după folosirea toaletelor. 

-consumul de tutun, alcool, droguri, care se poate asocia uneori cu revolta împotriva 

standardelor și regulilor impuse de către alții, tocmai datorită apariției ideii invulnerabilității la 

consecințele negative și problemele de sănătate. 

  Managementul stilului de viață vizează instruirea pentru formarea deprinderilor de viață care 

să dezvolte la tineri capacități de negociere, de rezistență la presiunea semenilor pentru a nu se 

implica în activități riscante sau violente, dar și pentru a evita adoptarea unor comportamente 

dăunătoare cum ar fi : fumatul, consumul de băuturi alcoolice și droguri. 

Strategiile de prevenire a deprinderilor nocive (fumatul, consumul de alcool  și droguri) 

sunt axate pe explicarea consecințelor acestor noxe și a riscului continuu, mai ales că trebuie luat în 

considerare faptul că promovarea mesajelor de abstinență totală de la consumul de alcool ar putea fi 

ineficiente, ținând cont de tradițiile poporului nostru de a consuma băuturi alcoolice la sărbători 

religioase sau oficiale, la zile de naștere sau alte ocazii.  

           Managementul stilului de viață sănătos impune îmbunătățirea sănătății elevilor prin 

corectarea obiceiurilor și comportamentelor legate de sănătate, focusarea pe ajutorarea elevilor să 

dezvolte un angajament și o atitudine pozitivă față de un trai activ și sănătos pe parcursul întregii 

vieți și să dezvolte capacitatea de a trăi o viață productivă, satisfăcătoare, promovarea unui trai 
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sănătos și activ, prin dezvoltarea aptitudinilor fizice, personale și profesionale implicarea acestora 

într-o diversitate de activități care promovează dezvoltarea aptitudinilor de viață, a competențelor 

personale și mișcarea (fitness), care în final să ducă la dezvoltarea multilaterală a personalităţii şi la 

integrarea socială a celor educaţi.  

           Managementul stilului de viață sănătos se poate realiza printr-o varietate de moduri: 

individual și în cooperare, independent și cu sprijinul profesorilor, sau prin studiul exemplelor 

urmate de practică, în funcție de așteptările și nevoile de învățare ale elevilor. 
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ALIMENTELE ŞI IMPORTANŢA LOR 

 

Prof. Ciurescu Mariana Cristina 

Centrul  Şcolar de Educaţie Incluzivă ”Sfânta Filofteia” Ştefăneşti, jud. Argeş 

 

Organismele vii, plante şi animale, ne furnizează hrana zilnică fără de care nici o persoană 

nu ar putea trăi! În alimentele pe care le consumăm se găsesc substanţe hrănitoare. Aceste substanţe 

pot fi organice sau anorganice. Substanţele anorganice sunt apa şi sărurile minerale, iar glucidele, 

lipidele şi proteinele sunt substanţe organice. Indiferent de zona geografică şi de mâncărurile 

specifice acelei zone, aceste substanţe nu pot lipsi din hrana omului. 

Apa in organismul uman 

Nu încape nicio îndoială că dintre toate substanţele care intră în corpul omenesc şi în cel al 

animalelor, apa stă pe primul loc în ceea ce priveşte cantitatea. Fiziologul Claude Bernard este 

primul care a încercat, încă din secolul trecut să calculeze proporţia de apă din organismul uman.  

Cum a procedat ? El a cântărit mumiile egiptene - care erau complet dezhidratate. Apoi a comparat 

greutatea acestor mumii cu greutatea unor oameni vii de aceeaşi înălţime şi cu trăsături fizice cât 

mai asemănătoare mumiilor respective. Prin acest procedeu, el a determinat că apa are o proporţie de 

90% în organismul uman. Cifra este prea ridicată. Acest lucru se explică pentru că uscarea 

prelungită a mumiilor a dus şi la pierderea unor substanţe solide din corpul lor alături de apă. 

Ulterior s-au făcut cercetări mai precise, care au arătat nu numai câtă apă este în organismul  

uman, dar şi chiar câtă apă conţin ţesuturile din care este alcătuit. În medie, un om care cântăreşte 65 

de kilograme; poate fi sigur că aproximativ 41 de kilograme ( 63-70% ) din organismul său este apă. 

Această proporţie este valabilă şi pentru alte animale: câine, pisică, iepure, în general animalele cu 

sânge cald au aceeaşi proporţie de apă în organism ca şi omul şi, mai mult, au aceeaşi proporţie de 

apă în ţesuturi ca şi omul. 

Rolul apei în organism 

Apa reprezintă un excelent dizolvant pentu multe substanţe şi este mediul în care se 

desfăşoară cele mai multe reacţii chimice legate de metabolismul substanţelor şi deci de viaţă. Rolul 

apei în organismul uman este foarte mare. Chimiştii ştiu foarte bine ce se întâmplă când vor ca două 

substanţe să reacţioneze între ele. De exemplu, din carbonatul de sodiu şi sulfatul de cupru (piatra 

vânătă) va rezulta carbonat de cupru şi sulfat de sodiu. Dacă se amestecă cele două pulberi, pur şi 
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simplu această reacţie nu va avea loc. Este nevoie ca substanţele să fie dizolvate în prealabil în apă 

pentru ca reacţia să aibă loc. 

În organismul uman au loc numeroase reacţii chimice care dau naştere la căldură, energie şi 

la metabolismul necesar vieţii. Apa are şi proprietatea de a acumula şi de a degaja căldură prin 

evaporare. Aceste însuşiri ale apei au un rol foarte important în fiziologia termoreglării. La 

temperaturile ridicate ale verii organismul uman primeşte mult mai multă căldură decât are nevoie. 

Dacă această căldură nu s-ar elimina, organismul ar avea mult de suferit. Din fericire, organismul 

dispune de o serie de mijloace de eliminare a căldurii. Schimbarea apei din stare lichidă în stare 

gazoasă presupune o pierdere de căldură de la corpul unde se află apa. În corpul omenesc fiecare 

gram de apă evaporat de pe suprafaţa pielii (transpiraţie) la temperatura camerei înlesneşte pierderea 

a 580 de calorii mici. 

Introducerea şi eliminarea apei din organism 

Apa este introdusă în organism sub formă de băuturi împreună cu alte alimente. Într-adevăr, 

în afară de apa pe care o bem, o cantitate de apă se formează în organism prin oxidarea diferitelor 

alimente. 

Multă lume consideră că dacă mănâncă o pâine, o friptură, o prăjitură sau o legumă nu 

introduc în organism nicio picătură de apă. Acest lucru este greşit. S-a constatat că prin completa 

oxidare a 100 grame de grăsime se formează 107 grame de apă, din 100 grame de amidon se 

formează 55 de grame de apă, din 100 grame de albumină se formează 41 grame de apă. Dintr-un alt 

punct de vedere alimentele conţin o însemnată cantitate de apă împreună cu alte substanţe 

hrănitoare. De regulă fructele şi vegetalele conţin peste 90% apă, iar alimentele pe care le numim 

uscate (pâinea, carnea) conţin între 60 şi 85% apă. Orice aliment pe care l-am considera conţine o 

cantitate apreciabilă de apă, în afara cantităţii de apă care se formează prin oxidarea alimentului 

respectiv. 

Apa luată din stomac şi din intestine este transportată de sânge în tot organismul şi este 

reţinută de ţesuturi. Rezerva de apă a organismului o constituie în special muşchii şi pielea, datorită 

volumului lor. Pe lângă acestea 2, şi celelalte organe şi părţi ale copului omenesc au în compoziţia 

lor o cantitate însemnată de apă (ficatul, creierul , plasma sanguină, celulele,  plâmânii) . 

În mod normal organismul uman are nevoie zilnic de 2 litri şi jumătate de apă, dar uneori 

această nevoie poate să se ridice până la zeci de litri de apă. Întrebarea este de ce e nevoie să 

“schimbăm apa” ? Este limpede că dacă eliminăm apa trebuie să o şi punem înapoi. Dar de ce să o 

eliminăm ?  
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Apa se elimină din organism în primul rând prin rinichi (1 litru şi jumate pe zi). De fapt, 

pierderea aceasta variază între 0,6 - 2 litri pe zi. În unele cazuri se pot atinge valori foarte mari. 

Astfel, în boli cum ar fi diabetul pot fi eliminate cantităţi uriaşe de urină ( 8 - 10 litri pe zi ). 

Rinichii au un rol foarte important: ei extrag din sânge toate substanţele nefolositoare sau 

dăunătoare organismului, pe care acesta le-a adunat din ţesututri şi organe. Pentru a arunca afară 

aceste substanţe este neapărat nevoie de apă, în care aceste substanţe sunt dizolvate. Restul apei se 

elimină prin plămâni, sub formă de vapori (~400 cm2) , prin intestine (100 - 200 cm2) şi prin piele 

(500 cm2) . 

O mare parte din apă se pierde prin plămâni. La câini, care sunt lipsiţi de glande sudoripare, 

evaporarea apei se produce prin gură, prin plămâni şi prin căile respiratorii. Această pierdere a apei 

este mărită prin gâfâire. În acest fel câinele reuseşte să facă vara la marea cantitate de căldură. 

În respiraţia accelerată la om, în timpul muncii sau altor eforturi fizice, cantitatea de apă care 

se elimina prin plămâni creşte. Oamenii care muncesc în condiţii de temperatură ridicate pot pierde 

până la 6-10 litri de apă. 

Starea şi reglarea metabolismului apei 

Mulţi oameni şi-au pus întrebarea de ce le este sete? Setea este semnalul lipsei de apă în 

organism. Celulele din diferite ţesuturi ajung la un moment dat să nu mai aibă destulă apă. Acest 

lucru se întâmplă mai ales vara. Celelele anunţă creierul despre lipsa apei. La nivel cerebral 

informaţia este prelucrată şi se formează senzaţia de sete, care ne obligă să bem apă. 

Cât timp poate să trăiască o vieţuitoare fără apă ? Aceasta variză mult de la o specie la alta. 

Unele specii, cum sunt molii sau şerpii au o rezistenţă foarte mare la lipsa apei. La fel şi cămilele au 

o rezistenţă bună la deshidratare. Însă majoritatea animalelor nu pot suferi lipsa îndelungată a apei. 

Oamenii pierduţi în deşert fără apă, supravieţuiesc cel mult 3 zile. 

Metabolismul apei este influenţat de multe glande cu secreţie internă (tiroida, glandele  

suprarenale, glandele genitale, pancreasul, ficatul), dar organul cel mai important care reglează 

metabolismul apei este hipofiza (o glandă ce se situează sub creier). Hormonul lobului posterior al 

hipofizei - pituitrina - provoacă o diuree puternică (creşterea cantităţii de urină). Scoarţa creierului 

are un rol foarte important în reglerea introducerii, folosirii şi eliminării apei din orgnism. Ca organ 

coordonator scoarţa creierului intervine în toate aceste procese. Astfel viaţa devine indisolubil legată 

de apă. 

Sărurile minerale 

-de calciu, sodium, fosfor, potasiu, fier, magneziu - sunt prezente în numeroase alimente. Sodiul, de 

exmplu, se găseşte în sarea de bucătărie (clorura de sodiu), calciul şi fosforul atât de necesar 
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creşterii oaselor se găsesc în lapte, brânzeturi, peşte, iar fierul necesar sângelui în carne, splină, 

spanac, pătrunjel etc. 

 Pierderile de săruri minerale - de exemplu, pierderea de fier la fiecare menstruaţie - trebuie 

refăcute printr-o alimentaţie adecvată! 

Glucidele (zaharurile) se găsesc, sub diferite forme, în numeroase alimente, îndeosebi în 

fructe, legume şi cereale. 

a) Glucoza se află în numeroase fructe (mai ales în struguri) şi în miere. 

b) Zaharoza (zahărul obişnuit) se extrage din sfecla şi trestia de zahăr. 

Consumarea excesivă de alimente bogate în zahăr duce la diabet. 

Lipidele (grăsimile) aflate în ulei, unt, slănină, alone, nuci etc., sunt tot substanţe energetice, 

deoarece şi ele furnizează, prin oxidare, o parte din energia organismului.  

Proteinele sunt substanţele de bază ale organismului, deoarece toate celulele sunt construite 

din proteine. Din aceasta cauză, sunt considerate substanţe plastice. Ele asigură creşterea şi 

întreţinerea organismului. Albuşul de ou este, de exemplu, bogat în proteine. Cantităţi însemnate se 

găsesc şi în lapte, făina de grâu, carne, peşte. 

Vitaminele sunt şi ele absolut necesare pentru organism, deoarece înlesnesc reacţiile chimice 

din celule, adică au un rol catalizator. Absenţa unor vitamine (avitaminoza) duce la tulburări grave 

ale funcţiilor organismului. 

 O alimentaţie completă nu este posibilă fără vitamine. 
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APA - SUBSTANŢĂ A VIEŢII 

Prof.  Cozma Iuliana  

Şcoala Gimnazială nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

 

Apa este un compus esenţial pentru toate organismele Terrei. Fără această substanţă 

fundamentală, cu o structură deosebit de simplă, viaţa nu poate exista. 

  Pentru microorganisme, plante, animale şi om, apa este nu numai un nutrient esenţial, ci şi 

un aliment în sine. Pe lângă rolul nutritiv şi trofic, apa se implică în dizolvarea electroliţilor 

(ioni de sodiu, potasiu şi clor) şi în realizarea echilibrului acido-bazic, care reprezintă procese vitale, 

strict dependente de prezenţa ei (lipsa sau insuficienţa apei conduce la grave perturbări, care pun 

viaţa în pericol). Prin implicarea directă în cadrul proceselor de biodegradare, apa îşi completează 

virtuţile, prin faptul că ajută organismul să neutralizeze şi să se debaraseze de toxine, precum şi de 

alte substanţe atipice (rol depurativ). 

  Mai mult de 60% din organismul unui adult este constituit din apă, lichid ce joacă un rol 

fundamental în toate procesele ce au loc în corpul nostru. Din acest motiv, nu este indiferent în ce 

condiţii ne asigurăm hidratarea. 

   Ca şi în cazul unei alimentaţii echilibrate (în fond şi apa este un aliment), orice om care 

doreşte să ducă o viaţă sănătoasă, trebuie să caute răspunsuri cât mai adecvate la cele trei întrebări, 

şi anume la: cât, ce şi cum bem? 

Necesarul de apă (cât bem?) 

   O anumită parte din apa din corp provine din transformările chimice care se petrec în 

organism, pe baza altor compuşi (glucide, proteine, lipide etc.). Această sursă secundară de lichide, 

poate asigura cel mult 20%  din necesarul de apă de care corpul are nevoie. O altă parte de apă 

pătrunde în organism odată cu alimentele (majoritatea alimentelor conţin apă). Apa din alimente 

poate asigura aproximativ 30% din necesarul  de lichide. Pentru a acoperi toate trebuinţele hidrice 

ale organismului, este necesar să-i asigurăm acestuia, mai bine de jumătate din necesar, direct din 

lichidele pe care le consumăm. 

  Necesarul total de apă variază în funcţie de climă, condiţia fizică, efort, particularităţile 

individuale, fiind cuprins între 2,5 şi 6,5 litri. Mai mult de 50% din acest volum, trebuie asigurat din 
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lichide pe care le consumăm. În cazul oricărei persoane (excluzând copiii foarte mici şi bolnavii care 

suferă de anumite afecţiuni), un aport de lichide de sub 1,5 litri zilnic, este insuficient. Din acest 

motiv, majoritatea nutriţioniştilor şi a medicilor recomandă consumul a cel puţin 2 litri de apă zilnic. 

   Carenţa hidrică exogenă conduce întotdeauna, după cum este firesc, la deshidratare. De 

multe ori însă, prin creşterea volumului apei interstiţiale ca o consecinţă a permeabilităţii excesive 

a vaselor capilare, deshidratarea este mascată de apariţia edemului. Persoanele aflate în această 

situaţie îşi creează de cele mai multe ori un adevărat cerc vicios. Deşi apa le lipseşte, ele nu mai 

consumă lichide pentru că acestea se reţin în organism. Prin revenirea la un regim hidric adecvat, 

această problemă se rezolvă de la sine, de cele mai multe ori. Se cere însă, multă răbdare, căci 

reechilibrarea bilanţului hidric se realizează încet şi treptat. 

   Ca şi în cazul hranei, instinctul omului de a bea apă s-a diminuat considerabil, simţul setei 

fiind înlocuit cu plăcerea sau neplăcerea de a bea diverse lichide (nu este natural să fim pofticioşi 

sau capricioşi în faţa setei, căci, instinctual, ar trebui să acoperim o necesitate a organismului). Din 

acest motiv, omul este nevoit de multe ori să apeleze la voinţă în scopul propriei hidratări optime. 

Însă, după un anumit timp, o hidratare corectă dirijată de voinţă, trezeşte cu siguranţă în oricine, 

adevăratul instinct al setei, astfel încât, consumul de apă va fi dictat de necesităţi.  

   În abordări extrem de simplificate şi superficiale, există voci care consideră că a bea doi litri 

de apă sau de alte lichide sănătoase, nu se constituie într-o necesitate, fiind vorba doar de “un mit“. 

Teoria lor se bazează pe faptul că hormonul antidiuretic, numit şi vasopresină (hormon secretat de 

hiptolamus şi depozitat de hipofiză) este capabil să controleze urinarea şi concentraţia urinei, un 

aport mai mare de lichide conducând doar la o eliminare mai voluminoasă, dar în concentraţie 

diluată, a lichidului acumulat în vezică. Dintre motivele care fac insuficientă argumentaţia cu privire 

la consumului de apă “după chef”, amintim: 

   - acea urină urât mirositoare şi intens colorată care se elimină de către cei care consumă 

puţine lichide, tocmai prin hiperconcentraţia sa în toxine şi germeni este periculoasă, mai cu seamă 

că stagnarea ei în organism este îndelungată (prin consumul corespunzător de lichide, evacuarea 

acestor substanţe dăunătoare este continuă); 

   - a consuma puţine lichide este similar cu a spăla rufe murdare într-o singură apă, pe 

principiul că o unică cantitate de lichid se concentrează destul de mult în murdărie, spălarea în mai 

multe ape, neavând alt efect, decât diluarea acesteia; 

   -  neevacuarea fluentă a lichidelor din corp, conduce la formarea unor condiţii ideale pentru 

precipitarea sărurilor, astfel instalându-se litiazele aparatului excretor; 
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  - apa din organism, împreună cu toxinele, nu se elimină doar prin rinichi, ci şi prin piele şi 

prin plămâni, ultimele două căi fiind şi ele hiperconcentrate în reziduri la cei care consumă puţină 

apă, lucru uşor depistabil prin mirosul “greu” al aerului expirat, precum şi al transpiraţiei fetide; 

   - consumul limitat de lichide conduce la retenţie hidrică, tocmai prin activitatea 

vasopresinei; 

   - economia de apă, la cei care nu consumă lichide suficiente, induce constipaţia şi chiar 

intoxică corpul, prin faptul că organismul, prin diferite mecanisme, recuperează apa de la nivelul 

intestinului gros (colon); 

   - o hidratare insuficientă, conduce la acumularea în exces a secreţiilor bronşice, instalându-

se mai uşor infecţiile pulmonare şi tusea, uneori persistent; 

   - deoarece omul modern şi-a pierdut în bună parte instinctul setei, la multe persoane apare 

senzaţia de foame ca răspuns la deshidratare, consumând mai multe alimente, implicit mai 

multe calorii (cei doi centri, al foamei şi al setei, se află alăturaţi în creier, putând produce reacţii 

similare). 

  Surse de apă (ce bem?) 

   Corpul omului conţine mai bine de 70% apă, motiv suficient  pentru a susţine că  suntem 

mai degrabă ceea ce bem decât ceea ce mâncăm. După cum se ştie, nu toate lichidele sunt sănătoase 

pentru om. Apa ca solvent universal, dizolvă nenumărate substanţe care pot ajunge, odată cu 

lichidele ingerate, în corp. Dintre aceşti compuşi, unii sunt benefici organismului, în timp ce alţii se 

pot dovedi dăunători. De aceea, contează foarte mult ceea ce bem. 

   Sursele cele mai sănătoase de apă sunt cele subterane (fântâni, izvoare), dacă, bineînţeles, ele 

nu provin din zone poluate. Apa subterană poluată este cu mult mai periculoasă decât apa din 

reţelele publice urbane. Subliniem faptul că “încărcătura” benefică acestor surse scade treptat după 

ajungerea lor “la lumină”. De aceea, pe cât posibil, este bine să profităm de apele subterane la faţa 

locului, măcar pentru câteva zile, mai ales dacă este vorba de apele minerale curative. 

   Apa potabilă din reţelele publice trebuie să îndeplinească anumite bareme (să fie limpede, să 

nu conţină germeni patogeni sau substanţe toxice etc.) pentru a nu pune în pericol sănătatea 

populaţiei.  Din acest motiv, ea este filtrată şi tratată cu diverşi compuşi. Deşi apa “de robinet” este 

sigură (nu produce boli infecţioase şi nu este, cel puţin în mod direct, toxică), din cauza 

tratamentelor la care a fost supusă, îşi pierde proprietăţile naturale. Există numeroase metode şi 

instalaţii de corectare a însuşirilor apei urbane, mai mult sau mai puţin eficiente. Cel mai simplu este 

ca apa potabilă “de reţea” să fie înlocuită cu apa minerală plată sau să se utilizeze sub formă 
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de infuzie, decoct, sau, mai bine, ca macerat la cald pe baia de apă, cu sau fără plante medicinale. O 

foarte bună alternativă de hidratare o reprezintă ceaiurile alimentare. 

   Nu numai lichidele propriu-zise reprezintă o sursă optimă de hidratare. O bună parte din 

necesarul de apă se poate obţine din fructe şi din legume. Aceste vegetale deosebit de sănătoase, în 

stare proaspătă, conţin între 85% şi 95% apă. Consumate ca atare sau sub formă 

de suc, vegetalele pot aduce un aport important de apă, dar şi de alţi compuşi 

ca: vitamine, minerale, enzime şi glucide sănătoase. Niciun suc care nu se consumă imediat după 

stoarcerea organelor vegetale proaspete nu este un lichid natural, deoarece se oxidează repede şi îşi 

pierde, într-un timp foarte scurt, enzimele. Procesele de oxidare şi de alterare pot fi stopate doar 

recurgându-se la substanţe chimice de sinteză, multe dintre ele periculoase pentru organism. O 

metodă de păstrare a sucurilor de fructe constă în transformarea acestora în siropuri, dar şi aşa se 

pierd  elemente preţioase. 

   În ceea ce priveşte alte surse de lichide (băuturi răcoritoare industriale, băuturi alcoolice, 

cafea etc.) omul care urmăreşte să fie sănătos trebuie să dea dovadă de cumpătare. 

Hidratarea adecvată a organismului (cum bem?) 

   Asigurarea necesarului de apă, dacă se face hazardant, organismul poate resimţi şocuri, 

uneori puternice. De exemplu, dacă omul pierde 10% din cantitatea de apă din corpul său, într-un 

interval relativ scurt de timp (caniculă, transpiraţie excesivă, diaree) se întrerupe formarea urinei (G. 

Neamţu). O rehidratare întârziată, nu reface întotdeauna şi imediat buna funcţionare a rinichilor. 

Literatura de specialitate consemnează cazuri grave şi în celălalt sens. Ingerarea unei cantităţi mari 

de lichide într-un interval scurt de timp poate produce şocuri renale sau circulatorii, care pot pune, 

uneori, viaţa în pericol. 

   Este indicat să se bea un pahar de apă sau de ceai, din două în două ore, fără grabă, cu 

înghiţituri mici. Acest procedeu, aplicat câteva săptămâni, trezeşte în omul modern un instinct 

pierdut, ori denaturat, şi anume setea naturală. Satisfacerea acestei necesităţi biologice rezolvă de la 

sine dezordinile apărute în bilanţul hidric. Din punct de vedere biologic, setea nu poate fi asociată cu 

vreo poftă. Nu ne este sete de ceva anume, ci ne este pur şi simplu sete. Setea este inodoră şi 

insipidă ca şi apa. 

   Atunci când corpul pierde multă apă, hidratarea trebuie să fie mai intensă, dar este indicat 

să se realizeze treptat şi uniform. În cazurile grave de deshidratare, este necesar să se recurgă la 

refacerea bilanţului hidric şi al celui mineral pe cale intarvenoasă, în unităţi spitaliceşti. 

  Cercetările efectuate pe militarii aflaţi în condiţii extreme (caniculă, marş forţat) au arătat că 

ei se refac mult mai bine şi mai repede atunci când beau apă uşor sărată. Deşi pare paradoxal, acest 

http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_tratamente_naturiste_fitoterapia.html#infuzia
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_tratamente_naturiste_fitoterapia.html#decoctul
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_tratamente_naturiste_fitoterapia.html#maceratul_la_cald
http://www.bioterapi.ro/vegetale/index_vegetale_plante_medicinale.html
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_tratamente_naturiste_fitoterapia_ceaiuri.html#ceaiurile_alimentare
http://www.bioterapi.ro/vegetale/index_vegetale_fructe.html
http://www.bioterapi.ro/vegetale/index_vegetale_legume_si_zarzavaturi.html
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_diete_preparate_dietetice_sucuri_din_fructe_din_legume_si_din_alte_plante_verzi.html
http://www.bioterapi.ro/vegetale/index_vegetale.html
http://www.bioterapi.ro/compusi_bio/index_compusi_bio_vitamine.html
http://www.bioterapi.ro/compusi_bio/index_compusi_bio_minerale.html
http://www.bioterapi.ro/compusi_bio/index_compusi_bio_enzime.html
http://www.bioterapi.ro/compusi_bio/index_compusi_bio_glucide.html
http://www.bioterapi.ro/compusi_bio/index_compusi_bio_enzime.html
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_tratamente_naturiste_fitoterapia.html#siropul
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_alimentarBauturi_racoritoare.html
http://www.bioterapi.ro/despre_noi/index_despre_noi1_bibliografia_siteului.html#neamtu_g_biochimie_alimentara
http://www.bioterapi.ro/despre_noi/index_despre_noi1_bibliografia_siteului.html#neamtu_g_biochimie_alimentara
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_tratamente_naturiste_fitoterapia_ceaiuri.html
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lucru este pe deplin justificat prin faptul că o transpiraţie intensă conduce la mari pierderi de sodiu. 

La omul sănătos, care depune un efort fizic susţinut sau care este supus unei călduri excesive (în alte 

cazuri sarea de bucătărie este dăunătoare), apa la care se pune puţină sare (1-2 linguriţe la un litru), 

reechilibrează eficient organismul (vezi sarea în administrare internă). 

   Nu este sănătos să se consume lichide înaintea meselor, în timpul acestora sau imediat după 

ele, căci are loc o diluţie a sucului gastric cu consecinţe nefavorabile asupra digestiei şi 

metabolismului. Folosirea “metodei” de slăbit care constă din consumul de apă în timpul mesei, în 

scopul umplerii stomacului cu alimente saturate în lichidele îmbibate în acestea, crescându-le astfel 

volumul şi conferind senzaţia de saţietate, este complet nesănătoasă, întoarsă împotriva biochimiei 

gastrice. 

   Un obicei greşit, din păcate destul de frecvent întâlnit, este acela de a consuma lichide reci în 

scopul cheltuirii surplusului de calorii (organismul consumă energie pentru a readuce corpul la 

temperatura normală, după ce acesta a fost răcit prin ingerarea de lichide reci). Această practică 

aduce mai multe deservicii decât beneficii. Lichidele reci (inclusiv îngheţata) produc mucus la nivel 

gastric, pulmonar, rino-faringian. Ele, de asemenea, scad rata metabolică, slăbesc imunitatea şi au 

efect vasoconstrictiv. Lichidele şi alimentele reci nu sunt indicate nici pe vreme caldă, iar efectul 

răcoritor al acestora este discutabil. Se cunoaşte faptul că în ţările cu climat călduros, în mod 

tradiţional se consumă lichide fierbinţi. Ele ajută mai bine la adaptarea la temperaturi înalte şi 

favorizează transpiraţia, fenomen ce răceşte în mod natural organismul şi care consumă, în mod 

natural, multă energie (arde calorii). 

 

Bibliografie: 
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ARTA DE A MÂNCA SĂNĂTOS 

 Prof. Dănilă Gabriela-Cristina 

Colegiul Tehnic “Radu Negru” Galaţi, jud. Galaţi 

 

 Motto: “Hrana corespunzătoare este adevăratul tău medicament” ( Hipocrate ). 

             Despre conceptul de viaţă sănătoasă citim oriunde, auzim la radio şi televizor, iar reclamele 

foarte mari care îl promovează pot fi văzute pretutindeni. Cu toate acestea, există şi sceptici, care au 

dubii cu privire la acest stil de alimentaţie şi de aici s-au născut şi miturile care înconjoară acest 

concept, benefic pentru orice organism. Mulţi cred că o alimentaţie sănătoasă înseamnă o anumită 

dietă şi atunci gândul că le este interzis ceva îi sperie.              

            Prima şi cea mai mare temere a celor care vor să îşi schimbe stilul alimentar este că, dacă 

adoptă metoda sănătoasă, vor fi toată viaţa la dietă. Trebuie să ştim că stilul de viaţă sănătos nu 

presupune un regim alimentar, ci constă în alegerile alimentare făcute în funcţie de preferinţe. Doar 

că ele pot fi combinate şi consumate atunci când trebuie, după sfatul unui nutriţionist, pentru a fi 

energic şi tonic în fiecare zi. 

             Alimentaţia omului reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali ai construcţiei sale.  

Sănătatea şi echilibrul fiecăruia se află în corelaţie directă cu hrana. Deprinderea unei alimentaţii 

adecvate aduce, împreună cu alte elemente corecte de comportament, o viaţă sănătoasă. În ceea ce 

priveşte actul hrănirii, nu este important doar ce mâncăm, ci şi cât, când şi cum ne alimentăm.  După 

cum se ştie, nu numai hrana nesănătoasă dăunează corpului uman, ci şi un mod de hrănire 

necorespunzător, derivat din deprinderea unui comportament alimentar greşit.  

            Sănătatea nu trebuie să devină importantă pentru noi doar atunci când lipseşte, ci să fie o 

constantă a vieţii noastre. Vechea zicală conform căreia: “Suntem ceea ce mâncăm” este în mare 

parte adevărată. Corpul omenesc este alcătuit din celule aranjate ca şi cărămizile într-o construcţie. 

Celulele au nevoie de substanţe nutritive pentru a creşte şi a se înmulţi, iar aceste substanţe sunt 

preluate din mâncare. 

             Alimentele pe care le consumăm conţin diverse substanţe nutritive, fiecare îndeplinind 

anumite funcţii în organism. Unele construiesc şi repară ţesuturi – care sunt componentele 

organismelor noastre, cum ar fi oasele, muşchii, pielea, părul, dinţii si unghiile. Altele furnizează 

energie sau elimină toxinele care, dacă nu ar fi eliminate, ar fi  un pericol pentru organism. Deci este 
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important să consumăm o varietate de alimente care împreună să conţină cantitatea potrivită din 

fiecare substanţă nutritivă. Dacă un aliment este consumat în exces, iar altul nu este consumat 

îndeajuns, unele funcţii ale corpului vor fi afectate, reflectându-se în starea generală a sănătăţii.  

              Problema în stabilirea alimentaţiei echilibrate, este că, deşi se poate fixa un model de bază, 

aceasta trebuie întotdeauna să fie adaptată nevoilor fiecărui individ în parte. Vârsta, modul de viaţă, 

chiar şi clima, pot influenţa echilibrul de substanţe nutritive necesare fiecărei persoane în orice 

moment. Foarte important însă este să consumăm întotdeauna alimente bune, bogate în substanţe 

nutritive, pentru a rămâne sănătoşi, mai ales în timpul adolescenţei, când organismul este în curs de 

creştere şi dezvoltare. 

            Alimentaţia este unul dintre cei mai esenţiali factori care influenţează starea de sănătate, atât 

în bine, cât şi în rău, fiind cauza principală a numeroase boli, de la afecţiuni cardiovasculare şi 

cerebrovasculare, la diabet, obezitate, hipertensiune arterială, diferite tipuri de cancer si boli 

hepatice. Inclusiv Declaraţia Politică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (septembrie 2011) trage un 

semnal de alarmă asupra faptului că “alimentaţia nesănătoasă, bogată în grăsimi saturate, sare şi 

dulciuri provoacă anual moartea a 14 milioane de oameni la nivel global”. 

             Trebuie să ne impunem o alimentaţie corectă şi raţională, fără constrângeri, dar şi fără 

abuzuri. Hrana noastră, adică mâncarea şi băuturile pe care le consumăm de câteva ori pe zi, e bine 

să fie echilibrată: nici excesivă, nici săracă în substanţe nutritive. 

            Pentru a creşte armonios şi a avea un trup suplu, puternic, frumos, trebuie să consumăm 

alimente variate câte puţin din fiecare. Dacă măncăm după instinctul nesăţios al poftei şi consumăm, 

de pildă, multe ciocolate, prăjituri sau îngheţate, s-ar putea ca, mai târziu, să regretăm amarnic. Dacă 

alegem mâncărurile şi preparatele grase, pâinea, pastele făinoase, smântâna, untul, frişca, trebuie să 

fim atenţi! Consumate în cantităţi mari, aceste alimente tentante (cui nu-i plac?) pot provoca, mai 

apoi deteriorarea stării de sănătate. Cum? Întâi ne putem îngrăşa şi, ca urmare, e posibil să 

contactăm boli cardiovasculare, creşterea nivelului de colesterol şi mărirea trigliceridelor. Astfel, 

încă din copilărie trebuie să învăţăm, să ne impunem prin voinţă şi să respectăm adoptarea unui stil 

nutriţional raţional pentru a fi zvelt, armonios construit, plăcut în relaţiile cu cei din jur. 

             Corpul nostru are nevoie, pentru a creşte şi căpăta energia necesară muncii, învăţăturii, de 

alimente diverse, de substanţe nutritive, dar în cantităţi potrivite. Se recomandă, de către medicii 

nutriţionişti, câteva mese echilibrate, în care alimentele diferite se completează în meniul zilnic. 

Substanţele de bază din mâncare, absorbite de intestin, sunt: proteinele, glucidele, lipidele, iar pe 

acestea trebuie să le cunoaştem încă de timpuriu.  
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             Proteinele  sunt cele care construiesc trupul nostru, găsindu-se în muşchi, oase, piele, creier, 

ficat, inimă. Noi le luăm din alimentele de origine vegetală (fasole, mazăre, nuci, cereale, soia). Şi 

totuşi, nu trebuie să exagerăm consumul de proteine, ele trebuind să totalizeze doar 20% din 

alimentaţia noastră zilnică. Un elev, aflat în creştere, are nevoie numai de 100 g de proteine pe zi. 

             Glucidele, adică substanţele dulci, sunt o sursă importantă de energie pentru copil şi 

adolescent, dar nici aici nu trebuie să exagerăm. Fiecare tânăr ştie asta! Să luăm glucidele mai puţin 

din dulciuri (ciocolate, îngheţate) şi mai mult din fructele şi legumele proaspete, din cereale sau 

lapte. Nu trebuie să uităm că există glucide şi în alimentele care n-au gust dulce, cum ar fi pâinea şi 

cartofii; însă şi acestea îngraşă. 

            Lipidele se găsesc mai ales în grăsimi. Cu excepţia legumelor şi fructelor, toate produsele 

alimentare conţin grăsimi, mai mult sau mai puţin. Grăsimile (lipidele) se găsesc din belşug în: 

carnea de porc, în peştele gras (somn, crap, somon), în unt, smântână, brânzeturi grase, laptele 

natural. Sunt mai degrabă preferate şi sănătoase grăsimile din produsele vegetale (nuci, arahide, 

uleiuri, mai ales uleiul de măsline). Dacă nu le putem evita, măcar să le consumăm în cantităţi 

moderate ( doar 20% din alimentaţia zilnică). 

             Vitaminele sunt substanţe esenţiale pentru creştere şi menţinerea stării de sănătate a 

tânărului. Se ştie că, în lipsa acestora, o persoană n-ar putea supravieţui decât câteva luni. De altfel, 

chiar cuvântul vitamine provine de la cuvântul latinesc “vita”, care înseamnă viaţă. Cele mai multe 

se află în verdeţuri, legume, fructe. În general, se cunosc peste 20 de vitamine, cele mai cunoscute 

fiind vitaminele A, B, C, D, K. 

              În ceea ce priveşte carbohidraţii, aceştia reprezintă o sursă de energie furnizată de mâncare. 

Există două tipuri de carbohidraţi degradabili – amidonul şi zahărul – care se găsesc în aproape toate 

alimentele naturale, cum ar fi cerealele, fructele, legumele, laptele. Astfel, carbohidraţii formează 

probabil cea mai mare parte a unei alimentaţii zilnice. Plantele depozitează amidonul ca pe nişte 

rezerve proprii de hrană, deci seminţele şi cerealele, precum grâul, porumbul sau orezul, mazărea şi 

cartofii, sunt surse bune de amidon. Pâinea şi pastele, alimente bogate în carbohidraţi, sunt produse 

obţinute din cereale. 

            Deşi la bază, ţine de instinct, fiind o necesitate primară, hrănirea în zilele noastre are cu totul 

alte conotaţii decât în trecut. Chiar dacă agricultura nu ar utiliza pesticide şi industria alimentară ar 

renunţa la aditivi (E-uri), alimentaţia tot nu ar fi sănătoasă. Oricât pare de paradoxal, hrănirea poate 

fi mai periculoasă decât hrana în sine. Dacă aruncăm o privire asupra bucătăriei tradiţionale 

româneşti, ajungem uşor la concluzia că, după criteriile la care apelăm azi, mâncarea era pe cât se 

poate de nesănătoasă. De aici se naşte întrebarea: de ce bunicii noştri erau mai sănătoşi, mai ageri, 
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mai rezistenţi şi mai tonici decât noi, în ciuda unei alimentaţii, pe care astăzi o considerăm nocivă?. 

Răspunsul este simplu: mâncarea de odinioară se procura greu, prin efort muscular, deci cu o mare 

cheltuială de energie fizică. 

            Pentru a susţine aspectele prezentate anterior, menţionez că am ales această temă, în urma 

realizării unui proiect educaţional cu tema “Alimentaţia corectă, primul pas către o viaţă lungă şi 

sănătoasă”, desfăşurat în cadrul colegiului nostru în colaborare cu o şcoală postliceală sanitară din 

Galaţi, având ca scop educarea tinerilor şi a adulţilor pentru formarea şi promovarea unui stil de 

viaţă sănătos, prin cultivarea obiceiurilor şi atitudinilor alimentare în rândul acestora. 

             Acest proiect a avut loc în cadrul liceului nostru, cât şi în şcoala postliceală sanitară şi a 

cuprins activităţi variate menite pentru a disemina şi sintetiza mai bine o cantitate de informaţii 

specifice temei. Astfel, elevii noştri au fost încântaţi să realizeze o expoziţie gastronomică intitulată 

“Cel mai sănătos/bio preparat culinar”, sub formă de concurs. A doua activitate a constat în 

aplicarea unui chestionar cu întrebări grilă, prin care s-a urmărit capacitatea de discernământ în 

alegerea tipului de alimentaţie necesar unui stil de viaţă sănătos. La activitatea a treia, denumită 

“Prezentări multimedia”, participanţii şi-au realizat propriile creaţii (prezentări powerpoint) prin 

care au identificat problemele referitoare la temă şi au găsit şi variante de rezolvare a lor, toate 

acestea ajutându-i să înveţe să îşi exprime punctul de vedere, opiniile şi să facă faţă provocărilor în 

mod spontan şi creativ. 

            La ultima activitate „Masă rotundă” , cei prezenţi, într-o atmosferă relaxantă au avut ocazia 

să participe activ la discuţii pro sau contra, generând idei şi soluţii pentru rezolvarea problemelor 

date de tema propusă, cât şi pe teme colaterale privind risipa de hrană, posibilitatea de a promova 

gătitul meselor zilnice, de a conserva corect mâncarea, conştientizând astfel necesitatea analizei 

etichetelor produselor consumate, a modului de depozitare şi a termenului de valabilitate ale 

acestora. 

            În concluzie, toate aceste obiective propuse, precum informarea grupurilor ţintă – elevi, ca 

beneficiari direcţi, părinţi, cadre didactice, invitaţi din cadrul comunităţii locale, ca beneficiari 

indirecţi, asupra nevoilor alimentare ale copilului şi a necesarului zilnic recomandat, au urmărit  

însuşirea  unor  noţiuni de nutriţie utile ce vor putea fi utilizate în adoptarea unui comportament 

optim şi a unei atitudini alimentare sănătoase. Astfel, în urma acestor activităţi desfăşurate, elevii 

noştri au înţeles că modul în care percepem alimentaţia şi alegerile pe care le facem zi de zi au un 

impact semnificativ asupra sănătăţii şi stării noastre de bine, că alimentaţia corectă şi sănătoasă nu 

trebuie să fie ocazională, ci trebuie să fie integrată într-un stil de viaţă care va asigura starea 

generală de sănătate, echilibrul  şi longevitatea. 
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             Am să închei cu un citat, aparţinând tot lui Hipocrate, “Alimentele voastre să vă fie leacuri, 

iar leacurile voastre alimente”. 
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EDUCAŢIA, ALIMENTAŢIA ŞI MIŞCAREA – 

FACTORI IMPORTANŢI ÎN DEZVOLTAREA ELEVILOR 

 

Prof. Diaconescu Mirela 

Şcoala Gimnazială “Episcop Dionisie Romano” Buzău, jud.Buzău 

 

Motto: “Educaţia este cea mai mare problemă şi cea mai grea care s-a putut da spre rezolvare 

omului” - Imanuel Kant.   

 

Prin educaţie se urmăreşte formarea unei personalităţi în concordanţă cu cerinţele obiective 

ale societăţii, dar şi ale individului. Ca orice fenomen social, educaţia are în mod implicit un caracter 

istoric. Ea a apărut odată cu societatea, evoluează şi se schimbă în funcţie de transformările ce se 

petrec în cadrul societăţii.  

Educaţia permanentă devine o necesitate a societăţii contemporane, reprezentând un 

principiu teoretic şi acţional care încearcă să ordoneze o realitate specifică secolului nostru. 

Educaţia, ca proces de modelare a personalităţii, realizat în familie, şcoală, societate are ca 

scop pregătirea educatului pentru educaţie. Autoedocaţia evidenţiază faptul că omul – tânărul – 

elevul, nu reprezintă un produs inert al unor forţe externe sau interne. Fiinţa umană, indiferent de 

vârstă, este în mare măsură rezultatul voinţei proprii. Pregătirea pentru educaţie se realizează prin 

întreg procesul educaţional. Începând cu primii ani de viaţă, se pun bazele, prin formarea în familie, 

a unor deprinderi de autoservire, igienico-sanitare, de comportare civilizată, a celor legate de 

activităţile şcolare şi altele. 
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Evoluţia ştiiţifică şi tehnică contemporană, calculatorul şi altele au influenţat profund modul 

nostru de a gândi şi de a trăi, iar progresul tehnic accelerat şi creşterea proceselor economice 

modifică simţitor modul de viaţă şi de muncă al tuturor. În zilele noastre, alături de binefăcătoarele 

daruri oferite de evoluţia tehnicii şi de avantajele unei vieţi civilizate se afirmă şi factori cu 

consecinţe şi influenţe care acţionează negativ asupra sănătăţii, în sensul că îl eliberează pe om, 

tânăr tot mai mult de efortul fizic, dar îl solicită foarte mult din punct de vedere intelectual prin 

suprasolicitare nervoasă. Atât activitatea sedentară, cât şi inactivitatea fizică îndepărtează de sursele 

naturale ale menţinerii sănătăţii, de natură, de mişcare – factori importanţi în dezvoltarea armonioasă 

şi în întreţinerea vieţii. 

Alimentele reprezintă unul din cei mai importanţi factori ai mediului extern care influentează 

sănătatea omului. Ele au particularitatea de a acţiona continuu şi lent asupra omului influenţându-i 

dezvoltarea fizică, psihică şi capacitatea de muncă. Alimentaţia, ca factor important al creşterii, 

dezvoltării şi menţinerii stării de sănătate a copiilor, a devenit astăzi o ştiinţă, cunoscându-se cu 

exactitate cu ce şi cum trebuie să se hrănească aceştia, în funcţie de vârstă şi de natura activităţilor 

zilnice. 

În multe cazuri, părinţii şi în special mamele asociază încă, noţiunea de copil sănătos cu cea 

de copil gras şi frumos. Pentru a-şi vedea copilul gras, unele mame sunt în stare să se abată în fel şi 

chip de la alimentaţia cumpătată pe care ar trebui să o primească copilul în funcţie de vârstă, sex, 

efort fizic şi intelectual solicitat, precum şi de sezon.  

Tabloul succint al factorilor nocivi caracteristici vieţii moderne conduce la concluzia că 

realitatea prezentului şi perspectiva viitorului ne fac să înţelegem tot mai clar că menţinerea stării de 

sănătate, creşterea rezistenţei organismului la îmbolnăviri, dezvoltarea fizică armonioasă au devenit 

cerinţe reale ale vieţii sociale. Copiii şi tinerii sunt supuşi într-o măsură mai mare influenţelor 

negative ale acestor factori. De aceea educaţia începută în familie şi continuată în şcoală devine un 

factor important în dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă a elevilor şi tinerilor.  

În sprijinul acestor cerinţe a apărut, probabil, disciplina “Educaţie pentru sănătate”, din 

păcate doar opţional şi în prea puţine şcoli. Aceasta are menirea să-i facă pe elevi să conştientizeze 

necesitatea cunoaşterii unor elemente minime pentru propria dezvoltare, menţinerea şi întărirea 

sănătăţii. 

Starea de sănătate, dezvoltarea armonioasă, trebuie să fie o permanentă preocupare a oricărui 

om educat, tânăr, adult, vârstnic. Pentru aceasta trebuie cunoscuţi şi evitaţi factorii nocivi. Şi mai 

importantă este cunoaşterea şi cultivarea în comportament a factorilor favorabili sănătăţii, favorabili 

unei dezvoltări armonioase: alimentaţia sănătoasă, mişcarea, exerciţiile fizice, odihna fizică şi 
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intelectuală etc. Pentru o dezvoltare armonioasă, corectă a tinerilor, toţi aceşti factori trebuie să aibă 

o acţiune convergentă, aceeaşi ţintă. 

Rolul mişcării în dezvoltarea elevilor 

În concepţia actuală, mişcarea, educaţia fizică şi sportul căpătă două aspecte fundamentale: 

utilitatea practică şi lupta împotriva oboselii, plăcerea de necontestat a exerciţiilor fizice şi a mişcării 

în aer liber. Obişnuirea treptată a elevilor cu practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi a mişcării, 

înseamnă modelarea, conştientizarea şi participarea activă. Astfel, educaţia fizică capătă un caracter 

proiectiv-formativ, care împreună cu ceilalţi factori educativi urmăresc acelaşi ţel – tineri sănătoşi şi 

frumoşi din punct de vedere fizic şi intelectual. 

Pentru ca elevii să dorească extinderea practicării exerciţiului fizic este necesar ca ei şi 

familiile lor să aibă o concepţie clară privind acest domeniu de activitate, astfel încât să se formeze 

“educaţia sportivă”. Această “educaţie sportivă” presupune formarea unor convingeri şi atitudini 

care să-i îndemne la practicarea sportului prin multiplele sale forme instituţionalizate şi în afara 

acestora. Această activitate cu  profunde implicaţii formative trebuie înţeleasă de către toţi factorii 

educaţionali ca o soluţie care prin conţinutul său realizează dezvoltarea fizică armonioasă, formarea 

echilibrată a elevilor din punct de vedere fizic şi psihic, întărirea stării de sănătate, fortificarea, 

recreerea tinerilor cuprinşi în procesul educaţional. 

Activităţile sportive extraşcolare sunt un important factor al formării personalităţii elevilor. 

Astfel ei se obişnuiesc să-şi exercite responsabilitatea, capătă cunoştinţe, deprinderi şi priceperi de a 

obţine eficienţă în ceea ce fac, dobândesc spirit de cooperare şi o mai mare posibilitate de 

manifestare creatoare. Elevii învaţă să gândescă în acţiune, să ia decizii rapide şi eficiente, devin 

mai hotărâţi, mai perseverenţi în atingerea obiectivelor propuse. Astfel de elevi vor fi mai bine 

pregătiţi pentru activitatea de viitor şi vor putea face faţă problemelor ridicate de civilizaţia şi 

societatea umană. 

Rolul  alimentaţiei, alimentelor în dezvoltarea elevilor 

            Organismele vii, plante şi animale, ne furnizează hrana zilnică fară de care nicio persoană nu 

ar putea trăi! În alimentele pe care le consumăm se găsesc substanţe hrănitoare. Aceste substanţe pot 

fi organice sau anorganice. 

Substanţele anorganice sunt apa şi sărurile minerale, iar glucidele, lipidele şi proteinele sunt 

substanţe organice. Indiferent de zona geografică şi de mâncărurile specifice acelei zone, aceste 

substanţe nu pot lipsi din hrana omului.  

Pentru menţinerea sănătăţii copilulul şi pentru creşterea capacităşii sale de muncă fizică şi 

intelectuală este important ca alimentaţia zilnică, denumită raţie alimentară să cuprindă toate cele 
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trei principii alimentare de bază – proteine, glucide şi lipide, dar şi vitamine, săruri minerale, fibre 

celulozice şi apă în cantităţi suficiente şi într-un anume raport între ele. 

  Din alimentele ce intră zilnic în compoziţia raţiei alimentare organismul reţine şi foloseşte 

numai un anumit procent, restul fiind eliminat. Acest procent din alimente, necesar organismului 

pentru menţinerea vieţii şi capacităţii de muncă poartă denumirea de factor nutritiv sau trofina. În 

măsura în care un aliment este mai bogat în factori nutritivi, în aceeaşi măsură este mai folositor şi 

mai preţios pentru organism. 

Se cunosc în prezent toţi factorii nutritivi de care are nevoie organismul, alimentele care îi 

conţin şi în ce proporţie, compoziţia lor chimică, precum şi cantitatea necesară omului în diferite 

stări fiziologice sau condiţii de mediu. Deoarece niciun aliment nu conţine toţi factorii nutritivi de 

care are nevoie organismul s-a impus ideea necesităţii unei alimentaţii complete şi variate. A mânca 

raţional înseamna a respecta câteva reguli generale de alimentaţie, câteva principii de bază, rod al 

cuceririlor ştiinţifice în etapa actuală. 

O modalitate de a ne hrăni, recomandată de către experţi este piramida alimentelor. Ea este 

concepută în lumina cunoştinţelor ştiinţifice despre rolul substanţelor nutritive, despre necesarul 

acestora în organism, oglindind şi anumite norme alimentare acceptate de societate. Piramida 

alimentară nu reprezintă o dietă severă, de la care nu se pot face abateri. Sarcina piramidei este de a 

facilita o alegere în ceea ce priveşte mâncarea, astfel încât să ne bucurăm de sănătate îndelungată, de 

o bună condiţie fizică, psihică şi intelectuală. 

Cum se citeşte piramida?  

La baza piramidei se află alimentele recomandate în cea mai mare cantitate. Cu cât un 

aliment este mai sus plasat în piramidă, cu atât mai rar trebuie consumat în alimentaţie.  

Piramida alimentară şi principiile unei diete echilibrate trebuie adaptate şi în funcţie de 

caracteristicile personale: sex, vârstă, gradul de poluare al zonei, activitatea fizică derulată, 

constituţie genetică, preferinţe culinare. Cercetările în domeniul nutriţiei sunt în plină dezvoltare şi 

pe măsură ce apar informaţii noi sfaturile în domeniul alimentaţiei se mai schimbă. Elevii trebuie să 

cunoască rolul tuturor substanţelor pe care le conţin alimentele, efectele lipsei-carenţei acestora din 

regimul alimentar. 
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI - EDUCAŢIA NUTRIŢIONALĂ  

 

Prof. Diaconu Valeria 

Colegiul Tehnic ”Alexe Marin” Slatina, jud. Olt 

 

Clasa de elevi reprezintă ”un grup social unde, ca urmare a interrelaţiilor ce se stabilesc între 

membrii ei, apare şi se manifestă o realitate socială cu consecinţe multiple asupra desfăşurării 

procesului instructiv-educativ” (Nicola, 1974). 

Abilităţile cadrelor didactice de a realiza programe de promovare a sănătăţii şi educaţie 

pentru sănătate în şcoală nu sunt insuficient valorificate. 

Factor hotărâtor prin poziţia pe care o ocupă în sistemul muncii educative, profesorul se 

dovedeşte tot astfel și în ce priveşte activitatea pe care o desfăşoară, dat fiind că el îndeplineşte 

dublu rol: de conducător al procesului instructiv - educativ, la obiectul ce predă, și de executor al lui. 

Din această situație rezultă că, atât nivelul în care satisface sau nu satisface cerințele profesiunii, cât 

și calitățile și defectele profesorului, nu pot fi altfel apreciate decât numai în raport de rezultatele pe 

care le obține în mod concret în activitatea sa cu elevii la clasă, precum și în afara clasei și a școlii.  

Dar, întrucât profesorul este situat într-un sistem de relații ce depășesc incinta școlii incluzând 

părinții elevilor, și, în general, membrii grupului social în mijlocul căruia trăiește și muncește, el este 

obligat să răspundă și solicitărilor acestora, adesea, trebuind să vină chiar în  întâmpinarea lor.  

Importanța alimentației ca factor de menținere a stării de sănătate și ca agent terapeutic este 

recunoscută de toată lumea, fără rezerve. Asigurarea unui bun nivel nutrițional presupune o 

cunoaștere aprofundată a comportamentului alimentar, a tipului și structurii acestuia, ținând cont 

totodată de obiceiurile alimentare și de evitarea dezechilibrelor legate de alimentație. În ultimul 

timp, excesul unor anumiți nutrienți este asociat cu prevalența ridicată a unor afecțiuni precum 

obezitatea, diabetul zaharat, neoplasmul de sân sau colon, ciroza hepatică. Patologia metabolică 

legată de alimentație include principalii factori de risc vascular, care explică mortalitatea prin boli 

cardiovasculare ce ocupă, în prezent, primul loc printre cauzele de deces. 

O alimentaţie echilibrată trebuie să ţină cont de orice modificare a gradului de activitate 

fizică, cel mai important element de care depinde cantitativ aportul caloric. Eforturile permanente 

ale omului de a-şi uşura munca au condus în epoca modernă la o reducere drastică a nivelului de 

activitate fizică, care nu poate fi compensat de efectuarea ocazională sau la sfârşit de săptămână a 
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unui sport sau a unui program de activitate fizică. Întrucât diminuarea efortului fizic nu este asociată 

cu o scădere proporţională a aportului alimentar, câştigul ponderal constituie consecinţa acestui 

dublu dezechilibru. A mânca sănătos înseamnă să asiguri corpului tău un aport caloric suficient şi 

regulat şi, mai ales, natural. Sănătatea se întreţine mai uşor cu legume şi fructe proaspete decât cu 

legume conservate. Datorită bogăţiei în vitamine şi fibre, acestea ar trebui să deţină un loc mult mai 

important în alimentaţia noastră zilnică.  

Un alt secret al alimentaţiei sănătoase constă în alegerea unor alimente variate care să includă toate 

elementele pe care ni le oferă natura. Este la fel de important să includem în fiecare zi, chiar la 

fiecare masă, cele patru grupe alimentare: vitamine, proteine, lipide şi glucide, dar în proporţii 

adecvate. 

Strategia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii – Biroul Regional pentru Europa (OMS-EURO) 

„Sănătate pentru Toţi în secolul XXI” prevede ca priorităţi dezvoltarea umană, un start bun în viaţă 

din perspectiva sănătăţii, îmbunătăţirea sănătăţii mintale, crearea unui mediu favorabil sănătăţii, 

precum şi cea mai importantă prioritate pentru prezentul proiect – realizarea unor medii favorabile 

sănătăţii – şcoala fiind prin excelenţă mediul care le combină pe toate cele menţionate anterior.  

Anul 2015 este ”Anul european al dezvoltării”. Uniunea Europeană este implicată direct în 

procesul de eradicare a foametei.  
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SĂ ALEGEM SĂ TRĂIM SĂNĂTOS! 

 

Prof. Dihoru Iulica 

Şcoala Gimnazială Sadova, jud. Dolj 

 

Motto: „Omul îşi sacrifică sănătatea pentru a face bani, apoi îşi sacrifică banii pentru a-şi recupera 

sănătatea” (Dalai Lama-călugăr budist). 

Dacă dorim să vorbim despre un stil de viaţă sănătos, mai întâi de toate trebuie să clarificăm 

înţelesul noţiunii de sănătate. Astfel, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a propus în anul 1946 

următoarea definiţie: „Sănătatea este o stare pe deplin favorabilă atât fizic, mintal, cât şi social, şi nu 

doar absenţa bolilor sau a infirmităţilor”. Mai târziu a fost inclusă în această definiţie şi „capacitatea 

de a duce o viaţă productivă social şi economic”. 

Toţi ne dorim o viaţă lungă şi fericită, unde boala şi necazurile să nu ne atingă. Însă ce facem 

pentru a ne atinge acest ţel? Studiile efectuate au arătat că 80% din sănătatea noastră depinde de 

modul în care ne hrănim, dacă facem sau nu sport, dacă ne odihnim, ce emoţii şi sentimente 

experimentăm. Restul de 20% este transmis genetic sau are legatură cu mediul înconjurător şi 

sistemul de sănătate al ţării în care trăim. 

Modul de viaţă şi stilul de viaţă sunt două noţiuni apropiate în conţinut şi tratate de multe ori 

ca sinonime. Ele desemnează totalitatea activităţilor care compun viaţa unei persoane, a unui grup, a 

unei colectivităţi, organizarea vieţii lor pentru satisfacerea trebuinţelor lor materiale şi spirituale. 

Totuşi, cele două  noţiuni nu sunt identice, deşi utilizarea lor este complementară. Astfel, modul de 

viaţă se referă la elementele obiective ale traiului, la condiţiile materiale, economice şi sociale ale 

vieţii oamenilor.  

Principalii indicatori ai modului de viaţă sunt: 

-natura muncii (ocupaţiei, profesiei) şi durata ei; 

-învăţământul, calificarea profesională şi accesibilitatea formelor acestora; 

-rezidenţa şi circulaţia (timpul afectat şi mijloacele de transport disponibile şi utilizate); 

-locuinţa (mp/ persoană) şi echipamentul acesteia (gradul de confort); 

-condiţiile de igienă şi asistenţă sanitară (accesibilitatea acesteia);  

-mijloacele de comunicare, telecomunicare;  

-informaţiile şi cultura;  
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-timpul liber (durata şi folosirea acestuia). 

Pe de altă parte, stilul de viaţă este suma micilor alegerilor pe care omul le face în fiecare zi, 

care au un impact pe termen scurt sau lung asupra acestuia. Stilul de viaţă sănătos înseamnă să ne 

schimbăm modul de a trăi şi de a gândi constructiv şi pozitiv. Acesta trebuie asigurat prin hrană 

sănătoasă, mişcare fizică în aer liber, consum de apă (minim 2 litri zilnic pentru hidratare), de sucuri 

naturale, de ceaiuri, lapte, prin obiceiuri alimentare sănătoase, prin odihnă, muncă, educaţie, 

comportament alimentar sănătos. Alimentaţia sănătoasă şi echilibrată este una din laturile care 

conturează stilul de viaţă sănătos. 

Pe de altă parte, el presupune şi că trebuie să evităm consumul de preparate culinare grase, 

prăjeli, sosuri, dulciuri, alcool, maioneze, mâncăruri condimentate, băuturi carbogazoase, alimente 

tip fast-food, alimente rafinate. 

Un stil de viaţă sănătos presupune: 

-adoptarea unei alimentaţii sănătoase; 

-consumul de alimente naturale, de sezon, proaspete, pregătite prin fierbere, înăbuşire, coacere şi nu 

prăjire în ulei/untură; 

-alimentaţie diversificată şi de calitate; 

-activităţi sportive şi jocuri; 

-activităţi fizice; 

-deplasare cu bicicleta, jogging, atletism, înot; 

-reducerea timpului alocat vizionării programelor tv, activităţilor la calculator; 

-nutriţie corectă-evitare sedentarism. 

În cele ce urmează vom arăta care sunt cele 6 principii ale unui stil de viaţă sănătos: 

1. Respectarea principiilor unei nutriţii optime (cantităţi potrivite, variate şi echilibrate) 

Adoptarea unei diete sănătoase nu trebuie să fie o provocare pentru nimeni. Funcţionează pe acelaşi 

principiu ca şi alte lucruri în viaţă: pe măsură ce practici ceva cât mai mult, cu atât devine mai uşor 

de făcut. 

Chiar dacă există sute de teorii ale unei diete sănătoase, cu informaţii mai mult sau mai puţin 

înţelese, sunt câteva principii de bază referitoare la dieta de care trebuie să ţinem cont pentru a duce 

un stil de viaţă sănătos: 

-Consumul de alimente integrale, neprocesate.  

Deşi este aproape imposibil să evităm toate chimicalele şi alimentele procesate din meniul nostru 

zilnic, trebuie să încercăm să consumăm cât mai puţine astfel de produse. În general, ceea ce intră în 

stomac ar trebui să aibă un singur ingredient: fructe, legume, nuci, unele tipuri de carne, ouă etc. 
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Pâinea, pastele, prăjiturile, produsele de patiserie, cerealele cu arome, cartofii prăjiţi şi aşa mai 

departe trebuie consumate în cantităţi moderate. 

-Introducerea unor varietăţi în dietă 

Organismul nostru este complex şi are nevoie de o cantitate variată de nutrimente pentru a funcţiona 

corect. Prin urmare, este necesar consumul de produse din mai multe grupe alimente: proteine, 

grăsimi, carbohidraţi. Conform unor cercetători, cele mai sănătoase diete sunt cele bogate în grăsimi 

sănătoase şi scăzute în carbohidraţi. 

- Consumul unei cantităţi mari de legume 

 Cele mai multe legume nu au calorii, ne dau o senzaţie de saţietate şi sunt bogate în vitamine şi 

minerale. Este necesar să încercăm să consumăm cât mai multe tipuri de legume, de diferite culori. 

Foarte sănătoase sunt legumele cu frunze, cum ar fi spanacul, dar şi legumele crucifere precum 

conopida, broccoli şi varza. Şi fructele sunt importante în dietă, deoarece sunt bogate în antioxidanţi 

şi nutrimente, însă unele conţin mult zahăr şi de aceea trebuie consumate cu moderaţie. 

- Practicarea mâncatului conştient 

Acest ultim principiu al unui stil de viaţă sănătos în ceea ce priveşte dieta noastră zilnică ne învaţă 

să fim conştienţi de felul în care mâncăm. Este bine să evităm consumul de alimente în faţa 

televizorului sau a calculatorului, în drum spre serviciu ori în timp ce facem orice altă activitate. 

2. Practicarea unei activităţi 

Chiar dacă job-ul este solicitant şi nu ne permite timpul să mergem de două ori pe săptămână la sală, 

câteva exerciţii simple acasă sau, de ce nu, la birou pot fi foarte utile. De exemplu, putem să ne 

ridicăm de pe scaun la fiecare 30 de minute şi să mergem timp de 1 minut prin încăpere. Acasă, 

putem face dimineaţa câteva flotări, genuflexiuni şi abdomene pentru a ne menţine în formă. În 

weekend ne putem plimba cu bicicleta prin parc sau cu rolele. Mersul pe jos este foarte sănătos. 

3.Odihna/somnul 

Este necesar să îi oferim organismului suficient timp să se odihnească (relaxare, somn). Realitatea 

este că, dacă nu dormim suficient, nu vom avea un nivel optim de energie şi de productivitate în ziua 

respectivă. Este important să ne trezim în fiecare dimineaţă la aceeaşi oră şi să mergem la culcare 

când ne simţim obosiţi. Dacă respectăm acest principiu timp de câteva zile, organismul se va regla şi 

ne vom simţi mai plini de energie pe zi ce trece. 

4.Eliminarea stresului din viaţa noastră 

Stresul nu numai că ne face să devenim irascibili tot timpul, dar ne afectează şi starea de sănătate a 

organismului. Există numeroase metode prin care putem să ţinem sub control stresul, de la yoga şi 

meditaţie până la practicarea unor sporturi şi mersul la somn. Putem chiar să mergem la cursuri de 
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management al stresului sau la un psiholog, dacă considerăm că nu reuşim singuri să eliminăm 

stresul. 

5. Gândirea  pozitivă pentru a avea un stil de viaţă sănătos 

Pentru a avea un stil de viaţă sănătos trebuie să evităm gândurile negative. Gândurile noastre creează 

realitatea în care trăim. Păstrarea controlului asupra minţii şi influenţarea acestora în mod pozitiv 

duc la sentimente şi la emoţii pozitive, care au un efect pozitiv asupra întregului organism. 

Persoanele care au o gândire pozitivă rezolvă mult mai bine o problemă, scapă mai repede dintr-o 

situaţie dificilă în care se află şi obţin rezultate superioare (atât la nivel fizic, cât şi intelectual) decât 

alţii cu aptitudini asemănătoare, dar care nu sunt optimişti. De asemenea, gândirea pozitivă creşte 

imunitatea organismului şi ne ajută să scăpăm rapid de orice boală care ne afectează. 

6. Să fim o persoană moderată 

Ultimul principiu al unui stil de viaţă sănătos este moderaţia. Putem face aproape orice, dacă facem 

cu moderaţie. Un exemplu clasic este consumul de alcool. Însă moderaţia nu se aplică doar la 

consumul de alcool sau alte vicii. Suprasolicitarea la locul de muncă, obsesia de slăbire şi chiar 

mersul prea des la sala de fitness reprezintă alte obiceiuri nesănătoase de care trebuie să ţinem cont. 

Consumul de apă are efecte benefice asupra organismului. Pe lângă efectele benefice pentru 

sănătate, este cunoscut faptul că prin consumul zilnic de apă contribuie la înfrumuseţarea corpului 

nostru. Apa accelerează metabolismul şi oferă senzaţia de saţietate. Pentru a nu ne supraalimenta şi 

pentru a nu consuma mai multe calorii decât are organismul nevoie, este indicat să consumăm un 

pahar de apă înainte de fiecare masă. Consumul cantităţii necesare de apă (2 litri) în fiecare zi ajută 

la pomparea eficientă a sângelui de către inimă şi la oxigenarea rapidă a organismului, aspecte care 

duc instant la creşterea nivelului de energie!  

Aproximativ 75% din ţesutul creierului uman este format din apă. Atunci când nu consumăm 

o cantitate suficientă din acest lichid, corpul şi mintea noastră vor fi acaparate de stres.  

Apa nu trebuie consumată doar atunci când ne este sete. Senzaţia de sete apare atunci când 

corpul este deja puţin deshidratat. Consumul de apă ajută la prevenirea crampelor musculare şi la 

lubrifierea articulaţiilor. Atunci când suntem hidrataţi corect, corpul nostru este mai rezistent la 

efortul fizic. Ridurile şi micile defecte ale tenului vor fi mult mai proeminente atunci când 

organismul este deshidratat. Apa hidratează celulele pielii şi le împinge la suprafaţă, făcând tenul să 

arate mai tânăr! 

De asemenea, ne scapă de impurităţi, îmbunătăţind circulaţia şi presiunea sanguină şi 

făcându-ne pielea să strălucească! Alături de fibre, apa este un element extrem de important pentru 

digestie. Ajută la dizolvarea particulelor care nu sunt necesare organismului, eliminându-le apoi prin 
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tractul digestiv. Atunci când suntem deshidrataţi, corpul nostru absoarbe toată apa, lăsând colonul 

uscat şi făcând substanţele nocive din organism mai greu de eliminat. 

Pentru a reduce nivelul de stres, este recomandat să ţinem mereu la îndemână o sticlă de apă 

şi să nu ezităm să o bem în cantităţi cât mai mari! 

Consumul de apă elimină riscul pietrelor la rinichi. Rata pacienţilor care se confruntă cu 

problema pietrelor la rinichi este într-o continuă creştere. Unul dintre motive fiind faptul că oamenii 

– inclusiv copiii – nu consumă suficientă apă. Apa diluează sărurile şi mineralele din urină care 

formează cristale solide, numite şi „pietre” la rinichi. Aceste pietre nu se pot forma în urina dilută, 

astfel că putem  reduce cu uşurinţă acest risc, doar prin simplul consum de apă! 

Alegerea de a duce un stil de viaţă sănătos ne aparţine fiecăruia dintre noi, nimeni nu va 

putea decide în locul nostru. Aşadar, de noi depinde să lăsăm pe planul al doilea problemele 

cotidiene şi lipsa timpului şi să ne punem pe noi, sănătatea noastră pe primul plan. Acest lucru se 

poate realiza printr-o dietă echilibrată, exerciţii fizice, odihnă corespunzătoare, stres minim şi 

moderaţie în acţiuni. 

 

Bibliografie: 

1.http://www.csid.ro/health/sanatate/consumul-de-apa-cum-ajuta-de-fapt-organismul-12930014/ 

2.http://www.ghiduldesanatate.ro/01-sanatate/cele-6-principii-ale-unui-stil-de-viata-sanatos/ 

3.http://www.stildeviata.org/stil-de-viata-sanatate.html 

4.http://ro.scribd.com/doc/111702783/Stil-de-Viata-Sanatos#scribd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csid.ro/health/sanatate/consumul-de-apa-cum-ajuta-de-fapt-organismul-12930014/
http://ro.scribd.com/doc/111702783/Stil-de-Viata-Sanatos#scribd


 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

105 

 

 

ASPECTE EDUCATIVE ALE DEZVOLTĂRII UNUI STIL DE VIAŢĂ 

SĂNĂTOS LA ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Prof. Dîrpeș Iulian Doruț 

Școala Gimnazială Breznița Ocol, jud. Mehedinți 

 

Sănătatea este definită ca starea de bine fizică, mentală şi socială a fiecărei persoane. 

Sănătatea nu este doar absenţa bolii sau a infirmităţii (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2000). 

Starea de sănătate şi de boală este influenţată nu doar de factorii biologici, chimici sau genetici, ci şi 

de factorii psihologici şi sociali. Factorii psihosociali care influenţează starea de sănătate şi boală 

sunt: comportamentele sănătoase sau de risc, abilităţi cognitive, emoţionale şi sociale, atitudini şi 

valorile personale relaţionate cu sănătatea, normele socio-culturale de gen.  

Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate şi boală sunt comportamentele care 

descriu stilul de viaţă: alimentaţie echilibrată, practicarea exerciţiului fizic, reducerea consumului 

de alcool, renunţarea la fumat, adoptarea comportamentelor preventive (vaccinări, verificări 

medicale periodice, screeninguri), respectarea orelor de somn. Comportamentele sănătoase sunt 

învăţate social de către copii prin observarea şi imitarea adulţilor. De exemplu, alimentaţia, 

practicarea exerciţiului fizic sunt comportamente care se învaţă din familie în perioada timpurie de 

dezvoltare (vârsta preşcolară) şi au un rol definitoriu în dezvoltarea atitudinilor şi practicilor din 

perioadele ulterioare de dezvoltare şi din viaţa adultă relaţionate cu stilul de viaţă sănătos. La vârsta 

şcolară primară, copiii învaţă comportamente prin observarea şi imitarea adulţilor, îşi formează 

atitudinile faţă de comportamentele sanogene şi de risc. La această vârstă se formează şi 

reprezentarea stării de sănătate şi de boală. Părinţii şi adulţii care interacţionează direct cu copiii au 

un rol major în dezvoltarea comportamentelor sanogene cu rol protectiv asupra sănătăţii. Adulţii 

influenţează comportamentele adoptate de copii prin modelul pe care îl reprezintă. De asemenea, 

aceştia sunt principalii furnizori ai oportunităţilor de petrecere a timpului liber şi ai diversităţii 

alimentare.  

Părinţii şi profesorii din învățământul primar sunt cei care conturează preferinţele copiilor şi 

atitudinile lor faţă de comportamentul alimentar, exerciţiul fizic şi comportamentul sexual, prin 

întăririle şi reacţiile aversive pe care le exprimă. Educaţia pentru sănătate la şcolarii din 

învățământul primar permite învăţarea comportamentelor sanogene şi integrarea lor în rutinele 
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comportamentale. În sens larg, educaţia pentru sănătate este reprezentată de toate experienţele de 

învăţare care conduc la îmbunătăţirea şi menţinerea stării de sănătate. În sens restrâns, educaţia 

pentru sănătate implică dezvoltarea abilităţilor cognitive, sociale şi emoţionale cu rol protector 

asupra sănătăţii şi dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos prin întărirea comportamentelor sănătoase şi 

reducerea comportamentelor de risc. Pentru acești elevi, alimentele şi servirea mesei reprezintă o 

nouă oportunitate de a explora şi de a culege informaţii. Comportamentul alimentar în această 

perioadă de dezvoltare se caracterizează prin:  

•  curiozitate (întreabă de ce morcovii sunt portocalii, în loc să îi mănânce, sunt fascinaţi de noile 

alimente şi de modul de a le servi);  

•  scop (elevii mănâncă când le este foame şi se concentrează asupra mesei şi refuză mâncarea când 

s-au săturat sau nu le este foame);  

•  fluctuantă (apetitul copiilor creşte după perioade de activitate intensă şi scade când sunt obosiţi 

sau entuziasmaţi, preferinţele culinare se modifică de la o zi la alta);  

•  dorinţa de companie (elevii din învățământul primar doresc să mănânce împreună cu alţii şi 

copiază, de multe ori, preferinţele alimentare ale celor din jur).  

La această vârstă, copiii au abilităţile motorii suficient dezvoltate şi sunt capabili să meargă 

pe o tricicletă sau bicicletă, să urce scările, să meargă pe vârfuri, să sară peste un obstacol, să arunce 

şi să prindă o minge, să se îmbrace singuri (cu ajutor la fermoar sau şireturi), să folosească foarfeca, 

să deseneze sau să picteze o figură. Activitatea fizică are un rol esenţial în dezvoltarea fizică, 

cognitivă şi socio-emoţională a copilului. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de activitatea 

fizică şi activităţile în aer liber reprezintă un bun predictor pentru practicarea sistematică a 

exerciţiului fizic în perioada imediat următoare, vârsta şcolară şi adolescenţă. Unul dintre 

comportamentele preventive care trebuie dezvoltate încă din perioada de vârstă preşcolară este 

comportamentul de protecţie solară. Comportamentele recomandate sunt folosirea cremelor de 

protecţie solară (cu factor de protecţie cel puţin 15, până la vârsta de 18 ani), purtarea pălăriilor de 

soare, a bluzelor cu mâneci lungi şi a pantalonilor lungi, staţionarea în locuri umbroase în orele de 

maximă intensitate solară (11,30 – 15,30).  

Comportamentele de protecţie solară sunt principala metodă de prevenţie a cancerului de 

piele. Dezvoltarea acestor comportamente la elevii din învățământul primar este necesară întrucât 

studiile arată că la această vârstă cea mai mare parte a timpului este petrecută în aer liber şi, de 

asemenea, până la vârsta de 21 de ani are loc 80% din expunerea la soare. Părinţii şi adulţii care 

interacţionează direct cu copiii au un rol important în dezvoltarea acestor comportamente de 

protecţie, prin oferirea propriului exemplu comportamental. Un important comportament preventiv 
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care trebuie dezvoltat de timpuriu la copii este cel de autoigienă. Acest comportament trebuie 

înţeles în sens larg. Comportamentele de autoigienă vizează atât igiena propriului corp, cât şi a 

spaţiului de joacă sau de locuit. Programele educative pentru adulţi trebuie să dezvolte acestora 

abilitatea de a aplica regula consecinţelor logice şi naturale şi de a modela prin propriul 

comportament, comportamentele de autoigienă ale copiilor.  

Se impune astfel cultivarea unei serii de recomandări pentru dezvoltarea unor comportamente 

sănătoase: 

•  Recomandările pentru dezvoltarea comportamentului alimentar sanogen:  

• Educarea părinţilor în legătură cu principiile alimentaţiei sănătoase la adulţi şi la școlari.  

• Educarea părinţilor în legătură cu rolul factorilor contextuali: De exemplu, disponibilitatea şi 

accesibilitatea alimentelor influenţează comportamentul alimentar al copiilor.  

• Educarea părinţilor în legătură cu normelor socio-culturale de gen ca factor de risc în dezvoltarea 

preferinţelor alimentare şi a comportamentului alimentar nesanogen la şcolari.  

• Nu sunt recomandate remarcile care fac referire la gen, de tipul: “Ai mâncat ca o fetiţă … tu eşti 

băiat! .. băieţii mănâncă mai mult!” sau “A mâncat foarte puţin … aşa mănâncă fetele!”  

• Întărirea comportamentelor alimentare sanogene la copii.  

• Identificarea surselor de întărire dincolo de alimente şi de comportamentul alimentar (metodele de 

disciplină sunt separate de comportamentul alimentar).  

• Copiii nu sunt recompensaţi/gratificaţi cu alimente (dacă au făcut ceva bine, dacă sunt supăraţi, 

trişti).  

• Copiii nu sunt ameninţaţi cu retragerea unui aliment preferat. 

• Preferinţele alimentare ale copiilor nu sunt pedepsite, ci redefinite prin controlul disponibilităţii şi 

accesibilităţii alimentelor.  

• Elevii din învățământul primar participă la masă alături de adulţi şi sunt lăsaţi să aleagă din gama 

de alimente servită la masă. Sunt întărite alegerile sanogene.  

• Desertul trebuie considerat un aliment cu valenţe egale cu celelalte alimente servite sau feluri de 

mâncare.  

• Preferinţele alimentare ale şcolarilor trebuie respectate. Dacă aceștia refuză să mănânce anumite 

alimente sau refuză să mai mănânce un anumit aliment, adultul nu trebuie să insiste, să forţeze sau 

să ameninţe copilul.  

•  Controlul disponibilităţii şi accesibilităţii alimentelor.  

• Se recomandă folosirea termenilor de “alimente din care putem mânca mult” versus “alimente din 

care putem mânca puţin” atunci când învăţăm şcolarii despre alimentele sănătoase şi nesănătoase.  
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• Servirea mesei are loc într-un spaţiu special amenajat (nu în orice zonă a casei) şi nu este 

combinată cu alte activităţi (vizionarea TV, coloratul, pictatul, cititul, jocul).  

• Recomandările pentru dezvoltarea practicării exerciţiului fizic:  

• Educarea părinţilor în legătură cu importanţa implicării active în activităţi fizice şi coparticiparea 

alături de copii.  

• Educarea părinţilor în legătură cu normele socio-culturale de gen ca factor de risc în dezvoltarea 

preferinţelor pentru tipul de activităţi de petrecere a timpului liber şi de relaxare.  

• Nu sunt recomandate remarcile care fac referire la gen, de tipul: “Ai aruncat mingea ca o fată! …” 

sau “Hai! Aleargă mai repede … doar eşti băiat” sau “Nu te mai urca pe scară! … stai cuminte! Pe 

scară se joacă doar băieţii!”  

• Se recomandă fotografierea copiilor practicând exerciţii fizice sau executând activităţi în aer liber. 

Aceste fotografii sunt expuse (sunt înrămate şi decorează camera copilului sau alte spaţii în casă).  

• Copiilor li se arată imagini cu femei şi bărbaţi sportivi, sunt urmărite la TV emisiuni sportive.  

• Părinţii pot propune ca activitate de familie participarea la jocurile sportive la care este permisă 

prezenţa spectatorilor (baschet, handbal, fotbal, polo etc.)  

• Întărirea practicării activităţilor în aer liber la copii.  

• Întărirea practicării activităţilor în aer liber atât la fete, cât şi la băieţi, dincolo de prescripţiile 

comportamentale de gen.  

• Folosirea activităţilor fizice în aer liber (călărie, înot, jocuri cu mingea sau alte accesorii) ca 

recompense pentru dezvoltarea preferinţei pentru astfel de activităţi de petrecere a timpului liber şi 

de relaxare.  

• Înscrierea copiilor în cluburi sportive organizate.  

• Întărirea diferenţială a activităţilor fizice, dinamice ca mijloc de petrecere a timpului liber, faţă de 

activităţile statice ca jocul pe computer, vizionarea TV.  

• Respectarea preferinţelor copiilor pentru anumite activităţi sportive. Dacă elevii refuză să practice 

un anumit joc sau să participe la anumite activităţi în aer liber sau cluburi sportive, adultul nu 

trebuie să insiste, să forţeze sau să ameninţe copilul.  

• Controlul activităţilor de petrecere a timpului liber a preşcolarilor (reducerea accesului la jocurile 

pe computer sau vizionarea TV). 

• Este permisă o oră sau două de vizionare TV în fiecare zi (emisiunea de vizionat este aleasă de 

părinte).  

• Părintele vizionează împreună cu copilul emisiunea TV şi discută pe baza ei (copilul nu stă singur 

la TV sau la computer).  
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• Nu se recomandă ca în camera copilului să fie TV sau computer.  

• Copilul nu foloseşte telecomanda.  

• Recomandările pentru dezvoltarea sanogenă a comportamentului sexual:  

• Folosirea termenilor neeufemistici pentru denumirea organelor genitale (penis, vulvă).  

• Realizarea distincţiei între zone private, intime ale corpului (Unde numai tu poţi să te atingi! 

Nimeni altcineva nu are voie să te atingă, iat tu au dreptul să spui NU) şi zone care nu sunt private.  

• Jocul de-a doctorul nu este pedepsit, ci întrerupt, iar copiilor le sunt oferite informaţii suplimentare 

despre părţile corpului şi diferenţele între fete şi băieţi (“Înţeleg că jucaţi un joc despre părţile 

corpului, eu am o carte unde sunt multe desene şi lucruri interesante despre asta. Haideţi să vi-o 

arăt!”).  

• Adulţii trebuie să înţeleagă corect domeniul la cere se referă întrebările copiilor ( De unde vin 

copiii? Copiii se pot referi la o regiune geografică sau o regiune din corpul uman şi nu la procesul de 

reproducere sau de naştere).  

• Copiilor li se oferă răspunsuri adevărate la întrebările pe care le pun, fără însă ca acestea să 

depăşească sfera de conţinut pe care copilul a solicitat-o. 

Oamenii nu au fost programaţi să stea în faţa ecranelor de calculator şi să ronţăie snack-uri 

bogate in calorii, aşa cum facem noi azi. În trecut, meseriile erau mult mai solicitante din punct de 

vedere fizic. Activitatea fizică făcea parte din viaţa de zi cu zi a multor oameni. În prezent, prin diete 

necorespunzătoare şi prin prea puţin efort fizic, ne supunem sănătatea unor riscuri multiple.  
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DESPRE O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Dobre Marinela  

Şcoala Gimnazială „I.D.Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

Modul de viaţă al generaţiei actuale se deosebeşte foarte mult de cel al generaţiilor anterioare 

şi lucrul acesta poate fi văzut chiar şi numai comparând felul în care se hrăneau bunicii sau părinţii 

noştrii cu alimentaţia noastră. Hrana pe care o consumăm astăzi este prelucrată, rafinată, îndulcită, 

sărată şi procesată chimic în fel şi chip pentru a produce senzaţii gustative bogate în calorii, dar 

sărace în substanţe nutritive. 

În urmă cu 100 de ani, circa 10-15% dintre americani mureau ca urmare a bolilor 

coronariene şi a accidentelor vasculare cerebrale. Astăzi cifra s-a ridicat la aproape 40%. Referitor la 

situaţia actuală, în ceea ce ne priveşte pe noi românii, putem spune că este mai îngrijorătoare decât 

cea a americanilor. În 1993, 12% din decesele de la noi din ţară erau produse de cancer, iar 60% de 

boli cardiovasculare. 

Alimentaţia bogată în grăsime contribuie la apariţia bolilor cardiace sau a diabetului, aceste 

boli atingând proporţii epidemice. 

Nevoile energetice individuale necesare metabolismului de repaus, activităţii musculare, 

termoreglării şi sintezei noilor ţesuturi sunt extrem de variabile, putând oscila de la dublu la triplu. 

Într-adevăr, fiecare individ se adaptează la ceea ce mănâncă şi ceea ce se găseşte într-o stare de 

echilibru cu nişte aporturi alimentare care nu trebuie să corespundă în mod obligatoriu unui alt 

individ care are aceeaşi greutate şi aceeaşi activitate. Necesarul calitativ este foarte important de 

respectat. Din raţia calorică se recomandă ca proteinele să reprezinte 10-15%, lipidele 30-35%, 

glucidele 50-55%. 

Proteinele joacă un rol esenţialmente plastic de construcţie, de reconstrucţie a ţesuturilor. Un 

aport de azot e necesar zilnic pentru a permite reînoirea materialului celular, compensarea 

pierderilor (urină, scaune, transpiraţie) şi pentru asigurarea creşterii. Atât excesul cât şi carenţa sunt 

dăunătoare. 

Aportul specific în acizi aminaţi cu deosebire în acizi aminaţi esenţiali nu e precizat. 

Proteinele alimentare constituie baza alimentaţiei copilului la toate vârstele, inclusiv la adolescenţi, 

permiţând la aporturile recomandate de a acoperi şi necesităţile în acizi aminaţi.  
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Acizii aminaţi (aminoacizii) sunt constituienţii de bază ai proteinelor, fiecare proteină este un 

lanţ specific de acizi aminaţi. Din cei 20 de aminoacizi pe care îi aduce alimentaţia, există 8 intitulaţi 

„indispensabili” sau „esenţiali”, deoarece organismul nu ştie să-i fabrice. Aceşti acizi aminaţi 

esenţiali trebuie să se găsească obligatoriu în alimentaţie (leucină, izoleucină, valină, lizină, 

metionină, fenilananină, tryptofan, treonină). Dacă unul singur lipseşte, atunci întregul lanţ de 

fabricaţie a proteinelor va fi blocat. Carenţa sau excesul relativ al unui acid aminat se repercutează 

asupra utilizării corecte a celorlalţi. 

Proteinele de origine animală (lapte, lactate, carne, peşte, ouă, organe, şuncă) au un 

coeficient de utilizare periodică mai bună decât cele de origine vegetală (cereale şi derivaţi, cartofi, 

fructe şi legume), acestea din urmă fiind lipsite de cele mai multe ori de unul sau mai mulţi acizi 

aminaţi indispensabili. 

Din păcate, proteinele animale se asociază adesea cu grăsimi de proastă calitate (saturate), 

motiv pentru care nu trebuie consumate în exces. 

Glucidele reprezintă aproximativ 40% din aportul caloric la sugar şi 50-60% la copilul mai 

mare, ceea ce înseamnă 10-12 g/kg/zi. Rolul acestor hidraţi de carbon este prin esenţă energetic, însă 

pe plan calitativ este recomandat să nu se utilizeze glucidele în mod arbitrar mai ales în alimentaţia 

copilului. Zaharoza (zahăr obişnuit sau zahăr de consum) nu trebuie să reprezinte mai mult de 15% 

din raţia totală de energie. 

Amidonul trebuie să constituie partea cea mai importantă din rândul hidraţilor de carbon 

alimentar cuprins în hrana copilului. Galactoza care participă la sinteza galactocerebrozidelor din 

creier trebuie adusă prin intermediul alimentaţiei. 

Glucidele acoperă în esenţă nevoile de energie dinamică. În alimentaţie glucidele sunt 

prezente sub formă de:  

-zahăr “rapid”, numit astfel, deoarece arderea lui se efectuează foarte repede şi uşor. Este vorba 

despre acel zahăr “simplu”: lactoză (din lapte), fructoză (din fructe), zaharoză (zahăr din comerţ); 

-zahărul “lent”, a cărui ardere este progresivă şi care are o formulă chimică complexă. Este vorba 

despre amidonul din cereale, orez, cartofi, legume uscate, manioc (tapioca). 

Grăsimile sunt alimente energice care nu trebuie să lipsească din alimentaţie. Acestea 

acoperă în special nevoile de energie calorică (căldură) ale organismului. Partea pe care trebuie să o 

reprezinte lipidele în cadrul regimului e discutabilă. La sugar, lipidele trebuie să reprezinte 

aproximativ 50% din raţia calorică globală, iar la copilul mai mare 30-35%. Este foarte importantă 

pentru nutriţia copilului, nevoia de acizi graşi polinesaturaţi. Aceştia sunt clasaţi în 4 familii: 

linoleic, linolenic, palmitoleic şi oleic. Primele 2 familii nu sunt sintetizate în organism. Ele trebuie 
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aduse prin intermediul alimentaţiei, deoarece acidul linoleic împreună cu derivatul său, acidul 

arahidonic, sunt indispensabili pentru sinteza membranelor celulare. 

Lipidele se prezintă sub 2 forme care trebuie echilibrate în cadrul alimentaţiei cotidiene: 

-grăsimile animale, solide la temperatura ambiantă, bogate în acizi graşi saturaţi şi în colesterol; 

-grăsimile vegetale, lichide la temperatura ambiantă, bogate în acizi graşi nesaturaţi şi sărace în 

colesterol. 

Necesarul zilnic se ridică la 30-50g lipide, pentru copilul sub 7 ani, 50-75g pentru cel mare, 

jumătate de origine animală şi jumătate de origine vegetală. 

Necesarul de apă se situează la 100-150ml/kg/zi în primul an de viaţă, apoi aproximativ  

100ml/kg/24 ore. Copiii mari şi adolescenţii au nevoie de aproximativ de 2,5-3 litri de apă în 24 ore. 

Oligoelementele au mare importantă în nutriţia copilului. Pentru copiii şi adolescenţii din România, 

fierul (Fe) are o însemnătate specială. Studiul Institului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred 

Rusescu” demonstrează cu certitudine că sugarii din ţara noastră pornesc în viaţă cu un capital redus 

de fier. La vârsta de 12 luni aproximativ 50% dintre copii din România sunt anemici. Adolescenţii 

dintr-un grup relativ restrâns cercetat de IOMC au această boală cronică de nutriţie în proporţie de 

28-30%. 

În ţările dezvoltate cea mai mare parte a copiilor şi a adolescenţilor au o raţie alimentară 

zilnică suficientă pentru a acoperi aceste necesităţi calitative. La noi în ţară e nevoie de o 

suplimentare prin alimentarea de preparate farmaceutice cu fier, în primul an de viaţă şi în perioada 

prepubertară. 

Adolescenţii sportivi, în special cei care participă la competiţii trebuie să se bucure de o 

atenţie deosebită din partea familiilor, a cadrelor didactice şi bineînţeles din partea medicului de 

familie. Este necesară o temeinică educaţie nutriţională, precum şi o susţinută supraveghere 

medicală. 

Vitamine au fost mult timp discutate făcându-se referire la bolile pricinuite de carenţă: 

rahitism, scorbut, beri-beri etc., afecţiuni care au devenit foarte rare cu excepţia rahitismului. Există 

totuşi anumite situaţii de hipovitaminoză lentă şi necunoscută. Cu excepţia vitaminei D, toate 

celelalte vitamine  sunt aduse în cantităţi suficiente prin intermediul alimentaţiei echilibrate. 

Toate elementele nutritive, grupate în cele şase categorii, sunt esenţiale pentru viaţă. Datorită 

faptului că niciun aliment nu le cuprinde pe toate, trebuie să consumăm alimente variate. Pregătirea 

hranei, adică tocmai cum combinăm şi variem alimentele, este o ştiinţă în cel mai înalt sens al 

cuvântului, iar servirea ei, modul în care îi putem face pe membrii familiei noastre să beneficieze de 

ea, este o artă. Implicarea gospodinei în aceasta înseamnă ani de viaţă şi sănătate pentru familie, atât 
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cantitativ, cât şi calitativ. Primul pas pe care trebuie să-l facem este să învăţăm că alimentele conţin 

aceste elemente nutritive şi cum să le includem în meniul zilnic în mod echilibrat. 

          În principal, alimentele se împart în şase grupe raportate la conţinutul lor în nutrienţi:  

Prima grupă: cuprinde cereale integrale şi produse din cereale. Exemple: grâu, porumb, orez, secară, 

ovăz, orz, mei, pâine, paste făinoase, fulgi de cereale, tărâţe, mussli etc. 

A doua grupă: cuprinde legume: cartofi, morcovi, varză, ţelină, ceapă, usturoi, spanac, salată, roşii, 

castraveţi, sfeclă, gulie, conopidă, gogoşari, vinete, bame etc.  

Mare atenţie însă la alternarea legumelor. Cartoful este leguma cea mai importantă. Trebuie 

consumat în diferite preparate cel puţin la 2-3 zile o dată. Celelalte legume trebuie variate continuu, 

în funcţie de sezon, în mâncăruri şi salate.  

A treia grupă: cuprinde fructe:   

-proaspete: mere, pere, portocale, lămâi, caise, piersici, cireşe, vişine, banane, kiwi, ananas, prune, 

căpşuni, gutui, zmeură, fragi etc. 

-uscate: prune uscate, mere uscate, stafide, smochine, curmale etc. 

Elementele nutritive pe care le conţin sunt: glucide, lipide (conţinut slab), proteine, vitamine, fibre 

(în cantităţi mari), săruri minerale. Din fructe trebuie consumate 2-4 porţii pe zi. O porţie de fructe 

înseamnă: un fruct proaspăt de mărime medie, ½ cană fructe din compot, ¼ cană fructe uscate, ¾ 

cană suc de fructe.  

A patra grupă: cuprinde leguminoase: fasole, mazăre, soia, linte, bob, năut; alune, arahide, nuci, 

migdale; seminţe: susan, floarea soarelui, dovleac; înlocuitori de carne: tofu (brânză de soia), 

preparate din soia.  

Conţinutul în elemente nutritive: proteine (conţinut foarte mare), fibre (conţinut foarte mare), 

vitame (B6, E), acid linoleic. Din această grupă se consumă moderat 2-3 porţii pe zi, o porţie 

înseamnă: ½ cană leguminoase gătite, 1/3 cană nuci sau alune, 2 linguri unt de alune, ¼ cană 

seminţe, 2 albuşuri ou, ½ cană tofu şi ¼ preparate soia. Importantă este de asemenea alternarea lor. 

De exemplu:  prima zi: fasole bătută; a II-a zi : pateu de soia; a III-a zi: unt de alune; a IV-a zi: 

mâncare de mazăre etc. la una din mesele zilei. 

A cincea grupă: cuprinde produse lactate şi derivate degresate: lapte, lapte bătut, iaurt, brânză de 

vaci, telemea, caş, urdă, lapte de soia, brâză de soia. Conţin următoarele elemente nutritive: săruri 

minerale (calciu, fosfor, potasiu etc.), vitamine (A, D, E, B2, B12), proteine. Din această grupă 

trebuie consumate zilnic 2-3 porţii. O porţie înseamnă: o cană lapte degresat, o cană lapte de soia, ¾ 

cană brânză de vaci, 45g de caş, telemea, o cană iaurt. 
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A şasea grupă: cuprinde: grăsimi şi uleiuri vegetale, sare, zahăr, miere, dulciuri, îngheţată, 

smântână, unt, ouă. Din această grupă trebuie consumat cât de puţin cu putinţă. Fiecare lingură de 

grăsime creşte cu 5% procentul de calorii care provin din grăsime. Fiecare linguriţă de zahăr 

sporeşte cu 2% procentul de calorii ce provin din glucide.  

                 Important: 

-a se limita deserturile la 2-3 pe săptămână; 

-a se consuma cu economie: miere, gem, jeleuri, siropuri, zahăr, dulciuri; 

-a se limita consumul de sare la o linguriţă pe zi; 

-a se limita consumul de ulei la o linguriţă pe zi; 

-untul poate fi eliminat complet (fiind o grăsime animală foarte bogată în colesterol) şi înlocuit cu 

succes prin margarine complet vegetale, care nu conţin colesterol; 

-ouăle, deoarece sunt foarte bogate în colesterol (gălbenuşul), trebuie consumate în cantitate mică, 

circa 3 pe săptămână (a se lua în calcul şi cele incluse în preparatele culinare). 
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MENS SANA IN CORPORE SANO 

 

Prof. Dobrin Marius-Daniel 

 Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeş 

 

Maxima Mens sana in corpore sano sintetizează o adevărată filosofie a educației pentru 

sănătate fizică, morală și spirituală. Cu această educație au fost și rămân deopotrivă datoare copiilor 

familia și școala. Deoarece transformările și reformele din țară, din diferite domenii, au influențat 

negativ starea de sănătate a populației, indicatorii ei cunoscând o diminuare dramatică în ultimii 

zece ani, considerăm că este de datoria noastră ca prin intermediul școlii să-i ajutăm pe elevi să 

înțeleagă că ei sunt o parte importantă a comunității și sănătatea acesteia în ansamblu este dată de 

sănătatea tuturor indivizilor care o alcătuiesc. Sănătatea trebuie privită ca un dar neprețuit, pe care 

avem obligația nescrisă de a-l păstra.  

Conceptul de viaţă sănătoasă are la rândul lui o accepţiune foarte largă. Tocmai din acest 

motiv, copiii şi tinerii (elevii) trebuie să ajungă singuri să distingă între sănătate şi boală prin 

raportare la valorile personale. La fel ca şi conceptul de sănătate, cel de boală este analizat tot 

holistic, omul fiind analizat ca subiect bio-psiho-socio-cultural. 

Scopul educaţiei pentru sănătate este de a preveni comportamentul de sănătate negativ şi de a 

promova comportamentul de sănătate pozitiv. În acest sens, elevii vor fi încurajaţi să practice 

comportamente pozitive, iar numărul oamenilor care vor muri prematur va fi mai mic. Deoarece 

multe alegeri cu privire la stilul de viaţă încep în adolescenţă, şcoala prin disciplina opţională 

„Educaţie pentru sănătate” poate interveni în alegerea de către elevi a unui stil de viaţă sănătos. 

Educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii reprezintă una din principalele căi de promovare a 

cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor şi 

deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. 

Există o serie de argumente în favoarea realizării educaţiei pentru sănătate în cadrul 

instituţiilor de învăţământ: în primul rând, unul din scopurile în sine ale activităţii în învăţământ este 

informarea autorizată a copiilor şi tinerilor privind educaţia pentru sănătate ca parte a ştiinţelor 

medicale ce vizează nu numai transmiterea unui bagaj informativ corect din punct de vedere 

ştiinţific, cât mai ales, crearea unor comportamente individuale sănătoase şi a unor atitudini ce 

corespund idealului educaţional; în al doilea rând, şcoala este un loc perfect pentru transmiterea 
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cunoştinţelor de educaţie pentru sănătate şi are abilitatea, dar şi capacitatea de a se adresa unui 

procent reprezentativ din populaţie; în al treilea rând, introducerea disciplinei opţionale de educaţie 

pentru sănătate în şcoli reprezintă implicit recunoaşterea importanţei acesteia pentru viaţa 

individului; nu în ultimul rând, impactul semnificativ al acestor activităţi a fost deja demonstrat în 

alte state, prin studii şi cercetări competente, autorizate. 

În funcţie de componentele conceptului de sănătate educaţională, obiectivele educaţiei pentru 

sănătate pot fi diferenţiate astfel: informarea şi autoinformarea subiecţilor educaţionali în legătură cu 

tipurile de sănătate: somatică, mintală, fiziologică, intelectuală, afectivă, psihică, comportamentală; 

dezvoltarea la subiecţii educaţionali a structurilor psihice de prelucrare a informaţiilor cu privire la 

aceste tipuri de sănătate, a capacităţii de auto-analiză a stării proprii de sănătate, cu scopul orientării 

corecte către medic, în cazul constatării unei anumite probleme medicale sau legăturii acesteia cu 

educaţia; antrenarea stărilor afective susţinerii şi dezvoltării sănătăţii: grija faţă de propria sănătate, 

încrederea în puterea de vindecare a specialiştilor etc.; angajarea în procesul de dobândire, 

menţinere şi dezvoltare a sănătăţii proprii şi a celor apropiaţi lor prin formarea deprinderilor, 

priceperilor şi a abilităţilor minime, de autoîngrijire sau de îngrijire a celor apropiaţi. 

Componentele educaţiei pentru sănătate sunt reprezentate de: cunoştinţele, concepţiile, 

opiniile, atitudinile şi practicile populaţiei şcolare în domeniul sănătăţii. 

Cunoştinţele constituie de fapt baza educaţiei pentru sănătate, ceea ce explică atenţia 

deosebită care se acordă pe planul cercetărilor, depistării de fineţe a nivelului de cunoştinţe.  

Aceasta cu atât mai mult cu cât între cunoştinţe şi obişnuinţe este o relaţie directă, în sensul 

că cei mai bine informaţi sunt înclinaţi mult mai frecvent decât cei neinformaţi să adopte un 

comportament sănătos. Cunoştinţele nu constituie o motivaţie suficientă pentru a produce modificări 

comportamentale decât atunci când sunt conforme cu nevoile şi interesele grupului.  

A educa, în înţelesul lui Dottrens - aplicabil şi educaţiei pentru sănătate presupune a forma 

obişnuinţe, a respecta consemne, a intensifica dorinţa de a se comporta şi de a acţiona corect, pentru 

ca individul educat să se integreze normal în comunitate, să respecte pe alţii şi să-şi subordoneze 

interesele personale interesului general (Dottrens, R. și colab.,1966). 

Ca o componentă a educaţiei generale, educaţia pentru sănătate este un sistem de măsuri şi 

influenţe pentru formarea comportamentului igienic, este activitatea de conducere a copilului şi 

tânărului de la condiţia sa de fiinţă naturală la aceea de fiinţă social-culturală în probleme de 

sănătate. Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici, pentru că în această etapă se 

dobândesc obiceiuri care sunt relevante pentru activităţile ulterioare. 
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Este important să se conştientizeze la toate nivelurile şi să se recunoască, totodată, că 

sănătatea reprezintă nu numai unul din drepturile de bază ale omului, ci şi o resursă a statului. 

Ea este o condiţie necesară pentru progresul societăţii, care urmează să fie realizată prin 

ameliorarea standardelor de trai ale oamenilor, promovarea unui stil de viaţă sănătos, protecţia 

mediului ambiant şi întărirea eficienţei serviciilor curative şi de prevenire a maladiilor etc. 

În procesul de învăţământ în general şi cu atât mai mult în cel educativ-sanitar se pune astăzi 

din ce în ce mai mult accentul pe o activitate menită să-l stimuleze pe elev pentru activitate, să fie 

dinamic, flexibil, adaptabil noilor condiţii de viaţă. 

Educaţiei pentru sănătate, parte componentă de netăgăduit a educaţiei generale a elevilor, i se 

acordă o justificată însemnătate de către Ministerul Educaţiei Naţionale. Astfel, în 1999, acesta a 

inclus într-un ordin (nr. 3170/28.01.1999) dedicat îmbunătăţirii asistenţei medicale a elevilor, o 

referire specială la educaţia pentru sănătate a acestora. Se stipulează astfel că în scopul promovării 

sănătăţii şi creşterea nivelului de educaţie în conformitate cu standardele internaţionale, începând 

din anul 1999-2000 se vor introduce orele de educaţie pentru sănătate în şcoli, în curriculumul 

opţional. Aceste ore vor fi susţinute de personalul didactic special instruit, cu competenţă în educaţia 

pentru sănătate, astfel încât elevilor să li se ofere programe de informare şi educaţie pentru sănătate 

la standarde internaţionale. 

Adolescenţa este cea mai importantă perioadă a metamorfozelor din viaţa fiecărui om: 

schimbări fizice, emoţionale, cognitive şi sociale. Acestea pot pune bazele succesului pentru 

întreaga viaţă sau, în acelaşi timp, pot promova experienţe negative care pot bloca dezvoltarea 

armonioasă a adolescentului. 

La populaţia adolescentă de vârstă şcolară, conţinuturile educaţiei pentru sănătate s-au 

structurat în strânsă legătură cu educaţia fizică, cu diverse discipline care se predau în învăţământul 

preuniversitar (anatomie şi fiziologie, igienă şcolară, cunoştinţe despre natură, dirigenţie) cu 

activităţile tehnico-practice şi cu unele activităţi extraşcolare care presupun antrenarea elevilor în 

acţiuni şi concursuri sanitare, de prim ajutor, precum şi respectarea unor reguli de igienă personală şi 

colectivă. 

Curriculum-ul de educaţie pentru sănătate este centrat pe competenţe, orientând astfel 

învăţarea pe dezvoltarea unor capacităţi care implică aplicarea cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor formate în contexte noi, spre rezolvarea problemelor ce apar în viaţa de zi cu zi. Cursul 

de educaţie pentru sănătate se axează pe formarea competenţelor ce constă dintr-o metodologie mai 

specială axată pe dezvoltarea gândirii critice, implicarea elevilor în activităţi individuale, în perechi 

şi în grup, valorificarea experienţei individuale a fiecărui elev etc.  
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DEZVOLTAREA DURABILĂ - PRINCIPIU APLICAT ÎN TURISMUL 

RURAL 

                                          

Prof. Doroftei Carmen-Dănuța  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

 

Generalităţi  

         Schimbarea traiectoriei actuale de dezvoltare socio-economică presupune stabilirea unor 

modele noi de percepţie şi interpretare a mediului, a poziţiei noastre ca beneficiari ai celor dăruite de 

natura mamă, a relaţiilor dintre om şi mediu, cât şi a legăturii dintre mediu şi dezvoltare. Toate 

acestea se bazează pe o serie de noţiuni moderne, cum ar fi: dezvoltare durabilă, monitoring integrat, 

impact şi audit de mediu, management de mediu, noţiuni care acum după noile realităţi se află la 

baza oricărei acţiuni de protecţie şi conservare a mediului. Acest lucru se impune cu atât mai mult 

cu cât „dezvoltarea societăţii având ca scop creşterea economică a determinat deteriorarea mediului 

înconjurător şi a perturbat grav echilibrul fragil, creat în timp între om şi mediul în care trăieşte.” 

(M. Macoveanu). 

Societatea începutului de mileniu se confruntă cu o serie de probleme grave, care fac 

obiectul preocupărilor ecologiste şi care încearcă să identifice şi inter-relațiile dintre aceste 

fenomene. 

Problemele mediului ambiant 
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Efectul diverselor sectoare industriale asupra mediului variază: la extremitatea superioară se 

situează industria chimică, industria petrolieră şi industria de celuloză şi hârtie, iar la polul opus se 

situează comerţul en detail şi serviciile, al căror efect asupra mediului este relativ redus. 

Experienţa de până acum a demonstrat că, pentru a proteja mediul, cel mai economic este să 

previi poluarea, să adopţi o poziţie preventivă încă din faza de proiectare. În conformitate cu 

legislaţia în vigoare, investitorul are obligaţia să cerceteze în ce măsură proiectul propus este 

compatibil cu cerinţele protecţiei mediului natural şi a cadrului uman de viaţă. El trebuie să pună în 

practică pachetul de măsuri tehnico-economice care să permită reducerea consecinţelor negative ale 

lucrărilor propuse asupra mediului. Când măsurile tehnice de reducere a impactelor nu sunt 

suficiente, respectiv impactul nu poate fi suprimat sau redus, investitorul trebuie să adopte măsuri 

compensatoare, asumându-şi şi costul integral al realizării acestora 
 
(V. Rojanschi, F. Bran).    

Turismul – noţiuni şi definiţii 

Turismul înseamnă suprimarea unor obstacole naturale fără a agresa şi a produce pagube 

ambientului, cel care într-un mod blând ne deschide porţile sufletului spre o deplină relaxare 

spirituală şi fizică. 

În ultimii 30 de ani, turismul a devenit un sector economic de mare importanţă, prin contribuţia sa la 

dinamizarea economiilor şi la integrarea lor în circuitul internaţional de valori. Călătoriile şi 

turismul reprezintă la ora actuală o piaţă globală, de dimensiuni uriaşe, unde se manifestă cererea 

consumatorilor pentru o imensă varietate de produse şi servicii. Nu doar dimensiunile şi ritmurile 

sale de creştere fac această piaţă foarte atractivă, ci şi potenţialul său de viitor, nici pe departe 

epuizat. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT), volumul fluxurilor turistice la nivel 

global va cunoaşte o creştere de 27.6% în perioada 2004-2020, ajungând la circa 1.56 miliarde de 

turişti în anul 2020 (faţă de 696 milioane în anul 2000). 
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În baza recomandărilor Conferinţei de la Ottawa, se pot distinge următoarele categorii de turism: 

-turism intern, realizat atunci când rezidenţii unei ţări vizitează locuri din propria lor ţară (de 

exemplu, un turist din România care vizitează Poiana Braşov); 

- turism emitent (outgoing tourism sau outbound tourism), atunci când rezidenţii dintr-o ţară 

vizitează o ţară străină (de exemplu, totalitatea turiştilor francezi care vizitează o altă ţară formează 

turismul emitent al Franţei); 

- turism receptor (incoming tourism sau inbound tourism), cu referire la situaţia în care o ţară este 

vizitată de cetăţeni străini (de exemplu, totalitatea turiştilor străini care vizitează România formează 

turismul receptor al României). 

Prin combinarea acestor forme între ele, două câte două, se pot defini alte trei categorii de turism:  

- turismul interior, cuprinzând turismul intern şi cel receptor; 

- turismul naţional, cuprinzând turismul intern şi cel emitent; 

- turismul internaţional, compus din turismul receptor şi cel emitent. 

Turismul rural 

        Din analizele efectuate de Organizaţia Mondială a Turismului rezultă că turismul rural se 

dezvoltă într-un ritm mai rapid decât turismul internaţional în ansamblul său. În statele Uniunii 

Europene turismul rural se diferenţiază de la o ţară la alta, deşi de cele mai multe ori are la bază 

politici similare şi obiective asemănătoare. 

   Turismul rural se bazează pe trei coordonate: spaţiul, oamenii, produsele, întrucât: 

- spaţiul fără existenţa oamenilor nu poate fi suport al convieţuirii; un spaţiu fără produse nu poate 

răspunde tuturor nevoilor consumatorilor de turism; 

- oamenii în lipsa spaţiului sau a produselor dispun numai de o capacitate de primire redusă; 

- produsele care nu au ca bază spaţiul şi oamenii nu au decât o existenţă efemeră şi nu pot asigura 

dezvoltarea durabilă pe plan local. 

      Punând într-o ecuaţie produsul turistic rural, se constată: 

             Cazarea la fermă= vacanţa petrecută în sat + petrecerea timpului liber în spaţiul rural. 

Practic, termenii acestei ecuaţii reprezintă motivele pentru care turiştii vin să-şi petreacă vacanţele la 

ţară. Pentru citadini simbolurile sunt foarte importante. Ei caută de multe ori imaginile copilăriei, 

bunicilor cu surprizele bucătăriei de mult uitate, pitorescul unor peisaje ce-au devenit imagini de 

filme documentare, aerul libertăţii, apa pură de izvor, flori, copaci, parfumuri rare  etc. 

În concluzie, turismul rural este o formă de turism care se desfăşoară în mediul rural, 

valorificând resursele turistice locale (naturale, culturale şi umane) ca şi dotările şi echipamentele 

turistice, inclusiv pensiunile şi fermele agroturistice. Se folosesc diverse spaţii de cazare: hanuri, 
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adăposturi, hoteluri rurale, sate de vacanţă etc. şi îmbrăcă forme variate de sejur, cu un spectru larg 

de motivaţii: de tranzit sau itinerar cu valenţe cultural-cognitive etc. 

Conceptul de turism rural a evoluat treptat, înglobând toate activităţile turistice care se 

desfăşoară în mediul rural. Treptat, pe măsura diversificării serviciilor turistice practicate la nivelul 

localităţilor rurale s-au conturat câteva subforme:  turismul rural propriu-zis, agroturismul, turismul 

verde. 

Dezvoltarea durabilă a turismului 

WTO (Organizaţia Mondială a Turismului) - defineşte turismul durabil ca un proces care 

reuşeşte să atingă un echilibru între mediul înconjurător, economie şi aspectele socio-culturale de 

dezvoltare a turismului pentru a garanta beneficii pe termen lung şi experienţe de înaltă calitate, 

pentru turişti şi comunităţile locale. (E-Conference- ON THE ROLE OF DEVELOPMENT 

COMMUNICATION ÎN SUSTAINABLE TOURISM, May 29-june 9, 2006). 

La nivel global turismul a devenit o ramură economică importantă, cu toate  şansele şi 

riscurile care decurg dintr-o creştere dinamică. Într-o lume globalizată, cu resurse limitate, 

dezvoltarea durabilă reprezintă conceptul viitorului. Acest lucru este valabil mai ales pentru turism 

care are nevoie, mai mult ca alte domenii, de un mediu intact şi culturi pline de vitalitate. 

      Dezvoltarea durabilă a turismului se află în atenţia tuturor şi înseamnă confruntarea cu faptul 

că cercetările de îmbunătăţire a calităţii vieţii prezintă o constantă inerentă: există o limită la care 

populaţia umană şi activitatea planetei noastre se pot împotrivi. Această teorie produce câteva 

provocări şi ocazii unice pentru industria turismului: 

-  cererea turistică este proporţională cu calitatea mediului înconjurător al destinaţiei turistice; 

-  turismul este deseori activitatea ce protejează mediul rural mai mult decât industriile 

consumatoare de resurse ca: mineritul, 

construcţiile etc.; 

-  turismul face să crească numărul 

populaţiei din zonele de destinaţie; condusă în 

mod corespunzător, activitatea de turism poate 

fi o forţa  puternică în ceea ce priveşte 

conservarea mediului ambiant şi a moştenirii 

cuIturale; 
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-  turismul durabil a devenit un cult pentru turişti, mai ales când acesta se desfăşoară sub 

forma ecoturismului. 

Durabilitatea nu cuprinde numai - aşa cum auzim de multe ori - toate nivelele - de la cel global, la 

cel local-, durabilitatea include mai ales nivelul individual: fără strădaniile depuse de fiecare om în 

parte, nu se poate schimba nimic, nu se poate ajunge la o dezvoltare durabilă. În acest sens este 

extrem de sugestivă schema alăturată. 

Cea mai de succes implementare practică a ideii de durabilitate este Agenda 21 Locală, ce se 

poate aplica şi în locaţiile unde se practică orice formă de turism. 

  Efectele negative  ale dezvoltării turismului rural 

  Turismul poate contribui, prin specificul activităţilor pe care le presupune la dezvoltarea 

economică în general şi la susţinerea zonelor aflate în dificultate. Gradul ridicat de 

internaţionalizare a producţiei şi a consumului stimulează: 

 cooperarea internaţională 

 integrarea regiunilor receptoare în circuitul internaţional de valori 

 comunicarea şi respectul reciproc de valori intre populaţiile ce aparţin unor sisteme socio-

culturale  diferite. 

 suport real pentru dezvoltare durabilă la nivel mondial . 

  De cele mai multe ori însă, dezvoltarea funcţiei turistice a unei regiuni, fie ea şi rurală, este 

însoţită şi de o serie de efecte negative, cum ar fi: 

 resursele naturale, peisagistice nu sunt luate în calculul costului de producţie, arhitectura 

infrastructurii turistice are cel mai puţin de-a face cu arhitectura locului; 

 încărcătura turistică este de multe ori peste capacitatea de absorbţie şi de regenerare a 

spaţiului receptor (este afectat mediul şi biodiversitatea-patrimoniul natural se degradează); 

 forţa de muncă utilizată este sezonieră, slab calificată, fără să permită o ocupare 

îndelungată sau oportunităţi privind cariera profesională; 

 capitalul străin apelează puţin la resursele locale şi generează efecte reduse de multiplicare; 

 valorile culturale, religioase şi tradiţionale intră într-un sistem de comercializare excesivă 

cu riscul de devalorizare şi pierdere a identităţii (G. C. Pascariu). 

Concluzii  

  Turismul în general, ca şi turismul rural în particular se confruntă cu aceleaşi probleme cu 

care se confruntă toate firmele care se respectă şi vor să treacă onorabil de marele examen al 

integrării în exigenţele Uniunii Europene. În condiţiile globalizării şi accentuării concurenţei, 
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respectarea principiului dezvoltării durabile (enunţat pentru prima dată de premierul Norvegiei, 

doamna Gro Harlem Bruntland, preşedintă a Comisiei Mondiale de Mediu, în raportul „Viitorul 

nostru comun”) poate constitui un criteriu de selecţie în faţa „marelui judecător”- consumatorul, care 

este din ce în ce mai avizat, şi statisticile o demonstrează din plin, mai avid de o relaxare în plină 

natură, sănătoasă, cât mai departe de tumultul „civilizaţiei de beton armat”. 
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ALIMENTAŢIA CORECTĂ, PRIMUL PAS CĂTRE O VIAŢĂ LUNGĂ ŞI 

SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Dumitraşcu  Maria Magdalena 

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate, Craiova, jud. Dolj 

 

Încă din Antichitate, medicul grec Hipocrate, care a trăit 104 ani, scria: „Cu cât ne hrănim 

mai mult şi mai bine, cu atât ne dărâmăm viaţa mai repede“. Introducerea alimentaţiei carnare, prin 

vânătoare şi prin creşterea animalelor domestice, a fost considerată drept cauza principală a scurtării 

duratei de viaţă. Mesele copioase cu cărnuri, slănine, afumături, mezeluri, conserve, alcooluri tari, 

cafele şi tutun dau multă satisfacţie pentru moment, dar, după vârsta de 40-50 de ani, dereglează 

ritmul digestiei şi favorizează apariţia obezităţii, cu consecinţe grave asupra activităţii inimii. Prin 

modificarea toleranţei digestive şi prin reducerea treptată a funcţiilor enzimatice, mâncărurile greu 
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digerabile nu sunt metabolizate normal, rămân mult timp în stomac (circa 8 ore) şi în intestine (peste 

20 de ore), se alterează şi produc acizi toxici care declanşează boli digestive (gastrite, ulcere, colite, 

balonări, constipaţii, cancer de colon). În unele cazuri, acestea măresc conţinutul de colesterol şi 

lipide din sânge, care se depun pe pereţii vaselor sanguine, favorizând apariţia unor boli grave, ca 

ateroscleroza, arterite, flebite, tromboze, ulcere varicoase. De asemenea, consumul în exces de 

dulciuri concentrate solicită prea mult pancreasul şi duc, uneori, la diabet zaharat. 

Alimentaţia reprezintă domeniul în care se fac cele mai grave erori. Omul modern se 

hrăneşte într-un mod nesănătos, mănâncă prost şi mult. Aşa se face că o persoană din două suferă de 

exces de greutate (depăşirea cu peste 10% a greutăţii normale). Aceasta are efect nefast asupra 

sistemului osos, a scheletului şi asupra aparatului motor, în special asupra părţii inferioare a 

corpului. Cu cât excesul în greutate este mai mare cu atât creşte şi procentajul persoanelor care 

suferă de maladii coronariene sau cu afecţiuni cancerigene, cum ar fi cancerul intestinelor. 

Statisticile arată că peste 30% dintre obezi mor din cauza bolilor de ficat sau a diabetului. De 

asemenea, obezii pot avea probleme mult mai mari decât cei cu greutate normală în cazul unor 

intevenţii chirurgicale. Cea mai mare greşeală făcută în domeniul nutriţiei, priveşte absorbţia 

excesivă a hidraţilor de carbon, care sunt lipsiţi de valoare nutritivă şi care se găsesc în: zahăr, 

dulciuri, făină, băuturi alcoolice. Acestea sunt transformate de organism în depuneri de grăsimi.  

Când se poate începe o dietă sănătoasă? 

O alimentaţie sănătoasă înseamnă consumarea a diferite alimente aparţinând grupurilor 

alimentare de bază: proteine, precum carnea, ouăle şi legumele; lactate; fructe şi legume; cereale, 

precum pâinea şi pastele făinoase; grăsimi şi dulciuri. Deşi pare simplu, nu este întotdeauna uşor să 

se stabilească un regim adecvat fiecărui individ. Uneori se consumă mai mult dintr-un singur grup 

alimentar (preferat) şi se evită consumarea altora sau se optează pentru comoditate în defavoarea 

calităţii.  

         O dietă sănătoasă necesită un plan, un scop, precum şi efortul de a include în mese o varietate 

de alimente. Majoritatea persoanelor nu consumă suficienţi nutrienţi, deoarece nu includ în mese o 

cantitate corespunzătoare din fiecare grup alimentar. Deci, este important să se acorde atenţie nu 

numai la ce se consumă, dar şi la ce anume se îndepartează din dietă. Pentru aceasta ar fi 

recomandat elaborarea unui jurnal în care să se noteze tot ce se consumă şi se bea timp de o 

săptămână.  

       O dietă sănătoasă poate proteja împotriva apariţiei bolilor? 

       O dietă sănătoasă poate reduce riscul de apariţie a unor boli. Nutriţioniştii americani recomandă 

pentru evitarea bolilor consumarea unei diete bogate în fructe, legume, cereale şi produse lactate 
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degresate. De asemenea, se recomandă atenţie la numărul de calorii consumate, pentru a reduce 

riscul apariţiei obezităţii, limitarea consumului de alcool şi eliminarea din alimentaţie a produselor 

cu un conţinut crescut de sare, grăsimi saturate, colesterol şi zahăr. Activitatea fizică este o parte 

importantă a acestui regim. Un program de exerciţii cu durata de 30 până la 90 de minute zilnic este 

suficient. Specific, o dietă sănătoasă poate ajuta: o dietă cu un conţinut scăzut în grăsimi (cereale, 

fructe, legume, produse lactate degresate) poate reduce riscul aparitiei bolilor cardiace, a 

hipertensiunii arteriale, bolilor degenerative cerebrale, accidentelor vasculare cerebrale şi a 

diabetului zaharat; limitarea consumului de grăsimi saturate, care se găsesc în carnea grasă, brânză, 

smântână, unt, poate reduce nivelul de colesterol şi riscul de apariţie a bolilor cardiace şi a 

hipertensiunii arteriale; o dietă bogată în fructe şi legume furnizează antioxidanţii necesari (precum 

beta-carotenul sau vitaminele C şi E) şi protejează organismul de distrugerile produse de radicalii 

liberi de oxigen, reducând astfel riscul apariţiei bolilor cardiace, a cancerului şi a hipertensiunii 

arteriale. 

        Alimentaţia normocalorică este cea ideală. 

        Alimentaţia trebuie să fie normocalorică, adică să conţină numai atâtea calorii cât sunt necesare 

organismului, în funcţie de ritmul de consum pentru fiecare vârstă, de efortul fizic şi intelectual 

depus. S-a demonstrat că persoanele care au un aport caloric mai redus şi un consum minim de 

grăsimi sunt mai puţin expuse la îmbolnăviri de cancere şi de afecţiuni cardiovasculare. Stilul de 

alimentaţie în grabă, cu produse fast-food, încărcate cu grăsimi, cărnuri şi zaharuri, predispune la 

dependenţă, prin declanşarea în creier a unor reacţii care conduc la supraalimentaţie, urmată de 

celulită şi obezitate. Un adult sănătos, cu o activitate moderată, care consumă zilnic 2.800-3.000 

calorii, are nevoie, în medie, de 70-80 grame proteine (300-400 calorii), 300-400 grame glucide 

(1.200-1.600 calorii) şi 80-100 grame lipide (700-800 calorii). La acestea se adaugă 500-800 grame 

fructe şi legume, care aduc necesarul de vitamine, minerale, glucide şi o parte din cantitatea de apă. 

       Supraalimentaţia oboseşte inima. 

       Peste aceste plafoane, cantitatea de alimente se măreşte numai în situaţia unei activităţi fizice 

mai intense. Este foarte dăunătoare hrana consumată în exces, peste potenţialul de prelucrare a 

aparatului digestiv, care devine supraîncărcat şi suprasolicitat. La persoanele gurmande se deschide 

uşor calea spre îngroşarea vaselor sanguine, cu flebite, tromboze şi ateroscleroză, ca factori 

principali ai îmbătrânirii precoce, creşterea colesterolului depus în interiorul arterelor, formarea de 

cheaguri de sânge, irigarea defectuoasă a creierului şi o suprasolicitare a inimii, aflată într-o 

continuă oboseală. Pledoaria pentru cumpătare la mâncare şi băutură a fost lansată încă din 

Antichitate. Pitagora menţiona că: „în cumpătare stă forţa spiritului“. Ulterior, orientalii, în special 
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tibetanii, au pledat pentru o reducere a cantităţii de hrană, punând mare preţ pe felul cum se face 

masticaţia şi, mai ales, pe ritualul mesei, în linişte şi respect. De altfel, popoarele care, prin tradiţie, 

exclud excesele alimentare (ex. japonezii) au o rată mult scăzută a îmbolnăvirilor de cancer. 

      Integraţi legumele uşor asimilabile în hrana zilnică. 

     Adoptarea unui regim alimentar natural asigură o hrană completă pentru menţinerea energiei 

organismului, fără să ducă la anemierea trupului şi a minţii. Marele sportiv american Roos, dublu 

campion olimpic la alergare, utiliza în hrana sa 90% crudităţi, excluzând total orice preparat din 

carne. Această alimentaţie asigură menţinerea unei greutăţi corporale în limite ideale, permite 

irigarea optimă a creierului, inimii şi arterelor, evită ateroscleroza şi intoxicarea celulelor. În 

alimentaţia raţională, cu o hrană sănătoasă, se recomandă cât mai multe legume nefierte, salate uşor 

asimilabile cu morcov (care previne îmbătrânirea tenului şi apariţia ridurilor), salată verde, spanac, 

ţelină, ridichi, varză, conopidă, mărar, pătrunjel, fasole păstăi, mazăre, soia, tomate, castraveţi, 

ceapă, usturoi, praz, ardei, asmăţui, ciuperci. Printre fructele cu mare eficacitate în păstrarea tinereţii 

ţesuturilor un loc aparte revine merelor, consumate în stare crudă, coapte, compot, sucuri sau 

siropuri. Reţinem că fructele şi legumele sunt bogate în fibre (celuloză), cu rol în stimularea 

tranzitului intestinal şi, de aceea, digestia lor se face în 20-30 minute, fără să fermenteze sau să 

putrezească pe căile digestive, evitând astfel producerea de gaze, vărsături, arsuri, indigestii şi 

intoxicaţii ale sângelui. În comparaţie, digestia cărnii se realizează în 10-15 ore, lăsând multe toxine, 

constipaţii şi afecţiuni ale colonului. 

         Grâul germinat, sursă importantă de proteine. 

         Alte alimente dietetice pot fi considerate: carne slabă (de pui, viţel), sardele, peşte slab şi 

fructe de mare cu un conţinut redus în lipide saturate, pâine integrală (Graham), cereale germinate şi 

tărâţe (germenii de grâu, secară sau ovăz, în doză de 500 g pe zi, dau un conţinut de proteine de 

patru ori mai mare decât un ou), lapte degresat, iaurt, brânzeturi degresate, seminţe de bostan şi 

susan, miere de albine bogată în mineralele necesare. Pentru reglarea conţinutului în LDL - 

colesterol rău, depus pe pereţii arterelor, un rol esenţial îl au uleiurile vegetale bogate în acizi graşi 

mononesaturaţi (de măsline) şi polinesaturaţi (de porumb şi floarea soarelui).  

       Drojdia de bere conţine 16 vitamine şi 14 minerale. 

       Un produs de mare eficienţă este drojdia de bere care conţine 16 vitamine, majoritatea din 

complexul B, 16 aminoacizi, 14 minerale şi un procent de 36% proteine (mai mult decât muşchiul 

de porc). Se consumă zilnic câte 25-30 grame în formă crudă sau adăugată în lapte, suc de roşie sau 

suc de fructe. Toate aceste alimente dau energie, vitalitate, stare de relaxare şi sentimente de bună 

dispoziţie, mai ales în condiţii de stres şi tensiune.  
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      Alcoolul şi tutunul, principalii duşmani ai sănătăţii. 

        Alcoolurile tari şi tutunul, consumate în mod constant şi în cantităţi mari, afectează întreg 

organismul, provocând tulburări morfofuncţionale neuroendocrine, cardiovasculare, renale, 

musculare şi în special hepatice. Se produc tulburări complexe, cu scăderea capacităţii fizice şi 

intelectuale şi scăderea duratei de viaţă. Semnele clinice sunt la început moderate ca: oboseală, 

ameţeli, cefalee, insomnii, tulburări de echilibru, de memorie, dureri la mers forţat. Treptat, 

fenomenele se agravează cu riscul apariţiei anginei pectorale şi a infarctului de miocard, 

ramolismentul, hemoragia cerebrală, arteriopatia periferică a membrelor inferioare, până la 

cangrenă. 

      De asemenea, se exclud băuturile răcoritoare sintetice, cu mult zahăr şi aditivi sintetici, (E-uri) şi 

înlocuirea lor cu sucuri naturale, preparate în casă, eventual fără zahăr. Cu mare efect se recomandă 

ca dimineaţa şi seara să se consume o limonadă cu multă lămâie şi cu 1-2 linguriţe de miere. Se va 

renunţa treptat la cafea, pentru a fi înlocuită cu ceai verde sau alte băuturi naturiste energizante. 

Respectarea acestor diete ar asigura o întinerire cu 10-15 ani, mărind potenţialul energetic, 

vitalitatea, păstrarea memoriei şi rezistenţa la boli. Sunt concludente statisticile care arată că 

restricţiile calorice şi controlul diurn al alimentaţiei la japonezi reduc substanţial mortalitatea în 

comparaţie cu SUA şi anume de 16 ori la bolile cardiovasculare, de cinci ori la cancerele mamare şi 

de trei ori la cancerele de colon. 

       Ce nu trebuie să mâncăm? 

       Alimentele cu restricţie sau chiar eliminate dintr-un regim sănătos sunt: grăsimile animale 

(slănină, şuncă, untură), carnea de porc, mezeluri, afumături, conserve şi peşte gras. Acestea sunt 

considerate de specialişti drept veritabile otrăvuri şi gunoaie sau chiar bombe cu efect întârziat 

introduse în corp, unde declanşează dispepsii, enterite, apendicită, gută, febră tifoidă, dizenterie, 

tuberculoză şi cancer. Se reduc, de asemenea, din alimentaţie prăjelile, laptele gras, sarea, biscuiţii, 

produsele de patiserie şi dulciurile concentrate care solicită prea mult pancreasul, gogoşile, pizza, 

dulceţurile, cremele, ciocolatele, îngheţatele, condimentele iuţi (piper, muştar) şi chiar pâinea albă. 

Pe cât posibil se limitează sau se exclude din alimentaţie zahărul alb, un produs industrial care se 

obţine prin rafinarea trestiei şi sfeclei de zahăr într-un proces tehnologic foarte complicat ce elimină 

numeroase vitamine, minerale, proteine asimilabile, fibre şi alte substanţe utile organismului. S-a 

constatat că zahărul alb are o serie de efecte negative cum ar fi: inhibarea sistemului imunitar şi a 

hormonului de creştere, apariţia diabetului, a unor forme de cancer, a candidozei şi a cariilor 

dentare. Sărăcind organismul de potasiu şi magneziu, zahărul industrial constituie un factor 
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determinant în apariţia bolilor cardiovasculare (arterite), a obezităţii şi a unor reacţii neurologice 

(oboseală, somnolenţă, ameţeli, nevroze, lipsa de voinţă, pierderea memoriei, impotenţă). 

    În concluzie, putem spune că o dietă echilibrată asociată cu exerciţii fizice făcute regulat sunt 

sigur cheia unui organism sănătos şi puternic. Poţi mânca aproape tot ce doreşti, dacă faci exerciţii, 

iar organismul tău va fi pregătit pentru a face faţă multor afecţiuni care îl pândesc la fiecare pas.  
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EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE 

 

 
Prof. Dumitru Alina 

Colegiul Economic Mangalia/Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Şcoala trebuie să devină locul central în care să se transmită cunoştinţele de educaţie pentru 

sănătate. Copilăria şi adolescenţa sunt perioadele de asimilări masive, de formare a unor atitudini şi 

abilităţi care se vor transforma în instrumente pentru tot restul vieţii. 

Promovarea sănătății în școală este o activitate cu titlu permanent, ale cărei obiective prncipale 

vizează:  

1. Atitudinile față de sănătate ale copiilor, familiei și cadrelor didactice  

2. Abilităţile în protejarea sănătății proprii și a celorlalți  

3. Cunoștinţele despre sănătate  

Comunicarea consecinţelor negative ale comportamentelor nesănătoase (denumite 

comportamente de risc) este principala activitate în programele de educaţie pentru sănătate. 

 Pentru a preveni instalarea obiceiurilor nesănătoase (fumatul, consumul de alcool sau de 

droguri) copiilor şi adolescenţilor li se oferă informaţii despre consecinţele negative ale acestor 
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comportamente de risc. Experienţa specialiştilor şi mai ales a profesorilor a arătat că aceste 

informaţii nu sunt suficiente pentru a determina schimbarea atitudinii copiilor şi adolescenţilor faţă 

de aceste comportamente de risc. 

Copiii învaţă comportamentele sănătoase (de exemplu, înotul) şi comportamentele de risc, 

nesănătoase (de exemplu, fumatul) de la membri ai familiei, prieteni, persoane semnificative din 

jurul lor şi din mass-media (reclame TV, articole din reviste, panouri publicitare, emisiuni radio). 

Atitudinea faţă de alcool se formează încă de la vârsta de 6-7 ani. De la vârsta de 6 ani copiii înţeleg 

normele sociale legate de consumul de alcool şi fumat (a consuma alcool sau a fuma sunt 

"comportamente de adult"), dar încă nu au formată o opinie despre consumul de alcool.  

În consecinţă, o bună prevenţie a comportamentelor de risc trebuie să înceapă de timpuriu. 

Multe programe educaţionale de prevenire a comportamentelor de risc au rezultate scăzute 

pentru că pornesc de la convingerea că informarea copiilor despre comportamente nesănătoase sau 

de risc îi determină pe aceştia să le respingă. Unele comportamente de risc cum ar fi fumatul sau 

consumul de alcool sunt prezentate de companiile producătoare ca fiind "numai pentru adulţi", lucru 

care determină creşterea atractivităţii lor pentru copii şi adolescenţi. 

Copiii învaţă mai eficient când li se prezintă nu doar informaţii despre consecinţele negative 

ale unui comportament de risc (ex.: fumatul), ci când sunt şi implicaţi în luarea unei decizii proprii 

cu privire la acel comportament. Ei respectă regulile care au fost negociate împreună cu ei şi nu cele 

impuse de adult. 

Programele de educaţie pentru sănătate adaptate vârstei elevilor. 

Programele care se adresează preşcolarilor trebuie să accentueze aspectele pozitive ale unor 

comportamente, să contribuie la dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziilor şi de căutare a 

suportului social. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea unor metode adecvate vârstei lor 

(jocul). Perioada preşcolarităţii este importantă pentru dezvoltarea identităţii de gen şi a 

comportamentelor specifice genului. În această perioadă copiii, prin observarea adulţilor şi în urma 

mesajelor transmise de către aceştia, învaţă să asocieze un anumit comportament specific genului lor 

cu un anumit comportament sănătos sau de risc. De exemplu, copilul reţine că este acceptabil social 

ca un băiat să alerge prin parc, în timp ce o fetiţă trebuie să se joace într-un singur loc, în apropierea 

părinţilor săi. 

Programele de educaţie pentru sănătate destinate copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 7 ani se 

focalizează în mod special pe problematica presiunii grupului. 
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O campanie de prevenire a consumului de alcool care a avut un mare succes în Statele Unite în 

rândul adolescentelor a fost una în care o actriţă cunoscută şi admirată de adolescente a participat în 

campanie şi a promovat mesajul "Alcoolul îngraşă!".  

Din punctul de vedere al abilităţilor cognitive, aceasta este perioada în care îşi însuşesc relaţia 

cauză-efect ("dacă fumezi îţi miroase urât gura") şi răspund foarte bine la reguli. La această vârstă, 

programele de educaţie pentru sănătate trebuie să vizeze mai ales dezvoltarea abilităţilor sociale, 

cognitive, dezvoltarea abilităţilor de management al stresului şi de autocontrol emoţional. Perioada 

de pubertate este o perioadă cu risc crescut pentru iniţierea sau creşterea frecvenţei 

comportamentelor de risc, cum ar fi consumul de alcool sau fumatul.  

Este perioada în care stereotipurile de gen legate de sănătate şi comportamentele de risc devin 

relevante pentru tineri. De aceea este perioada în care este necesară abordarea în mod special a 

acestor stereotipuri ("este specific masculin să bei", "eşti femeie modernă dacă fumezi", "pentru a se 

impune, bărbatul trebuie să fie dominant şi agresiv"). Adolescenţii caută soluţii la problemele cu 

care se confruntă. Ei nu au nevoie de "predici" sau "sfaturi", ci au nevoie să fie percepuţi ca o parte a 

soluţiei şi nu ca o parte a problemei.  

Adolescenţii trebuie să fie văzuţi (şi creditaţi) mai ales ca instrument al schimbării în bine şi al 

promovării stării lor de sănătate, nu ca "problemă" pe care alţii (adulţii) trebuie să o schimbe. Copiii 

învaţă ceea ce observă, dar imită doar ceea ce este recompensat. De aceea este necesar să fie întărite 

comportamentele care au consecinţe pozitive asupra sănătăţii (de exemplu, exerciţiul fizic la fete) şi 

ignorate cele care au consecinţe negative asupra sănătăţii . 

Școala este o instituție în care, prin cunoaștere și interacțiune, copiii se dezvoltă în acord cu 

modelul acceptat de societate. În același timp, școala este și locul în care energia debordantă a 

copiilor se confruntă cu un sistem algoritmic, reglementat și structurat după modelul adult. 
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DOBÂNDIREA UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS AL ELEVILOR 

 

Prof. Dumitru Silvia  

Școala Postliceală Sanitară Fundeni Bucureşti 

 

Stilul de viaţă propriu-zis se formează în copilărie și în adolescenţă, când se cristalizează 

personalitatea, iar tinereţea şi maturitatea-l desăvârşesc. În structura stilului de viaţă influenţa 

familiei ca şi a altor instituţii educative interferează cu influenţa anturajului, a literaturii, a mass-

mediei, care pot oferi tipologii diferite, ce pot fi copiate sau refuzate, preluate critic şi valorizate de 

individ. 

O alimentaţie variată şi echilibrată, care să conţină toţi nutrienţii, inclusiv nutrienţii esenţiali 

(aminoacizi esenţiali, acizi graşi esenţiali, vitamine şi minerale) în cantitate suficientă (RDA), este 

absolut indispensabilă pentru a ne menţine sănătatea pe termen lung. Pentru copii, perioada de 

creştere are cerinţele cele mai mari din punct de vedere nutriţional, din viaţa unui individ, iar 

carenţele din alimentaţie pot să aibă efecte negative ireversibile asupra dezvoltării organismului. 

Vechea zicală conform căreia: “Suntem ceea ce mâncăm” este în mare parte adevărată. 

Corpul omenesc este alcătuit din celule aranjate ca şi cărămizile într-o construcţie. Celulele au 

nevoie de substanţe nutritive pentru a creşte şi a se înmulţi, iar aceste substanţe sunt preluate din 

mâncare. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii relatează că "Epidemia obezităţii este una dintre cele mai 

mari provocări de sănătate publică a secolului 21". La nivel mondial obezitatea în rândul copiilor şi 

adolescenţilor a atins niveluri epicote alarmante. În 2010, la nivel global, numărul copiilor care erau 

supraponderali atingea cifra de 42 milioane. Potrivit unui raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

în lume, există 22 de milioane de copii obezi cu vârsta sub 5 ani.   

Ar fi necesar, ca toate statele membre ale Regiunii Europene a Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii, să aibă programe speciale menite să întărească rolul major al familiei şi al altor grupuri 

sociale în dezvoltarea şi susţinerea unui mod de viaţă sănătos. Programele educaţionale din toate 

statele membre ar trebui să contribuie la creşterea nivelului educaţional, motivaţia şi formarea 

deprinderilor adecvate a întregii populaţii în vederea realizării şi menţinerii unui stil de viață 

sănătos. Dezideratul ar fi ca în toate statele membre să se înregistreze o creştere semnificativă a 

comportamentului sanitar pozitiv, (nutriţie echilibrată, lipsa fumatului, activitate fizică 

http://www.newlifestyle.ro/nutritie/Aportul_vitamine.html
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corespunzătoare, evitarea stresului) şi o scădere semnificativă a comportamentelor prejudiciabile 

sănătăţii (abuz de alcool şi produse farmaceutice, folosirea medicamentelor ilicite, substanţe chimice 

periculoase, comportament antisocial violent). 

În România aproape 4,6 milioane de copii sunt obezi. În ultimii opt ani, numărul copiilor și 

al elevilor obezi s-a dublat, ajungându-se la peste 12.000 de cazuri aflate în actele medicilor. Cei 

mai mulţi, adică aproape 11.000, provin din mediul urban.  

Specialiştii în nutriţie şi pediatrie atrag atenţia asupra faptului că un copil obez sau 

supraponderal este predispus la o greutate corporală mare şi la vârsta adultă. În plus, copiii care au o 

masă corporală mare prezintă un risc crescut să sufere de diabet, dislipidemie, probleme respiratorii, 

boli cardiovasculare şi probleme ortopedice de la o vârstă tânără. 

Obezitatea nu numai că determină o abatere de la „estetică" al corpului elevului, dar 

contribuie şi la un randament fizic mai scăzut şi chiar intelectual al elevului, care, începe să ia note 

din ce în ce mai slabe la şcoală. Este absolut necesară creşterea procentului copiilor, elevilor şi 

adolescenţilor care adoptă un stil de viaţa sănătos, pentru scăderea mortalităţii şi morbidităţii cauzate 

de boli cardiovasculare, cancer şi diabet. Cauza principală a obezității infantile: alimentaţia 

nesănătoasă a elevilor; dar adevăratele cauzele care duc la obezitate sunt:  

 1. Lipsa informaţiei. Lipsa educaţiei din familie, consumul adulţilor de alimente nesănătoase 

în faţa celor mici. De asemenea, în şcoli lipsesc orele de educaţie sanitară, ore prin care elevii pot 

învăţa cum să se hrănească sănătos, ce alimente să aleagă, ce produse să evite, şi mai ales, să 

înţeleagă importanţa acestui aspect. Lipsa informaţiei este generată şi de faptul că sunt promovate 

foarte mult produse nesănătoase, de tip junk-food (chipsuri, snacksuri, sucuri carbogazoase etc.) prin 

toate mijloacele posibile, de la media – TV, presa, radio, la afişe şi reclame. 

 2. Comoditatea şi dezinteresul părinţilor. Oamenii muncesc tot mai mult, iar timpul pentru 

gătit este tot mai mic, este mai ușor să se pregătească mesele din semipreparate, să comande 

mâncare, sau să meargă la fast-food.  

 3. Gestionarea incorectă a banilor. Mulţi părinţi îşi gestionează deficitar veniturile, 

cumpărăturile nu se realizează corect şi eficient, cheltuindu-se sume mari pe produse care nu sunt 

necesare, alegându-se în final alimente mai puţin sănătoase, aparent avantajoase prin preţul scăzut, 

dar cu mari deficienţe nutriţionale.   

         4. Lipsa banilor. Suntem printre ţările cele mai sărace din Uniunea Europeană, cu veniturile 

medii cele mai mici, chiar de 20 de ori mai mici decât în ţările mult mai dezvoltate. O alimentaţie 

sănătoasă presupune produse de calitate înaltă, fructe, legume proaspete şi naturale, alimente 
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nemodificate genetic, fără amelioratori şi “E” -uri, carne adevărată şi nu resturi, lactate neprocesate 

de nenumărate ori, iar din păcate acestea sunt cele mai costisitoare. 

        5. Accesul facil la produse nesănătoase. Fiind promovate foarte mult, produsele alimentare 

nesănătoase sunt şi foarte răspândite, cererea fiind mare. Se găsesc în toate magazinele, 

supermaketurile, chiar şi în buticurile din cadrul şcolilor sau din jurul acestora, deşi unele au fost 

clar interzise. Alimentaţia nesănătoasă a elevilor generează la rândul ei anumite efecte cu impact 

negativ asupra lor. Nutriţia neadecvată încă din copilărie poate duce la probleme de sănătate foarte 

serioase, cu o evoluţie nefavorabilă. Copiii care mănâncă în mod constant alimente procesate, 

semipreparate, produse hipercalorice, ajung să aibă dezechilibre nutriţionale serioase. Dezechilibrele 

conduc spre boli.  

 Efectele psihologice ce apar nu sunt nici ele de neglijat. Este un lucru cunoscut faptul că 

unii elevi pot fi răutăcioşi, atacându-i pe cei cu kilograme în plus, cu diverse porecle sau comentarii. 

Prin acestea îşi face apariţia marginalizarea socială. Elevii cu probleme de greutate sunt excluşi din 

grupuri, restul elevilor nedorind să se joace sau să aibă activităţi împreună. Lipsa raporturilor sociale 

va determina elevii supraponderali/obezi să dezvolte complexe, care vor genera în scurt timp 

izolarea socială. Ei îşi vor pierde treptat interesul pentru şcoală, pentru interacţiunea cu alţi copii, 

căutând alte activităţi cu care să îşi ocupe timpul, de obicei nepotrivite (uitatul în exces la TV, jocuri 

video agresive, binge-eating –mâncatul excesiv în perioade scurte). Totodată, consumând încă de la 

vârste fragede alimente nesănătoase, se creează o anumită obişnuinţă ce va duce la un comportament 

alimentar nesănătos pe întreaga viaţă, un stil de viaţă deficitar, ce va fi transmis în continuare de 

către adult copiiilor, realizându-se un cerc vicios.  

Toate aceste efecte influenţează în mod negativ viaţa, înrăutăţind starea de sănătate fizică şi 

psihică a oamenilor, scăzând speranţa la viaţă şi crescând mortalitatea de la vârste mult mai mici, 

ceea ce înseamnă o degradare umană, fapt ce poate prejudicia societatea şi toate componentele ei.  

Arborele problemelor care prezintă schematic cauzele care determină apariția obezității la copii și la 

elevi este prezentat schematic în  figura 1 : 
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O alimentaţie sănătoasă, ce cuprinde alimente precum fructe, legume, lactate, ouă, carne 

slabă de pasăre sau carne de vită, peşte, aduce un aport nutritiv complet, asigurând necesarul zilnic 

de proteine, lipide, glucide, vitamine, minerale, oferă copiilor şansa de a creşte şi de a se dezvolta 

sănătos şi armonios. Printr-o alimentaţie corectă, riscul bolilor metabolice precum 

supraponderalitatea, obezitatea, diabetul zaharat, dislipidemiile, problemele cardiace, este mult mai 

scăzut, copiii și elevii devin energici, veseli, dornici să înveţe şi să descopere lucruri noi, să îşi facă 

noi prieteni în orice împrejurare. După cum spune şi proverbul, “O minte sănătoasă într-un corp 

sănătos”, pentru rezultate bune la învăţătură, pentru stimularea gândirii şi dezvoltarea logicii, 

copiilor le este necesară o alimentaţie sănătoasă de la bun început, asociată cu activităţi fizice 

potrivite. Prin toate efectele descrise mai sus pe care o alimentaţie sănătoasă le are aupra copiilor, 

risc scăzut de boli metabolice, efecte psihologice pozitive, un comportament alimentar 

corespunzător se ajunge la un stil de viaţă sănătos, ceea ce înseamnă o viaţă longevivă şi activă.  

Mijloacele cu ajutorul cărora poate fi atins acest obiectiv sunt enumerate mai jos:  

1. Accesul facil la informaţie. Acest lucru se poate realiza prin promovarea prin mass-media a unui 

stil de viaţă sănătos. O altă metodă este înlocuirea publicităţii pentru produse alimentare sărace în 

nutriente şi bogate în energie (mai ales în momentele în care această publicitate este destinată 

copiilor) cu publicitate pentru alimente nutritive şi bogate în vitamine şi minerale, foarte necesare 
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pentru copii în procesul de creştere. De asemenea, se pot introduce ore de alimentaţie corectă la 

şcoală, la care pot participa şi părinţii, asigurându-se astfel şi educarea acestora. 

2. Creşterea interesului părinţilor pentru alimentaţie. Toţi părinţii îşi doresc tot ceea ce este mai bun 

pentru copiii lor, a fi un părinte bun nu înseamnă să îi faci în permanenţă pe plac copilului, 

satisfăcându-i toate poftele.  

3. Gestionarea corectă a banilor este un aspect foarte important în zilele noastre, având în vedere că 

preţurile sunt în continuă creştere, salariile ramân la fel în cel mai bun caz, sau chiar se reduc. 

Părinţii trebuie să se gândească la sănătatea copiilor lor şi să se străduiască să le ofere o alimentaţie 

cât se poate de sănătoasă, compusă din fructe, legume, lactate, ouă, carne de pasăre sau vită, peşte, 

se pot achiziţiona fructe şi legume autentice din pieţe, direct de la ţărani, care au preţuri mai mici 

decât intermediarii. Fructele pot înlocui cu success gustările nesănătoase, este nevoie doar de puţină 

imaginaţie pentru a-l face curios şi tentat pe cel mic. Se pot realiza sucuri proaspete, shake-uri, 

îngheţate şi multe altele. 

4. Existenţa resurselor financiare este o necesitate în încercarea de a avea o alimentaţie sănătoasă. 

Alimentele de calitate înaltă au din nefericire preţurile cele mai ridicate, începând de la banala pâine, 

la ulei, până la fructe şi legume, şi chiar apa.  

Ţinând cont că pe zi ce trece viaţa fiecăruia dintre noi se schimbă, trebuie să învăţăm să 

ţinem pasul cu ea, fără să neglijăm aspectele unui stil de viață sănătos. În acest sistem profesorii 

trebuie să fie un exemplu pentru elevi şi trebuie realizată o colaborare permanentă între şcoală, 

familie, elevi şi servicii de sănătate. Mesajul cel mai important pe care trebuie să-l transmită 

acţiunile concertate este conştientizarea responsabilităţii privind modul de viaţă sănătos şi asumarea 

conştientă a unui stil de viaţă favorabil sănătăţii. 
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SĂNĂTATE PPRIN COMPORTAMENTE SĂNĂTOASE 

 
 

Prof. ing. Dumitru Viorica, Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir’’ Suceava, jud. Suceava 

Prof. Dumitru Constantin, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

 

          Dreptul la sănătate este unul fundamental, aşa cum este şi dreptul la educaţie. Sănătatea este o 

valoare şi o condiţie indispensabilă pentru toate celelalte activităţi umane, pentru nivele înalte de 

competenţă şi performanţă, pentru bucuria de a trăi, pentru sentimentul de bine şi siguranţă oferit 

celor pe care îi iubim. Graniţa dintre sănătate şi boală nu este atât de clar conturată precum s-ar 

crede. Pentru a ajunge la o stare de sănătate optimă, este necesar să fim conştienţi de factorii de risc 

şi de cei de protecţie; să avem informaţii corecte şi cunoştinţe adecvate despre aceştia; să avem o 

atitudine pozitivă faţă de factorii de protecţie şi una negativă faţă de cei de risc; să practicăm 

comportamentele sănătoase şi să le evităm pe cele nocive. 

        Organizaţia Mondială a Sănătăţii demonstrează că 50% din totalul cauzelor de decese se 

datorează unui stil de viaţă nesănătos, în care fumatul, abuzul de alcool, sedentarismul, alimentaţia 

iraţională au efecte deosebit de nocive.  Cu alte cuvinte, jumătate din cauzele de mortalitate pot fi 

prevenite prin modificarea stilului de viaţă. Acesta trebuie promovat şi încurajat de la cele mai 

fragede vîrste. 

      Fiecare copil şi tânăr are dreptul să fie educat într-o şcoală care promovează sănătatea. Şcoala 

trebuie să devină locul central în care accesul la sănătate este facilitat prin educaţie. Copilăria şi 

adolescenţa sunt perioade de asimilări masive, de formare a unor atitudini şi abilităţi care se vor 

transforma în instrumente pentru tot restul vieţii.  

       Care sunt comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc pentru sănătate? 

       Sănătatea se întreţine printr-o serie de comportamente, numite comportamente sănătoase care 

sunt buni predicatori ai stării de bine fizice şi psihice. De exemplu, exerciţiul fizic, realizat constant, 

este un comportament sănătos, care are rol protector pentru starea de sănătate prin beneficiile sale 

asupra organismului.  

     Comportamentele sănătoase sunt învăţate de către copii în cadrul procesului de socializare prin 

observarea şi imitarea adulţilor. Alimentaţia este unul dintre comportamentele care se învaţă în 

cadrul familiei. Obiceiurile alimentare sunt de cele mai multe ori asemănătoare în cadrul aceleiaşi 
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familii. Obişnuim să consumăm tipurile de alimente şi să preferăm tipurile de preparare a 

alimentelor (prăjire, fierbere) care sunt frecvent utilizate în familie. 

        Ce este stilul de viaţă? 

        Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate sau boală sunt comportamentele care 

alcătuiesc stilul de viaţă: respectarea orelor de somn, alimentaţia, hidratarea, mişcarea, adoptarea 

unor comportamente preventive. 

        Orele de somn trebuie respectate. În funcţie de organismul fiecăruia, 6-8 ore de somn pe noapte 

sunt suficiente pentru ca dimineaţă să ne simţim odihniţi. Cercetătorii au descoperit că cel mai bun 

interval de somn pentru refacerea trupului şi sufletului este între 22.30 şi 06.30. S-a mai descoperit 

că orele de odihnă pierdute noaptea nu pot fi substituite de cele din timpul dimineţii sau al zilei. 

Somnul este foarte important, deoarece dacă nu vă veţi odihni îndeajuns, organismul nu va rezista 

stresului din ziua următoare, iar efectele nu vor întârzia să apară. Pe termen lung, lipsa odihnei poate 

duce la apariţia unor boli foarte grave. 

       Alimentația este celălalt mare pilon al formulei pentru sănătate, aducând combustibilul de care 

corpul nostru are nevoie pentru a funcționa bine. Se spune că „eşti ceea ce mănânci”. Pentru 

organism acest lucru înseamnă că primeşte zilnic toţi nutrienţii de care are nevoie pentru armonie şi 

energie. Apoi, sănătatea din interior are efecte vizibile pentru aspectul exterior. Iar alimentaţia nu 

influenţează doar aspectul fizic, ci şi starea de spirit. Atunci când mănânci sănătos, te simţi „uşor”, 

activ, ai poftă de viaţă. Ce înseamnă însă a mânca sănătos? Nu este o noutate că nu toate alimentele 

au aceeași valoare pentru organism. Unele alimente sunt bogate în nutrienți, altele sunt așa-numitele 

„calorii goale”, adică bogate în calorii, provenind din zaharuri și/sau grăsimi și sărace în alți 
nutrienți (de exemplu băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare îndulcite, dulciuri concentrate, grăsimi). 

         Alimentele cu densitate nutrițională mare (proteine, vitamine, minerale, fibre) sunt: legumele, 

fructele, laptele și iaurtul simplu. Aceste alimente trebuie consumate cu precădere, ele sunt esențiale 

în alimentația noastră zilnică. Legumele sunt surse importante de vitamine și de fibre, iar unele 

(cartofii, fasolea boabe, lintea) conțin cantități semnificative de carbohidrați (glucide). Fructele 

conțin cantități importante de vitamine și fibre, și, desigur, zaharuri (glucoză, fructoză). Laptele și 
iaurtul conțin proteine de foarte bună calitate, sunt principala sursă alimentară naturală de calciu, 

necesar pentru dezvoltarea și menținerea oaselor, pentru activitatea musculară și nervoasă, dar și în 

alte procese fiziologice din organism. Tot în lapte și în iaurt se găsesc cantități utile de magneziu, 

fosfor, zinc și unele vitamine. Iaurtul conține și bacterii lactice vii (bacteriile care au fermentat 

laptele, transformându-l în iaurt), importante în menținerea echilibrului florei intestinale. 
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          Formula de sănătate mai include și un al treilea element, la fel de important ca mișcarea și 
alimentația – este vorba despre echilibru. Echilibru înseamnă să asiguri minimul de bază din toate 

cele necesare organismului, fizic și emoțional, cu măsură, fără exagerări. Prinşi în multele 

preocupări zilnice, fiecare cu termenul său limită, uităm uneori că viaţa noastră are calitatea pe care 

chiar noi o decidem prin cele mai simple alegeri pe care le facem. Energia pentru întrecerea cu 

timpul şi pentru a reuşi să rezolvăm tot ce ne propunem vine din starea noastră fizică şi emoţională, 

pe care putem să o influenţăm direct în cea mai mare măsură. 

          Pentru cei mai mulţi dintre oameni, hrana reprezintă doar o sursă de plăcere – probabil cea 

mai la îndemână. Pentru o fracţiune mai mică, principala preocupare legată de alimentaţie este cea 

privind aportul de energie, respectiv conţinutul caloric al preparatelor. Însă realitatea este că în cazul 

celor mai mulţi dintre oameni, adevărata problemă nu constă în faptul că mănâncă prea multe 

calorii, ci că îşi asigură prea puţini nutrienţi importanţi, ceea ce face ca organismul lor să ceară 

permanent mai multă hrană. 

         Trebuie să ne orientăm către alimente cu densitate nutriţională mare şi să evităm alimentele şi 

preparatele cu calorii goale, care aduc o cantitate mare de energie, fără ca aceasta să fie însoţită de 

micronutrienţi importanţi. Cafeaua solubila este un exemplu de aliment adecvat, pentru că aduce o 

cantitate semnificativă de antioxidanţi şi în acelaşi timp, o cantitate redusă de energie. 

         Hidratarea: 6-10 pahare de apă pe zi, de preferat minim 7-8 pahare (2 litri) de apă pe zi (apă si 

NU: cafea, băuturi dulci sau acidulate, sucurile de pe piaţă, de preferat apa plată sau chiar de la 

robinet).  

         Mișcarea este parte din natura corpului uman în buna sa funcționare, de la nivel celular și până 

la sistemele mari: muscular, osos, cardio-vascular sau articular. Toată lumea ştie că pentru o viaţă 

sănătoasă trebuie să facem minim 30 de minute de mişcare pe zi. Însă de multe ori, programul nostru 

este atât de încărcat, încât pare aproape imposibil să ne acordăm acest răgaz pentru mişcare. Totul 

porneşte de la ierarhizarea priorităţilor: în momentul în care vom înţelege că mişcarea nu este o 

componentă opţională a vieţii noastre, ci una absolut necesară, în mod sigur vom găsi timp. Mişcare 

poate să însemne orice ne este la îndemână: deplasarea în mers, urcatul scărilor, grădinărit, muncă 

fizică. Mai important decât atât este să facem pasul următor şi să practicăm un sport, ceea ce 

înseamnă activitate fizică de intensitate moderată sau mare, care reprezintă şansa reală de a ne 

menţine în formă şi de a preveni o serie de afecţiuni medicale. 

        Comunicarea consecinţelor negative ale comportamentelor nesănătoase nu este suficientă 

pentru a determina schimbarea atitudinii copiilor şi adolescenţilor faţă de comportamentele de risc.  

Copiii învaţă comportamentele sănătoase (de exemplu, înotul) şi comportamentele de risc, 

http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/bauturi-naturale-care-te-energizeaza-pe-loc-12107855/
http://www.csid.ro/diet-sport/sport/10-tipsuri-pentru-cele-care-nu-iubesc-miscarea-2812772/


 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

139 

 

nesănătoase (de exemplu, fumatul) de la membri ai familiei, prieteni, persoane semnificative din 

jurul lor şi din mass-media (reclame TV, articole din reviste, panouri publicitare, emisiuni radio). 

       Copiii învaţă  mai eficient când li se prezintă nu doar informaţii despre consecinţele negative ale 

unui comportament de risc (ex.: fumatul), ci când sunt şi implicaţi în luarea unei decizii proprii cu 

privire la acel comportament. Ei respectă regulile care au fost negociate împreună cu ei şi nu cele 

impuse de adult. Campaniile de prevenţie care moralizează, provoacă frică sau accentuează 

consecinţele negative pe termen lung ale unor comportamente de risc au în general efecte opuse şi 

sunt foarte limitate în eficienţă.  

     Pentru a fi eficientă, educaţia pentru sănătate trebuie să cuprindă tematici care să ţină cont şi de 

vârsta copilului, beneficiar al educaţiei. 
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ALIMENTAŢIA SÃNÃTOASÃ 

 

Prof. Enescu Octavia 

Școala Gimnazială «Titu Maiorescu» Dulcești, jud. Constanța 

 

 Alimentaţia reprezintã domeniul în care se fac cele mai grave erori. Omul modern se 

hrãneşte într-un mod nesãnãtos, mãnâncã prost şi mult. Aşa se face cã o persoanã din douã suferã de 

exces de greutate (depãşirea cu peste 10% a greutãţii normale). Aceasta are efect nefast asupra 

sistemului osos, a scheletului şi asupra aparatului motor, în special asupra pãrţii inferioare a 

corpului. Cu cât excesul în greutate este mai mare cu atât creşte şi procentajul persoanelor care 

suferã de maladii coronariene (anginã pectoralã, infarct miocardic, ateroscleroză), sau cu afecţiuni 

cancerigene, cum ar fi cancerul intestinelor. Statisticile aratã cã peste 30% dintre obezi mor din 

cauza bolilor de ficat sau a diabetului. De asemenea, obezii pot avea probleme mult mai mari decât 

cei cu greutate normalã în cazul unor intevenţii chirurgicale. 
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 Cea mai mare greşealã fãcutã în domeniul nutriţiei priveşte absorbţia excesivã a hidraţilor de 

carbon, care sunt lipsiţi de valoare nutritivã şi care se gãsesc în: zahãr, dulciuri, fãinã, bãuturi 

alcoolice. Acestea sunt transformate de organism în depuneri de grãsimi. 

 Obezii se aflã în interiorul unui cerc vicios. Grãsimea nu mai este la modã, iar mass media 

înfãţişeazã sãptãmânal o imagine care contravine modului de viaţã al persoanei obeze. Astfel, 

aceasta se confruntã, mai mult sau mai puţin, cu un stres psiho-social, iar reacţia ei este, în general, 

sã mãnânce tot mai mult. 

 Multe persoane, în special femei, iau medicamente de sintezã pentru slãbit, care au efectul de 

a le suprima pofta de mâncare, acţionând ca un laxativ. Folosirea permanentã a acestor medicamente 

creeazã dependenţã şi perturbã metabolismul apei şi al sãrurilor din organism, provocând edeme, 

rinichii sunt afectaţi, se produc tulburãri psihice şi de ritm cardiac. Au apãrut regimurile pe bazã de 

pulberi, care, în prima fazã, produc o scãdere însemnatã în greutate, deoarece organismul pierde 

multã apã, dar nu scade şi grãsimea. 

 Toate aceste cure de slãbire restrictive au marele dezavantaj cã persoana nu învaţã sã-şi 

înlocuiascã modul de nutriţie nesãnãtos cu obiceiuri alimentare mai bune, astfel cã majoritatea îşi 

regãsesc vechea greutate la numai câteva sãptãmâni de la terminarea regimului, ele fiind mai 

dezechilibrate decât înainte din acest punct de vedere. 

 Regimul disociat propune o alternativã blândã şi eficace, pe termen lung, în curele radicale şi 

restrictive, care au ca scop scãderea greutãţii prin prevenirea persoanei de anumite alimente. Aceasta 

înseamnã cã unele alimente se potrivesc mai bine între ele decât altele. Dacã alimentele care nu se 

potrivesc se consumã împreunã, se produce pentru o scurtã duratã o dereglare digestivã, în primul 

rând balonare, apoi o mãrire a organelor digestive. 

 Digestia are loc mai usor dacã sucurile gastrice prelucreazã un singur fel de alimente. De 

exemplu, legumele verzi se potrivesc cu carnea, decât cele care conţin amidon, deoarece acestea din 

urmã se digerã în mediu alcalin, spre deosebire de carne cãreia îi trebuie un mediu acid.  

 Este importantã separarea proteinelor de glucide, care practic nu este posibilã 100%, dar 

dacã se reuşeşte sã se rezolve la douã treimi din alimente este foarte bine. 

 Alimentele cu calorii negative sunt cele consumatoare de grãsimi. În cea mai mare parte sunt 

reprezentate de legume, fructe şi condimente şi sunt bogate în sãruri minerale, vitamine, conţin 

puţine proteine şi hidraţi de carbon, iar procentul lor caloric va fi de 90 de calorii la 100 de grame. 

Pe de altã parte aceste alimente au în compunerea lor peste 90-95% apã. Consumarea în mod regulat 

a acestor alimente produce un efect caloric negativ, care duce la o pierdere în greutate. 
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 Busuiocul, cimbrul, mãrarul, usturoiul, pãtrunjelul, menta, salvia, cimbrişorul, chimionul, 

ienupãrul, pe lângã faptul cã amelioreazã mult gustul mâncãrii, contribuie la procesul de digerare şi 

eliminare a grãsimilor. Fructele cum ar fi: ananasul, merele, portocalele, cãpşunele, afinele, zmeura, 

mango, grapefruit, lãmâia au rol în distrugerea proteinelor. 

 O hranã sãnãtoasã este o hranã proaspãtã, variatã, bogatã în substanţe vitale, alcalinã, cu 

multe vitamine, cu sãruri minerale şi oligoelemente. Este recomandat ca de trei ori pe sãptãmânã sã 

nu se consume carne, aceasta fiind înlocuitã cu preparate din soia.  

 Nevoile zilnice de aminoacizi se pot acoperi prin consumarea a 100 gr. de grâu integral sau 

orez nedecorticat. Se vor consuma legume proaspete, care conţin substanţe vegetale bioactive 

(glucosinolate, flavonaide) cum ar fi: cartofi, linte, mazãre, fasole verde, varzã, broccoli, roşii, fulgi 

din cereale, pâine integralã, gris, orez nedecorticat, grâu încolţit sau germeni de grâu. Substanţele 

bioactive distrug radicalii liberi care sunt responsabili pentru evoluţia cancerului. 

 Se recomandã hrana care nu a fost congelatã, conservatã, rafinatã, evitându-se alimentele 

care au fost prelucrate industrial, cum ar fi zahãrul rafinat, fãina albã, uleiul rafinat, conservele. 

Unele condimente au efect de stimulare a digestiei şi metabolismului (cimbrul), altele acţioneazã 

împotriva îmbolnãvirilor (chimenul, cimbrul, mãrarul), sau sunt diuretice (ceapa, ienupãrul).  

 Se vor consuma numai grãsimi vegetale naturale, unt, margarinã sau ulei presat la rece. Se 

vor evita alimentele cu conţinut mare de candiu (metal nociv pentru sãnãtate şi care provoacã leziuni 

renale) cum ar fi: ciupercile de pãdure, organele de porc, pateul de ficat.  

 La prepararea alimentelor trebuie avut grijã ca acestea sã nu se fiarbã mai mult decât este 

nevoie, deoarece se distrug substanţele nutritive. Trebuie avut grijã la mâncãrurile cu prãjeli şi 

sosuri, deoarece nu sunt sãnãtoase. Afumarea alimentelor şi prãjirea lor în grãsime animalã sau ulei 

încins produce la suprafaţa acestora o crustã maronie (care este o oxidare toxicã), precum şi deşeuri 

grãsoase, care sunt cauza tulburãrilor digestive şi a gravelor probleme de sãnãtate (ateroscleroza, 

bolile canceroase). Cel mai indicat este ca alimentele sã fie preparate la aburi, prin fierbere în apã 

sau la grãtar, ele pãstrându-şi gustul, culoarea şi valoarea nutritivã. 

 Ar trebui respectate câteva reguli privind modul în care ne alimentãm sãnãtos: 

- se mãnâncã încet, având timp suficient pentru consumarea mâncãrurilor, fãrã stres, fãrã întreruperi 

(ridicare de la masã pentru rezolvarea unor probleme), într-o atmosferã de calm şi liniste; 

- cu 15-20 de minute înainte de masa principalã se poate consuma o salatã sau un mic aperitiv, 

pentru a se micşora senzaţia de foame, mãrind saţietatea; 

- se mãnâncã pe sãturate, dar nu mai mult, chiar dacã mâncarea este foarte bunã şi gustoasã; 

- se mãnâncã la ore fixe; 
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- nu se "sare" peste mese şi nici nu se înlocuieşte masa cu o felie de pâine cu unt; 

- se mestecã mult şi bine, hrana trebuind fãrâmiţatã înainte de a se înghiţi, pentru a uşura munca 

stomacului; 

- nu se beau lichide în timpul meselor, deoarece digestia este mai dificilã, producându-se mai mult 

acid în stomac; 

- dupã ora 17 nu se consumã mese îmbelşugate, bogate în proteine, greu de digerat, iar cu 2 ore 

înainte de culcare nu se mãnâncã nimic; 

- se recomandã împãrţirea celor 3 mese principale în cantitãţi mai mici, în 5-6 mese pe zi; 

- se mãnâncã numai când apare senzaţia de foame, fiind interzisã consumarea alimentelor de 

plictisealã sau pentru omorârea timpului; 

- nu se mãnâncã cu lãcomie, iar porţiile de mâncare sã fie moderate; 

- este indicatã ţinerea postului o zi pe sãptãmânã, pentru eliminarea toxinelor şi odihnirea organelor. 

Pe durata postului se beau multe lichide, apã platã, sucuri naturale din fructe, ceaiuri, cam 2-3 litri 

eşalonat pe toatã ziua; 

- seara, înainte de culcare se poate bea o canã cu lapte cald, eventual îndulcit cu miere de albine, sau 

o canã cu ceai din plante medicinale (tei, muşeţel). 

Stilul de viață sănătos este compus in principal din: odihnă (somnul), odihna activă și 

managementul stresului (managementul energiei), alimentația sănătoasă și hidratare, munca și 

mișcarea, educația, natura - factorii naturali etc. 

Odihna: 7-9 ore pe zi - cine doarme mai puțin sau mai mult își scurtează viața. Odihna 

prin somn, cel mai sănătos somn este noaptea între ora 22:00 - 23:00 până la 6:00 - 7:00 dimineața. 

Odihna poate să fie şi activă. Odihna activă sau să faci ceva ce te destinde, ce te relaxează, să faci 

ce-ți place în viață: dans, înot, munca plăcută intensă, mișcare, exercițiu fizic sau sport intens, cititul 

unei cărți, ascultarea muzicii, plimbarea cu prietenii prin parc (prin natură)  etc.  

Alimentația sănătoasă: mai puțină mâncare animală, proteină, grăsime animală (lapte, 

brânză, carne, ouă şi derivate din acestea) și mai multă mâncare vegetală cum recomandă din ce în 

ce mai mulți doctori nutriționiști.  

Hidratarea: 6-10 pahare de apă pe zi, de preferat minim 7-8 pahare (2 litri) de apă pe zi (apă 

și NU: cafea, băuturi dulci sau acidulate, sucurile de pe piață, de preferat apă plată sau chiar de la 

robinet - cine își permite poate pune un filtru pe bază de cărbune).  

Munca și mișcarea: Munca (de preferat intensă) 8 ore pe zi. Mișcarea intensă în urma căreia 

să se transpire (mai ales pentru cei care au muncă sedentară, munca de birou etc.) minim 1 h pe zi 
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sau lucrul în gospodărie, exerciții fizice, sportul, chiar urcatul scărilor și mersul pe jos minim 30-45 

minute pe zi este sănătos.  

Activități fizice și controlul greutății.  

Managementul stresului (managementul energiei): Să luăm viața așa cum este, cu bune și 

mai puțin bune, să nu lăsăm necazurile, stresul să ne doboare, altfel sistemul imunitar va scădea, și 

la un om cu sistemul imunitar scăzut vor apărea iminent boli, afecțiuni grave și chiar fatale:  

obezitate, cancer, diabet, boli cardiovasculare (BCV), atac vascular cerebral (AVC) etc.  

Să găsim metode de a ne relaxa, de a ne detașa de stresul zilnic care ne poate aduce boli în 

viață astfel: ascultând muzica care ne relaxează, sau cititind o carte, ieșind cu prietenii sau animalele 

de companie în zone cu verdeață în care ne putem oxigena creierul și să ne simțim mai bine, să 

facem mișcare, exerciţii fizice...Sportul face ca sistemul imunitar să fie mai rezistent și să ne simțim 

mai bine, să fim mai rezistenți la stres și să prevenim și chiar să vindecăm bolile care au fost 

declanșate de un stil de viață nesănătos.  

Educația (care include și autoeducația, dezvoltarea personală): Educația este un alt factor 

important care intră în componența stilului de viață sănătos. Stilul de viață sănătos înseamnă să ne 

schimbăm modul de a trăi, dar și modul de gândire (nesănătos) cu un mod de trai și de gândire 

sănătoasă constructivă, pozitivă. 

Să renunțăm prin informare, educare, autoeducare la obiceiurile proaste, nesănătoase și să 

le înlocuim prin obiceiuri bune, sănătoase pentru noi și cei din jurul nostru.  

 

Bibliografie: 

*** www.clopotel.ro 
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MĂNÂNCĂ SĂNĂTOS! 

 

Prof. Florică Lavinia  

Școala Gimnazială nr.1 Limanu, jud. Constanța 

 

Se spune că suntem ceea ce mâncăm. E un adevăr dovedit de statistici. Aproximativ 70% 

dintre bolile românilor sunt provocate de alimente și modul de hrănire.  

Alimente care redau energia 

De multe ori, mulți dintre noi ne plângem de o stare de oboseală care are tendința de a se 

permanentiza. Cauza acestei oboseli poate fi absența din alimentație a unor anumite alimente. Este 

nevoie de alimente care accelerează metabolismul și mențin constant nivelul de energie. Cele mai 

importante substanțe necesare pentru producerea de energie sunt vitaminele B complex. Lipsa 

acestora stă la baza funcționării necorespunzătoare a glandelor suprarenale, fapt ce determină căderi 

bruște de energie. Alte substanțe nutritive care accelerează metabolismul sunt: vitamina C, 

magneziul, zincul, fierul, coenzima Q10 ș.a. La trecerea de la iarnă la primăvară, resimțim oboseala. 

Pentru ca această trecere să se facă mai ușor și pentru a fi în formă, e bine să ne asigurăm 

organismul cu alimente energizante. 

Semințele încolțite sunt pline de energie și reprezintă alimente dătătoare de viață, care ajută 

la întărirea, revitalizarea și regenerarea organismului. Acestea conțin concentrații mari de 

antioxidanți, minerale, proteine, enzime și fibre. Prin germinare, capacitățile nutritive ale semințelor 

cresc. 

Cerealele eliberează zahărul într-un ritm lent, sunt o sursă bogată de vitamine B. Ovăzul 

conține substanțe dătătoare de energie, ajută la menținerea constantă a nivelului de glucoză din 

sânge, ceea ce îl recomandă ca aliment potrivit pentru micul dejun, pentru a beneficia de maximum 

de energie pe tot parcursul dimineții. 

Pătrunjelul este o uzină de substanțe nutritive ( vitamina B12, C ș.a. ). Algele marine sunt o 

importantă de sursă de minerale și un rezervor de vitamine B și C. Legumele verzi ( broccoli, 

spanac, sparanghel ) conțin vitaminele din grupul B, magneziu, fier. Broccoli conține și coenzima 

Q10 care este o importantă sursă de energie la nivel celular. Piersicile sunt recunoscute pentru 

conținutul lor de apă și pentru efectul laxativ. Alcalinizează sângele, reglează funcționarea 

intestinelor, asigură o revigorare instantanee. Ajută la eliminarea toxinelor din organism. Semințele 
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de in conțin cantități mari de acizi grași esențiali omega-3 și omega-6, într-un echilibru perfect. Sunt 

implicați în reducerea colesterolului, producerea de energie și transportul de oxigen. 

Alimentele ucigașe 

Aditivii alimentari sunt substanțe care în mod normal sunt  utilizați ca ingrediente. Sarea, 

zahărul și oțetul sunt  substanțe nelipsite din mâncarea noastră. Nu sunt periculoase și fac 

preparatele mult mai apetisante. Dar în ultimii 30 de ani, în conținutul multor produse alimentare au 

apărut substanțe chimice, de sinteză, uzitate mai cu seamă în industria alimentară. Această categorie 

de substanțe artificiale sunt extrem de nocive, care induc  multe boli grave.  

Creșterea alarmantă a incidenței diferitelor forme de cancer e strâns legată de avalanșa produselor 

alimentare bogate în E-uri nocive consumate frecvent. De asemenea, E-urile periculoase sunt 

”vinovate” de răspândirea  bolilor cardiovasculare, ale tubului digestiv și a alergiilor. 

  “Una e să mănânci un măr și cu totul altceva e să bei un compot de mere conservat cu 

aditivi”. Atenție trebuie acordată și mezelurilor - în special asupra parizerului și crenvurștilor, 

băuturilor așa-zis răcoritoare și preparatelor conservate cu substanțe chimice - mai cu seamă supele 

la plic - sau afumate.  

Se cumpără - mult și prost 

În momentul de față, majoritatea produselor alimentare sunt etichetate. Cele fără etichetă, în 

mod firesc, n-ar trebui comercializate. Producătorii au început să menționeze pe etichetă ce E-uri 

conține alimentul respectiv. Conservanții, aromele, coloranții de sinteză sunt indicate pe ambalaj cu 

litera E, urmată de un număr din trei sau patru cifre.  

Dar, din păcate, cumpărătorul încă nu știe foarte bine care sunt cei pozitivi și care sunt cei 

negativi. Mai grav e că în  România nu există aparatură performantă pentru detectarea tuturor E-

urilor. Putem lua un produs pe eticheta căruia sunt specificate o serie de E-uri, dar aparatele din 

dotarea laboratoarelor nu reușesc să le evidențieze.  

Produsele alimentare ieftine sunt și cele mai bogate în E-uri nocive. 

De regulă, produsele alimentare ieftine sunt și cele mai bogate în E-uri nocive. Ele zac în 

stocuri și pentru a scăpa de ele, producătorii externi le ,,împing" pe piețele țărilor cu putere de 

cumpărare mică, din care face parte și România. Așa se explică de ce cheltuim enorm pentru 

rezolvarea problemelor de sănătate publică.  

Ce mai mâncăm? Mai există ceva sănătos? 

Specialiștii ne avertizează că suntem bombardați de alimente toxice. Prof. dr. Constantin 

Ionescu-Târgoviște, directorul Institutului de Boli de Nutriție, e adeptul dietei personalizate, în 

funcție de vârstă, stare de sănătate, profesie și alți factori specifici fiecărui om în parte. La prima 
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vedere o asemenea dietă pare costisitoare. Prof. dr. Constantin Dumitrache, directorul Institutului de 

Boli Endocrinologice, ne contrazice. “Mai ales vara, avem din belșug legume și fructe”. Să luăm 

aminte și la ce ne recomandă prof. dr. Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări  

Alimentare: carne de pui, de curcă, curcan, pește oceanic gras (macrou, hering, ton) crap, caras, 

păstrăv, somon, brânzeturi - mai puțin cele "topite" sau "afumate", lactate - cu excepția iaurturilor cu 

termene de valabilitate peste o lună sau cu arome și coloranți chimici. 

Câte ceva despre pericolul fast-food 

Dieta ne influențează genele. Cercetătorii au demonstrat că substanțele chimice din alimente 

pot produce modificări ale genelor și codului histonelor. 

Dieta noastră îi influențează și pe copiii noștri – Copiii mamelor din a căror alimentație au 

lipsit anumiți nutrienți sau anumite substanțe au fost în exces au un risc mult mai mare de a se 

îmbolnăvi de diabet, obezitate, hipertensiune arteriale, cancer. Cercetările arată că hrana excesiv de 

bogată în grăsimi și zahăr poate produce modificări la nivelul creierului (asemănătoare celor ce apar 

în dependențele de cafea, tutun, droguri), care fac dificilă renunțarea la ele. 

O singură masă de tip fast-food furnizează cantitatea de grăsimi care ar fi suficientă pentru 3-

4 zile și energia pentru o zi întreagă. În afara excesului caloric, calitatea uleiurilor prelucrate 

influențează starea de sănătate. 

Leptina, o substanță secretată în mod continuu de celulele grăsoase (adipocite) și nivelul ei 

din sânge reflectă rezervele de grăsime din organism. Hipotalamusul descifrează semnalele date de 

leptină. Cei care se îngrașă dezvoltă rezistență față de leptină și astfel, hipotalamusul devine mai 

insensibil. Aceste modificări sunt reversibile, dar eforturile pentru  pacientul obez sunt mari.  

Expunerea la alimente grase în copilărie, va determina anumite schimbări care îi vor face pe 

copii (viitori adulți) să aleagă tot restul vieții alimente cu conținut mare de grăsimi. 

Pentru sănătatea dumneavoastră: beți multă apă, mâncați fructe și legume, salate, reduceți 

grăsimile, alcoolul și dulciurile! 

 

Bibliografie: 

1.Dr. Loti Popescu – Stil de viață sănătos: Un Ghid de Educație pentru sănătate, Editura Muntenia, 

Constanța, 2010 

2.Zoe Partin – Educație pentru sănătate, manual opțional – clasele VII-VIII, Editura Corint, 

București, 2006 
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STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. înv. primar Gatea Georgeta 

Educ. Lăzărescu Petrica 

Grădinița “Dumbrava Minunată”  Slobozia, jud. Ialomița 

 

Motto: “Minte sănătoasă-corp sănătos”. 

Familia este primul mediu social pentru copil, având un rol important şi, în mare măsură, 

hotărîtor în educaţia lui. Familia condiţionează asimilarea de către copil a regulilor şi normelor de 

comportament, formează stereotipul de atitudine faţă de mediul înconjurător. Un copil sănătos este 

cea mai mare fericire pentru părinţi. Educaţia unui copil sănătos este datoria părintească şi civilă a 

tuturor oamenilor. Încă din copilărie este necesar a forma o atitudine conştiincioasă faţă de sănătatea 

personală. Copiii nu se nasc cu cunoştinţe despre ce e rău şi ce e bine. Toate acestea ei le învaţă de 

la maturi, în special de la părinţi. 

      Părinţii trebuie să-şi educe copiii nu numai prin cuvânt, dar şi cu faptă, prin exemplul 

relaţiilor din familie, prin modul lor de viaţă. Autoritatea părinţilor influenţează în mare măsură 

educaţia copiilor. 

      În condiţiile actuale nu toţi părinţii, cu părere de rău, fac faţă îndatoririlor lor, cauzele 

principale fiind nu numai pregătirea insuficientă şi lipsa cunoştinţelor, dar şi starea materială grea 

legată de situaţia economică dificilă. O altă cauză este nedorinţa părinţilor de a se ocupa de educaţia 

copiilor. 

      Modul sănătos de viaţă este o noţiune complexă şi include mai multe componente de bază: 

respectarea regulilor şi normelor igienice, regimul de instruire, muncă, odihnă, alimentar, activitate 

motorie, lipsa deprinderilor dăunătoare, comportament ecologic, forme de activitate medico-socială. 

Modul sănătos de viaţă este determinat de toate aspectele şi manifestările societăţii. Pentru 

consolidarea modului sănătos de viaţă este necesară concentrarea eforturilor asupra depăşirii 

factorilor de risc a diferitor boli, luptei cu alcoolismul, fumatul, hipodinamia, alimentarea 

neraţională, relaţiile conflictuale. 

Formarea modului sănătos de viaţă nu se limitează doar la propagandă sau la promovarea și 

menținerea sănătăţii individului și comunităţii și reprezintă, de fapt, o serie de condiții și practici 

care au ca scop să mențină sănătatea și viața sănătoasă. Igiena are multe aspecte care încep cu igiena 
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personală (deprinderi de viață sănătoasă, curățenia corpului și a hainelor, alimentație sănătoasă, un 

regim echilibrat de odihnă și mișcare), continuă cu igiena gospodăriei (pregătirea în condiții igienice 

a alimentelor, curățenia, iluminarea și aerisirea casei), terminând cu igiena muncii (măsuri care au ca 

scop eliminarea riscurilor apariției bolilor profesionale și a accidentelor), sănătatea publică 

(supraveherea alimentării cu apă și alimente, prevenirea răspândirii bolilor infecțioase, eliminarea 

gunoaielor menajere și a apelor reziduale, controlul poluării aerului și a apei) și igiena mentală – 

recunoaşterea factorilor psihologici și emoționali care contribuie la o viaţă sănătoasă. 

Alimentația reprezintă un obicei necesar supraviețuirii, dar, în același timp, atât de periculos 

dacă este realizată în mod necorespunzător. În acest sens, să ne amintim un proverb egiptean care 

spune: “Jumătate din ceea ce mănânci te ajută să trăieşti; cealaltă jumătate, îl ajută pe doctorul tău să 

trăiască” . Trebuie, astfel, să înțelegem că în farfuria din fața noastră se ascunde atât secretul tinereții 

și sănătații, cât și demonul îmbătrănirii și îmbolnăvirilor. 

În ceea ce privește alimentația, sunt importante căteva întrebari: Ce? Cât? și Când mâncăm? 

La primele două întrebări trebuie să răspundem astfel, încât să asigurăm un aport cantitativ (necesar 

caloric) și calitativ (principii nutritive) adecvat fiecărei persoane. Trebuie întotdeauna asigurat un 

echilibru între glucide, lipide, protein (denumiți macronuțrienti, vitamine, săruri minerale). Surse de 

glucide sunt reprezentate de: cereale și produse din cereal (făina, păinea, mălaiul, pastele făinoase, 

grișul, orezul etc.), legumele fructele, zahărul și produsele zaharoase. Lipidele vegetale sunt uleiurile 

de floarea-soarelui, de măsline, soia, iar cele animale sunt untul, smântâna, frișca, untura, gălbenușul 

de ou, cașcavalul. 

Alimentația trebuie să fie combinată în părți egale cu proteine vegetale din cereal (orez, 

pâine, paste făinoase, legume) și proteine animale (carne, lapte, brânză, ouă). 

Când mâncăm și, mai corect, de câte ori mâncăm? Este recomandat să ne asigurăm 3 mese 

principale și 2 gustări, iar repartiția necesarului caloric pe mese trebuie să fie: dimineața – 15-20%, 

la amiază – 40-45%, seara – 15-20% și câte 10% la gustări. Se recomandă respectarea orelor fixe de 

masă și evitarea “ciugulelilor” interprandale pentru a respecta fiziologia digestivă; ultima masă se va 

lua cu 2-3 ore înainte de culcare, pentru a asigura digestia și odihna noaptea. 

Deosebit de importante sunt și produsele alimentare de protecţie: peștele oceanic, cerealele 

germinate, produsele fermentate lactic, în special, iaurtul (asigură protecția în afecțiuni 

cardiovasculare, neoplasm). De asemenea, se recomandă, un aport zilnic de 25-35 g fibre 

alimentare. Surse pentru acestea sunt ovăz, legume, orez, grâu, mere, citrice, căpșuni, fructe. 

Importanța acestora rezidă tocmai din faptul că o dietă cu conținut adecvat de fibre se asociază cu o 

incidenţa scăzută a bolilor cardiovasculare, a diabetului zaharat (prin reducerea absorbţiei 
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glucidelor) și a cancerului de colon (se reduce expunerea colonului la produșii nocivi care-l 

traversează prin reducerea concentraţiei acestora și duratei tranzitului). Cantitatea de sare (clorura de 

sodiu) recomandabilă într-o alimentație raţională este de 4-6 g/zi, deşi frecvent se fac abuzuri. O 

alimentație rațională cu toate principiile nutritive va aduce și un aport adecvat de vitamine, 

suplimentele de vitamine nefiind necesare în condițiile unei alimentații raționale. Consumul zilnic 

de lichide se recomandă să fie în jur de 1500 ml și sub formă de apă, ceaiuri, sucuri, lapte, supe, la 

care se adaugă, cel puţin, 600-700 ml apă din alimente. Prelucrarea termică a alimentelor are un rol 

important. Astfel, se recomandă prepararea alimentelor prin fierbere, înăbuşire, coacere și nu prin 

prăjirea la grăsimi. Fructele și legumele se recomandă a fi consumate preponderent proaspete. 

Trebuie să evităm produsele care, în exces luate, pot dăuna grav sănătăţii: grăsimile, dulciurile, 

alimentele fast-food și băuturile răcoritoare. Totodată, trebuie de evitat consumul de alcool, 

deoarece, dacă în cantități mici poate avea efecte favorabile în anumite circumstanțe, în cantități 

mari poate avea consecințe devastatoare asupra sănătații fizice și psihice a fiecăruia. 

Exerciţiul fizic are o serie de efecte benefice: determină scăderea ponderală cu menţinerea 

musculaturii; reduce obezitatea abdominală, reduce riscul de apariţie a diabetului zaharat tip 2 și a 

bolilor cardio-vasculare; menținerea controlului glicerinei și a lipidelor serice; reduce valorile 

tensiunii arteriale în hipertensiunea arterială cu valori moderat crescute: crește tonusul și forța 

musculară, mobilitatea articulară, previne articulațiile osteo-articulare, dă sens și calitate vieții, 

combate stresul. 

Pentru a fi eficient, este bine ca exercițiul fizic să se efectueze regulat (de 4-5 

ori/săptămână), se recomandă să dureze 30-50 minute și să fie de intensitate moderată (mers pe jos 

rapid, dans, îngrijirea propriei grădini etc.). Exercițiile fizice aerobice, dinamice, cu implicarea 

multor grupe muscular (înot, tenis, gimnastică, jogging) efectuate regulat, duc, de asemenea, la 

reducerea masei adipoase. O atenție mai deosebită, în sensul monitorizării stricte a activității fizice, 

se impune la cei cu afecțiuni ale membrelor inferioare, afecțiuni cardio-vasculare și respiratorii. 

Stresul este folosit pentru a descrie o reacție de disconfort a organismului (nervozitate, 

neliniște, tensiune), determninată de un eveniment negativ. Multe persoane ajung să aibă excese 

alimentare ca modalitate de a face faţă situațiilor de stres. Consumul de alimente este folosit ca 

mijloc de abatere a atenției de la anumite probleme, de relaxare și destindere. 

Pentru a face față în mod eficient situațiilor de stres și suprasolicitare, trebuie dezvoltate 

abilități specifice de reducere a stresului, de tipul: exprimare emoțională, practicarea exercițiilor de 

relaxare, practicarea exercițiilor fizice, căutarea sprijinului la cei din jur, identificarea activităților 
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plăcute, relaxante și practicarea lor periodică, identificarea micilor succese zilnice și autoacordarea 

de recompense, psihoterapie. 

Somnul normal are rol în reflectarea metaboloică (durata somnului este direct proporțională 

cu rata metabolismului), în conservarea energiei și în consolidarea amnezică. Pentru desfăşurarea 

unei activități fizice și psihice normale, sunt necesare 8 ore de somn pe zi, cu respectarea ritmului 

somn-veghe. 

Și acum, câteva practici de igienă personală, mare parte din ceea ce ne spunea mama: 

1. Spălarea frecventă a corpului; a mâinilor, în special, după folosirea toaletei. 

2. Spălarea dinților (igiena orală) după mâncare de 2 ori/zi, dacă nu după fiecare dată cănd mănânci. 

3. Spălarea părului ori de câte ori consideri că e necesar. 

4. Spălarea frecventă a mâinilor și picioarelor. 

5. Spălarea urechilor atât la exterior, cât și în interior, în canalul auditiv. 

6. Folosirea lenjeriei curate și schimbarea ei frecventă. 

7. Păstrarea curăţeniei hainelor 

8. Evitarea contactului cu fluide ale corpului (fecale, urină, vomă). 

9. Evitarea mâncatului cu mâinile murdare. 

10. Acoperirea gurii cu o batistă în momentul tusei sau strănutului (nu cu mâna…gândeşte-te cum ar 

fi să strănute cineva în mână și apoi să ți-o întindă pentru a-ți strânge mâna în semn de salut…) 

11. Evitarea băgatului degetelor în nas. 

12. Evitarea atingerii feței cu mâinile murdare. 

13. Evitarea ronțăirii unghilor. 

14. Evitarea lingerii degetelor pentru numărarea banilor sau răsfoire. 

15. Păstrarea curățeniei în zonele de locuit. 

Toate componentele modului de viaţă sunt importante pentru menținerea stării de sănătate, 

de aceea trebuie acordată o atenție deosebită implementării și respectării la nivelul întregii populații 

a măsurilor de optimizare a modului de viață. Ca motivație interioară pentru a menține un mod de 

viața sănătos, trebuie să ne amintim că: “Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate, totul este nimic!” 
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ALIMENTELE  ÎNSEAMNĂ  VIAŢĂ 

 

Prof. psihopedagog Golea Sînziana 

Centrul Şcolar de Educație Incluzivă Suceava, jud. Suceava 

 

  Stilul de viaţă reprezintă opţiunea strategică adoptată de un individ, opțiune ce-i va orienta 

deciziile, comportamentul şi condiţiile de viaţă. Stilul de viaţă este tributar credinţelor, 

reprezentărilor şi imaginilor pe care şi le-a format individul despre lume şi viaţă, în virtutea cărora el 

alege, se comportă, acţionează, ia hotărâri ce-l pot conduce spre reuşită sau eşec. Celebra frază: 

"Spune-mi ce mănânci, ca să-ţi spun cine eşti" ar putea fi extinsă la "Spune-mi ce stil de viaţă ai, ca 

să-ţi spun cine eşti".  În societatea actuală, un stil de viaţă sănătos - asta însemnând nu doar hrană, ci 

şi toate celelalte aspecte ale vieţii - este o "aptitudine" care se învaţă. 

Educația pentru sănătate constă în formarea și dezvoltarea în rândurile populației, începând 

de la vârste fragede, a unei concepții și a unui comportament igienic în scopul apărării sănătății, 

dezvoltării armonioase și fortificării organismului, adaptării lui la condițiile mediului natural și 

social. Școala, prin autoritatea morală pe care o are, poate aduce o contribuție substanțială în 

transmiterea acestor cunoștințe de educație pentru sănătate a elevilor. În acest sens este necesară 

formarea unei opinii științifice față de igiena individuală,  îmbrăcăminte, muncă și odihnă, față de 

utilizarea rațională a timpului liber și a factorilor naturali de călire a organismului, față de evitarea 

factorilor de risc, precum și a modului de solicitare a asistenței medicale și a diferitelor metode de 

investigare și tratament. 

În cadrul regimului igienic de viață, un rol important revine programului de alimentație 

sănătoasă. O dietă sănătoasă include o varietate de alimente care oferă copilului energia și nutrienții 

necesari unei dezvoltări psihosomatice normale. În pregătirea hranei pentru familie şi în mod special 

pentru copii, trebuie să se ţină cont de combinarea şi varietatea alimentelor, de servirea meselor. Nu 

există un aliment care să cuprindă toți factorii nutritivi în proporții echilibrate, normale pentru 

organism. De aceea alimentația zilnică trebuie alcătuită prin asocierea mai multor alimente.  

Din punct de vedere nutritiv alimentele se împart în următoarele grupe: carnea şi derivatele 

de carne,  laptele şi derivatele de lapte, ouăle, grăsimile, cerealele şi derivatele lor, legumele și 

leguminoasele uscate, fructele, zahărul și produsele zaharoase,  băuturile nealcoolice, condimentele. 
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Combinația între aceste grupe într-o anumită proporție este strict indicată, excesul sau 

absența unora dintre ele pentru o perioadă mai lungă fiind dăunătoare mai ales pentru organismul în 

creștere, dar și pentru organismul adult.  

Consumul crescut de produse animale favorizează apariția aterosclerozei la o vârstă din ce în 

ce mai tânără. Un consum scăzut de cereale, legume și fructe, așa cum se întâmplă în țările 

industrializate, duce la apariția cancerului de colon. Laptele și brânzeturile reprezintă cea mai bună 

sursă de calciu, de proteine si de vitamine, dar laptele fiind sărac în fier, un regim lactat prelungit 

poate provoca anemii.  

Carnea, peștele și preparatele lor conțin proteine la fel de valoroase ca și cele din lapte. Spre 

deosebire de acestea, ele sunt bogate în fier, acționând antianemic, dar, lipsindu-le calciul, 

administrarea lor nu este suficientă.  

Legumele și fructele sunt singurele grupe de alimente care furnizează vitamine și săruri 

minerale în cantitate suficientă. Totuși, singure nu oferă un regim echilibrat. De aceea, în rația 

echilibrată, ținând seama de toate aspectele menționate pentru omul sănătos, alimentele trebuie să fie 

administrate în următoarele proporții: carnea și derivatele sale 4-8% din aportul total caloric al zilei, 

laptele și derivatele 10%, ouăle 3-4%, grăsimile aproximativ 12-17%, pâinea și derivatele de cereale 

între 24-45%, legumele și fructele 17-18%, zahărul și derivatele sale 7-8%.  

Elementele nutritive ale alimentelor au fiecare o funcţie bine precizată în organism, fapt ce 

întăreşte ideea de varietate alimentară. Printr-o alimentaţie echilibrată se asigură şi necesarul de 

vitamine, nevoile de apă, săruri minerale şi oligoelemente (fier, zinc, cupru, iod, fluor, seleniu). 

Gusturile alimentare se formează încă din copilărie şi persistă, deci este foarte important să 

se formeze încă de la vârste fragede obiceiuri alimentare sănătoase. De pildă, preferinţa pentru 

consumul abundent de sare (aceasta având un rol important în apariţia hipertensiunii arteriale) se 

formează în prima parte a copilăriei. Tot foarte devreme se formează şi preferinţa pentru alimentele 

bogate în grăsimi. Studiile în această privinţă au demonstrat că multe cazuri de obezitate se 

datorează unei diete cu un conţinut foarte mare de calorii (multe dulciuri şi grăsimi) şi îşi au originea 

în copilărie. Orice părinte îşi doreşte pentru copilul lui tot ce este mai bun, iar acest lucru poate fi 

extins asupra tuturor aspectelor care ţin de creştere şi dezvoltare. O alimentaţie sănătoasă reprezintă 

primul pas către o creştere şi dezvoltare armonioase. 

A învăţa copilul, de la cea mai fragedă vârstă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă 

personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune bazele trainice 

formării comportamentului igienic. 

     Caracteristici în alimentaţia copilului 
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 nevoile nutriţionale ale copiilor diferă în funcţie de vârstă. 

 un copil creşte în salturi, ceea ce se reflectă prin nevoi energetice diferite. 

 aportul alimentar este adecvat dacă asigură o creştere staturală şi ponderală normală, evidenţiată 

prin compararea parametrilor creşterii cu curbele standard. 

Principii în alimentaţia copilului şi obiceiuri alimentare sănătoase 

Alimentaţia sănătoasă implică respectarea unor principii de bază şi anume: 

 asigurarea unei diversităţi alimentare, ceea ce înseamnă consumul pe parcursul unei zile, de 

alimente din toate grupele şi subgrupele alimentare. 

 asigurarea unei proporţionalităţi între grupele şi subgrupele alimentare, adică un aport mai mare 

de fructe, legume, cereale integrale, lapte şi produse lactate, comparativ cu alimentele cu un 

conţinut crescut de grăsimi şi adaos de zahăr. 

 consumul moderat al unor produse alimentare, adică alegerea unor alimente cu un aport scăzut 

de grăsimi saturate (unt, untură, carne grasă) şi de zahăr adăugat. 

 în alcătuirea meniului se va utiliza piramida alimentară. Aceasta este alcătuită din grupe de 

alimente cu o repartiţie a cantităţii recomandate a fi consumate sub denumirea de porţie 

nutritivă. În cadrul piramidei alimentare, numărul de porţii nutritive dintr-o anumită grupă se 

stabileşte în funcţie de necesarul de calorii al copilului, care la rândul său depinde de vârstă, sex, 

dezvoltarea corporală și gradul de activitate. 

După o perioadă de educare alimentară (stabilirea unui orar al meselor), copilul va învăța singur 

cât și când poate să mănânce. În timp aceștia vor evalua și opțiunile unei alimentații sănătoase, vor 

putea selecționa anumite alimente, de asemenea se vor obișnui cu obiceiurile alimentare adecvate. 

Părinții pot susține alimentația rațională și echilibrată a copiilor, precum și dobândirea unor 

obiceiuri sănătoase prin: stabilirea unui program privind timpul liber, activități de educație fizică,  

mesele să se servească la ore regulate și să ia parte toți membrii familiei, controlul medical regulat 

cu monitorizarea greutății corporale și stabilirea unei diete adecvate. 

Un plan bine gândit poate oferi mai multe posibilități de a alcătui o alimentație sănătoasă, 

rațională și poate fi benefic nu doar în cazul copiilor, ci pentru întreaga familie. Părinții trebuie să 

alcătuiască un orar alimentar care să cuprindă mesele principale și gustările intermediare. În 

momentul când organismul copilului se obișnuiește cu orarul alimentar, foamea poate fi mai ușor 

controlată. Trebuie evitată ”ciuguleala” dintre mese. Este recomandat ca și copilul să fie implicat în 

activitățile gospodărești, precum cumpăratul alimentelor, astfel că el va învăța mai ușor alegerea 

corectă a alimentelor sănătoase. O alimentație corespunzătoare nu semnifică doar consumul unor 

http://www.mamicamea.ro/alimentatie/ghidul-pentru-obiceiuri-alimentare-bune.html
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”alimente sănătoase”, putând fi consumate o varietate de alimente atâta timp cât dieta rămâne 

variată, echilibrată și este consumată în cantități moderate. 

         Prin fiecare decizie pe care o luăm, prin fiecare acţiune pe care o realizăm putem influenţa 

calitatea vieţii, iar schimbările şi alegerile bune sunt instrumentele cu care operăm zi de zi pentru a 

aduce mai mult bine în viaţa noastră.  
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SĂNĂTATEA - COMOARA NOASTRĂ NEPREȚUITĂ 

 

Prof. Luță Costina Claudia 

Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, jud. Olt 

Motto: “Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o preţuiască, deşi aproape toţi se nasc cu 

ea.” (Hipocrate) 

         Sǎnǎtatea este bunul nostru cel mai de preţ. Numai atunci când ne îmbolnǎvim ne dǎm seama 

cât de scumpǎ ne este sǎnătatea.  

  Adevăratul gardian al corpului nostru, sistemul imunitar atacă bacteriile şi virușii care 

periclitează sănătatea. Efortul fizic, stresul de  fiecare  zi, o  alimentaţie  nesănătoasă, sedentarismul, 

factorii nocivi de mediu, prea  mult  alcool  sau  nicotină  sunt  factori  care  ne  subminează  puterea  

de  apărare  a  sistemului  imunitar, ne  fură  energia  vitală  şi  ne  scad  performanţele  intelectuale. 

Totuşi, există persoane care dau dovadă de o energie de invidiat. Secretul lor vine tot din  

alimentaţie: o dietă bogată  în  fructe, legume şi verdeţuri. 

  O alimentație sănătoasă este necesară fiecăruia dintre noi, iar alimentația sănătoasă presupune o 

dietă echilibrată. Alimentația sănătoasă înseamnă consumarea moderată a alimentelor din fiecare 

grup alimentar de bază: proteine, grăsimi şi glucide. La prima vedere pare un lucru banal pe care îl 

facem în fiecare zi. În realitate, nu este întotdeauna adevărat şi nu este deloc simplu să stabilim un 

regim alimentar adecvat nouă şi familiei noastre. Alimentația sănătoasă nu înseamnă calcule 
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alimentare matematice, nici să fii ireal de slab, nici să te privezi de alimentele care îți plac. Să te 

alimentezi sănătos înseamnă să te simți bine, să ai multă energie și să fii cât de sănătos se poate. 

Toate acestea sunt posibile dacă vom  învăța câteva principii de bază. 

     Principii alimentare pentru o viaţă sănătoasă: 

Pentru a asigura organismului o alimentaţie sănătoasă este imperios necesar să se păstreze un 

echilibru perfect în asocierea alimentelor. E bine să se ţină cont de structura piramidei alimentare şi 

să se păstreze proporţiile în ceea ce priveşte necesarul de proteine, glucide şi lipide. 

  După Fr. Scheidner, cele 10 principii ale unei alimentaţii sănătoase sunt: 

1. Alimentaţie echilibrată şi zilnic variată 

2. Consum de alimente nepreparate termic 

3. Consum de alimente alcaline (pentru combaterea acidităţii gastrice) 

4. Consum de alimente cu conţinut bogat în fibre vegetale 

5. Dietă săracă în grăsimi 

6. Consum minim de sare 

7. Consum minim de zahăr 

8. Consum limitat (până la… dispariţie) de alcool 

9. Evitarea, pe cât posibil, a alimentelor conservate 

10.Completarea dietei cu suplimente nutritive de tipul oligoelementelor, vitaminelor, antioxidanţilor, 

fibrelor pentru a neutraliza radicalii liberi proveniţi de pe urma poluării mediului, a stresului etc.  

Grupe de alimente sănătoase: 

Există 4 mari grupe de alimente care vă ajută să vă păstraţi forma zi de zi: 

- Proteinele precum sunt carnea roşie, carnea de pasăre, brânza, peştele, ouăle, laptele, nucile. 

Aceste alimente produc sucuri digestive acide pentru a se digera şi de aceea ele se digeră încet. 

- Carbohidraţii, în această grupă intrând toate cerealele şi produsele preparate din acestea de genul 

pâinii, al pastelor făinoase etc., ca şi legumele care conţin amidon, de tipul cartofilor şi porumbului 

dulce. Aceste alimente produc sucuri digestive alcaline şi de aceea se digeră foarte repede. 

- Salatele, legumele care nu conţin amidon, seminţele, rădăcinoasele, ierburile, condimentele şi 

uleiurile din seminţe.  

- Fructele, care formează o grupă aparte şi care se digeră cel mai repede. 

  Asocierea corectă a alimentelor: 

O asociere corectă a alimentelor ajută organismul să ardă mai eficient grăsimile, asigură 

absorbţia maximă a substanţelor nutritive, a enzimelor şi a proteinelor, previne eructaţiile, 

balonarea, indigestia şi este o modalitate extraordinară de control al greutăţii.  
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Sfaturile practice: 

 Nu asociaţi alimentele din grupa A cu cele din grupa B, din cauză că enzimele şi sucurile 

digestive se vor neutraliza reciproc, iar rezultatul va fi că hrana nu se va digera aşa cum trebuie, 

va putrezi în intestine, ceea ce va duce la arsuri, balonări, dureri de stomac, indigestie etc. 

 Alimentele din grupa C pot fi combinate atât cu alimentele din grupa A, cât şi cu cele din grupa 

B. 

 Fructele trebuie mâncate întotdeauna singure (de preferinţă dimineaţa, pe stomacul gol),  cu cel 

puţin jumătate înainte de consumarea alimentelor din celelalte grupe. 

 După ce aţi consumat carbohidraţi, lăsaţi să treacă cel puţin două ore până să consumaţi proteine. 

 După ce aţi consumat proteine, lăsaţi să treacă cel puţin trei ore până vă veţi alimenta cu 

carbohidraţi, deoarece proteinele au nevoie de aproximativ 4 ore până să ajungă în intestine, în 

timp ce carbohidraţii au nevoie doar de două. 

O alimentaţie sănătoasă acoperă necesarul zilnic de calorii, previne apariția bolilor, stimulează 

sistemul imunitar şi creşte rezistenţa la stres, stimulează funcţiile cerebrale şi ne asigură o viaţă 

lungă şi plină de sănătate. 
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IMPORTANȚA ALIMENTAȚIEI TINERILOR ELEVI ÎN CONTEXTUL 

ADOPTĂRII UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Marin Ionela Ramona 

Școala Gimnazială Breznița Ocol, jud. Mehedinți 

 

        Sănătatea e mai bună decât toate, iar pentru a ne bucura de ea trebuie să avem un stil de viaţă 

sănătos, un stil care să implice igiena, alimentaţia corectă, mişcarea, odihna. Formarea deprinderilor 

igienice începe din familie şi este continuată şi completată în grădiniţă şi şcoală.  

Dobândirea bunelor obiceiuri trebuie să fie zilnică şi să antreneze deprinderi corecte. De 

aceea, educaţia pentru sănătate ocupă un rol important printre activităţile desfăşurate în cadrul școlii. 

În acest sens, profesorilor le revine rolul de a transmite copiilor cunoştinţe despre sănătate şi de a 

contribui la formarea deprinderilor lor de viaţă sănătoasă, adecvate vârstei elevilor, stadiului de 

dezvoltare psihologică şi cerinţelor vieţii sociale. Pe măsură ce aceste deprinderi se formează prin 

diferite metode şi mijloace educative, ele devin repere de viaţă sănătoasă şi elemente primare de 

bună educaţie.  

Dacă în mediul familial, părintele are grijă să ofere o alimentaţie sănătoasă copilului, igienă 

corporală, la școală se completează cu numeroşi factori care determină şi menţin sănătatea: 

exerciţiul fizic, jocul de mişcare, plimbările şi excursiile. Exerciţiile fizice ajută la restabilirea 

echilibrului intern, respectiv al metabolismului uman, prin antrenarea circulaţiei sângelui care 

oxigenează celulele şi duce la eliminarea reziduurilor şi zaharurilor în exces. Exerciţiul fizic nu 

trebuie practicat în exces, practicarea lui trebuie asociată unei alimentaţii sănătoase, cu componente 

care să ofere suportul energetic al desfăşurării acestora, promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu 

alimentaţie echilibrată şi activitate fizică zilnică, fiind o necesitate imperioasă în condițiile alerte ale 

existenței moderne.  

Pentru a fi sănătos, organismul are nevoie de nutrienţi: proteine, lipide, glucide, vitamine şi 

elemente minerale. Aportul lor trebuie să fie echilibrat prin consumul de pâine şi de alte produse din 

cereale, de fructe, legume, lactate, carne, pui, peşte. Aceste alimente pot asigura, totodată, energia 

necesară organismului. Se recomandă trei mese principale şi două gustări, important fiind să se 

asigure toate substanţele necesare în proporţii optime. Nu se recomandă ca în timpul mesei să se 

privească la televizor, să se citească ziarul sau să se lucreze la calculator. Medicii afirmă că micul 
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dejun este prima şi cea mai importantă masă din zi, deoarece trebuie să asigure energia şi nutrienţii 

necesari desfăşurării activităţii din prima parte a zilei. Micul dejun nu poate suplini nicio altă masă 

şi ar trebui să acopere 20-30% din necesarul caloriilor. Pâinea, cerealele, pastele făinoase sunt surse 

importante de glucide, care asigură energia zilnică necesară organismului. Ele mai conţin şi fibre 

alimentare, vitamine, elemente minerale necesare unei diete echilibrate.  

Alimentaţia trebuie să conţină cât mai multe legume - morcovi, roşii, ardei gras, spanac - şi 

fructe - portocale, mere, căpşuni, vişine pentru a avea mai ales vitamina C, recomandat fiind să se 

consume crude, proaspete, atât la cele trei mese principale, cât şi la gustări. Dacă alimentele 

preferate sunt bogate în zahăr, sare sau grăsimi, consumul acestora trebuie moderat atât din punct de 

vedere cantitativ, cât şi al frecvenţei. Trebuie alese alimente care conţin mai puţină sare, limitând şi 

numărul snacks-urilor, ele putând fi înlocuite cu fructe sau legume crude. Pentru prevenirea cariilor 

dentare, medicii stomatologi recomandă tuturor copiilor să înlocuiască dulciurile cu fructele.  

Apa deţine un rol important în echilibrul organismului şi se recomandă şase-opt pahare de 

apă pe zi, fiind nevoie de cantităţi mai mari când este foarte cald, sau când se practică vreun sport 

sau exerciţii fizice. Cantitatea de lichide trebuie să fie alcătuită din apă minerală, sucuri de fructe, 

ceai de plante sau de fructe, lapte. Nu este recomandat să se consume lichide în timpul mesei. Ele 

pot fi băute după cel puţin zece minute de la terminarea mesei, susţin specialiştii.  

Zilnic se recomandă activitatea fizică, astfel încât cel puţin 30 de minute trebuie alocate 

activităţii fizice. Este recomandată o plimbare pe zi, sau urcarea scărilor în locul fo losirii liftului, 

mersul pe jos sau cu bicicleta la cumpărături şi chiar activităţile de curăţenie în casă sau grădinăritul. 

Mişcarea contribuie la dezvoltarea armonioasă fizică şi intelectuală. Alternanţa perioadelor de 

activitate cu perioadele de odihnă este şi ea foarte importantă, influenţând atât performanţele 

profesionale, intelectuale, fizice, cât şi relaţiile interumane. Programul de somn de şase-opt ore pe 

noapte este principala condiţie pentru combaterea oboselii.  

Odată cu apariţia pe lume a indivizilor, începe o continuă adaptare și acomodare la modul de 

viaţă, însă nu întotdeauna se implementează unele concepte ce pot fi urmate şi dezvoltate, căci dacă 

din copilărie, copiii ar fi învăţat cum să se alimenteze, să-şi păstreze igiena, să facă gimnastică, 

atunci totul ar fi mult mai simplu odată cu înaintarea în vârstă.  

Sănătatea omului se formează sub influenţa factorilor interdependenţi naturali şi social-

economici. Aceștia sunt aerul, apa, solul, factorii climaterici, precum şi condiţiile de muncă 

alimentare, de trai și altele. Influenţa factorilor naturali şi sociali este interconexată, adică 

dezvoltarea industriei, transportului, dezvoltarea oraşelor, care exercită o mare influenţă asupra 

componenţei naturale a apei, aerului, solului, factorii naturali răsfrângându-se asupra caracterului 
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alimentării şi condiţiilor de viaţă ale populaţiei, asupra dezvoltării industriei sau alegerii locului de 

trai.  

Factorul esenţial ce determină sănătatea omului constituie modul lui de viaţă, în această 

noţiune intrând regimul corect de muncă şi odihnă, alimentarea raţională, menţinerea la un nivel 

cuvenit a activităţii fizice, călirea, respectarea regulilor de igienă individuală, renunţarea la 

deprinderile cotidiene dăunătoare, priceperea de a menţine echilibrul neuro-emoţional în situaţiile 

conflictuale.  

Conform aprecierii O.M.S., sănătatea este starea deplinei bunăstări fizice, spirituale şi 

sociale, nu numai lipsa bolilor sau a defectelor fizice. Modul de viaţă influenţează substanţial multe 

procese sociale şi caracteristici ale societăţii. Una din cele mai importante este interdependenţa 

modului de viaţă şi sănătăţii populaţiei. Formarea modului sănătos de viaţă nu se limitează doar la 

anumite forme de activitate medico-socială.  

Modul sănătos de viaţă este determinat de toate aspectele şi manifestările societăţii. Pentru 

consolidarea modului sănătos de viaţă este necesară concentrarea eforturilor asupra depăşirii 

factorilor de risc ai diferitelor boli, luptei cu alcoolismul, fumatul, hipodinamia, alimentarea 

neraţională, relaţiile conflictuale. Modul nesănătos de viaţă este temelia profilaxiei bolilor. Trebuie 

să subliniem că el realizează cel mai preţios mod de profilaxie — profilaxia iniţială a bolilor ce 

preîntâmpină apariţia lor.  

Copilul sănătos poate fi educat mai uşor. Este un fapt general cunoscut. Lui i se formează 

mai repede toate priceperile şi deprinderile necesare, el se adaptează mai uşor la schimbul condiţiilor 

şi percepe toate cerinţele care îi sunt înaintate. Sănătatea este cea mai importantă premisă a formării 

corecte a caracterului, iniţiativei, a voinţei puternice, capacităţilor şi aptitudinilor naturale.  
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FIZICA ŞI ALIMENTAŢIA 

 

Prof. Marin Irina  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

 

          O problemă semnificativă cu care se confruntă lumea modernă, care influenţează şi afectează 

activitatea cotidiană a oamenilor, este alimentaţia. În fiecare magazin există o reclamă, la fiecare pas 

o ispită, o capcană care încearcă să vândă un produs alimentar. Marile companii producătoare de 

alimente profită de slăbiciunile consumatorilor legate de gust, de plăcerea de a mânca alimente cu 

conţinut mare de grăsimi şi zahăr şi le exploatează adăugând aproape în orice produs de pe piaţă 

compuşi care să dea dependenţă. Organismul consumă necontrolat, umplându-se de toxine şi calorii 

goale din punct de vedere nutritiv, provocând dezechilibre cronice caracteristice alimentaţiei omului 

modern. Dar, din mulţimea de alimente atrăgătoare prin culori şi îmbietoare prin mirosuri trebuie 

ştiut că, este asimilată aceeaşi cantitate de energie şi dacă este consumat un produs proaspăt, 

neprocesat, şi dacă este consumat un produs toxic, (ultra)rafinat. Caloriile în plus pe care organismul 

nu le poate transforma în energie le depozitează în ţesutul adipos. Combinaţia dintre o acumulare 

excesivă de calorii şi lipsa de mişcare şi exerciţii fizice este defavorabilă pentru sănătatea 

consumatorului. Totuşi, există întotdeauna posibilitatea de a alege. Pentru aceasta trebuie să existe 

voinţă. Voinţa de a învăţa a fi consumator conştient. 

Orientarea către o alimentaţie sănătoasă poate fi tratată şi prin realizarea unor corelaţii între 

conţinuturile unor discipline studiate separat - fizica, chimia, biologia – dar între care există o 

strânsă interdependenţă. Depăşirea (pseudo)graniţelor: energie (fizică) – metabolism (biologie) – 

carbon, hidrogen, azot (chimie) sugerează o tratare interdisciplinară a situaţiei de rezolvat. Mai mult, 

transferul acestor noţiuni în sfera alimentaţiei poate reprezenta o abordare transdisciplinară a 

problemei. A oferi o imagine unitară, flexibilă înseamnă o cale deschisă către înţelegerea acestei 

probleme importante, crearea unor structuri mentale şi comportamente adecvate pentru depăşirea ei, 

pentru reuşită în viaţa personală şi socială. 

Energia este unul dintre cele mai importante concepte fizice folosit la înţelegerea şi 

descrierea proceselor începând cu deplasarea în spaţiu şi terminând cu gândirea. Din punct de vedere 

științific, energia este o mărime care indică capacitatea unui sistem fizic  de a efectua lucru 

mecanic  când trece printr-o transformare din starea sa într-o altă stare. Unitatea și legătura formelor 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

161 

 

de mișcare a materiei, capacitatea lor de transformare reciprocă a permis măsurarea diferitelor forme 

ale materiei printr-o măsură comună - energia. Unitatea de măsură a energiei în Sistemul 

Internaţional (S.I.) este joule (J).  

Caloria (cal.) este o unitate de măsură tolerată a energiei, egală cu cantitatea de căldură 

necesară pentru a ridica temperatura unui gram de apă, aflată la presiunea atmosferică normală, cu 

un grad, de la 14,5 
0
C la 15,5 

0
C; 1 calorie = 4,1868 J. 

Metabolismul reprezintă totalitatea transformărilor biochimice și energetice care au loc 

în ţesuturile organismului viu. Metabolismul este un proces complex, ce implică schimburi de 

materii și energii. Toate alimentele sunt utilizate de corp pentru producerea unor cantităţi diferite de 

energie. Dacă ne referim la conţinutul energetic al produselor alimentare, caloria este unitatea de 

măsură a energiei furnizate de o anumită cantitate dintr-un aliment (100 g). 

 Greutatea omului este rezultatul unui bilanţ al energiei. De o parte sunt caloriile (energia) 

consumate de organism pentru buna sa funcţionare, de cealaltă parte sunt caloriile furnizate 

organismului prin intermediul alimentelor. Dacă energia absorbită este egală cu cea consumată, 

greutatea este menţinută în limite potrivite. În schimb, dacă energia absorbită este mai mare decât 

cea consumată, apar dezechilibre metabolice şi efecte defavorabile aferente asupra stării de sănătate. 

Numărul caloriilor nu este un criteriu absolut de satisfacere a nevoilor organismului. Ceea ce mai 

contează este şi provenienţa lor (tipul de alimente, prezenţa fibrelor alimentare etc.). Astfel, 

echilibrul alimentar este cel puţin la fel de important ca şi numărul de calorii consumate. 

Carbohidraţii, glucidele sau hidraţii de carbon sunt nutrienţi cu formulă chimică generală 

(CH2O)n, adică au la bază carbonul, hidrogenul şi oxigenul. Sunt substanţe cu rol foarte important în 

metabolism, fiind sursă de energie preferată de creier şi sistemul nervos în general. Carbohidraţii 

(glucidele) sunt principala sursă de energie a corpului, fiind rapid disponibili şi putând fi depozitaţi 

la nivel muscular sub formă de glicogen. 1 gram de carbohidraţi generează 4 kilocalorii!  

Conţinutul de carbohidraţi (glucide) exprimat în calorii, în chipsuri este de 74 (Lay´s 

sare/125 g); 62 (Viva paprika/200 g); 63 (Viva sare/100 g); 52 (Pringles sare/165 g); 50 (Soltino/124 

g); 48 (Lay´s paprika/250 g) faţă de fructe care au un conţinut de glucide (carbohidraţi) cal/100 

grame: 6,2 (lămâi); 6,5 (grepfruit); 8,7 (mandarine); 10,1 (portocale); 15 (mere); 16 (pere) şi 18 

(cireşe, struguri). În produsele zaharoase conţinutul de glucide (carbohidraţi) în cal/100 g este de 50 

(ciocolata cu lapte); 58 (gem de caise); 60 (gem de vişine); 68 (dulceaţă de vişine); 96 (caramele cu 

lapte); 100 (zahăr); 0,2 (miere de albine) faţă de legume proaspete cu o valoare cal/100 g de 2 

(spanac); 2,3 (ciuperci); 2,5 (ardei gras); 2,9 (castraveţi, salată verde); 3 (ceapă verde); 3,1 (roşii); 
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3,8 (ridichii); 3,9 (conopidă); 5,7 (fasole verde); 5,8 (varză albă); 8 (ceapă uscată); 8,8 (morcovi); 9 

(sfeclă roşie); 19 (cartofi). 

Organismul uman are nevoie de energie pentru a se menţine în viaţă. Necesarul energetic 

zilnic la majoritatea indivizilor se află în intervalul 1500-3000 kcal. Aproximativ 20% din cantitatea 

de energie pe o zi merge către creier. Din ce rămâne, cea mai mare parte este folosită pentru 

procesele metabolice, inclusiv în stare de repaus sau de somn, pentru respiraţie şi pentru circulaţie, 

energie mecanică necesară scheletului şi musculaturii pentru mişcare.   

Activitatea fizică, adică orice activitate care face corpul să se mişte este unul dintre factorii 

care influenţează consumul de enegie şi care poate fi controlat de individ. Numărul de calorii 

consumate depinde de activitatea desfăşurată: mersul moderat (30 min.) 60; mersul rapid 160; 

jogging 200; urcatul scărilor repede 230; bicicleta staţionară 100 – 250; înot (30 min.) 250; plimbare 

cu bicicleta 100 – 400; tenis de masă 120; badminton 130; handbal (30 min) 400; fotbal (30 min.) 

400; aerobic (1 oră) 400 – 500. Aşadar, pentru a arde caloriile acumulate prin consumarea unei 

pungi de chipsuri sau a unei ciocolate este necesară o jumătate de oră de mers pe jos în ritm moderat 

sau exersarea la bicicleta staţionară timp de jumătate de oră. 

O bună cunoaştere a valorilor nutriţionale ale diferitelor alimente, precum şi a cheltuielilor 

energetice specifice unor activităţi sportive, completată de disciplină şi voinţă oferă posibilitatea 

unui echilibru fizic şi psihic, adică a unei vieţi sănătoase şi optimiste. 

Sănătatea necesită cunoaştere, iar combinaţia dintre o alimentaţie sănătoasă şi exerciţiul fizic 

este un medicament eficient pentru o viaţă echilibrată. Acesta poate fi un principiu de viaţă pentru 

un consumator conştient. 
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CUM AR TREBUI SĂ NE HRĂNIM? 

 

Prof. Mazăre Valentina 

Școala Gimnazială nr.1 Mangalia, jud. Constanța 

     

                  Alimentația, modul în care ne hrănim au devenit în ultimii ani o problemă din ce în ce 

mai mare cu repercusiuni grave asupra sănătății noastre și mai ales, din păcate, asupra copiilor 

noștri. Se știe că numărul persoanelor cu probleme de greutate a fost și este în continuă creștere, iar 

cauzele acestui fenomen sunt multiple, plecând de la calitatea alimentelor, procesată tot mai mult și 

nu de puține ori modificată genetic sau cum bine se știe, din motive pur economice tratată cu tot 

felul de aditivi. Conștienți fiind că suntem ceea ce mâncăm, ar trebui să acordăm o mai mare 

importanță modului în care ne hrănim, căci hrana poate deveni ori medicament ori, din păcate, în 

cele mai multe cazuri, sursa multor boli. 

                  Dacă aceste lucruri sunt în general bine cunoscute, ar trebui să știm și faptul că 

alimentele combinate greșit pot genera, de asemenea, un număr mare de probleme. De aceea ar 

trebui să cunoaștem ceea ce se întâmplă de fapt în stomac:                      

1. Când mâncarea ajunge în stomac, sucul gastric își ajustează aciditatea (ph-ul) și enzimele, astfel 

încât mâncarea să fie digerată cât mai bine (complet). 

2. Consumând împreună două alimente care au nevoie de ajustări diferite ale sucului gastric rezultă 

un suc gastric care nu digeră complet nici unul dintre alimente. 

3. Mâncarea ajunge în intestine incomplet digerată și intră în putrefacție. 

4. Rezultatul: acumulare de substanțe toxice în instestin, ceea ce face ca unele organe să cedeze 

(ficat, pancreas, rinichi, etc.), rezultând astfel  boala cronică. 

5. Toate astea se întâmplă, chiar dacă consumăm alimentele cele mai BIO și natural, dar le 

combinăm greșit. 
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Regulile de combinare a alimentelor 

Combinațiile de alimentele se împart în 3 categorii: 

1. Combinația optimă (*DA) care este cea mai bună alegere pe care o putem face pentru a avea o 

digestie completă. 

2.Combinația medie (*Neutru) - cu puțin efort tubul digestiv poate face față unei astfel de 

combinații, însă este bine să nu facem abuz de astfel de combinații, deoarece ne-ar putea dăuna. 

3.Combinaţiile dăunătoare(*NU) - combinând astfel alimentele, avem toate șansele ca digestia  să 

fie un eșec. Ne vom alege cu balonări, constipație/diaree, multe gaze, iar repetând greșeala ani la 

rând, cu boli cronice. Tabelul de mai jos prezintă modul în care ar trebui să combinăm  alimentele, 

pentru a evita problemele sus amintite. 

         

A) Combinații nerecomandate (RELE) 

1. Stomacul nu poate digera 2 alimente concentrate în același timp (aliment concentrat înseamnă 

orice aliment care nu este legumă crudă sau fruct). În special cele bogate în proteine care conțin 

două surse de proteine diferite, adică nu amestecăm între ele niciodată la aceeași masă carnea cu 

ouăle, cu brânzeturile și cu leguminoasele (fasole, mazăre, linte). 

2. Nu amestecăm niciodată proteinele animale (carne, brânzeturi, ouă) cu cele bogate în amidon 

(paste, pâine, cartofi, orez, produse de patiserie, leguminoase) și nici cu nimic altceva! 

Proteinele animale necesită un anume fel de enzime pentru a fi digerate, în timp ce amidonul 

are nevoie de cu totul alte enzime. E o contradicție la nivelul enzimelor care face ca niciunul din 

alimente să nu se digere complet. Așadar: nu cartofii pai cu friptură, nu paste cu carne, decât cu sos 

vegetal, și nu produse de patiserie umplute cu carne. 

http://www.gophoto.it/view.php?i=http://www.vindecator.com/wp-content/uploads/2011/09/Capture11.jpg
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3. Niciodată nu combinăm fructele și dulciurile (zahărul) cu restul mâncării. Fructele se consumă 

doar pe stomacul gol. Așadar, ori cu minim 30 min. înainte sau cu 2 ore după masă. Zahărul, mierea, 

fructoza sau dextroxa inhibă secreția sucului gastric, astfel că amestecându-le cu restul mâncării ne 

vom simți foarte balonaţi și inconfortabil după masă! Așadar- fără desert. 

Dacă cumva simțiți nevoia puternică de a mânca dulce după masă înseamnă că nu mâncați 

conform tipului vostru de metabolism. 

4. Nu amestecăm alimentele grase (unt, untură, smântână, slănină și uleiurile) cu cele bogate 

în protein, dar nici cu cele bogate în amidon. În primul rând, grăsimile amestecate cu proteine 

îngreunează foarte mult trecerea mâncării din stomac în intestin. În al doilea rând, grăsimile 

amestecate cu amidonul formează un bol alimentar indigest, însă extrem de bogat în calorii golale 

(neînsoțite de nutrienții necesari pentru a putea fi utilizate de corp, deci se vor depune). 

5. NU consumăm apă nici la masă, nici după masă! Consumând apă la masă, nu facem altceva decât 

să diluăm sucurile gastrice, iar astfel digestia devine foarte proastă. Consumând apă imediat după 

masă facem cam acelaşi lucru. Apa se bea cu minim 20-30 min. înainte de masă. 

6. Laptele este cel mai bun gol, la fel ca și pepenele. Nu se amestecă cu niciun aliment, excepție face 

pâinea integrală, însă nu în exces. 

7. Nu combinăm fructele acide cu cele dulci în același timp. 

Cele acide (portocala, mărul, fructele de pădure etc.) se pot combina între ele, însă cele dulci 

se consumă un singur fel odată (doar banane sau doar pere etc.). 

Așadar cum mâncăm corect ? 

B) Combinaţiile BUNE 

1. Proteinele animale le combinăm cu legume sărace în amidon: în special cele verzi și cele bogate 

în apă- pătrunjel, spanac, roșie, castravete, ardei, broccoli, varză etc. 

2. La fel, grăsimile se asociază foarte bine și ele cu legumele ușoare. 

3. Alimentele bogate în amidon (paste, cartof, pâine, porumb, orez, etc.) se completează excelent cu 

leguminoasele (fasole, mazăre, linte, năut). 

4. Consumăm doar pe stomacul gol fructele și laptele, iar când mâncăm pepene, nu îl combinăm cu 

alt fruct. 

5. Tot ce este dulce doar pe stomacul gol! 

Renunțați la desert după masă! Așa cum am mai spus, zahărul de orice tip inhibă puternic 

enzimele responsabile cu digestia. Rețineţi! - Desertul (fie el un fruct) e un obicei foarte nesănătos 

care strică grav calitatea digestiei și totuşi este atât de practicat peste tot. Dacă totuși simțiți nevoia 

de dulce după mâncare, înseamnă că nu ați dat corpului alimentele de care avea nevoie. 

http://www.vindecator.com/dieta-perfecte-pentru-tipul-tau-de-metabolism/
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                              MANAGEMENTUL STILULUI DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Mihailov Claudia 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Sănătatea începe cu tine, cu modul tău de gândire, cu o perspectivă adecvată asupra realităţii 

exterioare şi a celei interioare, de care eşti dator să te îngrijeşti, dacă vrei să-ţi fie bine.  

Studiile recente arată că mâncărurile preparate la temperaturi ridicate sporesc şansele 

dezvoltării bolii Alzheimer. În acest sens, a fost introdus în medicină un nou concept, numit 

“produşi de avansare glicată” (A.G.E. – “advanced glication and products”), reprezentând 

combinaţia de zaharuri şi proteine din corpul uman. 

La o cercetare a tipurilor de dietă existente în comportamentul uman, s-a descoperit că cel 

mai mare procent de glicare (zaharuri) în corp îl creează carnea, uleiurile vegetale, brânza şi peştele. 

Pe când alimente precum cerealele, ouăle, fructele, legumele, laptele, seminţele şi rădăcinile de tot 

felul conţin un nivel scăzut de A.G.E., datorită faptului că sunt preparate la o temperatură scăzută 

sau sunt consumate în stare crudă. 

De asemenea, sucurile acidulate sunt veritabile producătoare de A.G.E.- uri în corp. A.G.E.-

le nu fac altceva decât să sporească procesul de îmbătrânire a corpului uman. Cea mai mare 

problemă în legătură cu sucurile din comerţ o reprezintă conţinutul foarte ridicat de zahăr şi se pare 

că zahărul consumat “se vede pe piele”. Zaharurile reacţionează cu proteinele, lipidele şi cu acizii 

nucleici din celulele corpului, contribuind la o îmbătrânire prematură. Este adevarat că dulciurile ne 

leagă afectiv de multe amintiri plăcute din viaţă, de la tortul aniversar, până la gogoşile bunicii. Dar 

trebuie acceptată latura negativă a lor, având în vedere şi faptul că un consum des al acestora duce la 

îngrăşare. Se pare că răul pe care îl produce zahărul în corpul uman este la fel de mare cu cel 

determinat de fumat. 

De asemenea, s-a descoperit că fructoza (zahărul din fructe, sucuri acidulate sau neacidulate 

şi bomboane) produce A.G.E. Aceşti produşi de avansare glicată modifică destul de rapid pielea şi 

modul de funcţionare a celulelor. În timp, ei distrug alastanul din corp şi încetinesc procesul de  

producere a colagenului. Rezultatul este o piele aspră şi ridată. 
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A.G.E.-le deteriorează pereţii arterelor, încurajează formarea de colesterol “rău” şi 

predispune la apariţia cancerului. De asemenea, s-a observat că aceste zaharuri din corp determină o 

anumită rezistenţă a producerii de insulină, conducând la apariţia diabetului. În cazul diabetului, 

produşii avansaţi de glicare din corp au dus şi la inflamarea ţesuturilor. Când rămâne pentru mult 

timp netratat, diabetul poate duce la îngustarea vaselor de sânge, la boli de pancreas, cataractă şi 

Alzheimer. 

Un nou studiu din “Jurnalul American de Nutriţie Clinică” sugerează că efectul A.G.E.-rilor 

poate fi şi mai grav decât specificările de mai sus. Astfel, s-a remarcat că 10% dintre femeile care 

consumă foarte mult zahăr riscă să moară în orice moment. Conform acestor studii, trebuie să ţinem 

cont, în alimentaţia noastră, nu numai de ceea ce mâncăm, dar şi de felul în care pregătim ceea ce 

consumăm, punând accentul pe gătirea la temperaturi foarte scăzute şi cu mai multă apă. Doctorul 

Brett West propune, pentru a menţine un nivel scăzut de zahăr în corp, exerciţii fizice constante, 

somn suficient şi de calitate şi evitarea fumatului. 

           Cei care vor să aibă succes în viaţă, să se simtă fericiţi şi împliniţi îşi dau seama că trebuie să 

înceapă cu sănătatea lor. 

          În afara recomandărilor de mai sus pentru menţinerea unei stări de bine, se impune a fi luată 

în seamă şi una dintre descoperirile mai noi în acest domeniu. Aceasta are mai multă legătură cu 

modul în care ne educăm creierul, cu modul în care ne controlăm gândurile. Poate pentru marea 

majoritate a oamenilor pare încă puţin valabilă o asemenea perspectivă, dar, având în vedere 

avalanşa de informaţii din domeniul dezvoltării personale şi al NLP- ului din ultimul timp, ea nu mai 

poate fi ignorată. 

Cei mai îndrăzneţi şi mai dornici de bunăstare în viaţa lor o pun deja în aplicare, iar cei care 

îi cunosc le păşesc, încet-încet, pe urme. 

Este vorba despre nimic altceva decât exersarea gândirii pozitive, prin repetarea cu voce tare 

sau în gând a unor afirmaţii în care să crezi, de genul: “Dintotdeauna sunt sănătate radiantă!” sau 

“Sunt sănătos, fericit şi împlinit!” Afirmaţiile pot fi schimbate oricum, în funcţie de dorinţele 

fiecăruia, dar trebuie menţinută formula “Sunt…” sau “Dintotdeauna sunt…” Acest exerciţiu se 

practică de două-trei ori pe zi, prin repetarea frazei de câte 21 de ori. Este recomandat, în special, 

dimineaţa, imediat după ce ne trezim şi seara, chiar înainte de culcare, pentru că în aceste momente 

subconştientul uman se află într-o ipostază optimă de receptare, undele cerebrale aflându-se undeva 

între starea Beta (de trezie) şi starea Alfa (de somn). 

  James Allen oferă lumii întregi un exemplu magistral de autosugestie, în revista “As a Man 

Thinketh”, demonstrând că un individ se poate realmente redefini pe sine, prin intermediul acesteia. 
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Prin urmare, să fim mai conştienţi în legătură cu ceea ce introducem în gură şi, mai ales, cu ceea ce 

scoatem pe gură!... 

În final, îmi permit să vă propun o reţetă sănătoasă - pui lipicios cu portocale şi rădăcinoase 

la cuptor - pentru a vă oferi un punct de plecare în provocarea imaginaţiei dumneavoastră de a vă 

defini un stil de viaţă cât mai sănătos. 

 

 Pui lipicios cu portocale și rădăcinoase la cuptor 

Ingrediente 

4 morcovi medii, tăiați bastonașe 

4 sfecle roșii mici, spălate bine și tăiate în rondele subțiri 

1 lingură ulei de măsline 

1 linguriță semințe de chimion 

125 ml marmeladă de portocale 

2 linguri oțet de sherry sau de vin roșu 

3 piepți de pui, bătuți ușor pentru aplatizare 

50 ml de iaurt grecesc 

1 mână de rucola (cumpără o pungă și folosește restul pentru prânz), tocată 

cușcuș, pentru servit (opțional) 

 

Mod de preparare 

1. Încinge cuptorul la 190ºC. Aranjează morcovii și sfeclele roșii într-o tavă mare sau în 2 tăvi mai 

mici. Stropește legumele cu ulei, adaugă semințele de chimion, asezonează și amestecă ingredientele 

ușor. Dă-le la cuptor 25 de minute, până când se rumenesc pe margini. 

2. Pune marmelada și oțetul într-un bol mic și amestecă-le. Pune deoparte pentru prânz 1 lingură de 

amestec. 

3. Așază carnea într-un bol mare și asezonează. Toarnă sosul și tăvălește puiul prin el. După ce 

legumele au stat la cuptor 25 de minute, pune bucățile de pui peste ele și lasă-le să se coacă 10 

minute. 

4. Pune deoparte pentru prânz 1 piept de pui și jumătate din cantitatea de legume. Amestecă iaurtul 

cu rucola. Servește puiul cald și legumele cu iaurtul astfel mixat, alături de cușcuș, dacă vrei. 

Poftă bună! 
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ALIMENTAŢIA LACTO-VEGETARIANĂ 

 

Prof. Mihalache Corina 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

 Alimentaţia lacto-vegetariană este alimentaţia bazată exclusiv pe legume, plante aromate, 

cereale, fructe, lapte şi produse lactate, ouă, şi este calea de mijloc între consumarea de carne sau 

produse animale în exces şi alimentaţia vegetariană strictă. Această soluţie de compromis este 

deosebit de eficientă în prevenirea bolilor de inimă şi vasculare, a supraponderabilităţii, a 

problemelor de metabolism şi a altor boli specifice vremurilor în care trăim. Preparatele vegetariene 

sunt gustoase şi plăcute ochiului, iar alimentele, gătite corect, îşi păstrează substanţele nutritive şi 

vitaminele. 

 Laptele şi produsele lactate (iaurtul, brânzeturile, caşcavalul, untul) asigură aportul de 

proteine necesar organismului, întrucât conţin şi alte substanţe nutritive, precum şi substanţe 

minerale valoroase. În lapte se găsesc calciu, fosfor, magneziu, vitaminele A, B1, B2, B12, D, E, K, 

acid folic, acid pantotenic, biotină. Nutriţioniştii spun însă că organismul nu are nevoie de o 

cantitate prea mare de grăsimi, deoarece acestea îngreunează metabolismul, inima şi circulaţia 

sanguină. De aceea, consumul de unt trebuie să fie unul redus, iar la gătit să se folosească mai ales 

uleiuri vegetale. 

 Germenii şi cerealele sunt importante surse de proteine şi carbohidraţi. Seminţele integrale 

conţin o cantitate mare de amidon care se descompune pe componente foarte încet, asigurând astfel 

o glicemie cu un nivel constant de ridicat şi o senzaţie de saturaţie de durată. Seminţele se pot 

înmuia în apă, iar germenii pot fi folosiţi la prepararea salatelor. Dintre germeni/seminţe şi cereale 

se pot consuma germenii de soia, de linte, de grâu, de creson etc., preparatele din făină integrală, 

muesli, fulgii de cereale, pastele făinoase fierte, orezul etc. Pâinea, în general, conţine aproape toate 

substanţele de care are nevoie organismul uman: carbohidraţi, proteine, minerale, vitamine. Dacă în 

trecut era cunoscută mai ales pâinea sub formă de lipie, fără drojdie, astăzi se poate alege dintr-o 

varietate de 30-40 de feluri de pâine şi produse de panificaţie (chifle, cornuri, covrigei, pască etc.). 

De reţinut că nu toate pâinile sunt la fel de nutritive, acest lucru depinzând de tipul făinii utilizate, de 

durata dospirii şi a coacerii, de temperatura de coacere şi de ingrediente. 
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 Dintre legume, cea mai gustată în orice anotimp este cartoful care, în mod greşit, se 

consideră că îngraşă. În realitate, deşi conţine o cantitate mare de carbohidraţi (amidonul), el este o 

importantă sursă de proteine valoroase şi valorificate aproape în întregime de organismul uman, 

precum şi de vitamine şi minerale (desigur, dacă sunt preparaţi în coajă, fierţi sau copţi). Prin 

consumul de cartofi, organismul nu primeşte nitraţi, deoarece în timpul preparării aceştia se 

descompun. Consumat corespunzător, cartoful poate contribui la scăderea în greutate, dieta fiind 

compusă mai ales din cartofi fierţi în coajă şi nesăraţi şi asezonaţi cu o salată sau un sos cu un 

conţinut caloric redus. Datorită conţinutului nutritiv ridicat, cartoful satură, dar nu îngraşă. Dieta cu 

cartofi dezvoltată de dr. Zimmermann, medic al unei clinici naturiste din Munchen, are efect asupra 

metabolismului şi a stării generale de sănătate; astfel, organismul se va simţi mai proaspăt, pielea 

devine întinsă şi vitală, dispar durerile de membre, scade tensiunea şi, prin conţinutul de vitamine şi 

minerale, întăreşte sistemul nervos şi muscular. 

 Pe de altă parte, pentru cei care nu sunt neapărat lacto-vegetarieni şi care nu au posibilitatea 

de a consuma o dată pe zi mâncare proaspăt gătită, există produse congelate şi conserve cu un 

conţinut caloric redus. Mâncărurile gata preparate pot fi încălzite în câteva minute deasupra aburului 

sau în cuptor şi au un conţinut echilibrat de proteine, carbohidraţi, grăsimi şi alte substanţe nutritive, 

fiind o soluţie mult mai bună decât mâncarea fast-food. Dezavantajul consumării unor astfel de 

mâncăruri este însă faptul că, prin prepararea industrială (majoritatea se fierb, se înăbuşă pentru a 

distruge germenii), o mare cantitate de substanţe nutritive şi vitamine se pierde. Un alt dezavantaj 

este acela că, sub ambalajul aspectuos, nu vedem ce se ascunde în interior, deseori introducându-se 

în materia primă şi deşeuri. 

 Pe lângă mâncărurile gata preparate, există şi preparatele instant, destul de comode şi 

disponibile sub formă de praf. Nu se recomandă însă consumul lor decât în cantitate limitată, în 

excursii, în vacanţe, întrucât ele conţin o serie de adaosuri artificiale, arome, potenţiatori de arome, 

stabilizatori, coloranţi. În aceeaşi situaţie se află şi conservele din comerţ care pot fi păstrate ani 

buni datorită conservanţilor folosiţi şi cantităţii mai mare de sare sau zahăr/îndulcitori. Nici 

conservele din fructe şi legume preparate în casă nu asigură necesarul de vitamine şi substanţe 

nutritive, totuşi, din când în când, un compot, un gem sau o zacuscă sunt binevenite.  

 În concluzie, soluţia pentru un organism sănătos o reprezintă o alimentaţie variată, 

echilibrată, alcătuită din alimente proaspete, legume, salate, fructe care să completeze regimul 

obişnuit de hrană al fiecărei persoane şi să asigure organismului cantitatea necesară de vitamine şi 

substanţe nutritive. 
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A MÂNCA SAU A NU MÂNCA SĂNĂTOS...? 

Prof. înv. primar Munteanu Adina-Laura 

Prof. înv. primar Simionov Georgiana-Mirela 

Școala Gimnazială ,,Gala Galaction” Mangalia, jud.Constanța 

 

Motto: Gândește-te de două ori înainte să mănânci alimente bogate în grăsimi sau zahăr și nu doar 

pentru că îngrașă, ci pentru că efectele lor negative sunt mult mai profunde! 

Răspunsul întrebării: ,,De ce este important să mâncăm sănătos?” îl oferă toți ca pe un clișeu: 

,,Vom avea o viață mai lungă.” Corpul uman funcționează datorită energiei provenite din mâncare, 

iar un aport corect și echilibrat de alimente asigură o bună funcționare a corpului uman. O 

alimentație sănătoasă este foarte important, deoarece ajută organismul să fie puternic, să crească, să 

reziste factorilor de stres și bolilor.  

Toți știu aceste lucruri, dar respectă toți ceea ce știu? Poate statisticile prezentate de 

cercetători vor avea un impact mai mare decât repetatele sfaturi, pe care prea puțini le urmează pe o 

perioadă scurtă de timp, poate doar să-și atingă scopul de a scăpa de kilogramele în plus sau pentru a 

se însănătoși. 

Nu mulți știu însă că persoanele care mănâncă alimente bogate în grăsimi saturate şi grăsimi 

trans sunt expuse unui risc mai mare de depresie, conform unui studiu realizat de cercetătorii 

spanioli. Această cercetare confirmă studiile care au corelat în trecut mâncarea de tip „junk food” cu 

depresia. 

Acelaşi studiu arată că alimentele bogate în elemente sănătoase, precum acizii graşi omega-

9, ajută la reducerea riscului de a fi victima unei boli mentale. Cercetătorii de la universităţile din 

Navarra şi Las Palmas de Gran Canaria au urmărit dieta şi stilul de viaţă a peste 12.000 de voluntari, 

de-a lungul a şase ani. La începutul studiului, niciunul dintre voluntari nu fusese diagnosticat cu 

depresie. La încheierea sa, 657 dintre ei sufereau de această boală. “Participanţii cu un consum 

ridicat de grăsimi trans (grăsimi prezente mai ales în produsele de patiserie şi în mâncarea de tip fast 

food) au prezentat o creştere de 48% în riscul de a suferi de depresie, în comparaţie cu cei ce nu 
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consumau acest tip de grăsimi”, a declarat cercetătorul care a condus studiul. 

Almudena Sanchez-Villegas, profesor de medicină preventivă la Universitatea din Las Palmas de 

Gran Canaria, a explicat că “cu cât au consumat mai multe grăsimi de tip trans, cu atât voluntarii au 

fost mai afectaţi”. Studiul nu aduce numai veşti proaste. Cercetătorii au observat că grăsimile 

polinesaturate, ce se găsesc în peşte, legume şi în uleiul de măsline, “sunt asociate cu un risc redus 

de a suferi de depresie”. Raportul notează că 150 de milioane de persoane suferă de depresie la nivel 

global, numărul victimelor acestei afecţiuni a crescut în ultimii ani. Această creştere “poate fi 

atribuită schimbărilor petrecute în dieta populaţiei din vest, unde anumite grăsimi sănătoase au fost 

substituite cu grăsimi saturate şi trans”, susţin cercetătorii. Aceştia au adăugat că afecţiunile fatale 

de tip cardiovascular sunt influenţate într-un mod similar de dieta nesănătoasă. 

 Știați că mâncatul poate deveni boală? 

Vă vom aduce la cunoștință un alt studiu, unul american (în România nu s-a făcut niciunul 

oficial, deși suntem sigure că problema există și e încă mare), deloc departe de realitatea din Europa: 

3 din 4 femei din State au dereglari de alimentaţie. 75% din total americancelor au gânduri, 

sentimente sau comportamente nesănătoase, legate de mâncare sau de corpurile lor. Multora vă sună 

cunoscut, nu-i așa? 

Cercetarea de care vă vorbeam a fost realizată de o revistă din SUA în colaborare cu 

Universitatea din Carolina de Nord, Chapel Hill. A reieșit că 65% dintre femeile cu vârste între 25 și 

45 de ani, recunosc că au dereglări de alimentație. Lor li se adaugă 10% care raportează simptome 

legate de anorexie, bulimie sau mâncat emoțional. 

Vom lăsa acum cifrele să vorbească: peste 31% dintre femeile chestionate au spus că în 

încercarea de a pierde kilograme și-au provocat vărsături sau au luat laxative, diuretice ori pastile de 

slăbit. 67% (în afara celor cu dereglări de alimentație) încearcă să slăbească. 53% dintre acestea au 

deja o greutate numai bună, dar tot vor să mai dea jos. 39% dintre femei spun că grijile legate de 

ceea ce mănâncă sau de cât cântăresc nu le lasă să se simtă fericite. 37% sar regulat peste mese, în 

încercarea de a deveni mai subțirele. 27% ar fi „extrem de supărate” dacă ar lua fie și numai 2 

kilograme. 26% renunță la grupe întregi de alimente, doar să își vadă silueta de vis cu ochii. 16% au 

ținut diete de 1.000 sau mai puține calorii. 13% fumează ca să piardă din greutate. 12% mănâncă 

adesea când nu le e foame. 49% fac asta câteodată.  

Obiceiuri alimentare pe care femeile le consideră normale - cum ar fi interzicerea 

carbohidraților, săritul peste mese și în unele cazuri diete extreme - pot fi, de fapt, simptomele unor 

dereglări, spun nutriționiștii. La cercetarea aceasta au participat 4.023 de femei.   

Aceste probleme nu le au numai femeile. Și bărbații sunt anorexici și bulimici.  
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Primul sondaj național pe tema dereglărilor de alimentație realizat în SUA a arătat că o 

pătrime dintre adulții cu aceste probleme sunt bărbați. Cercetarea a estimat că în jur de 850 de mii de 

bărbați suferă din cauza acestor dereglări și au trecut oarecum neobservați de atâtea și atâtea alte 

studii care au analizat subiectul. „Este o descoperire tare importantă”, crede un expert în dereglări 

alimentare, de la Universitatea  Wesleyan, „ne spune nouă să depășim momentul explicațiilor bazate 

pe genul persoanei care suferă de aceste boli”.  

Aflăm astfel că și bărbații sunt vulnerabili la acele presiuni sociale care le fac pe femei să se 

înfometeze sau să vomite tot ce au mâncat. „Imaginea corpului a devenit tot mai importantă și 

pentru bărbați. Acolo există un număr mare de bărbați care păstrează tăcerea și care ar putea fi foarte 

bolnavi”, se gândesc medicii.  

O expertă a Universității din Iowa anunța anul trecut că a descoperit o nouă dereglare 

alimentară pe care o numea „purging disorder”. Seamănă cu bulimina, în sensul că implică 

mâncatul, apoi dorința de a compensa caloriile consumate. Dar ceea ce le deosebește este cantitatea 

de mâncare și felul în care oamenii încearcă să compenseze ceea ce mănâncă. Persoanele care suferă 

de „purging disorder” (o posibilă traducere ar fi dereglarea „curățirii”) obișnuiesc să mănânce 

cantități normale sau chiar mai mici de mâncare, apoi încearcă să își „curețe” organismul, deseori 

vomitând. Cele cu bulimie mănâncă mult mai mult, deseori enorm, apoi trec la o perioadă de 

„purificare” cu foamete și exerciții fizice excesive. 

Aţi auzit vorbindu-se de mâncatul compulsiv? De foarte puține ori. Este o tulburare de 

alimentație recunoscută în mod oficial în 2013, odată cu publicarea în ediția a V-a a Manualului de 

Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mentale. Este o luptă dusă de sute de mii de persoane din 

toată lumea, atât de femei, cât și de bărbați. O statistică a Institutului American pentru Sănătate 

Mintală arată că este o problemă de lungă durată, pe tot parcursul vieții și debutează în adolescență. 

DSM-V definește mâncatul compulsiv ca existența unor episoade recurente în care se 

consumă o cantitate mare de mâncare într-o perioadă scurtă. Persoana afectată se simte lipsită de 

control asupra cantității de mâncare pe care o consumă și tinde să mănânce foarte repede, indiferent 

dacă este înfometată sau nu. Ascunde de obicei o stare profundă de tristețe și de neputință a 

persoanelor afectate. În DSM-V se subliniază faptul că mâncatul compulsiv nu trebuie suprapus 

peste ideea de supraalimentație, aceasta fiind sporadică și voluntară). 

Și totuși......sunt persoane care cad în extrema cealaltă.....ORTOREXIA. 

Ortorexia este o altfel de tulburare de alimentație, caracterizată prin dependența de a 

consuma alimente sănătoase. Alimentația sănătoasă este una dintre laturile care conturează stilul de 

viață sănătos, asupra căreia tot mai multe persoane se concentrează. Totuși, pentru unele persoane 

http://www.csid.ro/dieta/cat-mai-putine-calorii-pentru-persoanele-in-varsta-2813303/
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gândul la o alimentație sănătoasă se poate transforma într-o obsesie; astfel, persoanele care sunt 

preocupate excesiv de calitatea alimentelor consumate pot suferi de o tulburare de alimentație 

cunoscută sub numele de ortorexie nervoasă. Acesta este un termen stabilit de Dr. Steven Bratman 

din Colorado, medic specialist în tulburări de alimentație. Denumirea are la bază cuvintele grecești 

,,orthos" care înseamnă ,,drept" și orexis ,,apetit sau pofta de mâncare". Cu toate că ortorexia câștigă 

din ce în ce mai multă atenție în rândul comunității de psihiatrie, aceasta nu este recunoscută oficial 

ca fiind o tulburare de alimentație. 

Persoanele bolnave sunt atât de obsedate de consumarea alimentelor bio, organice, încât 

acest aspect le influențează viața. De exemplu, aceștia își pot crea sisteme proprii cu valorile 

nutritive ale alimentelor la care se vor raporta în timp ce se vor hrăni. În majoritatea cazurilor, 

pacienții aleg o dietă restrictivă, în urma căreia vor ajunge subponderali. Spre deosebire de pacienții 

care suferă de anorexie nervoasă (tulburarea de alimentație potrivit căreia o persoană își dorește fără 

încetare să slăbească), pacienții cu ortorexie încearcă să găsească o variantă de nutriție optimă și 

sănătoasă prin dieta lor. 

Ortorexia nervoasă este caracterizată prin limitarea alimentației doar la produse pure, 

organice, sănătoase. De regulă, ortorexicii cheltuiesc sume impresionante pentru achiziționarea 

alimentelor sănătoase și, deseori, își planifică meniurile cu o zi în avans. Pe măsură ce tulburarea 

progresează, lista cu alimente permise este tot mai mică; din acest motiv, mâncatul în oraș devine o 

problemă de amploare. 

Pacienții cu această tulburare se simt izolați, pot suferi de depresie sau tulburare obsesiv-

compulsivă, iar dieta lor îi impiedică să participe la multe dintre activitățile sociale. O altă 

caracteristică a acestora este perfecționismul, iar regulile privind alimentația sănătoasă sunt 

interiorizate și chiar transformate în valori personale. Deși ortorexia nervoasă nu este oficial 

recunoscută, deseori, pacienții beneficiază de tratament psihologic. De obicei, specialiștii în 

tulburări de alimentație pot oferi cele mai bune soluții de tratament. Pot fi prescrise medicamente 

antidepresive sau anxiolitice. 

Este bine să ne amintim că știm ce înseamnă o dietă/alimentație sănătoasă și să aplicăm. Să 

nu uităm că adoptarea unei diete sănătoase nu înseamnă regim alimentar, ci reprezintă o metodă de a 

îmbunătăți sănătatea. Consumarea regulată a unei diete echilibrate, sărace în grăsimi saturate și 

bogate în cereale integrale, fructe, legume și grăsimi bune (cum ar fi uleiul de măsline) va reduce 

riscul apariției unor afecțiuni. 

Asocierea unui regim de viață activ cu o dietă sănătoasă, va îmbunătăți și mai mult starea de 

sănătate. Exercițiile fizice regulate reduc semnificativ riscul apariției bolilor cardiace, a 
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hipertensiunii arteriale, a accidentelor vasculare cerebrale, a diabetului tip 2, a obezității, a 

anxietății, depresiei și a cancerului de sân, colon și a sistemului reproductiv feminin.  
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PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 ÎN RÂNDUL ELEVILOR 

 

Prof. Nicolescu Victoriţa 

Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu” Piteşti, jud. Argeş 

 

Stilul de viaţă se referă la totalitatea deciziilor şi acţiunilor voluntare care afectează starea de 

sănătate. Sănătatea este definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS, 2000) ca fiind starea de 

bine fizică, mentală şi socială şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii.  Starea de sănătate trebuie 

considerată atât la nivel socio-economic, cât şi la nivel individual. Sănătatea se întreţine printr-o 

serie de comportamente, denumite comportamente sănătoase.  

În scopul menţinerii stării de sănătate, stilul de viaţă este descris de comportamentele sănătoase 

implicate în prevenirea îmbolnăvirilor: 

- exercițiu fizic (practicat de minim 3 ori pe săptămână); 

- alimentație sănătoasă; 

- echilibru somn-veghe; 

- comportament sexual protejat; 

- comportamente preventive (vizite medicale regulate, utilizarea centurii de siguranță, utilizarea 
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cremelor de protecție solară, utilizarea echipamentelor de protecție). 

Stilul de viaţă sănătos este esenţial în promovarea şi menţinerea sănătăţii şi prevenirea 

îmbolnăvirilor. De exemplu, exerciţiul fizic, realizat constant, este un comportament sănătos, care 

are rol protector pentru starea de sănătate prin beneficiile sale asupra organismului. 

Comportamentele sănătoase sunt învăţate de către copii în cadrul procesului de socializare prin 

observarea şi imitarea adulţilor.  

Alimentaţia este unul dintre comportamentele care se învaţă în cadrul familiei. Obiceiurile 

alimentare sunt de cele mai multe ori asemănătoare în cadrul aceleiaşi familii. Obişnuim să 

consumăm tipurile de alimente şi să preferăm tipurile de preparare a alimentelor (prăjire, fierbere) 

care sunt frecvent utilizate în familie. 

Comportamentul alimentar, deşi este influențat de obiceiurile tradiționale regionale, reprezintă 

un domeniu care se află aproape în întregime sub controlul personal al fiecăruia. Comportamentul 

alimentar sănătos presupune respectarea recomandărilor generale ale alimentației sănătoase: 

- respectarea orelor de masă; 

- micul dejun obligatoriu; 

- realizarea aportului alimentar conform piramidei nutriționale. 

Alimentaţia nesănătoasă este factor de risc pentru: bolile cardiovasculare, cancer, diabet, 

obezitate, osteoporoză, hipertensiune arterială, boli cronice ale ficatului, boli cronice ale rinichilor, 

ulcer duodenal,  ulcer gastric, cancer de colon. 

În ultimul timp, tot mai mulţi elevi au căpătat o serie de obiceiuri alimentare care au efecte 

nocive asupra stării de sănătate: consumul exagerat de produse de tip fast food sau junk food, 

consumul exagerat de băuturi carbogazoase, renunţarea la micul dejun, mâncatul în grabă, 

sedentarismul. Responsabili pentru aceste obiceiuri alimentare neadecvate sunt, pe de-o parte, 

producătorii, prin realizarea unor reclame ce vizează copiii. Pe de altă parte, şi părinţii promovează 

din ce în ce mai mult astfel de erori alimentare. Copiii se adaptează obiceiurilor alimentare din 

familie, de obicei nesănătoase, iar acestea persistă adesea şi la vârsta adultă. Astfel, există o 

probabilitate mare pentru copiii obezi sau supraponderali să devina adulţi obezi sau supraponderali. 

 Pentru sănătatea elevilor, pericolul cel mai mare îl reprezintă produsele tip fast-food, acestea 

fiind gustoase, la preţuri accesibile, şi se găsesc pretutindeni. De fapt, “mâncarea” fast-food este 

foarte săracă în valori nutritive, dar bogată în grăsimi, sare, zahăr, aditivi şi coloranţi chimici şi 

conţine multe calorii. Studii recente arată că excesul consumului de produse fast-food la copii este 

responsabil de scăderea capacităţii de memorare şi concentrare, un IQ scăzut şi performanţe şcolare 
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slabe. Consumul exagerat de produse tip fast-food determină asupra organismului uman următoarele 

efectele negative: 

-obezitatea, care la rândul ei este cauza principală a unor maladii cronice foarte grave (diabetul de 

tip II, boli cardiovasculare, hipertensiune arterială, unele forme de cancer)  

-senzaţie de oboseală 

-creşterea nivelului colesterolului 

-boli de ficat şi stomac 

-probleme dentare 

-constipaţie 

-anomalii endocrine 

 Consider că profesorii-diriginţi sunt primii care ar putea sesiza semnalele de alarmă 

incipiente ale tulburărilor de comportament alimentar şi de a putea încuraja vindecarea elevilor lor. 

Însă mulţi pedagogi nu cunosc semnele comportamentelor alimentare viciate, evită să discute 

subiectul insuficient cunoscut atât cu elevii, cât şi cu colegii lor, considerând că această problemă le 

depăşeşte competenţa şi aria de răspundere şi în consecinţă nu au abilitatea de a cere ajutorul 

profesional, atât de necesar colaborării diriginte-părinte-adolescent în vederea prevenirii 

îmbolnăvirilor ireversibile, precum şi a recuperării înainte de manifestarea complicaţiilor nefaste 

pentru calitatea vieţii viitorilor adulţi. 

 Şcoala trebuie să joace un rol esenţial în formarea unor comportamente alimentare sănătoase 

în rândul elevilor. Astfel, trebuie promovată în rândul elevilor, dar şi al profesorilor, importanţa 

calităţii alimentaţiei ca factor de menţinere a performanţelor şcolare şi fizice, ca mijloc esenţial de 

păstrare a sănătăţii. 

 Elevii trebuie să primească cât mai multe informaţii despre ce să mănânce, cum să aleagă şi 

cum să îmbine ingredientele meniului lor, câtă ciocolată sau câte ouă pot consuma săptămânal, ce să 

facă pentru a câştiga sau pentru a pierde din greutate, ce ar trebui să consume pentru a avea mai 

multă forţă musculară sau pentru a avea performanţe în toate domeniile lor de interes. 

 Pentru o alimentaţie sănătoasă, este important ca elevii să includă în meniul lor zilnic o 

varietate de fructe şi legume, pentru a asigura organismului toţi nutrienţii necesari, având în vedere 

că fiecare fruct şi fiecare legumă conţin minerale, antioxidanţi şi vitamine, echilibrează nivelul 

glicemiei, cresc energia şi întăresc sistemul imunitar. Creşterea consumului de fructe şi legume în 

rândul copiilor şi adolescenţilor este un factor de optimizare a sănătăţii şi de reducere a riscului 

pentru bolile cardiovasculare şi unele forme de cancer. 
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 Alimentaţia corectă, cantitativ şi calitativ, în funcţie de condiţiile organismului elevului 

trebuie să asigure următoarele caracteristici definitorii ale stării de sănătate: 

- creşterea şi dezvoltarea armonioasă;  

- adaptarea şi rezistenţa la factorii nocivi ai mediului ambient; 

- menţinerea la valori normale a principalilor parametri:  

● somatici (greutate corporală, talie);  

● fiziologici (aparatele şi sistemele organismului să funcţioneze normal);  

● biochimici (constituenţii sângelui şi ţesuturilor să se găsească în concentraţia admisă); 

 Dacă elevii vor înţelege relaţia dintre alimentaţie şi sănătate, ei vor fi capabili să ia decizii 

care le vor afecta în bine sănătatea. Educaţia pentru o alimentaţie sănătoasă şi igienică este parte 

componentă a educaţiei pentru sănătate şi este un proces complex de lungă durată care ar trebui 

început în familie şi continuat la toate nivelurile de şcolarizare prin transmiterea către elevi a unor 

informaţii corecte din punct de vedere ştiinţific şi mai ales prin crearea unor comportamente 

individuale sănătoase, a unor atitudini ce corespund idealului educaţiei. 
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PROBIOTICELE - O SURSĂ DE SĂNĂTATE 

 

Prof. Oprean Alina  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

 

Probioticele sunt microorganisme vii, numite și bacterii “prietenoase”, prezente în mod 

natural în tractul digestiv, având un rol esențial în menținerea stării generale de sănătate. 

De ce avem nevoie de probiotice? Care este rolul probioticelor în organism ? 

În primul rând, bacteriile benefice împiedică dezvoltarea bacteriilor patogene în organism. 

Intestinul conține între 70% și 80 % din totalul celulelor producătoare de anticorpi ale organismului 

uman, iar probioticele stimulează imunitatea și producerea de imunoglobuline, sintetizează o serie 

de vitamine necesare organelor interne și contribuie la menținerea unui sistem digestiv sănătos. 

În urma tratamentelor repetate cu antibiotice, în special a celor cu spectru larg, a 

administrării de anticoncepționale, a stresului și a stilului de viață nesănătos, o mare parte din aceste 

bacterii sunt distruse și astfel crește și sensibilitatea la boli și infecții. În astfel de cazuri este bine să 

suplimentăm consumul de alimente care conțin probiotice, dar și prebiotice care susțin proliferarea 

bacteriilor „bune” în zona colonului sau de ce nu, să apelăm la produsele speciale disponibile în 

farmacii. 

Tubul digestiv este locul unde acționează în sinergie flora intestinală, mucoasa intestinală și 

sistemul imunitar. În interiorul sistemului digestiv lucrează, în umbră, 24 de ore din 24, peste 100 

000 de miliarde de bacterii. Datorită acestei flore intestinale, organismul nostru digeră alimentele, 

sintetizează vitamine și alte substanțe nutritive. Este o adevărată lume vie, organizată într-un 

ecosistem aflat în echilibru perfect.  

Flora intestinală exercită multiple funcții fiziologice, asigurând o stare bună de sănătate:  

 ajută la digerarea hranei  

 permite sinteza anumitor vitamine  

 hrănește mucoasa intestinală și contribuie la menținerea integrității sale  

 are un rol primordial în apărarea organismului, prin efectul de barieră care împiedică 

înmulțirea bacteriilor agresive. 
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Atunci când flora intestinală își pierde echilibrul, bacteriile benefice nu-și mai pot juca rolul 

favorabil. În această situație, pentru a restabili echilibrul florei intestinale, este necesară 

administrarea unui supliment nutritiv pe bază de probiotice și prebiotice.  

Probioticele favorizează echilibrul florei intestinale. Ele îmbunătățesc activitatea barierei 

intestinale contra agenților patogeni externi. Totodată, probioticele stimulează sistemul imunitar în 

lupta contra infecțiilor de sezon.  

Prebioticele favorizează înmulțirea probioticelor, ceea ce determină un efect inhibitor 

asupra dezvoltării bacteriilor patogene, prevenind infecțiile. În plus, prebioticele au capacitatea de 

a absorbi substanțe nocive cum ar fi toxinele cu potențial cancerigen sau colesterolul rău. Surse 

naturale de prebiotice: cereale integrale, banane, năut, sfeclă roșie, ceapă, usturoi, spirulină. Ele 

trebuie consumate înaintea probioticelor sau împreună cu ele pentru a avea efectul dorit. 

Principalele surse de probiotice sunt: 

 kefirul nepasteurizat (știm că bacteriile de fermentație sunt sensibile la temperaturi mai mari 

de 60 grade Celsius) 

 iaurtul simplu de casă nepasteurizat, de preferat făcut cu lapte din surse bio 

 smântâna naturală fermentată, nepasteurizată 

 murături obținute prin fermentare naturală, fără adaos de oțet (borș, varză acră) 

 păstura de albine – un polen fermentat cu conținut foarte ridicat de bacterii lactice 

Reguli esențiale în alegerea unui probiotic eficient  

Probioticele și prebioticele pot fi administrate împreună sub forma suplimentelor 

alimentare simbiotice. Pentru a fi siguri că optați pentru un produs eficient, este indicat să țineți 

seama de următoarele reguli de bază:  

 alegeți un produs care conține o cantitate suficientă de probiotice astfel încât să-și facă 

efectul. Spre exemplu, probioticele Institutului Rosell și-au dovedit eficiența administrate zilnic în 

concentrație de 3 miliarde de bacterii vii, liofilizate/100 mg.  

 asigurați-vă că bacteriile conținute sunt conservate printr-o metodă sigură și că rămân vii. 

Procesul de liofilizare le asigură probioticelor capacitatea de a supraviețui o perioadă lungă de timp 

și un termen de valabilitate mai mare. Institutul Rosell a dezvoltat mai multe tehnologii pentru a 

crește termenul de valabilitate a tulpinilor sale probiotice de la 18 la 24 de luni.  

 pentru a vă apăra de infecțiile de sezon, urmați o cură cu probiotice și prebiotice timp de o 

lună. Un pliculeț cu probiotice și prebiotice luat în fiecare dimineață, înaintea micului dejun, 

reprezintă un veritabil scut de apărare împotriva virozelor, otitelor sau infecțiilor gastrointestinale. 
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Probioticele sunt bacterii benefice care protejează sistemul imunitar. Pentru a demonstra că 

probioticele susţin sistemul imunitar în lupta contra răcelilor de sezon, o echipă de cercetători de la 

Universitatea din Florida a realizat un studiu în care au fost incluşi 581 de studenţi afectaţi de stres 

în perioada examenelor. 

Concluzia este clară: administrarea zilnică de probiotice de tipul Bifidobacterium bifidum 

R0071 ajută la prevenirea virozelor respiratorii ce pot să apară pe fondul unei perioade acute de 

stres. Rezultatele, publicate în ediţia din ianuarie 2015 a British Journal of Nutrition, demonstrează 

reducerea cu 45% a riscului de contractare a unei răceli sau gripe în cazul persoanelor care 

beneficiază de o doză zilnică de probiotice, comparativ cu grupul placebo. 

Mai exact, probioticele de tipul Bifidobacterium bifidum R0071 asigură protejarea 

organismului de simptomele răcelii sau gripei pe o perioadă de până la 6 săptămâni, potrivit 

studiului.  

Un studiu clinic, prezentat în cadrul Congresului ORL al European Respiratory Society 

(2010), a demonstrat că riscul infecţiilor respiratorii şi gastrointestinale a fost redus cu 25%, iar 

numărul absenţelor de la şcoală a scăzut cu 40% în cazul copiilor cărora li s-a administrat, timp de 3 

luni, un pliculeţ/zi cu probiotice. 

Potrivit studiilor, probioticele Institutului Rosell au următoarele efecte dovedite clinic: 

 Protejează flora intestinală împotriva agenților patogeni 

 Mențin echilibrul microflorei intestinale 

 Stimulează apărarea naturală a organismului 

Opinia specialistului 

Coordonatorul principal al studiului de la Universitatea din Florida, profesor Bobbi 

Langkamp-Henken, a afirmat: „Scopul acestui amplu studiu a fost de a evalua efectele unor tulpini 

probiotice specifice privind procentul zilelor sănătoase în cazul studenţilor aflaţi în sesiune, un 

exemplu foarte bun de stres psihologic acut, care este asociat cu o incidenţă crescută a răcelilor şi 

gripei. Ne-am dorit să ne menţinem participanţii sănătoşi. Cu ajutorul Bifidobacterium bifidum 

R0071, participanţii s-au bucurat de mai multe zile în stare bună de sănătate în perioada dificilă a 

examenelor. Prin administrarea Bifidobacterium bifidum R0071 şi Bifidobacterium infantis R0033 

s-a observat reducerea numărului studenţilor care au acuzat febră şi alte simptome de răceală şi 

gripă, comparativ cu grupul placebo”.  

În concluzie, stresul, alimentaţia nesănătoasă, tratamentul cu antibiotice cauzează 

dezechilibrul florei intestinale. Acest lucru are un impact serios asupra stării de sănătate, conducând 
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la: infecţii repetate, acnee, micoze, tulburări digestive (diaree, constipaţie, sindromul intestinului 

iritabil), oboseală şi stări depresive inexplicabile. 

Soluția? Probioticele - bacteriile „bune”, care reechilibrează flora intestinală și readuc 

starea de bine. Dar și prebioticele - acele fibre speciale, care favorizează dezvoltarea probioticelor. 
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EDUCATORUL, PĂRINTELE ŞI COPILUL - PARTENERI ÎN EDUCAŢIA              
                            PENTRU UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

 
Educ. Oţelea Georgeta  

Educ. Gheorghe Gherghina  

Grădiniţa nr.7, Târgovişte, jud. Dâmboviţa 

 
 

Sănătatea înseamnă mai mult decât absenţa bolii. Ea înseamnă menţinerea unei stări de bine 

din punct de vedere fizic, mental şi social. În zilele noastre se observă existenţa unor probleme 

serioase în ceea ce priveşte starea de sănătate a copiilor şi condiţia fizică a acestora. Ele pot fi evitate 

prin menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi practicarea sportului. Stilul de viaţă sănătos este compus 

în principal din: alimentaţie sănătoasă şi hidratare, odihna (somnul), odihna activă, mişcarea, 

educaţia, natura - factorii naturali. 

“Mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să mâncăm. ” 

Oricare ar fi obiectivele noastre, trebuie mai întâi să învăţăm ce, cât şi cănd trebuie să 

mâncăm. Alimentaţia corectă (raţională) trebuie să corespundă şi cantitativ (cantitate de alimente) şi 

calitativ (conţinut ) nevoilor organismului. Echilibrul alimentar induce echilibrul nutritiv manifestat 

printr-o:  stare generală bună;  randament maxim;  atingerea şi menţinerea greutăţii optime.  

Între alimentaţie şi starea de sănătate a omului se manifestă o interacţiune complexă, 

manifestată în dublu sens: pe de o parte, alimentele determină starea de sănătate a individului prin 

calitatea lor igienică şi nutriţională, iar pe de altă parte, situaţia patologică şi fiziologică influenţează 

regimul alimentar şi nivelul de asimilare al acestuia. Dincolo de riscurile pe care le prezintă lipsa 

valorii igienice a produselor, o altă sursă de subminare a sănătăţii indivizilor rezidă în însuşi 

caracterul hranei consumate, în caracterul său mai mult sau mai puţin echilibrat, corect, raţional.  

  Copiii şi adolescenţii cheltuiesc mai multă energie decât adulţii. Raportate la înălţimea şi 

greutatea corporală, nevoile calorice la copii sunt mai mari decât la adulţi, din cauză că organismul 

lor este în creştere şi dezvoltare, iar pentru întreţinere (activitate cotidiană), nevoile organismului 

sunt de asemenea mari, consumul de energie fiind crescut la această vârstă, metabolismul celular 

fiind mai rapid şi mai intens. Cumpătarea trebuie să fie o deviză permanentă, pe care părinţii să nu 

uite să o insufle copiilor în atitudinea lor comportamentală faţă de problemele vieţii şi cu deosebire 

faţă de această necesitate fiziologică vitală – alimentaţia. A învăţa copilul, de la vârsta cea mai 
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fragedă să respecte regulile de igienă personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de 

alimentaţie, înseamnă a rezolva în cea mai mare parte problema esenţială a formării 

comportamentului igienic. 

O alimentaţie sănătoasă înseamnă consumarea a diferite alimente aparţinând grupurilor 

alimentare de bază: proteine, precum carnea, ouăle şi legumele; lactate; fructe şi legume; cereale, 

precum pâinea şi pastele făinoase; grăsimi şi dulciuri. Deşi pare simplu, nu este întotdeauna uşor să 

se stabilească un regim adecvat fiecărui individ. Uneori se consumă mai mult dintr-un singur grup 

alimentar şi se evită consumarea altora sau se optează pentru comoditate în defavoarea calităţii. 

Grâul, orezul, ovăzul, porumbul, toate asigură necesarul de carbohidraţi care dau energie. 

Cerealele integrale sunt mult mai sănătoase şi mai bogate în nutrienţi decât cele rafinate. Pâinea face 

parte din primele alimente ce trebuie consummate. Pâinea conţine mulţi carbohidraţi importanţi 

pentru organismul nostru, însă efectele de îngrăşare constau în incorecta asociere a pâinii cu restul 

alimentelor. Nu este bine să mâncăm grăsimi (prăjeli spre exemplu, mezeluri grase, şuncă grasă) cu 

pâine, ori pâine cu cartofi prăjiţi (cartofii au de asemenea un conţinut foarte mare de carbohidraţi, 

astfel că nu veţi avea o masă variată în nutrienţi) etc. Brânzeturile, ceaiul, laptele, ouăle fierte (nu 

prăjite), mierea sunt alimente ce se potrivesc spre exemplu unui mic dejun sănătos. Însă ceva de 

adăugat: pâinea este bună atunci când este consumată în cantităţi normale.  

Fructele şi legumele au o foarte mare importanţă în alimentaţia copiilor, acestea fiind cele 

mai mari depozitare dintre elementele nutritive pe care le avem la dispoziţie de la natura verde, în 

ceea ce priveşte conţinutul în fibre alimentare, deci în celuloză. Aceste fibre alcătuiesc cel de-al 

şaptelea stâlp de rezistenţă al alimentaţiei umane, ceilalţi stâlpi fiind reprezentaţi de glucide, 

proteine, lipide, apă, vitamine şi de sărurile minerale. Este necesar ca elevii noştri să ştie că fructele 

trebuie să fie nelipsite din alimentaţia lor deoarece: sunt principalele surse de vitamine; sunt  

îndulcitori naturali; sunt bogate în fibre şi sărace în calorii; sunt purificatori ai sângelui prin 

conţinutul mare de apă; sunt reglatori ai digestiei prin conţinutul mare de fibre.  

Legumele trebuie să ocupe, de asemenea, un loc important în hrana copiilor datorită 

conţinutului mare de substanţe hrănitoare şi, în special, de vitamine, a căror lipsă sau insuficienţă în 

alimentaţie poate provoca serioase tulburări în metabolismul acestora, predispunându-i la diferite 

boli. Cele mai frecvente vitamine ce se găsesc în majoritatea legumelor sunt: A, B, C, D, E, K, PP. 

Conţinutul în săruri minerale sporeşte valoarea alimentară a legumelor. Sărurile minerale au un rol 

important în formarea şi întărirea oaselor, în formarea hemoglobinei din sânge, precum şi la 

neutralizarea activităţii secreţiilor gastrice. Majoritatea legumelor conţin săruri de calciu, fier, 
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magneziu, fosfor etc. Având aceste calităţi, legumele nu ar trebui să lipsească din meniul zilnic al 

oricărui copil. 

 Pentru a aduce cât mai aproape de copii obiceiurile alimentare cât mai sănătoase am 

organizat la nivelul celor două grupe mică şi pregătitoare activităţi cât mai atractive. Am compus 

sceneta „Familia Voinicel” pe care am regizat-o cu copiii grupei pregătitoare şi o parte din copiii 

grupei mici. Am prezentat-o părinţilor, după care au urmat activităţi practice (copiii au preparat 

salate diverse) pentru a întări cunoştinţele desprinse din scenetă. Am instituit la nivelul claselor 

reguli minime de igienă şi alimentaţie pe care copiii trebuie să le respecte şi la grădiniţă şi acasă: 

adoptarea unui stil de viaţă sănătos în rândul copiilor şi al părinţilor bazat pe mişcare, pe consumul 

zilnic de fructe şi legume, pe consumul de apă în detrimentul băuturilor dulci, precum şi servirea 

zilnică a micului dejun. 

 

FAMILIA VOINICEL  

1) Frunză verde şi-o lalea                                                        2) -Frunză verde de „verdeaţă”  

Importantă-i viaţa mea!                                                                 Ce mănânc eu dimineaţă?  

Cine nu crede ca mine                                                                   În castronul dumitale  

Înseamnă că nu-i e bine.                                                                Pune multe cereale  

Dar nu numai a mea viaţă                                                              Şi toarnă repede  

Are multă importanţă                                                                     Proaspăt laptele.  

Ci şi-a ta,                                                                                        Şi-ai destulă energie  

Şi-a lor,                                                                                           Chiar şi pentru o magie.  

Şi-a tuturor.                                                                                    -Hocus! Pocus! Ce minune!  

Fiecare om în parte                                                                          Corpul meu parcă ar spune:  

Are „drept” la sănătate.                                                                  „Sunt puternic şi frumos  

Drept la viaţă mi-a dat mama                                                           Căci am mâncat sănătos!”  

Dar eu trebuie să iau seama.                                                           - Şi eu, doamna educatoare,  

Pe sănătate să pun preţ                                                                      Mănânc multe cereale.  

Dacă sunt copil isteţ.                                                                         Ele mă fac sănătoasă şi frumoasă  

Voinicel şi Voinicica pleacă de zor                                                   Hai la joc şi învăţat,  

La educatoarea lor                                                                             Alergat şi colorat!  

Îi pun prima întrebare:                                                                       Am alergat ca un mânz.  

                                                                                                           - Să-mi spui ce mănânci la prânz    
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La spălat acum vă spun 

 Cu apă şi mult săpun!  

3) În castron mama-mi aduce                                                             4) Aduc legume îndată  

Ciorbă acrişoară, dulce                                                                            Ca să facem  

De zarzavat, pui, peşte                                                                             O salată asortată.                                     

Care mare mă va creşte.                                                                           În castron le-amestecăm.  

Felul doi e la cuptor                                                                                  Conopidă şi ardei,  

Carnea-mi zice: ce bună                                                                            Ceapă şi cu dovlecei,  

Sunt cu legume împănată                                                                          Varză şi cu pătrunjel,  

Hai, mănâncă-mă odată!                                                                            Ţelină şi morcovel.  

La desert sunt fructele                                                                              - Hai, salata este gata!  

Spălate şi proaspete.                                                                                   Stai să vină şi tata!  

Pe-ndelete le mănânc                                                                                  Doamne, cât imi e de bine  

Înainte să mă culc!                                                                                       De la atâtea vitamine!  

- Dar voi ştiţi ce am visat?                                                                           Familia „Voinicel”  

Cum la grădi m-am jucat.                                                                            Are-n ghiveci pătrunjel,  

Băieţii şi fetele                                                                                             Legume, fructe, de toate  

Se jucau cu zânele                                                                                        Şi-n casă SĂNĂTATE.  

Şi aveau doar bucurii  

Că de-aceea sunt copii.  

Hei, ora de somn s-a-ncheiat  

Şi în parc noi am plecat. 

Bunico, te rog să ai  

Apă plată să ne dai!  

În parc vom alerga  

Apă multă noi vom bea. 

Necesitatea punerii la dispoziţia consumatorilor de bunuri alimentare sigure nu numai din 

punct de vedere igienic, dar şi biologic şi nutritiv, a devenit evidentă cu atât mai mult cu cât studiile 

efectuate pe plan mondial au evidenţiat faptul că alimentaţia omului modern nu corespunde noilor 

solicitări ale ambientului. Un stil de viată săntăos este un mod natural şi armonios de a trăi. Aceasta 

presupune să eviţi toate acele comportamente care pot dăuna în orice fel stării de sănătate: 

alimentaţie nesănătoasă, lipsa exerciţiului fizic, neodihna etc. 
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ÎNVĂŢ SĂ TRĂIESC SĂNĂTOS! 

 

Prof. Paşcu Maria 

Colegiul ,,Grigore Antipa” Bacău, jud. Bacău 

 

Motto: “Cei mai buni medici pentru tineret sunt: cumpătarea, curățenia, munca – izvoare de 

sănătate și bună viețuire” (Benjamin Franklin). 

 

Putem argumenta această alegere a temei prin faptul că la ora actuală asistăm la o modificare 

radicală a stilului de viață al omului modern prin sedentarism, obiceiurile alimentare nesănătoase, 

consum și abuz de tutun, alcool, droguri, izolarea socială, abuzul de medicamente și suplimente 

alimentare din plante, cu impact dramatic asupra sănătății și dezvoltării organismului.  

Deoarece a crescut foarte mult frecvența obezității infantile în țara noastră și în același timp a 

diabetului zaharat în rândul tinerilor considerăm că este de datoria noastră să intervenim prin orele 

de educație pentru sănătate din cadrul orelor de dirigenţie sau cele aferente disciplinei opționale, 

precum şi prin derularea unor programe complexe de educație pentru sănătate pe o perioadă lungă 

de timp în corectarea comportamentelor nesănătoase, în diminuarea acestora, dar mai ales în ajutarea 

tinerilor de liceu să facă alegeri sănătoase privind stilul de viață.  

Prin educaţia pentru sănătate realizăm creşterea stării de bine şi prevenirea sau diminuarea 

bolilor la tineri şi nu numai, prin influenţarea în mod favorabil a atitudinilor, cunoştinţelor şi 

comportamentelor pentru adoptarea unui stil de viață sănătos și minimizarea riscurilor. 

În perioada adolescenţei exemplul negativ tinde să îl influenţeze mult mai uşor pe tânăr decât 

exemplul pozitiv; este perioada în care a scăpat de sub atenta supraveghere a familiei şi şcolii, este 

atras, din spirit de imitaţie, către unele vicii (fumat, consum excesiv de cafea, de băuturi alcoolice, 

droguri), către unele acte delictuale sau/şi către manifestări de violenţă. Deoarece multe alegeri cu 

privire la stilul de viaţă încep în adolescenţă, noi, dascălii, trebuie să-i conştientizăm şi să intervenim 

în alegerea de către elevi a unui stil de viaţă sănătos şi responsabil. Pentru a opri comportamentele 

http://www.sanatatea/
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de sănătate negative care există în proporţie mare, profesorii trebuie să pună accentul pe modul de a 

schimba şi influenţa cauzele psihosociale ale comportamentului de viaţă negativ. 

Activităţile de educaţie pentru sănătate din cadrul orelor de dirigenţie trebuie să fie strict 

legate de nevoile şi interesele elevilor, de condiţiile în care aceştia trăiesc, astfel încât ele să suscite 

dorinţa justificată de a adopta un comportament corect. În acest context, aplicarea principiului 

problematizării, al situaţiilor conflictuale în educaţia pentru sănătate porneşte de la ideea potrivit 

căreia experienţele igienico-sanogenetice ale elevilor pot folosi acestora în rezolvarea problemelor 

lor personale de sănătate. Pentru reuşita şi eficacitatea discuţiilor de grup legate de igiena personală, 

una din condiţiile esenţiale o constituie alegerea unor probleme de sănătate legate de interesele şi 

nevoile specifice vârstei şi care prezintă aspecte controversate, opinii diverse ce pot stimula 

participarea la discuţii. 

Factorul esenţial ce determină sănătatea omului constituie modul lui de viaţă. În această 

noţiune intră regimul corect de muncă, odihna, alimentarea raţională, menţinerea la nivel cuvenit a 

activităţii fizice, călirea, respectarea regulilor de igienă individuală, renunţarea la deprinderile 

cotidiene dăunătoare, priceperea de a menţine echilibrul neuro-emoţional în situaţii conflictuale.  

Sănătatea este starea deplinei bunăstări fizice, spirituale şi sociale, dar nu numai lipsa bolilor. 

Pentru consolidarea modului sănătos de viaţă este necesară concentrarea eforturilor asupra depăşirii 

factorilor de risc a diferitor boli, luptei cu alcoolismul, fumatul, hipodinamia, alimentarea 

neraţională, relaţiile conflictuale. Modul sănătos de viaţă este temelia profilaxiei bolilor. Noi 

educatorii trebuie să comunicăm elevilor consecinţele negative ale comportamentelor nesănătoase 

denumite comportamente de risc) care trebuie să constituie principalele activităţi în programele de 

educaţie pentru sănătate. 

Copiii învaţă comportamente sănătoase (ex. înotul) şi comportamente de risc, nesănătoase 

(ex. fumatul) de la membri ai familiei, prieteni, persoane din jurul lor şi din mass-media (reclame 

TV, articole din reviste, panouri publicitare, emisiuni radio). 

Multe programe educaţionale de prevenire a comportamentelor de risc au rezultate scăzute 

pentru că pornesc de la convingerea că informarea copiilor despre comportamente nesănătoase sau 

de risc îi determină pe aceştia să le respingă. Unele comportamente de risc cum ar fi fumatul sau 

consumul de alcool sunt prezentate de companiile producătoare ca fiind “numai pentru adulţi”, lucru 

care determină creşterea atractivităţii lor pentru copii şi adolescenţi.Copiii învaţă mai eficient când li 

se prezintă nu doar informaţii despre consecinţele negative ale unui comportament de risc (ex.: 

fumatul), ci când sunt şi implicaţi în luarea unei decizii proprii cu privire la acel comportament. Ei 

respectă regulile care au fost negociate împreună cu ei şi nu cele impuse de adult.   
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Mult mai eficiente sunt campaniile focalizate pe dezvoltarea deprinderilor cognitive şi 

sociale care facilitează formarea unui stil de viaţă sănătos, cum ar fi negocierea, asertivitatea, 

abilitatea de a face faţă presiunii grupului, luarea de decizii. Se recomandă ca programele de 

educaţie pentru sănătate să integreze perspectiva copilului asupra sănătăţii şi să prezinte atât efectele 

comportamentelor de risc pe termen scurt şi pe termen lung, cât şi consecinţele sociale relevante 

pentru copil.  

Copiii şi adolescenţii sunt interesaţi în special de consecinţele unui comportament de risc 

asupra aspectului fizic (de exemplu, fumatul produce un miros urât al gurii şi mâinilor şi 

îngălbenirea pielii) şi de relaţiile sociale care interferează cu fumatul, şi sunt mai puţin preocupaţi de 

faptul că pot dezvolta peste câţiva ani cancer pulmonar.  

Orice strategie de comunicare a riscului trebuie să fie însoţită de oferirea oportunităţii 

dezvoltării de abilităţi de reducere a riscului respectiv (ex. dezvoltarea abilităţilor necesare pentru 

adoptarea şi menţinerea comportamentelor preventive). 

Conţinuturile educaţiei pentru sănătate vizează şi aspecte legate de igiena corporală, 

alimentaţie echilibrată, exerciţii fizice, odihnă, consum de substanţe toxice, sănătatea reproducerii şi 

sexualităţii. 

Igiena este foarte importanată în viata fiecărei persoane. Igiena este ştiinţa care se ocupă cu 

promovarea şi menţinerea sănătaţii individului şi comunităţii şi reprezintă, de fapt, o serie de 

condiţii şi practici care au ca scop să menţină sănatătea şi viaţa sănătoasă. Igiena are multe aspecte 

care încep cu igiena personală (deprinderi de viaţă sănătoasă, curăţenia corpului şi a hainelor), 

continuă cu igiena gospodăriei (pregătirea în condiţii igienice a alimentelor, curăţenia, iluminarea şi 

aerisirea casei), terminând cu igiena muncii (măsuri care au ca scop eliminarea riscurilor apariţiei 

bolilor profesionale şi a accidentelor). 

 Alimentaţia sănătoasă. În ceea ce priveşte alimentaţia, sunt importante câteva intrebări: Ce? 

Cât? şi Când mâncăm? La primele două întrebări trebuie să răspundem astfel, încât să asigurăm un 

aport cantitativ (necesar caloric) şi calitativ (principii nutritive) adecvat fiecărei persoane. Trebuie 

întotdeauna asigurat un echilibru între glucide, lipide, protein (denumiţi macronutrienţi, vitamine, 

săruri minerale). Alimentaţia trebuie să fie combinată în părţi egale cu proteine vegetale din cereal 

(orez, pâine, paste făinoase, legume) şi proteine animale (carne, lapte, brânză, ouă). 

Când mâncăm şi, mai corect, de câte ori mâncăm? Este recomandat să ne asigurăm 3 mese 

principale şi 2 gustări, iar repartiţia necesarului caloric pe mese trebuie să fie: dimineaţa – 15-20%, 

la amiază – 40-45%, seara – 15-20% şi câte 10% la gustări.  
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  O alimentaţie raţională cu toate principiile nutritive va asigura şi un aport adecvat de 

vitamine, suplimentele de vitamine nefiind necesare în condiţiile unei alimentaţii raţionale.  

Importanţa exerciţiului fizic. Exerciţiul fizic are o serie de efecte benefice: determină 

scăderea ponderală cu menţinerea musculaturii; reduce obezitatea abdominală, reduce riscul de 

apariţie a diabetului zaharat tip 2 şi a bolilor cardio-vasculare; menţinerea controlului glicerinei şi a 

lipidelor serice; reduce valorile tensiunii arteriale în hipertensiunea arterială cu valori moderat 

crescute; creşte tonusul şi forţa musculară, mobilitatea articulară, previne articulaţiile osteo-

articulare, dă sens şi calitate vieţii, combate stresul. 

Importanţa unui somn odihnitor. Somnul normal are rol în reflectarea metabolică (durata 

somnului este direct proporţională cu rata metabolismului), în conservarea energiei şi în 

consolidarea amnezică. Pentru desfaşurarea unei activităţi fizice şi psihice normale, sunt necesare 8 

ore de somn pe zi, cu respectarea ritmului somn-veghe. 

Oamenii depăşesc măsura în tot ceea ce fac: mănâncă prea mult, beau prea mult, fumează 

prea mult, cheltuiesc prea mult, petrec prea mult. “Moderaţia” a devenit un concept la fel de popular 

ca şi “sănătatea totală”. Trăim intr-o societate a urgenţei, dominată de o mentalitate a rezolvărilor 

rapide, şi de aceea ne vine greu să acceptăm că o sănătate de bună calitate nu poate fi pusă la 

dispoziţie pe moment, la cerere.  Prezentarea unui stil de viaţă sănătos şi echilibrat (cumpătat) nu are 

darul de a acapara titlurile cotidianelor, de a creşte vânzarea revistelor (fie ele chiar reviste de 

sănătate) sau de a crea noi pieţe de desfacere a produselor alimentare.  

Adevărul fundamental este că echilibrul, cumpătarea nu numai în ceea ce mâncăm, ci în 

întregul nostru stil de viaţă, este cheia care ne deschide calea către sănătatea şi fericirea de durată. 

Stilul de viaţă sănătos, echilibrat şi consistent constituie o veritabilă reţeţă utilă pentru prevenirea şi 

tratarea celor mai teribile ameninţări la adresa sănătăţii şi vieţii omului modern. Toate componentele 

modului de viaţă sunt importante pentru menţinerea stării de sănătate, de aceea trebuie acordată o 

atenţie deosebită implementării şi respectării la nivelul întregii populaţii a măsurilor de optimizare a 

modului de viaţă.  

Deoarece transformările și reformele din țară, din diferite domenii, au influențat negativ 

starea de sănătate a populației, indicatorii ei cunoscând o diminuare dramatică în ultimii zece ani, 

consider că este de datoria noastră, a dascălilor ca prin intermediul școlii să-i ajutăm pe elevi să 

înțeleagă că ei sunt o parte importantă a comunității și sănătatea trebuie preţuită.  

Ca motivaţie interioară pentru a menţine un mod de viaţă sănătos, trebuie să ne amintim că:  

,,Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate, totul este nimic!” 
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TOXICITATEA  FLUORURILOR 

 

Prof. Petrescu Valentin 

 Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila, jud. Brăila 

 

În sistemul periodic al elementelor, fluorul ocupă poziţia 9, iar în formă elementară este un 

gaz de culoare galben-pal. Fluorul este nemetalul cu cel mai pronunţat caracter electronegativ şi are 

cea mai mare putere de oxidare (corosivă) pentru formarea ionului fluorură. El se combină cu toate 

elementele chimice. Fluorurile se pot obţine prin combinarea fluorului cu alte elemente şi ele pot fi 

compuşi ionici sau covalenţi, organici sau anorganici. 

A fost descoperit în 1771 de către chimistul suedez Carl Wilhelm Scheele, dar abia în anul 

1886, chimistul francez Henri Moissan a reuşit să-l izoleze, după numeroase încercări nereuşite ale 

unor oameni de ştiinţă faimoşi, precum Faraday sau Davy. Mulţi 

alţi cercetători au murit otrăviţi cu fluor. 

Fluorurile sunt compuşi ai fluorului cu unul sau mai multe 

elemente, iar pentru organismul uman reprezintă substanţe toxice, 

care se acumulează. În zilele noastre, industria chimică a 

compuşilor cu fluor ne afectează pretutindeni: acest element este 

prezent în medicamente (anestetice, hipnotice, pilule dietetice, 

unele medicamente antipsihotice cum ar fi Prozac şi Cipro, 
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analgezice, corticoizi, etc.), în materialele plastice, în insecticide, pesticide, substanţe pentru 

deratizare, erbicide şi fungicide, tutun, produsele de aluminiu, oţel, teflon, cărămidă, ceramică ş.a. 

Fluorul este foarte utilizat în cipurile computerelor şi rafinării, fiind folosit pentru obţinerea unor 

benzine. De asemenea, apare în ceara pentru schiuri, în gazele de refrigerare, în covoare, în 

materialele rezistente la apă, în sticla gravată (e folosit acidul fluorhidric, deoarece atacă sticla) etc. 

În SUA şi Canada apa potabilă este fluorurată obligatoriu de către stat. În Japonia şi Europa 

acest lucru este interzis prin lege, deoarece fluorurile sunt substanţe toxice. Fluorurarea apei se face 

pentru prevenirea cariilor la copii. Pentru fluorurarea apei se folosesc sărurile ionice (fluorura de 

sodiu, fluorosilicatul de sodiu, fluorosilicatul de potasiu) sau soluţia de acid fluorosilicic. Ele sunt 

substanţe deosebit de toxice şi sunt folosite ca otrăvuri. Cariile dentare nu apar din lipsa fluorului 

din alimentaţie, ci din cauza consumului de produse alimentare artificiale rafinate, pe bază de zahăr 

sau acizi, din proasta igienă dentară şi din „îngrijirea” dinţilor cu produse care conţin substanţe 

nocive. 

Dovezile ştiinţifice arată că fluorul şi sărurile sale nu sunt nici sigure, nici sănătose şi nici 

necesare, iar populaţia din regiunile cu apă fluorurată are, faţă de cele din alte regiuni, mult mai 

multe cazuri de carii, fluoroză dentară, cancer şi osteoporoză. Cu toate că la ora actuală cele mai 

mari deficienţe de elemente nutritive în rândul populaţiei sunt cele de magneziu, zinc, calciu, 

vitamina D şi complexul B, unii medici afirmă că fluorul este un element nutritiv esenţial pentru 

organism. 

Încă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial s-a promovat fluorurarea apei potabile, 

deoarece se cunoştea faptul că fluorura de sodiu, ingerată în timp, în cantităţi infinitezimale, reduce 

puterea de autocontrol a fiinţei, iar oamenii se supun mai uşor dominaţiei. Atât germanii, cât şi ruşii 

au oferit apă fluorurată prizonierilor, pentru ca ei să devină docili şi să nu gândească. Se cunoştea 

faptul că fluorurarea are, în timp, o acţiune lentă de depresie a unei porţiuni din creier. Acest efect 

este unul secundar. Efectul principal, foarte grav, este că persoanele nu mai sunt capabile să lupte 

pentru propria lor libertate. Atunci ele devin docile în faţa autorităţii care se impune. În tratatele 

farmacologice, în capitolele despre Tranchilizante majore vom vedea că un sfert din compuşii 

antipsihotici sunt pe bază de fluor. 

Spre deosebire de alte substanţe chimice toxice, care au efecte specifice, sărurile fluorului, 

fiind o otravă somatică, produc o gamă largă de efecte nocive asupra sănătăţii, dar care sunt mult 

mai dificil de diagnosticat. 
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În studiile efectuate la fabricarea bombei atomice, s-a constatat că hexafluorura de uraniu are 

un efect dezastruos asupra sistemului nervos central, iar dintre cele două elemente, fluorul este 

factorul principal, mai mult decât uraniul. 

În toamna anului 1990, dr. Phyllis Mullenix, fostă şefă a Departamnetului de Toxicologie de 

la Centrul Dental Forsyth din Boston, a organizat o conferinţă la Institutul Naţional de Sănătate din 

Washingtong. Ea a realizat un studiu de laborator timp de doi ani, cercetând efectele fluorurilor pe 

500 de cobai, care au indicat că fluorurile sunt o toxină extrem de puternică, ce acţionează la nivelul 

sistemului nervos central. Informaţii asemănătoare din China susţin acestă teză, arătând o corelaţie 

între expunerea la doze mici, dar repetate de fluor şi diminuarea IQ-ului în cazul copiilor. 

Iată una din afirmaţiile dr. Phyllis Mullenix (savant al Universităţii Harvard): „Modelul 

tulburărilor de comportament cauzate de fluorurare se potriveşte perfect cu cel al rezultatelor 

dezastruoase cauzate de chimioterapie şi de radioterapie în cazul pacienţilor cu cancer. Se ştie prea 

bine că toate aceste tratamente cumplite care sunt folosite în terapia cancerului cauzează efecte 

devastatoare asupra trupului uman, iar folosirea fluorului conduce la aceleaşi rezultate.” 

În anul 1990, dr. John Colquhoun a realizat, în Noua Zeelandă, un studiu asupra a 60.000 de 

copii din şcoli. Acest studiu a demonstrat că nu există nicio diferenţă între dinţii elevilor din zonele 

fluorurate şi cei ai elevilor din zonele nefluorurate. Dimpotrivă, dr. Colquhoun a observat că pasta 

de dinţi şi apa fluorurată produceau o formă de fluoroză dentară. 

Fluorul este o otravă extrem de reactivă în organism din punct de vedere biochimic, 

toxicitatea sa fiind depăşită doar de arsen şi mercur. În ceea ce priveşte toxicitatea compuşilor 

fluoruraţi, aceasta diferă de la un compus la altul: fluoroacetatul de sodiu este de 25 de ori mai toxic 

decât fluorura de sodiu şi de 200 de ori mai toxic decât fluorura de calciu. Fluorura de calciu şi 

fluorura de magneziu sunt prezente în mod natural în apă, dar aceste săruri sunt mai puţin solubile şi 

mai puţin reactive decât omonimele lor sintetice folosite în mod artificial la fluorurarea apei. 

Cercetătorii şi toxicologii au descoperit că în apa fluorurată în mod natural (în care se găseşte 

fluorură de calciu) există şi alte minerale care interacţionează cu fluorura, modificându-i gradul de 

toxicitate şi modul de a se absorbi în organism. Iar apa care este fluorurată în mod artificial cu 

fluorură de sodiu este de 85 de ori mai toxică decât apa naturală, care conţine ioni de fluorură.  

În Indexul Merck, un ghid de referinţă care prezintă într-un mod complet substanţele 

chimice, la termenul fluorură de sodiu găsim următoarea descriere: „compus cu multe utilizări 

industriale”, printre care şi ca „insecticid”. La capitolul Toxicitatea în cazul omului se precizează că 

la ingestia a 0,25-0,4 g fluorură de sodiu se manifestă simptome severe, iar doza letală este de 4 g în 
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cazul adulţilor şi 500 mg în cazul copiilor. Simptomele cronice sunt osteoscleroză şi colorarea 

smalţului dinţilor. 

O publicaţie americană de specialitate, U.S. Dispensary, menţionează că „fluorul şi derivaţii 

fluoruraţi sunt otrăvuri extrem de violente pentru toate tipurile de ţesuturi, datorită faptului că 

precipită calciul.” Ingestia de doze neletale determină 

o inhibare a creşterii şi dezvoltării organismului, iar 

datorită afinităţii mari a fluorului pentru calciu, boli de 

dinţi (fragilitate, parodontoza, gingivita) şi de oase. 

Fluorul favorizează dezvoltarea cancerului şi 

determină modificări genetice, fiind una din 

substanţele mutagene capabile să transforme celulele 

normale în celule canceroase, iar unul din cele mai 

frecvente tipuri de cancer este cel la nivelul cavităţii 

bucale. Efectele nocive ale fluorurilor sunt potenţate de interacţiunea fluorului cu alţi compuşi 

chimici (de ex. aluminiul sau iodul în deficit). Fluorul în prezenţa aluminiului inhibă migrarea 

celulelor albe din sânge şi anihilează capacitatea acestora de a distruge agenţii patogeni. Studiile din 

1976 ale dr. D. W. Allman de la Indiana University School of Medicine şi din 1979 ale dr. W.L. 

Gabler şi dr. P.A. Leong publicate în revista Journal of Dental Research, au concluzionat că 

aluminiul tubului de aluminiu al pastei de dinţi amplifică efectul nociv al fluorului şi inhibă acţiunea 

leucocitelor (celulelor albe) din sânge, favorizând ulterior declanşarea cancerului. 

Programul Toxicologic al Institutului Naţional de Cercetare asupra Cancerului din SUA are 

studii care i-au permis să afirme că fluorurile „sunt cancerigene fără nici un echivoc”. 

Deşi fluorul ajută la prevenirea cariilor dentare, efectele sale distructive sunt incomparabil 

mai mari decât contribuţia benefică pe care o manifestă, dacă se continuă acumularea sa pe o 

perioadă mare de timp. Există paste de dinţi care deşi nu conţin fluor, sunt la fel de eficiente în cazul 

prevenirii cariilor ca şi cele cu fluor, dar sunt puţin mai scumpe. 

Derivaţii fluoruraţi nu sunt biodegradabili (datorită legăturilor puternice care se formează 

între atomi) şi se acumulează în mediul în care sunt propagaţi. Aproximativ o jumătate din cantitatea 

de fluor ingerată pe parcursul unei zile este reţinută în corp. Fluorul se absoarbe în toate ţesuturile 

corpului, dar mai ales în cele bogate în calciu cum sunt oasele şi dinţii. 

Fluorul determină următoarele efecte asupra organismului uman: 

 Are acţiune neurotoxică şi scade coeficientul de inteligenţă, capacitatea de concentrare şi de 

atenţie; favorizează boala Alzheimer; 

FLUOR 
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 Perturbă sistemul imunitar prin inhibarea ratei de multiplicare a celulelor albe în ţesuturile 

infectate şi atacă diferite ţesuturi ale organismului; 

 Induce creşterea numărului de radicali liberi (care sunt responsabili de declanşarea bolilor); 

 Interferează în procesul de sintetizare a ADN-ului sau acţionează direct asupra ADN-ului; 

 Poate modifica informaţia codului genetic şi creşte incidenţa tuturor tipurilor de cancer; 

 Inhibă anumite enzime cheie şi sisteme enzimatice; 

 Irită mucoasa gastrică; 

 Produce sindromul intestinului iritabil; 

 Întârzierea maturizării sexuale; 

 Creşte nivelul de glucoză din sânge; 

 Are acţiune depresivă asupra glandei tiroide cu 30-40%; 

 Creşterea anormală a densităţii osoase şi calcifierea ligamentelor; 

 Creşterea incidenţei osteoporozei prin perturbarea metabolismului calciului; 

 Scade rezistenţa în timp a danturii în formare; 

 Hiperactivitate la copii; 

 Favorizează naşterea copiilor cu sindrom Down; 

 Afectează sistemul endocrin: Un studiu realizat de dr. Jennifer Luke de la Universitatea 

Surrey, Guilford, Anglia, a arătat că fluorul se acumulează foarte repede în glanda pineală umană – 

un important centru endocrin din centrul creierului. Orice substanţă care afectează funcţia glandei 

pineale afectează sănătatea organismului în ansamblu (maturizarea sexuală, metabolizarea calciului, 

funcţia glandei paratiroide, osteoporoza, cancerul şi bolile psihice). 

Doamna Margaret Thatcher a cheltuit sume urişe pentru campania de fluorurare a apei din 

Irlanda. A fost poate o grijă maternă faţă de dentiţia tinerilor irlandezi sau o încercare de a seda o 

populaţie rebelă. Nu trebuie să uităm că doamna Thatcher a fost academician chimist. În prezent, din 

Europa, doar în Irlanda o mare parte a populaţiei foloseşte apă potabilă fluorurată artificial, iar 

luptele de eliberare au încetat de câţiva ani buni. 

Academia Internaţională de Medicină şi Toxicologie Orală a clasificat fluorul drept medicament 

dentar neautorizat, datorită extremei sale toxicităţi. 

Dr. Hardy Limerback, doctor în biochimie, şeful departamentului de stomatologie preventivă de 

la Universitatea din Toronto şi preşedintele Asociaţiei Canadiene a Cercetărilor Dentare în aprilie 

1999, anunţa: „s-a făcut o mare greşeală deversându-se fluor în apa publică şi folosindu-se 

medicamente antipsihotice care conţin fluor”. 
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Un alt studiu recent al Universităţii din Toronto a confirmat temerile dr. Limeback: „Locuitorii 

oraşelor cu apă fluorurată au în regiunea şoldurilor o cantitate de fluor dublă decât cea normală. 

Am descoperit că fluorurile deformează structura de bază a oaselor scheletului uman. Fluoroza 

scheletului este un simptom deformator, care apare prin acumularea fluorurilor în oase, făcându-le 

extrem de fragile şi subţiri. Simptomele timpurii sunt pătarea dinţilor şi fragilitatea lor. În prezent, 

se cheltuiesc mai mulţi bani pentru tratarea fluorozei dentare, decât pe tratarea cariilor.” 

Doctorul John Yiamouyiannis: ,,Nu adăugăm în mod deliberat arsenic şi nici plumb în apă, dar 

adaugăm fluor. De fapt, fluorul este mai toxic decât plumbul, iar arsenicul este doar puţin mai 

otrăvitor ca fluorul.” 

Doar interesele financiare permit ascunderea pericolelor pe care le produc fluorurile mediului şi 

vieţuitoarelor. Fluorurarea reprezintă o administrare de „medicaţie” în masă, iar oamenii ar trebui să 

aibă dreptul de a decide dacă doresc sau nu să li se administreze această „medicaţie”. Este împotriva 

Convenţiei Drepturilor Omului! 
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VIAȚA SĂNĂTOASĂ ȘI ARMONIA CU UNIVERSUL 

 

Prof. Pietrariu Daniela 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Ne-am obișnuit ca atunci când vorbim despre un stil de viață sănătos să ne referim numai la 

sănătatea fizică, la cât, ce și cum mâncăm și la mișcare. Dar uităm sau nu acordăm suficientă 

importanță celorlalte coordonate ale sănătății: sănătatea mentală, sănătatea ocupațională, sănătatea 

socială, sănătatea emoțională și sănătatea spirituală. Pentru că este ”la vedere”, pe corpul nostru, 

sănătatea fizică pare mai importantă. Dar oare este așa? 

Dacă relațiile noastre sociale nu sunt armonioase și nu ne oferă confortul comunicării, al 

înțelegerii cu ceilalți, cum ne-am mai putea desăvârși ca personalități? Dacă locul de muncă nu ne-ar 

oferi și satisfacții, cum am mai putea să ne prețuim? Dacă  fântâna emoțiilor noastre nu s-ar încărca 

constant din social și ocupațional, de unde am putea oferi mai departe? Dacă nu ne-am regăsi 

echilibrul mental în judecata celorlalți, la ce ne-am raporta să ne creștem stima de sine? Și dacă nu 

am avea rugăciunea, nu ne-am simți singuri și inutili pe lumea asta plină de noi și goală fără 

Dumnezeu? 

Toate aceste aspecte ne creează și ne fac să fim omul de care societatea are nevoie, prietenul 

pe care alții îl caută, echilibrul pentru cei dragi și pentru noi înșine. 

E important cum te simți, e important și cum arăți, dar Platon cita din învățăturile lui 

Zamolxe: ”…tot așa cum nu se cuvine să încercăm a vindeca ochii fără să fi vindecat capul, nici să 

tămăduim capul fără să ținem seama de trup, cu atât mai mult nu trebuie să încercăm a vindeca 

trupul fără a căuta să tămăduim sufletul…” 

Unele studii științifice au arătat că actele de bunătate au ca rezultat beneficii semnificative, 

inclusiv în sănătatea fizică. Efectul Placebo a urmărit exact modul în care motivația ne face să ne 

vindecăm singuri de boli sau simptome pe care noi înșine ni le introducem întâi în minte, apoi în 

organism și le permitem să se dezvolte în sanctuarul nostru. 

Deși terapiile pe bază de licori fără valențe curative sunt practicate de la începuturile 

medicinei de vraci, vrăjitoare sau vindecători de orice fel, doctorii cu coatele tocite ani de zile pe 

băncile facultăților refuzau până nu de mult să creadă că pacienții se pot vindeca singuri, prin 

puterea gândului. Efectul placebo a fost reabilitat în ultimii 50 de ani, iar acum medici, biologi, 
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psihologi și sociologi lucrează împreună pentru a înțelege ce se petrece la nivelul creierului și cum 

pot fi sporite șansele de vindecare. În fața lor se află ceea ce pare a fi o ecuație cu multe 

necunoscute.  

Printre cei foarte puțini care cred că s-au apropiat într-o oarecare măsură de adevăr este 

profesorul japonez Masaru Emoto, renumit pentru fotografiile sale făcute picăturilor de apă. El a 

propus o teorie mai mult sau mai puțin științifică, potrivit căreia putem influența lichidul vieții prin 

puterea cuvintelor sau gândurilor. Iar dacă reușim asta, de ce nu am putea să modificăm apa din 

propriul nostru organism, pentru a ne însănătoși? Așadar trebuie să ne motivăm punându-ne în 

armonie trupul cu sufletul, iar pentru asta orice metodă este bună. 

”Iubirea poate vindeca lumea, iar iertarea este catalizatorul care permite acest lucru” (John 

Gray). Emoțiile negative asociate cu ea dau naștere unor tensiuni care ne afectează funcționarea 

organismului. Absența iertării este un factor care înrăutățește starea noastră de sănătate (sistemul 

imunitar, inima, circulația sângelui, creierul și toate organele). Iertarea e cel mai puternic remediu 

vindecător care există.  

Credința ne învață să iertăm. Să iertăm pe alții și cel mai important e să ne iertăm pe noi. 

Degeaba ne îngrijim de aspectul nostru, mâncăm sănătos, practicăm sport, dar sufletul nostru este 

apăsat de lipsa iertării, dacă uităm să avem grijă de emoțiile noastre, de cei din jur. ”Iertarea 

înseamnă să vezi Lumina lui Dumnezeu în toți oamenii, indiferent de comportamentul lor.” ”Legile 

Armoniei sunt legile cele mai importante ce există în univers….armonia este cea mai bună armă 

împotriva bolii”. Trebuie să sincronizăm alimentația cu mișcarea, cu echilibrul emoțional, cu ceilalți 

și cu puterea rugăciunii. 

Și o să închei cu o povestire drăguță din volumul ”Supă de pui pentru suflet” a lui Jack 

Canfield și Mark Hansen. 

   O doamnă în vârstă de nouăzeci și șase de ani era o prezență fidelă în cadrul clubului meu de 

studiere a Bibliei. Venea cu lecțiile învățate și știa toate răspunsurile. Într-o zi, un membru lipsit de 

tact a întrebat-o: ”De ce vă străduiți atât de mult cu aceste lecții, de vreme ce sunteți atât de în 

vârstă și nu mai contează?” Miniona Bess Elkins și-a ridicat privirea și a spus, stăpână pe sine: 

”Tocesc pentru examenele finale.” 
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ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ A ELEVULUI 

 

Prof. Pîntea Otilia  

Liceul Tehnologic Holboca, jud. Iaşi 

 

Necesarul  zilnic  de calorii în preadolescenţă şi adolescenţă variază între 2200-3700 între 

11-14 ani la băieţi şi 1800-3000 la fete, 3000-3900 între 15-19 ani la băieţi şi 2000-3000 la fete. 

Acum încep să apară deosebiri între sexe în privinţa necesarului de calorii: la vârsta de 10 ani, o fată 

are nevoie de un plus de 200-300 calorii faţă de un băiat de aceeaşi vârstă; între 13-16 ani, nevoile 

băieţilor  sunt mai mari cu 300-400 calorii decât ale fetelor de aceeaşi vârstă. 

 

 

Nevoile de principii alimentare (proteine, glucide, grăsimi), săruri minerale, vitamine, sunt, 

în mare măsură, asemănătoare perioadei de vârstă precedentă. Acum copilul se simte mai puţin 

dependent de părinţi în ceea ce priveşte alimentaţia sa; alte preocupări îl fac să mănânce mai “pe 

apucate”, ce vrea şi când vrea. Faptul că mulţi copii sunt singuri acasă şi au libertate îi determină să 

nu îşi mai încălzească mâncarea şi să mănânce un sandwich cu alimentele preferate (salam, brânză, 

ouă). Din păcate, devine din ce în ce  mai frecventă masa servită în mare grabă la fast-food. 

Elevii pot prezenta subalimentaţie sau, din contră, obezitate, dezechilibre metabolice şi 

hormonale cu consecinţe mai târziu, la vârsta adultă (diabet, hipertensiune arterială, ateroscleroză, 

gastrită, ulcer gastric sau duodenal). La această vârstă, elevul trebuie să mănânce 3 mese principale 

şi 1-2 gustări (servite acasă sau luate la pachet şi consumate în recreaţii). Tihna copilului la masă 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

201 

 

trebuie să constituie un obiectiv principal al părinţilor. Repartiția alimentelor în raţia zilnică trebuie 

făcută în funcţie de particularităţile activităţii școlarului.  

Dimineața, micul dejun al copilului trebuie să fie consistent şi bogat calitativ, pentru a face 

faţă efortului fizic şi psihic ce urmează a fi depus în cursul dimineţii. Masa de prânz trebuie să fie  

de asemenea consistentă, corespunzătoare atât sub aspect calitativ, cât şi cantitativ, servită în mod 

obligatoriu caldă (supă, ciorbă, mâncare scăzută, friptură cu garnitură de legume sau făinoase), 

terminată pe cât posibil cu un desert (un fruct, o prăjitură). Cina trebuie să fie mai puţin   

consistentă, dar bogată  calitativ. 

 

 

 

 

 

 

 

Echivalenţe alimentare 

100 ml lapte concentrat=250 ml lapte praf. 

100 g caşcaval=700 ml lapte proaspăt. 

100 g caş=100 g brânză telemea. 

100 g smântână=40g unt. 

100 g compot=15 g zahăr. 

100g varză acră=130g varză crudă. 

100g mălai =100 g făină. 

100 g bomboane=100g zahăr. 

100 g miere=100 g zahăr. 

Pentru  întocmirea unui meniu complet şi  

corect, atât pentru copil, cât şi pentru adult, 

preparat şi servit acasă sau nu, se vor  

respecta următoarele reguli: 

 evitarea asocierii alimentelor din 

aceeaşi grupă la felurile de mâncare servite. De exemplu, la micul dejun nu se va  servi ceai cu pâine 

cu gem, ci cu preparate din carne sau cu derivate lactate; în schimb, se poate folosi lapte cu pâine  cu 

gem sau cu biscuiţi. 
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 la masa de prânz nu se vor servi felul 1 şi felul 2 preparate din glucide (cereale) ca, de 

exemplu, supă de găluşte şi friptură cu garnitură din paste făinoase, ci din legume; făinoasele vor fi 

înlocuite cu legume variate;  

 evitarea la cină a mâncărurilor care solicită un efort  digestiv puternic sau care au efect 

excitant ori a căror combinaţie produce efecte digestive nefavorabile;  

 se vor permite mâncărurile gen tocături prăjite.  

 îmbogăţirea raţiei în vitamine şi săruri minerale prin folosirea de salate din crudităţi şi 

adăugarea de legume-frunze în supe sau ciorbe.  

 interdicţia folosirii frecvente a cremelor cu ouă şi frișcă, a maionezelor, indiferent de 

anotimp, cât şi a ouălor fierte.  
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CE MÂNCAU STRĂMOŞII NOŞTRI 

 

Prof. Pîntea Otilia 

Liceul Tehnologic Holboca, jud. Iaşi 

 

De milenii, Carpaţii au reprezentat fortăreaţa care i-a adăpostit pe daci şi coloana vertebrală a 

Daciei. Strămoşii noştri nu au părăsit niciodată munţii în care s-au născut. Erau oameni harnici, în 

special păstori şi agricultori, dar şi războinici de temut. Viaţa aspră, ocupaţiile şi munca lor, 

pericolele din exterior, relieful şi clima, i-au făcut pe locuitorii acestor meleaguri duri ca diamantul. 

Cele mai vechi informaţii despre geto-daci şi despre Dacia provin din scrierile istoricilor greci 

Strabon, Ptolemeu şi Herodot. Conform informaţiilor 

rămase de la Strabon, dacii locuiau în zona muntoasă (râul 

Mureş) până în partea superioară a Dunării (denumită 

Danubius), iar geţii stăpâneau partea de şes şi partea 

inferioară a Dunării (denumită Istru) până la Marea 

Neagră. Tot Strabon ne spune că “dacii au aceeaşi limbă 

cu geţii” şi că “elenii i-au socotit pe geţi de neam tracic”. 

Prin urmare, grecii i-au numit geţi, şi, mai târziu, romanii i-au numit daci, deşi era vorba de aceeaşi 

populaţie. Multe din cunoştinţele legate de viaţa dacilor provin şi din relicvele găsite în săpături. 

Ce mâncau strămoşii noştri? Răspunsul la această întrebare nu îl vom găsi în manualele de 

istorie, dar merită să fie cunoscut de toţi cei care au grijă de sănătatea lor şi sunt interesaţi de o 

alimentaţie sănătoasă.  

Mâncători de lapte. Strămoşii noştri geto-daci sunt cunoscuţi din scrierile istoricilor antici 

ca mâncători de lapte, "galactopotai". Laptele fermentat satisfăcea nevoia de acru şi tot din lapte se 

preparau mai multe feluri de brânză de foarte bună calitate. Recunoaşterea documentară a venit 

câteva sute de ani mai târziu, în epoca bizantină, când scrierile istorice şi literare menţionează că 

ciobanii vlahi aveau "brânză, lapte şi carne mai presus de alte naţii" (Claudian). Viaţa păstorilor 

vlahi ajunşi prin Balcani era atât de bună, încât tenta şi pe călugării greci de 

prin mânăstiri, care nu de puţine ori lăsau sutana pentru pastramă. În vremea 

dacilor, era utilizat nu numai laptele de vacă, oaie, capră, dar şi cel de cal, 

animal folosit şi pentru carne (Strabo şi Antiphanes). În timpul anului, se 

http://www.formula-as.ro/magazine/attachments/1052/1358320375_2006lapte_dr22_1358321304-large.jpg
http://istoriesinumismatica.files.wordpress.com/2013/02/daci-columna.jpg
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mânca puţină carne, prin sacrificarea animalelor neputincioase din turme. Iarna, carnea se afuma şi 

se săra. Probabil că păsări existau în curtea oricărui agricultor, aşa cum se întâmplă şi azi. Deci, din 

primăvară şi până în toamnă, existau şi ouă.  

Pescarii geţi. Se ştie că geţii aşezaţi la malul Dunării erau mari pescari pentru că prin pescuit 

se obţinea un produs alimentar bun, fără prea mare efort. Până acum 50-70 de ani, în Dunăre se 

pescuiau frecvent somni care depăşeau uneori 100 de kilograme exemplarul. În ceea ce priveşte 

acvacultura, menţionăm că, mult mai târziu, în sec. XVI,  autorităţile din Moldova au dat legi care să 

împiedice fiinţarea şi extinderea heleşteelor, pentru că această practică diminua îngrijorător supra-

faţa arabilă! În aprecierea modului de alimentaţie, mai trebuie ştiut că, la sfârşitul mileniului I î.Hr., 

clima era mult mai rece decât în zilele noastre. Poetul latin Ovidiu se plângea că îngheaţă vinul în 

pahare. "Şi ţine iarna asta adeseori doi ani"... Dunărea se făcea în fiecare iarnă pod de gheaţă. 

Cultivatori de grâne. Dacii cultivau mei, orz, orzoaică, grâu, secară şi ovăz. Poetul latin 

Ovidiu, exilat la Tomis, şi unii istorici ai Antichităţii relatează că agricultura se făcea pe terenuri 

exploatate în comun, cultivate cu pauze. Un an se cultiva pământul cu cereale, un an era lăsat "la 

odihnă".  

Istoricul Plinius scria că "popoarele pontice preferă meiul tuturor celorlalte mâncăruri”. 

Meiul se prepara ca terci sau griş, ori boabe întregi prin fierbere în ceaun, pe plită şi cuptor, sau 

galete coapte pe plite şi în ţest. Galetele sunt preparate din cocă (făină frământată cu apă), fără droj-

die, coapte pe plită sau pe un strat de frunze pe 

jar. Ţestul este un dispozitiv din metal, ca un 

ceaun întors cu gura în jos, pus peste o cocă din 

cereale, care se aşază pe un strat gros de frunze 

ori pe o tavă de metal, pe jar. Deasupra ţestului 

se punea tot jar, şi în felul acesta se realiza un 

fel de cuptor mobil pentru păstori. Termenul de 

"mălai" vine de la mei şi de la fiertura de mei, şi nu de la porumb. Dimitrie Cantemir, în „Descriptio 

Moldaviae” explică de ce era preferat meiul: "Grâul dă de 24 de ori semănătura, orzul de 60 de ori, 

iar meiul de 300 de ori”. 

Cei mai mari amatori de verdeţuri. În materie de legume, ceea ce se află acum în flora 

spontană, foarte probabil se afla şi atunci: ciuperci, urzică, leurdă, pir, grâuşor, măcriş, lobodă, dra-

gavei, ştevie, mărar, chimen, cimbrişor, şovârv, ienupăr, hrean, hamei, păpădie, lăptuci, susai, 

muştar de câmp, ştir. Ştirul nostru este o varietate din familia Amaranthaceae, ce are mulţi 

reprezentanţi comestibili sau decorativi în întreaga lume. Din câte ştim noi, în spaţiul european 

http://www.formula-as.ro/magazine/attachments/1052/1358320375_2005grau_dr_1358320927-large.jpg
http://www.formula-as.ro/magazine/attachments/1052/1358320375_2004_12_1358321143-large.jpg
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poporul român a păstrat în alimentaţie cele mai multe verdeţuri din flora spontană. 

De asemenea, este posibil ca unele plante robuste şi rustice, cunoscute în Orient şi bazinul Medite-

ranei, ar fi putut ajunge la noi prin "import". Ulterior s-au cultivat şi local. Spanacul este un exemplu 

elocvent. Literatura de specialitate legumicolă îl prezintă ca fiind o plantă originară din Asia 

Centrală şi India, adusă de arabi şi cruciaţi iniţial în Spania, de unde s-ar fi răspândit în restul 

continentului. În dezacord cu acestea, istoricii au găsit seminţe de spanac în depozitele carbonizate 

de pe terasele Sarmizegetusei. O posibilă explicaţie este inedita deplasare a armatei persane în 514 

î.H., de-a lungul ţărmului Mării Negre, în operaţiunile împotriva sciţilor.  

Putem spune că "o naţiune cunoscătoare de grâne”, cum se afirma despre geţi în cronicile 

vremii (secolul I d.H.), a fost cu siguranţă atrasă şi atentă la nou. Căile de pătrundere a unor plante 

necunoscute în spaţiul nostru, la finele mileniului I î.H. şi începutul erei noastre au fost două, în 

principal. Una era prin cetăţile greceşti de pe malul Mării Negre, care au făcut conexiunea între 

Orient şi populaţia traco-getă de la Sud de Dunăre şi din Dobrogea de azi. Pe de altă parte, coloniile 

greceşti fiind în strânsă legătură cu Grecia cucerită de romani au constituit şi o legătură cu spaţiul 

mediteranean. Iar a doua cale principală care se întrevede este populaţia tracă şi getă de la sud de 

Dunăre, aflată în contact cu noua putere romană care se afirmă în această perioadă. Se ştie că Istrul 

nu a fost o barieră pentru schimburi de mărfuri şi populaţii, ci dimpotrivă. 

Avem cunoştinţe istorice despre utilizarea unor plante pentru virtuţile lor medicale, pe când azi le 

ştim mai mult ca alimente. De pildă, dacii foloseau ca leac de sănătate ţelina, care este rezistentă la 

frig şi putea fi lesne cultivată pe atunci; la fel pătrunjelul, usturoiul, prazul, ceapa. Utilizau 

morcovul, păstârnacul, ridichile. Napul este cert cunoscut de daci, dar sfecla roşie este mai degrabă 

post-romană. Dintre leguminoase, erau cunoscute mazărea, bobul şi lintea; bobul, spre exemplu, era 

atât de preţuit în lumea greacă, încât în oraşul Atena i se 

dedica o zi pe an şi era nelipsit din ofrandele aduse zeilor. 

Cartoful şi fasolea pătrund în spaţiul european în sec. 

XVII.  

Nevoia de dulce era satisfăcută cu miere, poate şi sevă de 

mesteacăn, apreciată pentru valoarea sa medicinală, şi cu 

fructe. Herodot ne spune că la nord de Istru sunt atât de multe albine, încât oamenii nu pot trece 

fluviul. Modele de stupi din secolul al XIX-lea, identice cu cele utilizate de daci în creşterea 

albinelor. 

Fructele din flora spontană erau zmeura, coacăzele negre, afinele, murele, coarnele, 

corcoduşele, agrişele, scoruşele, fructele de sorb, de soc, de porumbar, cătina, fragii de pădure, de 

http://istoriesinumismatica.files.wordpress.com/2013/02/dsc05271.jpg
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câmp, căpşunele sălbatice. Fructele cultivate erau viţa-de-vie, prunul, mărul. La noi, mărul este pre-

zent în basmele populare ale românilor şi în colinde. Nucul, cunoscut de daci sub numele de "nux", 

era prezent peste tot, după cum îl descrie Ovidiu: "Puţin pretenţios, el creşte chiar pe marginea dru-

murilor şi nu se teme de nimic...". Chiar şi astăzi avem obiceiul plantării nucilor pe marginile 

drumurilor. Pe de altă parte, se apreciază că, la noi, romanii au introdus castanul comestibil, patria 

lui fiind considerată Asia Mică. 

În ceea ce priveşte grăsimile pentru gătit, dacii foloseau untura şi seul. Untul nu era cunos-

cut, dar era folosit uleiul de nucă. Uleiul de măsline era importat şi era accesibil doar celor foarte 

bogaţi. Romanii cunoşteau uleiul de rapiţă şi ştim sigur că acesta era folosit pentru iluminat în Evul 

Mediu. Cânepa şi inul au fost cunoscute şi cultivate la noi încă din antichitate, atât pentru fibre, cât 

şi pentru seminţe şi pentru uleiul care se poate extrage din ele. Chiar şi astăzi, în unele regiuni, turta 

cu julfă, făcută cu seminţe de cânepă, este un deliciu de Ajunul Crăciunului. 

Cam aşa erau câmpul, grădina şi livada dacilor. Toate acestea, plus flora spontană, generau o 

bucătărie mult mai săracă decât avem noi astăzi la dispoziţie, dar cu siguranţă mult mai sănătoasă. 

Berea tracică. Cetăţile greceşti de la malul Mării Negre au favorizat schimburile comerciale 

ale daco-geţilor cu zona Mediteranei. Ştim că Deceneu l-a convins pe Burebista să poruncească 

scoaterea viilor. Dar unii autori antici apreciază că "folosirea vinului unora le este necunoscută" 

(Mella). Cel mai probabil, doar unele zone, probabil din sud, bine expuse la soare şi fără vânturi 

permanente, erau propice pentru cultura viţei de vie. Acest lucru se probează şi azi, în Maramureşul 

istoric, unde la nord de Munţii Gutâi via nu se coace, ci are doar rol ornamental. În schimb, suntem 

informaţi că se bea bere thracica (Atheneaus) şi mied, adică hidromel. Mai ştim şi că se bea vin 

grecesc, pentru că în orice sit arheologic din perioada respectivă s-au găsit şi amfore greceşti pentru 

vin.  
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VALORIZAREA TRADIȚIILOR POPORULUI ROMÂN PENTRU UN STIL 

DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Popa Călina  

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeş 

 

Ne întrebăm astăzi dacă satul românesc mai trăieşte, cum constata Lucian Blaga, în „zariştea 

cosmică“, sau dacă ţăranul român mai poate să determine „destinul nostru ca neam, ca stat şi ca 

putere culturală”, cum spera Liviu Rebreanu.   

Este limpede pentru noi toţi că satul românesc nu mai este astăzi tot ceea ce Lucian Blaga şi 

Liviu Rebreanu considerau că este cu mai bine de 70 de ani în urmă, dar nici nu se poate spune că 

nimic din ce a fost în trecut nu mai poate fi recuperat sau cultivat astăzi, ca urmare a unor rupturi 

profunde existente între istoria sau tradiţia bogată a satului românesc şi situaţia lui actuală.  

Satul nostru românesc a tezaurizat o mulţime de valori spirituale, morale și culturale care 

trebuie aduse din nou în actualitate, fără a cădea însă într-o nostalgie a repetiţiei trecutului. Din 

nefericire, în zilele noastre se constată o criză a satului românesc atât din punct de vedere practic, cât 

şi spiritual. Astăzi, satul românesc este oarecum răstignit între idealizare nostalgică şi abandonare 

practică, între identitate tradiţională şi supravieţuire precară.  

Pământul hrănitor din mediul rural este astăzi elementul cel mai neglijat şi mai ignorat de 

către marea majoritate a comunităţii ştiinţifice, a intelectualilor, a politicienilor, a oamenilor în 

general. Cu toate acestea, pământul care ne hrăneşte este principiul primordial fără de care nimic nu 

se poate realiza viabil. În consecinţă, el trebuie să constituie, în mod legitim, obiectul vigilenţei şi al 

protecţiei tuturor. Ciudată şi primejdioasă ignoranţă în sânul unei societăţi supra-informată despre 

orice, în afară de esenţial! 

Sistemul de valori în care credem este ceea ce ne face diferiţi unul faţă de celălalt, pe noi, 

oamenii. Acesta ne defineşte ca indivizi şi ca grupuri. Cu un sistem de valori ieşim din familie, cu 

un sistem de valori ieşim din şcoală, un sistem de valori promovăm în rândul persoanelor cu care 

venim în contact şi în rândul acelora pe care le educăm, ca dascăli. 

Cum putem forma un sistem de valori dezirabil la elevii noştri şi care să fie acesta, este 

frământarea care ne urmăreşte şi pe care o urmăm în parcursul nostru social, familial, profesional şi 

care stă la baza activităţii noastre didactice. 
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Principalele elemente ale sistemului de valori promovate de poporul român de-a lungul 

istoriei asupra cărora ne îndreptăm atenţia sunt: tendinţa de socializare, sentimentul apartenenţei la 

lumea şi la valorile satului, nevoia de „întâlnire” nu doar cu sinele, ci şi cu Celălalt, cu Altul, 

disponibilitatea de a accepta învăţarea reciprocă, nevoia confirmării unor atitudini, comportamente, 

intenţii etc. prin raportare la viziunea şi concepţia comunităţii, trăirea bucuriei şi a farmecului 

activităţilor de grup, valorizarea învăţării prin cooperare, promovarea comunicării şi a schimbului de 

opinii, propovăduirea şi consolidarea credinţei în Dumnezeu.  

În timp aceste elemente ale sistemului de valori au dus la cristalizarea unor trăsături 

caracteristice poporului român, demne de a fi cunoscute şi asimilate de elevi, ca replică la criza 

actuală de valori: bucuria de a munci, preţuirea muncii, înţelepciunea, isteţimea, inteligenţa, duhul, 

intuiţia, preţuirea învăţăturii, vrednicia, simţul etic-pătrunzător, cinstea, demnitatea, sinceritatea, 

modestia, sobrietatea, stăpânirea de sine, spiritul întrajutorării, al solidarităţii, patriotismul, simţul 

umorului. 

Însă, trăim un prezent în care părinţii îşi dedică puţin timp pentru educarea copiilor, motiv 

pentru care considerăm că se impune ca rolul esenţial în acest proces să fie preluat de şcoală, de 

cadrele didactice. Astfel, privind educaţia din perspectiva valorilor naţionale, avem convingerea că îi 

putem învăţa pe elevi să preţuiască omul, cultura, munca, virtuţile morale şi creştine; să acceadă la 

fascinanta lume a culturii populare materiale şi spirituale; să găsească similitudini între practici din 

viaţa şcolii şi practici din viaţa satului; să lege prezentul de trecut şi de viitor; să ştie de unde vin şi 

încotro se îndreaptă; să cunoască şi să iubească munca de cercetare pedagogică; să îşi formeze 

trăsături pozitive de voinţă şi caracter. 

Suntem la răscruce de drumuri. Trăim un segment temporal în care civilizaţia ţărănească 

moare încet, satul devenind victimă a fenomenului numit globalizare. Pe de altă parte, progresul 

tehnic a trecut în umbră obiceiuri şi meşteşuguri seculare: discoteca a înlocuit hora, iar fierăria, 

cojocăria, ţesătoria, dogăria, olăritul sunt profesii de mult apuse.  

Pe zi ce trece, satul îşi pierde ce are el mai de preţ, îşi pierde frumuseţea arhaică, obiceiurile, 

trăirea şi tradiția ancorate în credinţă. Fără tradiţii, obiceiuri şi credinţă, satul nu mai este sat, ci doar 

o aşezare umană, modernă, dar fără viaţă. Viaţa satului constă în tradiţia şi obiceiurile locului trăite 

pe viu, în frumuseţea și buna cuviinţă a lor, adăpate din credinţa în Dumnezeu și în speranţa 

dăinuirii acestui neam romanesc. Satul trebuie să aibă farmecul său, trebuie să aibă acel „ceva” care 

să te atragă, să te facă să părăseşti aglomeraţia urbană şi să te aducă în starea în care să simţi că 

trăieşti cu adevărat. 

Mulţi s-au născut la sat şi-au trăit copilăria la sat, iar acest lucru i-a marcat pentru toată viaţa. 
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Întoarcerea în lumea satului însemnând pentru ei o regenerare sufletească după care omul 

contemporan tânjeşte tot mai mult. Cu toţii am putut lesne constata că multe din evenimentele 

petrecute de-a lungul vieţii s-au şters din memoria noastră, dar tot ce ne-a marcat copilăria a rămas 

viu în simţirea şi trăirea noastră. Lucian Blaga spunea: „Copilăria petrecută la sat mi se pare singura 

mare copilărie”. Satul nostru este un sat ca oricare altul; cu stradă principală asfaltată, cu uliţe 

şerpuite spre deal sau vale, cu păşuni, cu livezi, cu oameni obişnuiţi şi, totuşi, e unul special pentru 

mine – e satul în care m-am născut, am copilărit şi trăiesc. Copil fiind, eram fascinat de felul în care 

trăiau oamenii fiecare moment al vieţii, modul în care se raportau unii la alţii şi la tot ce îi înconjura, 

la simplitatea şi puritatea vieţii lor. Chiar dacă atunci nu am conştientizat importanţa multor lucruri, 

azi mă simt dator faţă de înaintaşii mei de a nu lăsa această zestre să piară. 

În calitate de dascăli suntem obligaţi să facem din creaţia noastră populară o carte de vizită 

cu care să batem la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fără îndoială oriunde în 

lume. În furtunile veacurilor obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti au rămas neclintite, păstrând 

nealterate valorile autentice ale culturii populare. Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare 

moment important din viaţa omului (naştere, căsătorie, moarte), continuând cu obiceiurile de 

sărbători, cu cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite de la aceste evenimente şi terminând cu 

frumoasele costume populare îmbrăcate în aceste împrejurări, izvorul lor este nesecat pentru cel ce 

vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui mai departe. Valorificând aceste 

tradiţii populare oferim elevilor posibilitatea de a cunoaşte frumuseţea, bogăţia şi diversitatea 

folclorului, înţelepciunea populară, armonia limbii. 

Să-i învăţăm pe elevi să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, 

să-i învăţăm să iubească meleagurile natale, portul românesc şi pe români! Să le sădim în suflet 

aceste elemente definitorii ale identităţii neamului românesc fără de care nu am putea şti de unde 

venim şi cine suntem, de fapt, noi, românii, pe acest pământ! 
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ALIMENTAȚIA CORECTĂ - UN PAS CĂTRE O VIAȚĂ LUNGĂ ȘI 

SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Popa Edvica 

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Învățătura dintotdeauna a Bisericii este că omul există cu trup și suflet.Trupul nu se separă 

nici teoretic de suflet, fiind înțeles ca o manifestare concretă a sufletului, un fenomen al acestuia. El 

este expresia și manifestarea sufletului. Sufletul și trupul de găsesc înt-o unire organică, ambele 

alcătuind identitatea personală care este omul. Sufletul străbate întreg trupul și numai împreună cu 

acesta reprezintă persoana umană. Suflarea lui Dumnezeu nu transmite numai viața biologică, ci și 

pe cea spirituală, care imprimă omului totodată și calitatea de a fi creat după chipul lui Dumnezeu. 

 Postul este un prilej de eliberare a noastră de robia cărnii și a materiei care tinde să se 

manifeste asupra sufletului, fiind astfel un act de creștere spirituală. Este foarte adevărat că omul, 

din punct de vedere științific, are nevoie, atât pentru creștere, cât și pentru buna funcționare a 

organismului, de proteine, de glucide și lipide, dar și de săruri minerale, apă, vitamine. 

Ori de câte ori se produc dezechilibre în aparatul acestor substanțe sau în utilizarea lor 

deficitară de către organism apar tulburări de nutriție ce pot merge pânâ la boli de nutriție care de 

multe ori cauzează moartea. Posturile scurte sau lungi pot deseori corecta, pot ajuta de a corecta 

aceste dezechilibre de nutriție, deoarece substanțele proteice se obțin și din alimentele vegetale, iar 

în organism între proteine, lipide și glucide se fac schimburi permanente în scopul de a asigura 

echilibrul acestor factori de nutriție. 

 Postul este o pedagogie a trupului spre supunerea celui sănătos și spre supunerea celui 

nesănătos și spre slăbirea pornirii lui spre patimi. Înfrânarea de la bucate este ca o osteneală a 

sufletului, deoarece mâncărurile trupești nu împiedică pe cineva să ajungă la făgăduință, doar cele 

izvorâte din inimă opresc și împiedică pe om să ajungă la cele făgăduite. Nicio armă nu este mai 

puternică și niciuna nu dă mai multă îndrăzneală inimii în lupta împotriva duhurilor răutății ca 

foamea răbdată pentru Hristos. Postul ajută trupul să fie sănătos, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a 

fost și va rămâne un model pentru noi, deoarece a fost întâiul câștigător al războiului postirii, ca să 

pună cea dintâi cunună a biruinței pe capul firii omenești. 
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 Dreptul la sănătate este unul fundamental, așa cum este și dreptul la educație. Sănătatea este 

o valoare și o condiție indispensabilă pentru toate celelalte activități umane, pentru nivele înalte de 

competență și performanță, pentru bucuria de a trăi, pentru sentimentul de bine și siguranță oferit 

celor pe care îi iubim. Sănătatea este definită ca fiind starea de bine fizică, mentală și socială și nu 

doar absența bolii sau a infirmității. Starea de sănătate trebuie considerată atât la nivel socio-

economic, cât și la nivel individual. Pentru menținerea sau dobândirea stării de sănătate este 

necesară dezvoltarea unor abilități protectoare a stării de sănătate. Pentru menținerea sănătății 

mentale este necesară dezvoltarea abilității emoționale precum exprimarea emoțională, înțelegerea 

cauzelor trăirilor emoționale, managementul emoțional. 

Pentru menținerea sănătății sociale este necesară dezvoltarea abilităților sociale precum 

negocierea, aservitatea, leadership-ul, oferirea de suport social, abilitatea de a dezvolta o rețea de 

suport social. Pentru menținerea sănătății fizice este importantă dezvoltarea unui stil de viață 

sănătos. În scopul menținerii stării de sănătate, stilul de viață este descris de comportamentele 

implicate în prevenirea îmbolnăvirilor. Trebuie să avem comportament alimentar bun, bogat în 

vitamine, legume, fructe, lactate și carne (pui, vită, pește).  

Exercițile fizice/practicarea unui sport este foarte important dacă avem o condiție fizică și o 

alimentație sănătoasă, atunci putem preveni unele îmbolnăviri. Orice sport este minunat pentru trup 

și pentru suflet. Somnul, odihna, relaxarea ne ajută să avem mai multă energie.  

Stilul de viață se referă la totalitatea deciziilor și acțiunilor voluntare care afectează starea de 

sănătate. Stilul de viață ca principal factor protector, al sănătății integrează aspecte cognitive, 

emoționale și sociale care se manifestă prin comportament. Educația pentru sănătate este cea mai 

eficientă modalitate de prevenție a îmbolnăvirilor, de îmbunătățire și de menținere a stării de 

sănătate. Toți oamenii doresc o viață lungă și fericită, unde boala și necazurile să nu ne atingă. Mai 

mult de 80% din sănătatea noastră depinde de modul în care ne hrănim. Restul de 20% este transmis 

genetic sau are legătură cu mediul înconjurător și sistemul de sănătate. Organismul nostru este 

complex și are nevoie de o cantitate variată de nutrimente pentru a funcționa corect. Avem nevoie de 

cei trei principali macronutrienți: proteine, grăsimi, carbohidrați. 

Cele mai sănătoase diete sunt cele bogate în grăsimi sănătoase și scăzute în carbohidrați. Este 

important să consumăm și produse care conțin acizi grasi Omega-3 pește precum somonul, semințe 

de in, nuci, fasole, soia. Sunt importanți și micronutrienții, toate vitaminele și mineralele de care 

organismul are nevoie pentru a funcționa optim.  

Consumul de legume este foarte important. Foarte sănătoase sunt legumele cu frunze, cum ar 

fi spanacul, dar și legumele crucifere precum conopida, broccoli și varza. Fructele sunt importante în 
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dieta noastră, deoarece sunt bogate în antioxidanți și nutrimente, însă unele conțin mult zahăr și de 

aceea trebuie consumate cu moderație.  

Să evităm consumul de alimente în fața televizorului sau a calculatorului. Pentru a avea un 

stil de viață sănătos trebuie să evităm gândurile negative. Gândurile pozitive duc la sentimente şi la 

emoții pozitive, care au un efect pozitiv asupra întregului organism. De asemenea, gândirea pozitivă 

îți crește imunitatea organismului și te ajută să scapi rapid de orice boală care te afectează. Noi 

singuri ne alegem viața pe care vrem să o ducem, să avem o viață lungă, frumoasă și sănătoasă. 

Fiecare individ este protagonistul unui anumit stil de viață propriu și constant, precum și al unor 

,,subvariante” proprii fiecărei etape de viață parcurse. 

Să evităm sedentarismul, evitarea fumatului și a consumului de droguri, consumului moderat 

de alcool. Să avem grijă de igiena personală și sexuală, să utilizăm mijloace de protecție pentru 

evitarea bolilor cu transmitere sexuală, inclusiv SIDA, efectuarea de controale medicale periodice, 

folosirea strategiilor adecvate de ajustare la stresul cotidian, profesional.  

Este important cum combinăm alimentele pentru a ajuta organismul să digere mai ușor și să 

se mențină într-o stare bună de energie. Știu încă din copilărie că micul dejun este foarte important, 

că este cel mai productiv și dă tonul zilei. Mama îmi spunea un proverb știut de bătrâni: “masa de 

dimineață o mănânci toată, cea de la amiază o împarți cu prietenii, iar cea de seară o lași altora”. 

Adoptarea unui regim alimentar sănătos asigură o hrană completă pentru menținerea energiei 

organismului, fără să ducă la anemierea trupului și a minții. Mesele copioase cu cârnați, slănină, 

afumături, mezeluri, conserve, alcooluri tari, cafele și tutun au multă satisfacție pentru moment, dar 

după vârsta de 40-50 de ani, dereglează ritmul digestiei și favorizează apariția obezității, cu 

consecințe grave asupra activității inimii.  

De asemenea, consumul în exces de dulciuri concentrate solicită prea mult pancreasul și duc 

uneori la diabet zaharat. Alimentația trebuie să fie normocalorică, adică să conțină numai atâtea 

calorii cât sunt necesare organismului, în funcție de ritmul de consum pentru fiecare vârstă, de 

efortul fizic și intelectual depus. S-a demonstrat că persoanele care au un aport caloric mai redus și 

un consum minm de grăsimi sunt mai puțin expuse la îmbolnăviri de cancer și de afecțiuni 

cardiovasculare.  

Stilul de alimentație în grabă, cu produse fast-food, încărcate cu grăsimi, cărnuri și zaharuri, 

predispune la dependență, prin declanșarea în creier a unor reacții care conduc la supraalimentație, 

urmată de celulită și obezitate. La persoanele gurmande se deschide ușor calea spre îngroșarea 

vaselor sanguine, cu flebite, tromboze și ateroscleroză, ca factori principali ai îmbătrânirii precoce, 

creșterea colesterolului depus în interiorul arterelor, formarea de cheaguri de sânge, irigarea 
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defectuoasă a creierului și o suprasolicitare a inimii, aflată într-o continuă oboseală. Deprinderea de 

a consuma mai multă hrană decât este necesar rezultă dintr-o educație familială defectuoasă, 

considerându-se normală alimentația fără restricție. Obezitatea nu este numai o problemă de estetică, 

ci și o afecțiune extrem de gravă, care duce la complicații asociate cu unele boli cronice: diabet 

zaharat, creșterea colesterolului, tulburări de respirație cu bronșită cronică și emfizem pulmonar, 

afecțiuni hepatice şi ficat infiltrat de grăsimi și litiaza biliară, constipații, hemoroizi, cancere, dureri 

articulare, boli ginecologice și dermatologice, tulburări psihice, reducerea randamentului în 

activitățile fizice și intelectuale, îmbătrânire prematură și scurtarea vieții, în medie, cu 10-13 ani. 

Prin alternanța între perioada de îngrășare și cele de slăbire, apare pericolul instalarii unor afecțiuni 

cardiace: hipertensiune arterială, ateroscleroza coronariană, hemoragii cerebrale, cardiopatie, 

ischemică, palpitații, slăbirea inimii și insuficiența cardiacă. La nivelul vaselor sanguine apar 

accidente vasculare, ulcere varicoase, tromboze și embolii, toate greu vindecabile. Adoptarea unui 

regim alimentar natural asigură o hrană completă pentru menținerea energiei organismului, fără să 

ducă la anemierea trupului și a minții. 

 

Bibliografie: 

1.Pr.Dr.Nicolae Răzvan Stan - Antropologia din perspectiva Hristologică. Bazele docrinare ale 

vieții duhovnicești, Editura Arh.Tomisului, Constanța, 2007 

2.Mincu I. - Boli de nutriție și metabolism, Editura Medicală, 1986 

3.Păun R. - Medicina internă, Editura Medicală,1994 

4.Sfântul Casian Romanul - Filocalia I, Harisma, București,1993 

5.Dan Adrian - Stil de viață/Mod de viață. Dicționar de sărăcie, disponibil on-line la adresa 

http://www.iccv.ro/ 

6.Zamfir, Cătălin - Stil de viață și mod de viață. Reflecții actuale stadiului actual al analizei 

sociologice, în Ion Rebedeu și Cătălin Zamfir (coord.), Editura Academiei RSR, București ,1989 

7.Zamfir, Cătălin - Spre o paradigmă a gândirii sociologice, Editura Polirom, Iași, 2005 

8.Vlăsceanu, Lazăr - Societate și modernitate, Editura Polirom, Iași, 2007 

9.Sandu, Dumitru - Dezvoltarea comunitară și regională, Editura Polirom, Iași, 2005 

10.Tufiș, Paula - Statut social și valori parentale în socializarea copiilor, în Bogdan Voicu și 

Mălina Voicu (coord.) Valori ale românilor:1993-2006. O perspectivă sociologică, Iași, Editura 

Institutul European 

 

 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

214 

 

 

EDUCAREA DEPRINDERILOR IGIENICE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI 

 

Prof. Popescu Natalia-Elena  

Școala Gimnazială Sadova, jud. Dolj 

 

  Dreptul la sănătate este unul fundamental, așa cum este și dreptul la educație. Sănătatea este 

o valoare și o condiție indispensabilă pentru toate celelalte activități umane, pentru nivele înalte de 

competențe și performanță, pentru bucuria de a trăi, pentru sentimentul de bine. 

Granița dintre sănătate și boală nu este atât de clar conturată precum s-ar crede. Pentru a 

ajunge la o stare de sănătate optimă, este necesar să fim conștienți de factorii de risc și de cei de 

protecție, să avem informații corecte și cunoștințe adecvate despre aceștia, să avem o atitudine 

pozitivă față de factorii de protecţie, să practicăm comportamentele sănătoase și să le evităm pe cele 

nocive.  

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 50% din totalul cauzelor de decese se datorează 

unui stil de viață nesănătos în care fumatul, abuzul de alcool, sedentarismul, alimentația iraţională au 

efecte deosebit de nocive. Cu alte cuvinte, stilul de viață sănătos este cel mai eficient pentru bolile 

care nu au un tratament curativ, de vindecare. Din nefericire, în această categorie se include, de fapt, 

majoritatea bolilor. Diabetul, cancerul, bolile cardiovasculare, SIDA sunt mai bine monitorizate și 

controlate astăzi de către medicina modern, dar ele nu sunt eradicate prin tratamente medicale 

specifice. Deși companiile farmaceutice depun eforturi uriașe de a ne convinge de miraculoasele 

efecte ale "pastilelor", nu au fost produse medicamentele care să reducă țesutul adipos al corpului 

sau care să activeze sistemul cardiovascular la fel cum o face exercițiul fizic practicat sistematic.  

Starea de sănatate se întreține printr-o serie de comportamente, denumite comportamente 

sănătoase. Formarea și dezvoltarea acestor comportamente sunt buni predictori ai stării de bine 

fizice și psihice. Comportamentele sănătoase sunt învățate de către copii în cadrul procesului de 

socializare prin observarea și imitarea adulților. Cele mai importante comportamente legate de 

menținerea stării de sănătate sunt: exercițiile fizice, alimentație sănătoasă, echilibru somn-veghe, 

comportament sexual protejat, comportamente, educația etc. Pentru a creşte o generaţie tânără, 

sănătoasă din punct de vedere fizic şi psihic, optimistă, capabilă să înfrunte orice obstacol, este 

necesar ca părinţii să înveţe copiii să respecte regimul zilei, care include: somnul, alimentaţia 

echilibrată, orele de instruire, odihna, exerciţii fizice etc., un loc deosebit avându-1 igiena personală. 
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  Igiena personală 

  Un corp curat este o dovadă a sănătăţii. Igiena personală este inseparabilă de modul sănătos 

de viaţă al copiilor şi adolescenţilor. Bazele sănătăţii fiecărui om sunt puse încă în copilărie, de 

aceea respectarea regulilor elementare de igienă personală va începe din fragedă vârstă. Eforturile 

părinţilor în formarea deprinderilor igienice nu sunt în zadar, ele devin stabile pentru toată viaţa şi 

asigură sănătatea copilului. 

      Nerespectarea regulilor igienice de îngrijire a corpului poate declanşa multe boli. Cerinţele 

igienice în această problemă sunt binecunoscute. O importanţă deosebită în igiena personală o are 

îngrijirea pielii, cavităţii bucale. Părinţii trebuie să formeze condiţiile necesare pentru respectarea 

igienei personale a copilului şi să-l asigure cu obiecte de uz individual: foarfece, perie de dinţi, 

pieptene, lenjerie etc. Igiena personală a elevului este un mijloc esenţial în fortificarea sănătăţii şi 

dezvoltării fizice armonioase. Respectarea regulilor igienice previne apariţia bolilor, complicaţiilor 

şi reţinerii în dezvoltare. 

  Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor 

Majoritatea părinţilor nu sunt indiferenţi faţă de modul de alimentaţie al copiilor lor, lucru 

firesc, aşa cum alimentaţia echilibrată condiţionează creşterea şi dezvoltarea fizică, capacitatea 

înaltă de muncă, mărirea rezistenţei organismului la factorii mediului înconjurător. Nerespectarea 

sistematică a principiilor alimentaţiei raţionale duce la dezechilibrul proceselor fiziologice, la 

slăbirea organismului şi la apariţia diferitelor maladii. 

      Alimentaţia trebuie să conţină toate substanţele nutritive necesare, care ar compensa 

pierderile organismului în urma activităţii vitale. Pentru organismul tânăr este necesar un raport 

optimal de proteine, lipide şi glucide, o cantitate suficientă de vitamine, microelemente. 

     Somnul - element de bază al regimului zilei 

   O treime din viaţă omul o petrece în somn. Fiecare om în medie doarme 20 de ani din viaţa 

sa. Somnul restabileşte capacitatea de muncă a sistemului nervos şi dă forţă organismului în 

întregime. După somnul de noapte copilul se simte odihnit, voios, vesel, plin de forţă şi energie. 

Somnul este important mai ales pentru persoanele cu activităţi mintale şi fizice încordate şi de 

răspundere. Pentru ca somnul să fie odihnă, trebuie respectat regimul de somn: culcarea şi trezirea la 

ore stabilite, durata somnului să corespundă vârstei copilului. La diferite vârste durata somnului de 

noapte este individuală. Ea depinde de multe condiţii, de exemplu: tipul sistemului nervos, starea 

generală a organismului, efortul fizic şi mintal depus etc. Este indiscutabil faptul că exemplul 

părinţilor joacă un rol important în  educaţia morală şi etică a copiilor. Dacă în familie este o 

atmosferă de bună înţelegere, dragoste şi stimă, copiii caută să procedeze la fel. Însă, dacă în familie 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

216 

 

predomină o atmosferă încordată, cu certuri, învinuiri reciproce etc., atunci copiii îşi formează 

modelul greşit de comportament şi de viaţă. 

  Promovarea modului sănătos de viaţă se va efectua în familie, în instituţii de învăţămînt, în 

instituţii curative.  
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DIMENSIUNEA SOCIALĂ A SĂNĂTĂȚII 

 

Prof. Popescu  Rodica  Mariana 

 Colegiul Național de Informatică “Carmen Sylva” Petroșani, jud. Hunedoara 

 

Motto: Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci privește tot atât de mult societatea în 

întregime. “Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic” (Schopenhauer). 

Starea de sănătate trebuie considerară atât la nivel socio-economic, cât şi la nivel 

individual. 

Stilul de viață sănătos este "vaccinul" cel mai eficient pentru bolile care nu au un tratament 

curativ, de vindecare. Din nefericire, în această categorie se includ de fapt majoritatea bolilor. 

Diabetul, cancerul, bolile cardiovasculare, SIDA sunt mai bine monitorizate și controlate astăzi de 

către medicina modernă decât acum două-trei decenii, dar ele nu sunt eradicate prin tratamente 

medicale specifice. Deși companiile farmaceutice depun eforturi uriașe de a ne convinge de 

miraculoasele efecte ale "pastilelor", nu au fost produse medicamentele care să reducă țesutul adipos 

al corpului sau care să activeze sistemul cardiovascular la fel cum o face exercițiul fizic practicat 

sistematic. Până când "pastila magică" va fi descoperită (dacă acest lucru se va întâmpla vreodată) 
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comportamentele preventive sunt cele care au funcții "magice". În consecință, acestea trebuie 

promovate și încurajate la toate vârstele.  

Fiecare copil și tânăr are dreptul să fie educat într-o școală care promovează sănătatea, în 

sensul holistic, și nu doar de absență a bolii. Școala trebuie să devină locul central în care accesul la 

sănătate este facilitat prin educație. Copilăria și adolescența sunt perioade de asimilări masive, de 

formare a unor atitudini și abilități care se vor transforma în instrumente pentru tot restul vieții. Dacă 

ne întrebăm de ce noul model de școală românească promovat după 1990 a considerat mult timp că 

intersecția dintre dreptul la educație și la sănătate nu reprezintă o prioritate, nu vom primi răspunsuri 

facile și rapide. Important este că acum creatorii de politici educaționale din România au realizat 

semnificația majoră a unei astfel de schimbări și consecințele benefice pe termen scurt, mediu și 

lung pe care le implică introducerea educației pentru sănătate în școli.  

Construirea unui stil de viață sănătos este principalul obiectiv al campaniilor de promovare a 

sănătății adresate copiilor și adulților. Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate sau 

boală sunt comportamentele care alcătuiesc stilul de viață: alimentația, practicarea exercițiului fizic, 

consumul de alcool, fumatul, folosirea metodelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală, 

adoptarea altor comportamente preventive (vaccinuri, verificări medicale periodice), respectarea 

orelor de somn. Promovarea stilului de viață sănătos este cea mai eficientă  modalitate de prevenire 

a îmbolnăvirilor și de menținere a stării de sănătate.  

Educația pentru sănătate este cea mai eficientă modalitate de prevenție a îmbolnăvirilor, de 

îmbunătățire și de menținere a stării de sănătate. În sens larg, educația pentru sănătate este 

reprezentată de toate experiențele de învățare care conduc la îmbunătățirea și menținerea stării de 

sănătate. În sens restrâns, educația pentru sănătate implică dezvoltarea abilităților cognitive, sociale 

și emoționale cu rol protector asupra sănătății și dezvoltarea unui stil de viață sănătos prin întărirea 

comportamentelor sănătoase și reducerea comportamentelor de risc. 

Așa cum s-a observat, starea de sănătate a unei persoane este influențată de o varietate de 

factori biologici, comportamentali și culturali. Există o serie de abilități cognitive, emoționale și 

sociale care au fost identificate ca având un rol de protecție a sănătății. Persoanele care au dezvoltate 

aceste abilități - fete sau băieți, femei sau bărbați - se adaptează mai ușor la situațiile de boală și au o 

calitate a vieții crescută. De exemplu, exprimarea emoțională este unul din factorii care protejează 

sănătatea prin numeroasele beneficii pe care le are asupra sănătății fizice. Un aspect psihologic 

identificat la persoanele cu probleme cronice de sănătate este inhibarea exprimării emoționale. 

Aceste persoane nu își exprimă emoțiile legate de boală. Beneficiile exprimării emoționale pot fi 

obținute prin comunicarea cu membrii familiei sau cu prietenii.  
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O altă abilitate importantă legată de sănătate este aceea de solicitare a suportului social. 

Suportul social se referă la persoanele la care putem apela pentru ajutor sau suport emoțional, 

informațional sau instrumental (fizic, material). Aceste persoane reprezintă rețeaua noastră socială și 

aceasta este formată din membrii familiei, colegii de școală sau de la locul de muncă, prieteni. 

Calitatea suportului social este legată de numărul de persoane (mărimea "rețelei sociale") și de 

profunzimea relațiilor cu acestea. În general, femeile beneficiază de un suport social mai mare, 

deoarece au mai multe relații sociale profunde, în timp ce bărbații au una sau două. Suportul social 

este un predictor important al sănătății fizice și mentale. 

Unele atitudini și comportamente ale feminității și masculinității au consecințe pozitive 

asupra dezvoltării personale și asupra sănătății femeilor și bărbaților, în timp ce altele au consecințe 

negative asupra acestora. 

De exemplu, a fi femeie poate înseamnă a avea grijă de copil și a-l educa. Acest lucru este 

extrem de important pentru dezvoltarea personală a unei femei prin dezvoltarea abilităților de 

autoîngrijire și de relaționare cu ceilalți. Sau a fi bărbat poate însemnă a fi responsabil din punct de 

vedere economic, acest lucru dezvoltându-i independența și controlul asupra propriei persoane. 

Atitudinile tradiționale privind exprimarea emoțională a bărbaților în situații de durere sau 

disconfort fizic consideră că aceasta este de "neacceptat". Aceste atitudini nu permit bărbaților 

exprimarea durerii în concordanță cu stereotipul "un bărbat trebuie să fie tare, numai femeile plâng". 

Această convingere are drept consecințe negative dezvoltarea unor abilități scăzute de căutare a 

suportului social sau de solicitare a ajutorului medical din partea băieților sau bărbaților. Băieții sunt 

învățați de familie și societate că exprimarea și manifestarea unor simptome fizice sau emoționale 

sunt semne de inferioritate și vulnerabilitate. A fi bărbat înseamnă în multe culturi a îndura durerea 

fizică. Aceste convingeri despre masculinitate determină consecințe negative asupra sănătății, prin 

faptul că nu se identifică de timpuriu problemele de sănătate și apar mari dificultăți de adaptare la 

situația de boală. 

Emoțiile unei persoane reprezintă aspecte individuale, cu implicații asupra sănătății fizice, 

mentale și sociale a acesteia. Programele de prevenire trebuie să includă dezvoltarea abilităților 

sociale pentru a facilita menținerea sănătății fizice și mentale și prevenirea violenței și a altor forme 

de abuz. 

  Promovarea stării de sănătate și formarea unui stil de viață sănătos se desfășoară la trei 

nivele: informal, nonformal și formal. La nivel informal activitatea educativă vizează acele 

comportamente din conduita elevilor care se formează prin experiența personală și imitație. În acest 

caz nu este implicat un efort sistematic și voluntar de transmitere și asimilare a cunoștințelor și de 
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formare a comportamentelor corespunzătoare. Este vorba de acțiuni și influențe spontane care se 

exercită în familie, în grupuri de prieteni sau prin intermediul mass-media.  La nivel 

nonformal,  educația pentru calitatea vieții constă într-un ansamblu de acțiuni și influențe social-

medicale organizate într-un mediu instituționalizat, dar în afara sistemului de învățământ. Sunt 

organizate activități la nivelul ONG-urilor și al altor instituții specializate. La nivel formal, educația 

pentru sănătate cuprinde ansamblul de acțiuni organizate și sistematice în cadrul orelor de consiliere 

și orientare și de specialitate. 

Activitățile desfășurate de profesor la clasă au un pronunțat caracter formativ-informativ pe 

tema ca: prevenție, protecție, excluziune, marginalizare, consum de droguri, boli ce pot surveni 

fumatului, grupului din care face parte elevul, violența etc. Formarea propriei liste de valori te face 

să înțelegi că viața însăși este o valoare și trebuie trăită armonios! 

 

 

 

CORPUL ÎNTREȚINUT PRIN SPORT 

 

Prof. Prențu Angelica 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Fiecare om este un organism viu capabil de lucruri mărețe. Starea de sănătate inițială 

dobândită la naștere, trebuie menținută pe tot parcursul vieții, existenței. Omul, acest extraordinar 

microcosmos, creator prin natura sa, este supus unor multipli agenți stresori exogeni care îi 

afectează starea de bine. Agenți precum: poluarea, schimbările climatice repetate, stress-ul oxidativ 

provenit de la multe surse, tentația fast-food, sedentarismul profesional (8 ore muncă la birou) și 

altele ca acestea provoacă dezechilibre la nivel celular ce afectează armonia interioară a individului, 

provocând afecțiuni, boli care sunt costisitoare, dureroase de cele mai multe ori, și care provoacă 

ostracizarea celui suferind. Chiar și în condiții normale, îmbătrânirea celulară afectează starea de 

bine a omului. Pentru a preîntâmpina îmbolnăvirea organismului, omul trebuie să practice un sport 

care implică mișcare fizică. Poate fi orice tip de sport, chiar și mersul pe jos.  

Exercițiile sunt una dintre cele mai bune soluții de a avea grijă de corpul tău pe termen 

îndelungat, chiar pe viață dacă realizezi responsabilitatea pe care o ai față de tine. Ambiția și 

perseverența trebuie să te împingă să mergi la sală sau să faci mișcare fizică oriunde vrei. Sportul e 
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sănătate curată! Prin exerciții și mișcare reduci nivelul colesterolului, îți menții inima sănătoasă, 

lupți împotriva tensiunii arteriale, scapi de stres, îți întărești imunitatea, previi osteoporoza, diabetul, 

cancerul, ai o viață sexuală mai bună, ești mai bine dispus, dormi mai bine, te menții în formă sau 

slăbești. Mișcarea fizică sprijină circulația sangvină, inclusiv în zona creierului, stimulând 

activitatea cerebrală și memoria, ajută activitatea inimii, împiedică formarea cheagurilor de sânge și 

te oxigenează mai bine. În plus, reduce nivelul colesterolului “rău” și reglează tensiunea arterială. 

Diabeticii nu trebuie să ocolească mișcarea fizică. Aceasta minimalizează complicațiile specifice 

bolii.  

Prin comparație cu sedentarii, cei care fac sport frecvent se apără de infarct. Nu te gândi că 

doar cei în vârstă sunt vizați. Din ce în ce mai des persoanele tinere, de 20, 30 de ani, mai ales 

bărbații, sunt loviți de infarct. În câteva secunde poți muri pe loc! Nu e o boală reversibilă, pe care o 

poți trata! Nu e o joacă faptul că în zilele noastre din cauza lipsei activității fizice și a alimentației 

anapoda se poate muri. Studii peste studii au demonstrat eficacitatea sportului. Fă un efort pentru 

tine, practică gimnastică măcar 30 de minute de trei, patru ori pe săptămână. Numai tu îți poți face  

acest bine! E deja foarte cunoscut faptul că prin sport oasele devin mai puternice, mușchii se 

conturează mai bine. Așadar, dacă vrei să previi osteoporoza, exercițiile sunt foarte utile. Și, din 

nou, vreau să punctez că nu contează ce vârstă ai acum, 20 sau 50 de ani. De preferat este să ai grijă 

din timp de corpul tău, iar dacă ai deja osteoporoză cu atât mai mult nu ai timp de pierdut și trebuie 

să te apuci de sport. Când începi un regim de slăbire, te apuci de o dietă, de preferat recomandată de 

un nutriționist și personalizată pentru tine, e absolut necesar să faci mișcare fizică (dacă sănătatea îți 

permite). Să lași de-o parte nerăbdarea când vine vorba de mers la sală și antrenamente. Nu vei 

vedea schimbările peste noapte. Din start e bine de știut că pentru a da jos un număr de kilograme 

trebuie să fii disciplinat ca la armată. Să îți aduci contribuția atâtea zile pe săptămână, la ora dorită 

de tine, minim un interval de 60 de minute de efort pe care să îl resimți.  

Asemeni unei plante care necesită apă la fiecare două zile, să spunem, dacă uiți să o uzi, în 

timp, ea începe să sufere. Azi îi pui apă, îi mai pui peste patru zile; dacă ești plecat din oraș, asta e, 

era mai important. Dar ea se va usca treptat și va muri. De foarte multe ori se ivesc alte lucruri cu 

prioritate în fața sportului, dar nu uita că neglijat o săptămână, două, o lună, corpul suferă în tăcere 

până când sănătatea este afectată și/sau se depun kilograme nedorite.  

Sedentarismul este ca o otravă! Încet, încet, dacă nu îl elimini, te îmbolnavește și poate avea 

urmări la care nici măcar nu te gândesti. Am uitat să menționez despre cât de binevenit este sportul 

pentru femeile însărcinate (fiecare ce poate și cât are voie). Mai mult de un sfert dintre cei care mor 

din cauza cancerului, potrivit Seattle Cancer Research Centre, erau sedentari și chiar obezi. Sportul 
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este un aliat împotriva apariției cancerului. Tot prin exerciții îți menții tinerețea și lumea nu îți va da 

vârsta reală, îți fortifici sistemul imunitar și poți avea o viață sexulă mai satisfăcătoare. Și fiindcă 

toți ne confruntăm cu momente stresante, prin sport te poți elibera. Ești mai sănătos, mai optimist, 

mai relaxat, mai vesel, mai sigur pe tine și mândru de corpul tău.  Începe de azi să faci sport regulat, 

în fiecare săptămână, de două-trei ori. 
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SĂNĂTATEA ȘI STILUL DE VIAȚĂ 

 

Prof. Radu Andreea- Carmen 

Liceul Tehnologic Auto Curtea de Argeș, jud. Argeș 

 

  Sănătatea este starea de bine fizic, mental și social, nu numai lipsa bolii. Este o condiție 

esențială pentru existența fiecărui individ, este o resursă pentru viața de zi cu zi, nu obiectivul vieții.                

Stilul de viață reprezintă modalitatea prin care o persoană înțelege să-și trăiască viața. Un stil de 

viață în armonie cu natura și cu celelalte ființe care ne înconjoară este favorabil și poate îmbunătăți 

starea de sănătate a oamenilor. 

Cea mai importantă influență asupra sănătății o constituie stilul de viață. Sănătatea depinde, 

în mare măsură, de stilul de viață pe care decidem să-l adoptăm: de ceea ce mâncăm, de mișcarea 

fizică pe care o facem, de alcoolul pe care îl bem sau de țigările pe care le fumăm și, nu în ultimul 

rând, de calitatea relațiilor noastre sociale. Secretul unui stil de viață sănătos este realizarea unor 

mici schimbări în viața noastră de zi cu zi.                                

Starea de sănătate poate menține, consolida sau altera ca o consecință a modificării a unuia 

sau mai mulți factori care o condiționează. Esențial este faptul că stilul de viață este un factor ce 

poate fi controlat, astfel ne putem controla și sănătatea. Eliminând obiceiurile alimentare 

nesănătoase, sedentarismul, fumatul, alcoolul, putem să ne menținem mai sănătoși. Menținerea unei 

sănătăți psihice prin înlăturarea tensiunilor nervoase, a încordărilor și a stresului este o altă abordare 

a unui stil de viață sănătos. 
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Promovarea unui stil de viață care să maximizeze, în limitele unor condiții date, sănătatea, 

bunăstarea și împlinirea umană reprezintă un obiectiv a cărui realizare presupune acțiunea conjugată 

a disciplinelor medicale și comportamentale, a factorilor economici, politici, sociali și culturali. 

Renunțarea la stilul tradițional de viață, migrarea spre oraș și adoptarea stilului de viață modern, 

conduce la creșterea valorilor presionale. Hipertensiunea arterială este, de altfel, frecvent întâlnită la 

persoanele cu obezitate. O mare varietate de substanțe chimice pot determina apariția hipertensiunii 

arteriale prin diverse mecanisme. Relativ frecvent întâlnite sunt antiacidele (care conțin sodiu), 

contraceptivele orale, alcoolul, unele droguri de stradă (marijuana, heroina, cocaina, amfetamina).  

           Pentru a ne menține cât mai mult timp sănătoși trebuie să intervenim asupra stilului nostru de 

viață. Schimbarea stilului de viață se face printr-o alimentație echilibrată, consum de fructe și 

legume, consum de lipide vegetale (ulei de măsline), consum de pește și fructe de mare, consum de 

produse lactate (iaurt), exerciții fizice moderate, respectarea orelor de odihnă, exerciții de relaxare, 

respirație etc.  

Alimentația echilibrată, activitatea fizică regulată și gândirea pozitivă sunt cele mai bune 

recomandări pentru a avea o viață sănătoasă. Optimismul este din ce în ce mai important pentru 

sănătate. Pozitivismul în gândire permite funcționarea corectă a sistemului imunitar care devine mai 

rezistent la agresiunile microbiene. Așadar, pentru a trăi până la adânci bătrâneți duceți o viață 

fericită!  

Anumiți cercetători încearcă să perceapă relația dintre corpul uman și spirit. Astfel, mai 

multe studii leagă gândurile negative cu un risc mai important al bolilor, iar gândurile pozitive cu o 

mai bună protecție a sistemului imunitar. 

  Somnul este un element vital în procesul de menținere a stilului de viață sănătos. Cel mai 

bun somn este între ora 22:00 – 23:00 până la 6:00 – 7:00 dimineața. Odihna este cea care ne ajută 

organismul să se regenereze și care ne oferă condițiile necesare pentru a ne încărca bateriile. Un 

somn odihnitor și sănătos ne împrospătează chipul, ne relaxează mușchii și constituie puntea de 

legătură între frumusețea și sănătatea corpului nostru. Odihna poate să fie și activă. Aceasta 

presupune să faci ceva ce te destinde și te relaxează: dans, înot, mișcare, cititul unei cărți, ascultarea 

muzicii, plimbarea cu prietenii prin parc şi multe altele. 

Pentru a îndepărta gândurile rele și pentru a face față crizelor de stres, nimic nu este mai 

indicat decât manipularea unui obiect (bile, mătănii), deoarece în mână se întâlnesc multe terminații 

nervoase importante. 
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Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Michigan, un stil de viață sănătos este 

definit de patru criterii de bază: absența fumatului, menținerea unei greutăți echilibrate, o dietă  

sănătoasă, sport . 

Organismul are nevoie de: carbohidrați, proteine, fibre, vitamine, minerale și multă apă. 

Legumele, fructele și cerealele trebuie să reprezinte peste 60% din meniul zilnic. De asemenea, se 

recomandă consumul grăsimilor nesaturate care provin din nuci, semințe, uleiuri presate la rece, 

pește sau avocado. Trebuie folosite cât mai multe alimente proaspete, fără aditivi și conservanți.  

Trebuie precizat și faptul că dietele severe nu sunt bune deloc. Preferabil ar fi să menținem o 

dietă echilibrată zilnic în schimbul dietelor drastice care, după un timp, se transformă în dezechilibre 

ale organismului și aduc surplus de grăsime imediat ce sunt întrerupte. 

Hidratarea este un alt element cheie. Zilnic trebuie să bem minim 7-8 pahare de apă. Aceasta 

nu trebuie înlocuită cu ceai, cafea sau sucuri. Un stil de viață sănătos presupune excluderea totală a 

cafelei, a sucurilor cu foarte mult zahăr și a țigărilor. 

Adăugând puțină mișcare stilului de viață putem reduce riscul de boli de inimă, accidente 

vasculare cerebrale, diabet zaharat, îmbunătățim stabilitatea articulațiilor, ne îmbunătățim circulația, 

menținem sănătatea oaselor, prevenim apariția osteoporozei și a fracturilor, reducem stresul, ne 

îmbunătățim starea de spirit și astfel reducem riscul de apariție al anxietății ori depresiei. Activitatea 

fizică regulată ne ajută să eliminăm kilogramele în plus sau să ne menținem greutatea potrivită pe 

care o avem deja, să ne îmbunătățim starea de spirit și să diminuăm depresia şi anxietatea, poate 

diminua riscurile apariției bolilor cardiovasculare, poate ajuta la prevenirea diabetului de tip II și 

previne durerile lombare, deoarece exercițiile fizice ne permit ameliorarea forței musculare, 

rezistenței fizice, supleței și posturii generale a organismului. 

Un alt factor important în menținerea sănătății îl reprezintă comunicarea socială. Emoțiile 

joacă un rol important modulând sistemul psihologic, care influențează sănătatea noastră. Pentru a 

înțelege mecanismele care permit spiritului să acționeze asupra corpului trebuie să ne întoarcem 

asupra creierului. Oamenii care prezintă o activitate mai importantă în partea stângă a creierului au 

un sistem imunitar mai rezistent la boli. Deci cei care sunt mai optimiști se îmbolnăvesc mai rar 

decât pesimiștii.  

Stresul îi face pe oameni mai vulnerabili: sistemul imunitar, adevărat gardian al corpului 

nostru, atacă bacteriile și virușii care periclitează sănătatea, dar există un dușman bine răspândit în 

societatea modernă care nu se lasă prea ușor doborât - stresul. El crește riscul apariției infecțiilor. 

Confruntate cu un stres permanent, mijloacele de apărare naturală nu mai au aceleași calități, astfel 

indivizii devin mai vulnerabili. Starea de spirit schimbătoare și nervozitatea accentuată sunt factori 
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care duc la gestionarea slabă a stresului. Stresul poate fi și un factor de risc în apariția unor forme de 

cancer, distruge organismul.  

Se știe că alimentația prea bogată în grăsimi, excesul de tutun și de alcool sunt factori nocivi 

pentru sănătate. În schimb, abuzul de bună dispoziție este recomandat tuturor, fără restricții. Râsul 

este un veritabil medicament preventiv care se poate consuma fără moderație. El contribuie la 

prevenirea afecțiunilor cardiace. 

Râsul și simțul umorului bine dezvoltat sunt arme eficiente în prevenirea crizelor cardiace. În 

general, cardiacii sunt persoane prea serioase și prea stresate. Râsul este una dintre cele mai bune 

terapii ale omenirii, afirmă specialiștii care au demonstrat în premieră relația dintre buna dispoziție 

și maladiile cardiace. Persoanele care se enervează frecvent, care au reacții de ostilitate și de 

agresivitate și care sunt în cea mai mare parte a timpului singure dezvoltă mai ușor o afecțiune 

cardiacă față de celelalte. Pentru aceștia sunt indicate terapiile comportamentale și cognitive care au 

rolul de a-i învăța pe oameni să râdă și să ia viața mai puțin în serios. 
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MIŞCARE ŞI ALIMENTAŢIE CORECTĂ 

PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Rădoi Ionica Iuliana 

Școala Gimnazială “George Topârceanu” Mioveni, jud. Argeş 

 

Odinioară, omul era obligat de situaţie să meargă şi să alerge mult. Viaţa modernă pe care o 

ducem în prezent, cu nenumăratele mijloace de transport a redus semnificativ mişcarea regulată şi 

sportul. Toate acestea în condiţiile în care este cunoscut faptul că activitatea fizică este deosebit de 

importantă pentru sănatate şi pentru evitarea bolilor civilizaţiei. 

Alimentarea celulelor corpului cu oxigen şi glucoză trebuie asigurată în mod continuu. În 

timpul efortului fizic, corpul arzând mai multă energie faţă de necesarul de bază. Astfel circulaţia 

http://event.2parale.ro/events/click?ad_type=product_store&aff_code=d3f5c987d&campaign_unique=184f69294&unique=b21068e5a
http://event.2parale.ro/events/click?ad_type=quicklink&aff_code=d3f5c987d&unique=184f69294&redirect_to=http%253A%252F%252Fwww.elefant.ro%252Fedituri%252Fbenefica-2319.html
http://event.2parale.ro/events/click?ad_type=quicklink&aff_code=d3f5c987d&unique=184f69294&redirect_to=http%253A%252F%252Fwww.elefant.ro%252Fcarti%252Fdiete-fitness-retete%252Fdiete%252Fnutritie%252Fhrana-vie-o-speranta-pentru-fiecare-168689.html
http://event.2parale.ro/events/click?ad_type=quicklink&aff_code=d3f5c987d&unique=184f69294&redirect_to=http%253A%252F%252Fwww.elefant.ro%252Fedituri%252Fadevar-divin-1631.html
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sângelui creşte, inima pompând mai mult sânge prin vasele sangvine pe unitatea de timp, iar 

metabolismul rămânând la nivel înalt timp de câteva ore. Dar nu numai atât, este întărită 

musculatura, scăzând astfel riscul infecţiilor. Mişcarea trebuie practicată în mod regulat, crescând 

astfel speranţa de viață, scăzând riscul îmbolnăvirii de cancer, întăreşte sistemul circulator şi previne 

apariţia bolilor aparatului locomotor şi a coloanei cum ar fi osteoporoza. Sportul combate şi proasta 

dispoziţie, fiind benefic inclusiv pentru materia cenușie. 

Înainte de a începe o activitate sportivă, persoanele cu suferinţe mai vechi sau cu factori de 

risc (exces de greutate, diabet, sedentarism, hipertensiune, fumătorii sau cei cu valori mari ale 

grăsimii în sânge) ar trebui să consulte un specialist. Antrenamentele trebuie să înceapă lent, iar 

efortul trebuie să crească treptat. Intervalele optime pentru activităţile sportive sunt de durată mică, 

repetându-se de mai multe ori pe săptămână. Sportul trebuie să fie o activitate plăcută şi nu una 

chinuitoare. Factorul stării de bine asigură rezistenţă mai ales la începutul activităţii sportive. În 

cazul în care practicarea unei astfel de activităţii sportive nu este posibilă, este indicată practicarea 

plimbărilor în aer liber în parcuri special amenajate, a excursiilor în zone montane.  

Aerul din aceste zone nu este poluat şi este benefic organismului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pot obţine rezultate asemănătoare şi altfel: folosiţi treptele în locul liftului, străbateţi pe jos 

sau cu bicicleta drumurile pentru micile obligaţii zilnice, lăsaţi mai des maşina în parcare, luaţi 

autobuzul şi coborâţi cu câteva staţii înainte de destinație. Efectele vor fi benefice pentru sănătatea 

dvs.! Persoanele care desfăşoară o activitate fizică în mod regulat sunt mai rezistente la efort, se simt 
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mai bine, arată mai bine şi au condiţie mai bună. Sportul este mai distractiv atunci când este 

practicat cu alţi amatori, în grupe sau asociaţii. Nu este nimic de pierdut, trebuie încercat! 

După sport este importantă înlocuirea lichidelor pierdute prin transpiraţie cu apă, mai ales pe 

perioada temperaturilor ridicate.  

Alimentaţia trebuie să conţină cât mai puţine grăsimi, să fie bogată în carbohidraţi şi fibre. 

Este recomandat să se facă mişcare şi cu înaintarea în vârstă, prin adaptarea acesteia la posibilităţi, 

acordând atenţie şi diversificării.  

Sucurile făcute din fructe proaspete sunt cele mai bune. Beneficiile sucurilor asupra sănătăţii 

vin din substanţele active fiziologic produse de plante. Sucurile sunt atât de bogate în microelemente 

şi minerale, încât conţin aproape întregul tabel periodic al elementelor. Cu alte cuvinte, toate 

vitaminele, microelementele şi mineralele esenţiale pentru sănătatea noastră se găsesc în sucurile de 

plante. Altă calitate a sucurilor naturale este asimilarea lor rapidă de către organism. Consumarea 

sucurilor asigură o relaxare a sistemului nostru şi oferă timp pentru repararea şi curăţarea organelor, 

cu un minim de energie pentru organismul nostru. 

 

 

 

 

 

 

De regulă, după sport se instalează o senzaţie plăcută de oboseală. Trebuie să dăm corpului 

odihnă, trebuie să acordăm atenţie şi somnului suficient şi recuperării.  

Să fii mereu în formă înseamnă să fii sănătos. De aceea există specialiştii, vin în ajutorul 

nostru cu sfaturi numai bune de pus în practică atunci când facem mişcare. 
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PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS AL ELEVILOR 

 

 
Prof. Ritivoi Maria 

Colegiul Economic “Emanuil Gojdu” Hunedoara, jud. Hunedoara 

 

Dictonul „Mens sana in corpore sano” sintetizează o adevărată filosofie a educației pentru 

sănătate fizică, morală și spirituală. Cu această educație au fost și rămân deopotrivă datoare copiilor, 

familia și școala. Deoarece transformările și reformele din țară, din diferite domenii, au influențat 

negativ starea de sănătate a populației, indicatorii ei cunoscând o diminuare dramatică în ultimii 

zece ani, considerăm că este de datoria noastră, a dascălilor, ca prin intermediul școlii să-i ajutăm pe 

elevi să înțeleagă că ei sunt o parte importantă a comunității și sănătatea acesteia în ansamblu este 

dată de sănătatea tuturor indivizilor care o alcătuiesc. 

Educaţia pentru sănătate poate fi considerată un proces de aplicare a unor fapte, cunoştinţe, 

norme de comportament care să influenţeze favorabil atitudinile şi practicile igienice ale individului, 

familiei, comunităţii. Finalitatea educaţiei pentru sănătate, în şcoală, este culturalizarea igienico-

sanitară a copiilor şi tinerilor în vederea formării unui stil de viaţă sănătos contribuind prin 

perfecţionarea sănătăţii fizice, afectiv-emoţionale şi mintal-spirituale la dezvoltarea multilaterală a 

personalităţii şi la integrarea socială a celor educaţi. 

Principalele componente ale stilului de viață sănătos sunt: igienă personală, alimentație 

echilibrată, consumul de substanțe toxice, sănătatea reproducerii și sexualității. Se poate argumenta 

această alegere a temei prin faptul că la ora actuală asistăm la o modificare radicală a stilului de 

viață al omului modern prin sedentarism, obiceiurile alimentare nesănătoase, consum și abuz de 

tutun, alcool, droguri, izolarea socială, abuzul de medicamente și suplimente alimentare din plante, 

cu impact dramatic asupra sănătății și dezvoltării organismului.  
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Așa cum se știe, educația este unul dintre cele mai puternice instrumente de intervenție care 

poate fi utilizat pentru a schimba stilul de viață al adolescenților de liceu. Promovarea stilului de 

viață sănătos se structurează pe următoarele categorii de indicatori:  

 Statusul ponderal 

Se știe că persoanele supraponderale sau obeze au risc crescut de apariție a bolilor cardio-

vasculare, diabet zaharat, cancere, afecțiuni corelate cu reducerea duratei și calității vieții. Din punct 

de vedere medical și deficitul ponderal are un impact negativ asupra sănătății și dezvoltării 

armonioase a organismului. Ajutarea copiilor supraponderali să slăbească este un lucru important, 

însă esenţială este şi prevenirea obezităţii. Acest proces trebuie să înceapă încă din copilărie şi nu 

este simplu, mai ales dacă părinţii sunt supraponderali. Obiceiurile alimentare nesănătoase şi lipsa 

activităţii fizice sunt primele manifestări comportamentale ale copilului cu tendinţa de îngrăşare. 

Frecvent obezitatea apare la copii între 8 şi 12 ani, în perioada prepubertară, mai ales la 

elevii care mănâncă mai mult (sau chiar şi normal), dar nu desfăşoară o activitate fizică adecvată, nu 

fac gimnastică, nu practică sporturi (cerând mereu — sub diferite pretexte — „scutire" medicală). 

Elevii trebuie învățați să-și poată construi un regim alimentar adecvat nevoilor și posibilităților 

proprii, să conștientizeze faptul că „ești ceea ce mănânci”. Specialiştii în nutriţie şi pediatrie atrag 

atenţia asupra faptului că un copil obez sau supraponderal este predispus la o greutate corporală 

mare şi la vârsta adultă. În plus, copiii care au o masă corporală mare prezintă un risc crescut să 

sufere de diabet, probleme respiratorii, boli cardiovasculare şi probleme ortopedice de la o vârstă 

tânără. 

   Alimentația echilibrată  

Deși, în general, adolescenții cunosc efectele pozitive ale consumului de alimente naturale, 

în realitate cunoștințele despre alimentație sunt dobândite într-un mod nestructurat, aleatoriu, din 

surse care nu întotdeauna sunt corecte și de încredere. Trebuie să  dezbatem conceptul de nutriție 

care presupune o imagine corectă și coerentă privind compoziția alimentelor și valoarea nutrițională 

a acestora, precum și practicarea unei diete diversificate, în care să predomine fructele și legumele.  

 Igiena personală   

Deoarece acest subiect este tratat destul de superficial sau deloc în timpul liceului,  mai mult  

la orele de biologie sau dirigenție, dascălii trebuie să-i ajute pe tineri să aplice corect tehnicile de 

periaj al dinților, dar și de spălare a mâinilor după folosirea toaletelor, deoarece se constată o 

discrepanță semnificativă între cunoștințe și practici. De exemplu, chiar dacă au cunoștințe corecte 
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despre importanța periajului dentar, igienei intime, spălatului pe mâini, tinerii nu aplică întotdeauna 

cunoștințele pe care le au în practică.  

 Educația sexuală  

Problematica vieții sexuale a tinerilor continuă să fie un subiect tabu, fiind astfel abordat 

destul de rar în școală și mai ales în familie. Tinerii dețin informații legate de bolile cu transmitere 

sexuală și metodele de contracepție din mass-media, internet, orele de biologie, dar acestea nu sunt 

suficiente pentru a-i ajuta să adopte comportamente sănătoase privind reproducerea și sexualitatea. 

De aceea, sunt necesare la orele de consiliere, programe de educație pentru sănătate care să cuprindă 

o serie de activități prin care tinerii să  primească  informații corecte și pertinente despre reproducere 

și sexualitate, iar prin filmele documentare despre bolile cu transmitere sexuală, studiile de caz, 

jocurile de rol, portofoliile, proiectele, târgul de sănătate se dorește conștientizarea de către tineri a 

consecințelor comportamentelor nesănătoase privind sexualitatea. 

 Consumul de tutun, alcool, droguri   

Comportamentele legate de risc în perioada adolescenței pot include, pe lângă 

experimentarea fumatului, consumul de alcool și droguri și revolta împotriva standardelor și 

regulilor impuse de către alții. De cele mai multe ori adolescenții tind să se simtă invulnerabili la 

consecințele negative și problemele de sănătate.  

Sănătatea trebuie privită ca un dar neprețuit, pe care avem obligația nescrisă de a-l păstra. 

Alegerea  acestei teme ce vizează educația pentru sănătate vine în sprijinul adolescenților de liceu, 

deoarece conform multor teorii comportamentale tinerii au nevoie de cunoștințe specifice despre 

sănătate, ca o premisă pentru adoptarea unui stil de viață sănătos și minimizarea riscurilor.  
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STRESUL ŞI ALIMENTAŢIA 

 

Prof. Roşca Vasilica 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Trăim într-o societate modernă care ne oferă foarte multe avantaje, însă tot ea ne oferă foarte 

multe surse de stres. Factorii de stres sunt foarte variabili. Pot fi de ordin psihic (conflicte, 

nemulţumiri profesionale sau familiale, oboseală etc.), de ordin socio-cultural sau de ordin fizic 

(durerea, stările infecţioase etc.). Monotonia muncii, termenele limită foarte strânse, tratamentul 

necorespunzator la locul de muncă sunt alţi factori care cauzează stresul. 

Stresul este un fenomen care se face resimţit din ce în ce mai frecvent în zilele noastre, 

indiferent de vârsta pe care o ai şi de mediul în care îţi petreci cea mai mare parte a zilei. Stresul este 

o reacţie nespecifică a organismului în momentul în care este supus unor stimuli externi. Această 

reacţie poate să fie de natură internă, când cel mai mult are de suferit sistemul endocrin, sau de 

natură externă. Stresul afectează sănătatea determinând apariţia unor afecţiuni ale organismului ca 

de exemplu: cardiopatia ischemică, muscalo-scheletice, gastro-intestinale, afecţiuni psihice: 

anxietate, depresie, suicid. 

 Oboseala şi somnolenţa sunt rezultatul perpetuării stării de veghe în perioadele programate 

biologic pentru somn, al insomniei prelungite şi al reducerii sistematice a orelor de somn. Chiar şi 

diminuarea moderată a duratei somnului pe perioade scurte de timp se acumulează şi se manifestă 

printr-o tendinţă irezistibilă de-a adormi în timpul unor situaţii neadecvate sau cu potenţial de 

periculozitate. 

Atitudinea noastră faţă de stres nu concordă cu datele statistice. Unele persoane simt mai 

acut aceste surse de stres, sunt mai fragile, de aici apare necesitatea diminuării acestor efecte 

negative prin diverse mijloace. Trebuie alocate săptămânal câteva ore doar pentru propria persoană, 

timp în care se pot face activităţi plăcute, relaxante cum ar fi: mersul la sală, la teatru, plimbarea în 

aer liber etc. Uneori trebuie să maximizăm rezultatul acestor remedii apelând la miraculoasele efecte 

ale plantelor şi alimentelor care reduc stresul sau prin folosirea unui supliment nutritiv.  

Putem interveni în diminuarea sau prevenirea stresului cu ajutorul unui regim de viaţă 

echilibrat ce include şi o alimentaţie adecvată.  Există alimente care reduc stresul şi alimente care 

accentuează stresul. 
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Alimente  care reduc stresul  

Ţelina - un vechi remediu popular pentru scăderea tensiunii arteriale. Compuşii care intră în 

compoziţia ţelinei scad concentraţia de hormoni ai stresului. O tulpină de ţelină consumată înainte 

de culcare vă poate da un somn liniştit. 

Seminţele de floarea-soarelui reprezintă o sursă bogată în potasiu şi în complexul de 

vitamine B şi zinc. 

Orezul brun conţine carbohidraţi cu absorbţie lentă, care pot declanşa eliberarea din 

organism a serotoninei şi a norepinefrinei. Acesta vă va ajuta să faceţi faţă mai bine stresului, 

îmbunătăţindu-vă dispoziţia şi oferindu-vă o energie susţinută.  

Algele conţin aproximativ 60% proteine şi sunt derivate ale celor opt aminoacizi esenţiali. 

Au un efect energizant asupra ficatului şi facilitează eliminarea toxinelor, scăzând astfel nivelul de 

stres din organism.  

Varza este o bună sursă de vitamine antioxidante A, C şi E (care alungă stresul), beta-caroten 

şi seleniu mineral.  

Migdalele sunt foarte bogate în magneziu, un element bun pentru funcţia suprarenală, 

precum şi pentru metabolizarea acizilor graşi esenţiali.  

Fructele de pădure sub formă de boabe (murele), dar şi căpşunele şi zmeura au un conţinut 

ridicat de magneziu şi vitamina C.  

Seminţele de susan oferă necesarul de zinc din perioadele de stres.  

Castraveţii au un efect calmant asupra sângelui şi ficatului.  

Sparanghelul conţine multe dintre elementele regeneratoare pentru ficat, rinichi, piele, 

ligamente şi oase. 

Usturoiul conţine o substanţă detoxifiantă, numită alicina, care îi dă usturoiului gustul şi 

mirosul specific. Un puternic antibiotic, alicina are proprietăţi antivirale şi antifungice, precum şi de 

scădere a colesterolului, tensiunii şi creşterea bunei dispoziţii.  

Avocado are rol în reglarea funcţiilor organismului şi stimularea creşterii. Merită remarcată 

concentraţia sa mare de fier şi cupru, elemente utile pentru regenerarea globulelor roşii şi prevenirea 

anemiei - una dintre cele mai des întâlnite cauze ale stării de oboseală şi ale incapacităţii de a face 

faţă eficient stresului.  

Alimente şi băuturi care stimulează puternic organismul, devenind în felul acesta cauze 

directe ale stresului. 

  Cofeina se găseşte în cafea, ceai, ciocolată, cola etc. Cofeina determină producerea de 

adrenalină şi în felul acesta duce la creşterea nivelului de stres. Persoanele dependente de cofeină îşi 
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extenuează glandele suprarenale, cele care produc hormonii stresului. Aceşti hormoni ai stresului 

influenţează metabolismul. În consecinţă, pe termen lung, cofeina determină creşterea în greutate, 

mai ales dacă este asociată cu un regim alimentar nesănătos. Consumul excesiv de cofeină are 

acelaşi efect ca şi stresul prelungit. 

Alcoolul  este o cauză majoră a stresului. Culmea ironiei este tocmai faptul că unii oameni se 

apucă de băut tocmai pentru a combate stresul. Însă dacă alcoolul este asociat cu stresul, combinaţia 

este fatală. Alcoolul stimulează secreţia de adrenalină, ceea ce duce la apariţia unor probleme 

precum tensiunea nervoasă, irascibilitatea şi insomnia. Excesul de alcool duce la creşterea 

depozitelor de grăsime din zona inimii şi slăbeşte funcţia imunitară. De asemenea, alcoolul 

micşorează capacitatea ficatului de a elimina toxinele din organism. 

Dulciurile - zahărul conţine substanţe nutritive esenţiale. El furnizează o creştere bruscă de 

energie în organism, care este posibil să ducă la extenuarea glandelor suprarenale. Acest lucru poate 

duce la irascibilitate, o slabă capacitate de concentrare şi depresie. Consumul ridicat de zahăr 

reprezintă o povară serioasă pentru pancreas, fapt ce măreşte riscul apariţiei diabetului. 

Alimentele sărate - sarea creşte tensiunea, epuizează glandele suprarenale şi induce 

instabilitatea emoţională. Trebuie să folosim un înlocuitor al sării care să conţină potasiu, în loc de 

sodium, de asemenea să evităm alimentele gata preparate, cu un conţinut ridicat de sare, precum 

şunca, murăturile, cârnaţii. 

Alimentele grase – nu este indicat consumul de alimente bogate în grăsimi saturate, cum ar 

fi produsele de origine animală, produsele lactate, alimentele prăjite şi cele din meniurile de fast-

food. Grăsimile supun sistemul cardiovascular la un stres inutil.  

Laptele de vacă şi produsele lactate - acestea stresează organismul prin substanţele pe care 

le conţin, de exemplu, proteina numită caseină, care este foarte greu de digerat şi poate declanşa 

reacţii alergice.  

Carnea roşie are un conţinut ridicat de proteine, sporeşte concentraţia de dopamină şi 

norepinefrină din creier, ambele substanţe fiind asociate cu starea de anxietate şi de stres.  

Alimentele gata preparate şi rafinate, precum pâinea albă şi făină rafinată, supun la stres 

organismul ca urmare a faptului că sunt sărace în substanţe nutritive, conţinând din abundenţă calorii 

inutile. În plus, pentru a digera alimentele rafinate, organismul trebuie să-şi folosească propriile 

vitamine şi minerale, adică să îşi consume rezervele. Alimentele pe bază de făină albă sunt 

prăjiturile, biscuiţii, pâinea şi produsele de patisserie. 

Margarina şi alte uleiuri vegetale procesate au un conţinut foarte ridicat de acizi graşi trans, 

iar o dietă care abundă în aceşti acizi poate avea un efect negativ asupra colesterolului, crescând 
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riscul afecţiunilor cardiace. În acelaşi timp, aceste produse blochează asimilarea de către organism a 

acizilor graşi esenţiali, benefici pentru sănătate.  

Alimente condimentate - condimentele conţin uleiuri volatile, care au capacitatea de a irita 

mucoasa stomacului. Este mai bine să evitaţi să consumaţi curry, ardei iuţi şi cârnaţi foarte picanţi, 

prezenţi în bucătăria mexicană şi indiană, precum şi unele băuturi. Un meniu cu curry sau chilli 

conţinând un amestec de condimente foarte picante are capacitatea de a perfora, la propriu, mucoasa 

gastric.  

Aditivii alimentari, conservanţii şi alte substanţe chimice - aditivii alimentari provoacă un 

stres enorm organismului, deoarece acesta este nevoit să lucreze din greu pentru a le face faţă; 

rezultă că energia şi substanţele nutritive atât de valoroase sunt irosite, în loc să fie folosite în mod 

profitabil  la întărirea sistemului imunitar.  

O dietă echilibrată este factorul crucial în menţinerea sănătăţii şi reducerea stresului. De 

asemenea, consumul ceaiurilor din plante poate fi foarte eficient pentru ameliorarea multor 

simptome ale stresului.  
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În contextul societăţii postmoderne, când omul se confruntă cu o avalanşă de solicitări şi cu 

„comprimarea timpului”, obţinerea armoniei interioare pare foarte greu de atins. Omul contemporan 

are o agendă încărcată şi foarte rar găseşte un interval de timp corespunzător pentru pregătirea şi 

pentru savurarea unor alimente sănătoase, care să îi energizeze trupul şi mintea.  

Nu trebuie neglijat marele adevăr conform căruia sursa primară de energie o constituie 

hrana. Deşi nivelul de cultură sanitară al populaţiei a crescut în ultimele decenii, există încă multe 

persoane care fie nu cunosc regulile unei alimentaţii corecte, fie nu le aplică. 

Este ideal ca alimentele să fie selectate pornind de la ideea că organismul uman are nevoie 

de reprezentanţi din fiecare grup de bază: proteine, lactate, fructe şi legume, cereale, grăsimi şi 

dulciuri şi că între acestea trebuie realizat un echilibru. Atenţia cade atât asupra a ceea ce mâncăm, 

cât şi asupra a ceea ce îndepărtăm din regim. 

  Astfel, se ajunge la conceptul de alimentaţia raţională. Acesta desemnează un aport alimentar 

optim din punct de vedere cantitativ şi calitativ care asigură menţinerea vieţii şi calităţii acesteia, 

asigură creşterea şi dezvoltarea şi contribuie la recuperarea sănătăţii în caz de boală (alimentaţia 

dietetică). 

Necesarul caloric optim este aportul energetic alimentar care asigură balanţa energetică 

ideală, necesară pentru: menţinerea greutăţii şi compoziţiei corporale normale, pentru păstrarea pe 

termen lung a stării de sănătate, pentru desfăşurarea activităţii fizice şi intelectuale şi în parcurgerea 

unor perioade fiziologice (creştere, sarcină, lactaţie). 

Principiile alimentare sunt reprezentate de: glucide, lipide, proteine, vitamine, săruri 

minerale şi apă. Cantităţile optime ale principiilor alimentare sunt acele cantităţi care implică un risc 

redus de apariţie a unor boli cronice şi care sunt suficiente pentru activitatea fizică prestată şi pentru 

o balanţă energetică adecvată. 
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Recomandările privind necesarul principiilor nutritive sunt conţinute în ghidurile de 

alimentaţie elaborate de specialişti. În general acestea se referă la: controlul greutăţii corporale, 

sublinierea importanţei activităţii fizice, limitarea aportului de grăsimi la 25-30% din totalul 

caloriilor, reducerea proporţiei de zahăr rafinat, creşterea cantităţii de produse din cereale integrale, 

limitarea consumului de colesterol la 300 mg/zi, consum zilnic de lactate degresate, ingestie 

moderată de proteine, excluderea alcoolului. 

Omul nu poate beneficia de o viaţă sănătoasă fără să îşi însuşească un mod sănătos 

de alimentaţie. Pentru organism, cele mai propice alimente sunt cele simple şi naturale. 

Alimentele neprelucrate de origine vegetală trebuie să ocupe un loc important, atât în cadrul 

alimentaţiei persoanelor sănătoase, cât şi al celor bolnave. Doar aceste produse conţin materiale de 

balast (fibre) şi substanţe antioxidante, principii care ajută organismul să facă faţă stresului psihic şi 

al celui oxidativ, prevenind sau chiar vindecând o serie de afecţiuni.  

Este foarte important, pe de altă parte, să se acopere cerinţele organismului în toţi 

aminoacizii esenţiali, substanţe din care se formează toate proteinele din corpul nostru. În condiţiile 

stresului psihologic şi al celui climatic, specific lumii moderne, dar şi condiţiilor meteorologice de la 

noi (organismul omului, pe lângă schimbările bruşte intervenite de la o zi la alta, trebuie să suporte, 

în 6 luni, diferenţe de temperatură mai mari de 50 grade, ceea ce însemnă un stres enorm), alcătuirea 

unei diete pur vegetariene, care să aducă toţi aceşti aminoacizi indispensabili în limite optime, este 

aproape imposibilă. De aceea este nevoie să se recurgă şi la sursele de alimente cu proteine 

complete, dintre care, cele mai sănătoase sunt peştii, ouăle şi lactatele, dacă sunt proaspete şi 

prelucrate cât mai simplu.  

Deoarece, după cum se poate observa în clasificarea alimentelor, niciun aliment, fie el şi 

natural, nu este complet, raţiile alimentare trebuie alcătuite variat, dar în mod chibzuit. 

Alimentele supuse unor procese tehnologice intense îşi pierd nutrienţii cei mai importanţi. 

Tehnologiile industriale de rafinare a hranei aduc deservicii sănătăţii omului, mai ales prin faptul 

că  produsele rezultate devin foarte concentrate. Organismul nostru nu este adaptat pentru a prelucra 

corespunzător alimentele hiperconcentrate. Substanţele care se concentrează peste măsură într-un 

aliment, dacă au şi un conţinut ridicat de calorii vor fi considerate de către organism,  materiale de 

necesitate ulterioară şi, în consecinţă, vor fi depozitate sub formă de grăsime.  

În acelaşi timp, cu cât un aliment se "aglomerează" mai mult în componentele sale 

principale, cu atât sărăceşte mai mult în alte principii, de multe ori, tocmai în acelea cu adevărat 

importante pentru organism. Dintre produsele alimentare concentrate, cele mai nesănătoase sunt: 

zahărul alb (rafinat), făina albă, uleiurile rafinate. Acestea, precum şi produsele derivate din ele, 
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http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie.html
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http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteAntioxidante_sn.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_terapeuticStres.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_terapeuticStres_oxidativ.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteAminoacizi.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteAminoacizi.html
http://www.bioterapi.ro/compusi_bio/index_compusi_bio_proteine.html
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http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_clasificarea_alimentelor_alimente_cu_proteine_complete_carnea_icrele.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_clasificarea_alimentelor_alimente_cu_proteine_complete_oul_de_gaina.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_clasificarea_alimentelor_alimente_cu_proteine_complete_laptele_derivatele.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_clasificarea_alimentelor.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_nutrientii_din_alimente.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_nutrientii_din_alimente_caloria_si_kilocaloria.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_clasificarea_alimentelor_alimente_lipsite_de_proteine_uleiuri_grasimi.html


 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

236 

 

trebuie consumate cu mare prudenţă, mai ales de către persoanele care nu depun un efort fizic 

susţinut sau de către cei cu probleme de sănătate.  

Tehnologiile alimentare cresc productivitatea şi stabilitatea produsului, dar această         

“siguranţă” poate să fie periculoasă (vezi margarina care, deşi provine din produse vegetale, e 

nocivă). O altă problemă legată de procesarea tehnologică a hranei este prezenţa, uneori masivă, în 

produse a unor substanţe străine alimentului, compuşi binecunoscuţi sub denumirea de aditivi 

alimentari (E-uri). Hrana conservată, congelată sau cea excesiv de gătită, poate fi, în cel mai fericit 

caz, neutră pentru om, oferind, eventual satisfacţie doar papilelor gustative.  

Nu este obligatoriu să se recurgă la o dietă strict vegetariană şi nici la una alcătuită exclusiv 

din crudităţi, căci de-a lungul istoriei locurilor în care ne-am născut, acest mod de hrănire nu a fost 

încetăţenit, iar, pe de altă parte, şi acest mod de hrănire prezintă neajunsurile ei. Însă, o alimentaţie 

lipsită de orice naturaleţe, care de altfel şi-a dovedit pe deplin nocivitatea, ar trebui exclusă din 

meniul oamenilor care urmăresc să fie şi să rămână sănătoşi.  

Considerăm că regulile unei hrăniri sănătoase trebuie să urmărească un comportament 

alimentar chibzuit, simplu şi cât mai natural. 

Unul dintre factorii principali ai unei alimentaţii echilibrate şi corecte este crearea condiţiilor 

potrivite pentru ca alimentele consumate să fie bine digerate, apoi perfect asimilate. Consumarea 

alimentelor cere atenţie. Masa este un moment important al zilei şi de eficienţa ei depind sănătatea şi 

randamentul activităţilor noastre. Trebuie ştiut că toate procesele fiziologice sunt conduse de 

sistemul nervos. De aceea atitudinea corectă faţă de masă şi de atmosfera care domneşte în timpul ei 

au o influenţă puternică asupra procesului de digestie şi de asimilare a hranei. Orice activitate străină 

mesei frânează pofta de mâncare. Emoţiile puternice, oboseala, necazurile, certurile sunt duşmani ai 

unei bune digestii.  

Pofta de mâncare depinde şi de atmosfera în care se ia masa. Se cunoaşte faptul că pentru 

stimularea poftei de mâncare este important nu numai felul cum se pregăteşte mâncarea, ci şi unde şi 

cum se serveşte. Hrana trebuie consumată cu atentie şi plăcere. Prezenţa familiei la o anumită oră 

din zi, o faţă de masă curată, câteva flori, clinchetul tacâmurilor şi al farfuriilor excită pofta de 

mâncare. Masa are nevoie de o anumită ambianţă linistită, plăcută, caldă. Ea trebuie să fie un 

moment de destindere. 

  În procesul digestiei mestecarea hranei este un act mai important decât se crede. La mulţi 

oameni, mai ales la cei foarte grăbiţi, mestecarea se face în ritm repezit şi bucăţi întregi de mâncare, 

abia înmuiate în salivă, trec în esofag şi ajung în stomac. Astfel alimentele rămân timp mai 

îndelungat în stomac, se digeră greu şi se asimilează rău. Dar importanţa mestecatului nu se 

http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_compozitia_alimentelor_aditivi_alimentari.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_compozitia_alimentelor_aditivi_alimentari.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_alimentarE_uri.html
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_diete.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_comportamentul_alimentar.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_comportamentul_alimentar.html
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limitează numai la mărunţirea hranei. Procesul de mestecare stimulează secreţia sucurilor digestive 

(gastrice) şi mişcările peristaltice ale stomacului şi intestinului, care are un rol deosebit de însemnat 

în digerarea alimentelor. Pentru o bună mestecare este nevoie de o dantură bine îngrijită. 

  O altă abatere este nerespectarea orelor de servire. Mulţi oameni nici nu se gândesc ce 

importanţă are ora fixă pentru masă. Organismul se obisnuieşte repede cu luarea meselor la orele 

fixate dinainte. În aceste cazuri, la orele de masă, secreţia sucurilor gastrice începe cu mult înainte. 

Digestia şi asimilarea hranei se fac în condiţii optime, organismul se dezvoltă normal la copii, iar 

celor maturi le asigură sănătate şi putere de muncă. 

Un corp sănătos şi o greutate satisfăcătoare presupun schimbarea obiceiurilor alimentare pe 

viaţă, nu doar pentru o zi. Prin urmare, aceasta trebuie să includă alimentele care vă plac şi pe care 

vi le puteţi permite. Indiferent de tipul de alimente care vă plac sau pe care le puteţi procura uşor, 

încercaţi să le consumaţi cu măsură. 
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Viorel Şerban, Romulus Timar – Vandemecum de medicină internă, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara, 2010 

 

            IMPORTANŢA FRUCTELOR PENTRU SĂNĂTATE 

 

 
Prof. Rusu Cristina  

Colegiul Tehnic „Infoel” Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud 

 

 

 Fructele sunt alimente deosebit de importante pentru sănătatea noastră. Sărace în calorii şi 

bogate în apă, fibre, vitamine şi minerale, fructele menţin starea de bine a organismului şi previn 

apariţia a numeroase boli. De asemenea, fructele stimulează memoria, împiedică formarea 

colesterolului şi a hipertensiunii arteriale, previn apariţia unor forme de cancer, reduc efectele 

îmbătrânirii şi pot prelungi durata medie de viaţă. 

 Este recomandabil să consumăm fructe de culori diferite pentru o mări beneficiile acestora 

asupra sănătăţii, unii nutriţionişti punând mare preţ pe culoarea fructelor când vine vorba de 

sănătate. Astfel, fructele albe sunt indicate pentru vitalitate, cele galbene şi de culoare portocalie 

pentru o inimă sănătoasă, în timp ce fructele de culoare roşie îmbunătăţesc memoria şi influenţează 

http://bit.ly/1wtf1Zw
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benefic tractul urinar. La rândul lor, fructele de culoare albastră sau roşu închis ajută memoria şi 

previn îmbătrânirea, iar cele de culoare verde întăresc oasele şi dinţii.  

 Unul dintre cele mai cunoscute şi cele mai benefice fructe este mărul, fructul oprit din Biblie, 

pe care primii pământeni, Adam şi Eva nu s-au putut abţine şi au muşcat din el. În Imperiul Roman 

mărul era considerat fructul abundenţei, cultura acestuia ocupând suprafeţe însemnate. Alexandru 

cel Mare a ajuns cu armatele sale în Persia şi India unde a dat peste mai multe soiuri de mere. În 

Evul Mediu, mărul era apreciat ca aliment, medicament şi produs cosmetic.  

 În trecut, se credea, că într-un măr tăiat în două, alveolele cu seminţe se aseamănă cu o stea 

în cinci colţuri (pentagramă) ce simbolizează perfecţiunea. Să ne amintim şi că legea gravitaţiei a 

fost descoperită datorită mărului care i-a căzut lui Newton în cap!  

 Mărul întăreşte imunitatea, ajută la refacerea organismului după convalescenţă şi ţine 

infecţiile la distanţă. Cele mai bune sub acest aspect sunt merele roşii ce conţin quercentină, un 

antioxidant ce fortifică sistemul nervos mai ales în situaţii de stres. Fiind bogate în vitamine şi 

minerale, inclusiv în vitamina C, merele previn îmbătrânirea pielii şi a structurii ţesuturilor ce conţin 

colagen (muşchi, tendoane, oase etc). 

      De asemenea, prin conţinutul în grăsimi omega 3 şi 6, glucide şi vitamine, merele menţin 

sănătatea creierului, previn boala Alzheimer, fiind în acelaşi timp o sursă bună de energie pentru 

creier. În măr se află un antioxidant numit pectină ce scade colesterolul şi previne riscul apariţiei 

bolilor cardiovasculare. Fibrele conţinute de măr reduc de asemenea colesterolul şi previn apariţia 

unor boli cancerigene, iar potasiul ajută la reglarea tensiunii arteriale. Oţetul de mere înlătură 

anemia, ajută în curele de slăbire, combate migrenele şi înlătură indigestia. Majoritatea vitaminelor 

se găsesc în coaja mărului, ca urmare este indicat să consumăm merele cu coajă. 

    Pentru a promova alimentaţia sănătoasă şi spiritul de voluntariat în rândul elevilor de la 

Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa, în fiecare an, în şcoala noastră se desfăşoară proiectul ,,Săptămâna 

legumelor şi fructelor donate", aflat în calendarul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară.  

 

Aspecte din timpul “Săptămânii legumelor şi fructelor donate la Infoel 2014” 
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   În acest an şcolar, în cadrul acestui proiect, elevii şcolii au adunat nu doar fructe şi legume 

proaspete, ci şi conserve din legume şi fructe. Apoi, în timpul orelor de dirigenţie, două dintre 

clasele liceului au decorat frumos borcanele şi au organizat o mică expoziţie în cantina şcolii.   

                               Săptămâna legumelor şi fructelor donate la Infoel Bistriţa, 2014 

 

 Ulterior, fructele, legumele şi borcanele decorate au fost donate copiilor aflaţi în grija 

Mănăstirii Piatra Coşnei din judeţul Suceava. Este al patrulea an consecutiv în care elevii de la 

Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa învaţă ce este alimentaţia sănătoasă şi dăruiesc din inimă alimente 

sănătoase copiilor care trăiesc la mănăstirea mai sus amintită. 
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CUNOAȘTEM ISTORIA VOPSIRII PĂRULUI CU HENNA? 

 

    Dr. ing. Savin Irina Isabella 

    Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași, jud. Iași 

 

Părul este pentru femei, cât și pentru bărbați și copii, o preocupare majoră, din cele mai vechi 

timpuri, fiind influențată și de modă. El reflectă starea de sănătate a persoanei respective și de igienă 

personală. 

S-a observat că în istorie, culoarea părului, a avut o influență 

socială și cultural-artistică. Acum la modă este ca părul să fie vopsit cu 

produse naturale,  fiind mai puțin nocive. 

 În continuare, prezint o scurtă istorie a celui mai cunoscut 

produs natural pentru vopsirea părului, HENNA.  

O rețetă de înfrumusețare naturală a părului folosită încă de pe 

vremea Cleopatrei o reprezintă Henna, o plantă ce crește în țări precum India, Egipt sau Sudan.  

Cunoscută pentru proprietățile sale antibacteriene și antifungice, Henna era folosită în tratarea 

eczemelor capilare, dar și pentru regenerarea sau vopsirea părului.  

Proprietățile plantei de Henna diferă și ele nu numai de la o țară la alta, dar și de la zonă la 

alta. Diferențele de proprietăți ale plantei de Henna depind în general de calitatea solului sau de 

variațiile de temperatură, chiar dacă este cultivată în pământul aceleiași țări. 

O istorie a Hennei antice 

În trecut locuitoarele Egiptului apelau la utilizarea Hennei pentru a-și vopsi atât parul, cât și 

degetele de la mâini sau de la picioare. Bărbații din antichitate utilizau și ei această plantă, dar 

pentru a colora coamele cailor sau pentru a-și vopsi bărbile.  

http://4.bp.blogspot.com/-r08Hhfm_9Ys/Tv4GBDI4kWI/AAAAAAAAHIM/PCN5c1DJng4/s1600/pasta-de-henna.jpg
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În timpuri de demult, această metodă era respinsă și blamată de către alte popoare, 

protestând violent împotriva folosirii ei. S-au creat multe idei preconcepute legate de folosirea 

vopselei naturale, de Henna, astfel încât aceasta a început să fie întrebuințată de femeile europene 

abia la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.  

În Orientul Mijlociu, în Africa de Nord sau în India vopsirea părului, a unghiilor, a palmelor 

sau a tălpilor reprezintă o tradiție veche de mii de ani, ce vorbește despre eterna dorință de 

frumusețe a femeilor. Femeile din aceste părți ale globului credeau cu tărie în proprietățile 

vindecătoare și regeneratoare ale plantei. De asemenea, planta mai era considerată a fi un leac 

extrem de eficient împotriva leprei, a variolei sau a icterului. Pentru a avea o piele mătăsoasă și 

catifelată, egiptenii pregăteau din florile plantei un ulei parfumat cu care își ungeau ulterior trupul. 

Nuanțele obținute și avantajele colorării părului cu Henna 

Henna este un produs vegetal natural care se obține din frunzele de Henna prin măcinarea 

acestora, acidul hennotanic din frunze având proprietăți asemănătoare substanței de tanin.  

Culoarea părului care se obține depinde și ea de mai mulți factori: de culoarea naturală a 

părului, de proprietățile apei care se adaugă (temperatura și aciditatea acesteia), de timpul în care 

vopseaua este lăsată să acționeze. Se știe că nuanța vopselei devine mai intensă nu imediat după 

vopsire, ci la un interval de câteva zile. De regulă, prin vopsirea cu Henna se obțin nuanțe de blond, 

blond - arămiu sau nuanțe de maro-roșcat, în funcție de culoarea naturală a părului. Ca atare, un păr 

deschis la culoare, alb sau blond foarte deschis, va obține prin vopsirea cu Henna, un aspect de 

arămiu. O nuanță de negru poate fi obținută doar pe un păr șaten, nevopsit. Roșul prinde de regulă 

pe orice tip de păr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, în funcție de preferințe se pot diversifica și nuanțele, adăugându-se în produsul 

de vopsire final mușețel, cafea măcinată, ulei de măsline sau tinctură de gențiana. 
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Avantajele vopsirii cu Henna (preparată natural, nu 

produsele chimice obținute doar pe bază de extracte din această 

plantă) sunt multiple:  

Prin vopsirea repetată cu Henna, culoarea părului va 

deveni mai strălucitoare și mai vie prin fiecare aplicare, 

păstrându-se în același timp aspectul natural al părului.  

Culoarea obținută prin vopsirea cu Henna ține mai mult decât cea rezultată prin vopsirea cu 

produse chimice. 

În plus, Henna nu deteriorează părul în timp, culoarea durând minim o lună de zile de la 

aplicare. Nu se cunosc efecte secundare ale Hennei, putând fi folosită de către femeile de toate 

vârstele, inclusiv de femeile însărcinate.  

Mai trebuie să știm că obținerea nuanței de păr dorit depinde în mare parte de textura firului 

de păr, unele tipuri de păr absorbind mai greu culoarea decât altele. Este foarte posibil, ca pe unele 

tipuri de păr, nuanța obținută să nu aibă rezultatul scontat, la final, culoarea depinde într-o oarecare 

măsură și de felul în care reacționează firul de păr la tratamentul cu Henna.  

Și câteva curiozități 

Deși relativ scurtă, istoria vopsirii părului ne oferă o idee despre cum erau folosite și privite 

culorile în interacțiunile sociale. Spre exemplu, grecii asociau părul roșu cu ghinionul, 

considerându-l un semn al barbarismului. În lumea creștină, copiii cu păr blond, auriu erau priviți cu 

adorație și venerație, în special în țările în care această culoare nu era una obișnuită. În perioada 

Evului Mediu, pictorii îl portretizau pe Iuda cu părul roșu. Totuși, în Anglia, de pildă, părul roșcat al 

Reginei Elisabeta I a schimbat percepția asupra acestei culori, modificând totodată și ideea de 

frumusețe. Venus a lui Botticeli a ajutat și ea la revenirea în preferințe a acestei culori unice.  

Concluzii 

  Odată cu secolul XX, explozia cinematografiei și a comunicării media a avut un efect global 

asupra modei, a tunsorilor și în special a culorilor aflate în trend. Blondele sunt privite drept 

nebunaticele ce adoră distracția, roșcatele sunt considerate pasionale și înflăcărate, iar brunetele, reci 

și sofisticate. 
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BUCĂTĂRIA ROMÂNEASCĂ 

 

Dr. ing. prof. Sergentu Delia 

Şcoala Gimnazială Drăgăneşti de Vede, jud. Teleorman 

 

Bucătăria românească este denumirea pe care o poartă rezultatul sintetizării, în timp, a 

gusturilor şi obiceiurilor gastronomice specifice poporului român. Ea este diversă, cuprinde 

nenumărate obiceiuri şi tradiţii culinare, mâncăruri specifice, împreună cu obiceiuri provenite prin 

intersectarea culturii gastronomice cu tradiţii ale altor popoare, cu care poporul român a intrat în 

contact de-a lungul istoriei. Bucătăria românească cuprinde atât bucate de zi cu zi, cât şi preparate 

speciale de sărbătoare, poporul român fiind creştin încă de la începuturile formării sale. 

  Bucătăria românească cuprinde numeroase bucate de praznic rânduite în funcţie de 

anotimpul şi sărbătoarea pomenită. Bucatele româneşti sunt alcătuite atât din legume, cereale, uleiuri 

vegetale, lapte, produse lactate, cât şi din carne şi subproduse din carne. Un loc aparte în Bucătăria 

românească îl au dulciurile, plăcintele, dulceţurile. 

Ocupaţiile de bază ale locuitorilor României au fost, încă din cele mai vechi timpuri, 

agricultura, creşterea animalelor şi vânătoarea. Relieful României fiind bogat, reprezentat atât de 

zone de luncă, câmpie, de zone deluroase şi intracolinare, precum şi de numeroase înălţimi montane, 

dezvoltarea culturilor agricole şi pomicultura au oferit posibilitatea dezvoltării unei bogate tradiţii 

culinare, bazate pe prelucrarea cerealelor, legumelor şi fructelor. Bogăţia fâneţelor răspândite pe 

coamele dealurilor şi poalele munţilor a oferit posibilităţi mari de creştere a animalelor. Astfel 

bucătăria românească se bucură de o gamă variată de produse de carne, lapte, lactate, produse din 

lapte, specifice prin gustul, aromele folosite, precum şi prin tehnicile de elaborare. Bogăţia vânatului 

răspândit în pădurile româneşti a adus după sine ştiinţa preparării vânatului în diverse mâncăruri şi 

preparate. 

Prin intersectarea culturilor, Bucătăria românească a fost influenţată de bucătăria balcanică, 

de germană, sârbească, italiană, turcă, şi maghiară, dar nu numai, ştiut fiind faptul că diversitatea 

gusturilor şi rafinamentul preparatelor din toate ţările lumii sunt apreciate de marii cunoscători ai 

tradiţiilor popoarelor. 

Prin formarea sa daco-romană, cultura gastronomică a poporului român a moştenit 

numeroase obiceiuri culinare: de la romani vine plăcinta, cuvânt care a păstrat sensul iniţial al 
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termenului latin placenta, turcii au adus ciorba de perişoare, grecii musaca, de la bulgari există o 

largă varietate de mâncăruri cu legume, cum ar fi zacusca, iar şniţelul vine de la austrieci. 

Unul dintre felurile de mâncare tipic româneşti este mămăliga. Aceasta este o fiertură de 

făină de porumb, cu sare şi uneori poate avea adaosuri ca zer, unt, brânză în funcţie de preparatul 

final obţinut. Ea era folosită foarte des în alimentaţia ţăranilor agricultori şi a crescătorilor de 

animale şi înlocuia pâinea care, în perioada istorică pre-industrială, era obţinută în gospodărie prin 

prelucrarea manuală. Foarte des în bucătăria românească se foloseşte carnea de porc, dar se consumă 

şi carnea de vită, pui, oaie sau miel, precum şi carne de vânat. 

Praznicele rânduite de Biserică au adus un aport deosebit în cultura gastronomică 

românească, aducând o gamă foarte bogată de bucate de sărbătoare. Specifice praznicelor sunt 

mâncăruri precum cârnaţii, caltaboşii, piftia, cozonacul, sarmalele. Mesele principale sunt micul 

dejun, prânzul şi cina. 

Micul dejun poate fi alcătuit din produse lactate: lapte, brânză, iaurturi, brânzeturi proaspete 

sau fermentate, cereale sau pâine; produse din carne: salam, şuncă, slănină; ouă preparate fierte, 

omletă, ochiuri sau în diverse combinaţii cu legume şi carne, fructe proaspete sau preparate sub 

formă de gemuri sau dulceţuri. Pentru persoanele care lucrează până târziu după ora 17 micul dejun 

este necesar să fie mai consistent, renunţându-se deseori la masa de prânz care se poate înlocui cu o 

gustare. 

Prânzul obişnuit este alcătuit din trei feluri de mâncare: ciorbă sau supă, din carne şi legume, 

sau numai din legume, mai ales pentru zilele de post, sau salate de legume, carne; felul doi mâncare 

alcătuită din legume sau legume şi carne în diferite moduri de preparare, soteuri, mâncăruri, fripturi, 

etc.; felul trei, desertul, alcătuit din prăjituri, plăcinte, fructe, tarte sau preparate din aluaturi şi 

fructe. Pentru zilele de sărbătoare, duminica sau praznicele creştine, se adaugă la masa de prânz 

aperitive cum ar fi salate de legume sau carne însoţite de diverse sosuri, mezeluri, pateuri de carne, 

brânzeturi sau preparate cu brânză, plăcinte, merdenele, pateuri, şi se adaugă un desert mai bogat, 

cum ar fi cozonaci, prăjituri, torturi, brânzeturi cu fructe.  

Pentru copii în perioada de creştere (1-10 ani), adolescenţi (14-17 ani) şi persoanele în vârstă 

(60-100 plus) conţinutul meselor de peste zi se suplimentează cu o gustare la ora 10 dimineaţa, 

constând dintr-un pahar cu lapte, un iaurt mic, un pahar de suc de fructe, un fruct sau o felie de pâine 

cu carne sau brânză, şi se adaugă încă o gustare la ora 17 alcătuită dintr-un ceai sau un pahar cu 

lapte, 1-2 felii de pâine cu unt, gem, cu preparate uşoare din aluaturi, lapte, carne sau fructe. Pentru 

creştinii care respectă posturile rânduite de religia organizată, o atenţie deosebită trebuie acordată 

aportului zilnic de calorii şi vitamine, raportat la munca prestată şi atenţie deosebită pentru a înainta 
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în răbdare şi înfrânare, însoţiţi de sfaturile medicului. Bucătăria românească oferă o gamă bogată şi 

variată de mâncăruri şi produse de post. 

Tematica referatului constituie material suport pentru orele de Educație tehnologică, clasa a 

V-a, Modulul “Produse alimentare de origine vegetală și animală”. 
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INFLUENŢA ŞCOLII ASUPRA STILULUI DE VIAŢĂ AL ELEVILOR 

 

Prof. Șargu Rodica 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

Educaţia nu este o activitate izolată, o sarcină pentru părinţi şi profesori, ea face parte 

integrantă din sistemul societăţii în care trăim şi reprezintă o acţiune formativă a mai multor actori, 

în vederea modelarii unui om în devenire care să fie capabil să facă faţă problemelor vieţii. Despre 

locul, rolul şi ponderea fiecăruia dintre aceşti „agenţi” în desăvârşirea unei personalităţi se poartă 

discuţii permanente. În acest sens, este necesar ca profesorii, părinţii şi celelalte categorii de 

educatori să cunoască şi să reflecteze asupra unor probleme majore ale societăţii contemporane. 

Pregătim tineretul pentru o anumită viaţă şi el trebuie să înveţe, în familie şi în şcoală, să gândească 

contemporan, în cadrul unui anumit sistem de valori, care-i va putea înlesni afirmarea deplină. 

Părinţii şi profesorii sunt capabili să construiască parteneriate viabile sprijinindu-se unii pe 

alţii în îndeplinirea rolurilor cerute, angajându-se în activităţi comune, finalizând activităţile de 

îmbunătăţire la nivel de şcoală şi clasă, participând împreună la diverse activităţi de luare a 

deciziilor. Dacă aceste parteneriate sunt înţelese ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a 

clasei de elevi şi nu doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de relaţii publice, 

ele vor avea şi eficacitatea dorită. Toţi factorii implicaţi trebuie să îşi împartă responsabilităţile ce 

vizează copiii. Dar simpla „repartizare” a acestora nu „produce” elevi de succes, ci activităţile în 
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parteneriat, care includ profesori, părinţi şi elevi sunt cele care angajează, ghidează, energizează şi 

motivează elevii, aşa încât ei obţin singuri succesul. 

E bine ca părintele să aibă încredere în şcoală, dar pentru ca educaţia copilului să se ridice la 

nivelul aşteptat, el trebuie să se implice, să colaboreze cu personalul didactic, pentru ca metodele şi 

obiectivele propuse să fie convergente, pentru a crea o punte între familie şi sistemul de învăţământ. 

Rolurile de bază ce revin părinţilor se referă la dezvoltarea familială: creşterea copilului, învăţarea, 

modelarea personalităţii. Rolurile profesorilor, esenţiale în susţinerea parteneriatului, includ pe cele 

de sprijin, educare şi îndrumare. Ei sunt formatori şi facilitatori ai dezvoltării armonioase a  

copilului şi adolescentului, a stării lui de bine şi a unei calităţi superioare a vieţii.   

Printre multe alte accepțiuni, stilul de viață reprezintă o strategie de viață pentru care 

individul optează și care se reflectă în toate manifestările sale particulare. Această strategie are la 

bază un set de valori, credințe, imagini și reprezentări personale despre lume și viață, în virtutea 

cărora el alege, se comportă, acţionează, face opțiuni care îl pot conduce la reușită sau la eșec.  

Oferta educaţională actuală se orientează tot mai mult către metode specifice care să îi ajute 

pe elevi să formuleze puncte de vedere, să ia decizii argumentate, să înveţe cum să proiecteze, 

pentru ca să-și aleagă cariera, să devină părinţi buni, să ducă o viaţă sănătoasă etc. Curriculum-ul 

şcolar – predominent sub formă opțională la acest moment, vine în întâmpinarea nevoilor  

fundamentale  de  educaţie  ale  copiilor, având printre obiective:  

 promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului  

 dezvoltarea personală a elevului (autocunoaştere, construirea unei imagini pozitive despre 

sine, comunicare şi relaţionare interpersonală, controlul stresului)  

 prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate, prevenirea atitudinii 

negative faţă de sine şi viaţă, prevenirea conflictelor interpersonale, a dezadaptării sociale şi a 

situaţiilor de criză. 

Școlii îi revine dificila misiune de a consilia nu doar elevul, ci și familia acestuia pentru a putea 

să evite eventuale influenţe nefavorabile ale mediului în care trăieşte. Stilurile parentale variate: 

indulgent, autoritar, indiferent, protector, democratic prezintă fiecare avantaje şi dezavantaje din 

punct de vedere al relaționării cu copilul. Dirigintele/învățătorul poate organiza o şedinţă de 

consiliere a părinților, prezentându-le caracteristicile şi modul de manifestare a fiecărui stil. De 

asemenea, pe parcursul școlarității, el trebuie să obţină informaţii despre comportamentul în familie 

al elevului, să solicite implicarea părinților în desfăşurarea activităţilor extraşcolare, să ofere un bun 

exemplu personal, devenind astfel iniţiator al schimbării comportamentului. 
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În activitatea cu elevii, discuţiile dirijate, chestionarele de autocunoaştere sunt tehnici de lucru 

care favorizează cunoaşterea şi întelegerea diferenţelor dintre elevi, nu doar de către 

diriginte/profesor, ci chiar de cei care răspund. Scopul acestor întrebări este să-i ajute pe ei înşişi să 

îşi clarifice aspecte din viaţa lor (relaţiile din familie, nevoile şi dorinţele lor, modul de petrecere a 

timpului liber, prieteni), pot oferi informaţii despre modul în care se percep pe ei înşişi, cum 

reacţionează la mediul în care învaţă şi cum valorizează propriul univers. Asemenea instrumente îi 

pot ajuta să înțeleagă faptul că, fiind mai optimişti şi abordând raţional problemele cu care se 

confruntă  zi de zi, își cresc şansele de a le depăşi mai uşor sau de a nu se mai confrunta cu ele. 

Factori care favorizează comunicarea profesorului cu părinţii şi elevii: 

 transmiterea informaţiilor de către învăţător/diriginte într-o formă accesibilă părinţilor; 

 alegerea unei teme de discuţie interesante, care să incite curiozitatea părinţilor; 

 mediul ambiant de discuţie  să fie plăcut; 

 capacitatea învăţătorului/dirigintelui de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte 

problemele; 

 discutarea individuală cu părinții vizați a subiectelor care privesc elevii problem;  

 rezolvarea problemelor elevilor, implicarea în găsirea unor soluţii; 

 sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului.  

Factori care blochează comunicarea: 

 utilizarea unui limbaj neaccesibil părinţilor; 

 evidenţierea doar a aspectelor negative ale comportamentului elevului; 

 alegerea de teme neadecvate grupului de părinți; 

 judecarea, ridicularizarea, moralizarea părinţilor; 

 transmiterea unui volum mare de informaţii; 

 oferirea sfatului necerut. 

Nevoile sau dificultățile identificate au nevoie de susținere și clarificări, iar dacă sunt mult mai 

complexe, este chiar nevoie de sprijinul specialiștilor. Prin activități formale sau nonformale îi 

putem ajuta pe elevi să-și dezvolte acele abilități care sunt utile unei persoane în viața de fiecare zi. 

De exemplu, un rol foarte important în reducerea stresului îl dețin dezvoltarea abilităților de 

management al timpului și comunicarea asertivă. Aceasta presupune abilitatea de a exprima emoțiile 

și convingerile personale fără a afecta și ataca drepturile celorlalți.  

Dezvoltarea insuficientă a abilităților sociale constituie un important factor de risc în 

manifestarea violenței domestice sau a altor forme de abuz. Negocierea, exprimarea asertivă a 
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emoțiilor negative, rezolvarea problemelor sunt abilități sociale care previn relațiile de tip abuziv și 

disfuncțional, reduc numărul cazurilor de violență. 
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13 OBICEIURI SĂNĂTOASE 

 

  Prof.  Şerban Vasilica 

  Liceul Tehnologic “Ion  Bănescu“ Mangalia, jud. Constanţa 

 

Obicei-deprindere câştigată de cineva prin repetarea deasă şi îndelungată a aceleiaşi acţiuni. 

13- număr cu ghinion!!! sau… 

Există 13 căi de a avea o viaţă sănătoasă şi fericită. Sigur, multe lucruri se pot spune, dar în 

cazul de faţă 13 nu este un număr cu ghinion. În loc să aducă nefericire, totuşi, cele 13 obiceiuri de 

mai jos promit o viaţă viguroasă şi vivace. Nu există desigur garanţii, dar multe dintre ele au fost 

publicate în reviste ştiintifice. Ignorarea lor poate avea repercusiuni asupra sănătăţii fizice şi psihice 

a persoanei. 

Obiceiul sănătos numărul 1: micul dejun în fiecare zi! 

Persoanele care mănâncă micul dejun în fiecare zi sunt campionii sănătăţii. Studiile arată că 

aceste persoane au tendinţa de a absorbi mai multe vitamine şi minerale şi mai puţine grăsimi şi 

colesterol. Rezultatul este deseori un corp mai suplu, colesterol mai scăzut şi mai puţine riscuri de 

supraalimentare. Pentru a obţine maximum de beneficii de pe urma micului dejun, se recomandă să 

se consume carbohidraţi, proteine şi mici cantităţi de grăsimi. Întrucât un singur aliment nu poate 

oferi toate elementele nutriţionale necesare, consumarea unei varietăţi de alimente este esenţială 

http://www.sfatulmedicului.ro/Diete-de-slabit/pierderea-in-greutate-importanta-servirii-micului-dejun_1483
http://www.sfatulmedicului.ro/Vitamine-si-minerale/vitaminele_1527
http://www.sfatulmedicului.ro/Vitamine-si-minerale/vitamine-si-minetrale-esentiale-pentru-o-piele-frumoasa_4907
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/atentie-la-grasimile-hidrogenate_5424
http://www.sfatulmedicului.ro/Colesterolul-si-trigliceridele/hipercolesterolemia-valoarea-colesterolului-crescuta_916
http://www.sfatulmedicului.ro/Diete-de-slabit/diete-pentru-slabit-sarace-in-carbohidrati_1472
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/proteinele-mit-si-realitate_1495
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pentru o sănătate bună. Chiar şi cu aceste argumente ştiinţifice, mulţi oameni afirmă că nu pot 

mânca dimineaţa.  Spun că nu au suficient timp pentru asta şi că nu simt foame. O soluţie ar fi ca 

aceste persoane să ia cu ele la serviciu micul dejun şi să-l consume în prima oră, moment în care 

sigur le este foame şi pot găsi timp.  

Obiceiul sănătos numărul 2: consumul de peşte!  

Asociaţiile ştiinţifice de nutriţie recomandă consumul a două porţii de peşte pe săptămână. În 

afară că este o sursă bună de proteine şi conţine o cantitate relativ mică de grăsimi saturate, 

periculoase pentru sănătate, peştele conţine acizi graşi omega-3 care au fost dovediţi că reduc riscul 

pentru afecţiuni cardiovasculare. Peştii graşi cum sunt macroul, păstrăvul, heringul, sardinele, tonul 

şi somonul conţin cantităţi importante de acizi graşi omega-3 de două tipuri: acidul eicosapentenoic 

şi decosahexenoic.  

Obiceiul sănătos numărul 3: gustările sănătoase! 

Medicii nutriţionişti recomandă cinci sau mai multe porţii de legume şi fructe pe zi sau mai 

mult, ca parte a unei diete sănătoase. Vegetalele pot face multe lucruri bune pentru sănătate,  printre 

care: reducerea riscului de apariţie a unor cancere; combaterea semnelor îmbătrânirii; îmbunătăţirea 

memoriei; promovarea sănătăţii inimii; îmbunătăţirea sistemului imunitar.   

Obiceiul sănătos numărul 4: consumul de apă şi de produse lactate! 

Apa şi laptele sunt lichide esenţiale pentru sănătate, dar pot ajuta şi la pierderea kilogramelor 

în plus. Corpul are nevoie de apă pentru a se menţine hidratat, iar cantitatea de apă necesară depinde 

de la individ la individ. Articulaţiile au nevoie de apă pentru a se menţine în mişcare, iar organele 

vitale cum ar fi inima, creierul, rinichii şi ficatul pentru a funcţiona corect. Dacă o persoană nu 

consumă suficientă apă, corpul trece intr-o stare de urgenţă, şi se agaţă de fiecare moleculă de apă pe 

care o găseşte. Aceste molecule acumulate apar sub forma greutăţii suplimentare. Această greutate 

este eliberată doar când organismul obţine suficientă apă. Calciul din produsele lactate, pe de altă 

parte, este cunoscut ca fiind important pentru oase şi dinţi puternici.  

Obiceiul sănătos numărul 5: o bună igienă dentară! 

Există medici care afirmă că o curăţare cu aţă dentară zilnică adaugă 6,4 ani vieţii unei 

persoane. Există dovezi ştiinţifice ale legăturii între o bună igienă dentară şi starea generală de 

sănătate. Gura este, până la urmă, o parte integrantă a corpului. Cercetătorii suspectează că bacteriile 

care produc placa dentară intră în circuitul sanguin. Aceste bacterii sunt într-un fel asociate cu 

inflamaţia asociată plăcilor de aterom ce blochează vasele de sânge şi determină afecţiuni cardiace.  

Obiceiul sănătos numărul 6: ceaiul! 

http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/consumul-de-peste-poate-ajuta-sanatatea-inimii_1551
http://www.sfatulmedicului.ro/Suplimente-nutritive/omega-3-si-omega-6-de-ce-sunt-importantii_1552
http://www.sfatulmedicului.ro/Afectiunile-gingiilor/influenta-bolii-parodontale-in-afectiunile-cardiovasculare_422
http://www.sfatulmedicului.ro/Diabetul-gestational/suc-de-legume-si-fructe-special-creat-pentru-diabetici_2386
http://www.sfatulmedicului.ro/Diete-de-mentinere/care-sunt-secretele-unei-diete-sanatoasei_1558
http://www.sfatulmedicului.ro/Cancer
http://www.sfatulmedicului.ro/Boala-Alzheimer-si-alte-boli-degenerative/cum-sa-scapam-de-problemele-de-memorie_361
http://www.sfatulmedicului.ro/Psihologie-si-psihoterapie/sentimentele-negative-si-efectele-asupra-sanatatii-inimii_5922
http://www.sfatulmedicului.ro/Suplimente-nutritive/suplimente-pentru-un-sistem-imunitar-puternic_1559
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/apa_2840
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/laptele-si-intoleranta-la-lactoza_2344
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/vinul-rosu-a-licoarea-draga-inimii_1261
http://www.sfatulmedicului.ro/Psihologie-si-psihoterapie/creierul-cel-mai-solicitat-organ-al-omului-contemporan_126
http://www.sfatulmedicului.ro/Ficatul-si-caile-biliare/ficatul_939
http://www.sfatulmedicului.ro/Vitamine-si-minerale/importanta-calciului-in-dieta_1519
http://www.sfatulmedicului.ro/Profilaxia-in-stomatologie/spalarea-corecta-a-dintilor-si-folosirea-corecta-a-atei-dentare_400
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Există evidenţe că ceaiul poate ajuta la îmbunătăţirea memoriei, prevenirea cariilor, a 

cancerului şi a afecţiunilor cardiace. Totuşi, studiile nu sunt concludente. Există efecte benefice ale 

ceaiului, în mod special efectul antioxidant. Ceaiul decofeinizat şi fără zahăr este mai bun pentru 

sănătate. Acesta poate fi aromatizat cu suc de fructe, fructe, scorţişoară, ghimbir şi alte condimente. 

Obiceiul sănătos numărul 7: protejarea pielii! 

Pielea începe să îmbătrânească din momentul naşterii şi cea mai bună cale de a o proteja şi 

de a o face să arate sănătoasă este a o proteja de soare. Soarele prezintă raze ultraviolete periculoase 

care determină riduri, uscăciunea pielii, şi petele de bătrâneţe. Supraexpunerea poate determina 

arsuri solare, modificări ale texturii pielii, dilatări ale vaselor sanguine şi cancer de piele. Evitarea 

soarelui, totuşi, nu este întotdeauna ideală sau practică.  

Obiceiul sănătos numărul 8: somnul suficient!  

Este important ca organismul să aibă suficient timp de odihnă, altfel persoana se poate simţi 

obosită şi ţâfnoasă. Acest lucru pare să fie de la sine înţeles, dar există studii care arată că mulţi 

adulţi suferă de tulburări de somn sau nu se odihnesc suficient noaptea pentru a putea face faţă cu 

succes activităţilor din cursul zilei. Somnul este vital pentru sănătate şi pentru starea de bine fizică şi 

psihică. Studiile arată că persoanele care nu dorm suficient sunt mai expuse la a dezvolta probleme 

psihiatrice. În plus, deprivarea de somn poate afecta în mod negativ memoria, învăţarea şi gândirea 

logică. Lipsa de somn, poate fi, de asemeni, periculoasă.  

Obiceiul sănătos numărul 9: exerciţiul fizic! 

Toată lumea ştie deja că activitatea fizică are foarte multe beneficii, lucru greu de înţeles 

atunci când oamenii nu fac mişcare fizică. Iată câteva avantaje ale activităţii fizice regulate: 

- ajută la controlul greutăţii corporale; 

- menţine sănătatea oaselor, muşchilor şi articulaţiilor; 

-reduce riscul de apariţie al unor afecţiuni cum ar fi hipertensiunea arterialaă şi diabetul; 

- promovează o stare de bine psihologic; 

- reduce riscul de deces prin afecţiuni cardiace; 

- reduce riscul de moarte prematură. 

Obiceiul sănătos numărul 10: plimbarea zilnică!  

Deja au fost menţionate beneficiile exerciţiului fizic. Acum, iată un sfat cum poate fi 

integrată activitatea fizică în viaţa de fiecare zi: plimbarea. Nu este vorba de a rezerva timp pentru 

exerciţii fizice, deşi şi acestea sunt importante, ci doar mişcarea membrelor în timpul activităţii 

zilnice: mersul în timpul conversaţiilor la telefon, spălatului pe dinţi, urmărirea unui meci. La fiecare 

20 de paşi o persoană arde o calorie. Un studiu pe 13 000 de persoane, desfăşurat de-a lungul a 8 ani 

http://www.sfatulmedicului.ro/Suplimente-nutritive/antioxidantii_1439
http://www.sfatulmedicului.ro/Abuz--dependenta--si-intoxicatii/zaharul-ca-drog_3308
http://www.sfatulmedicului.ro/Cockteiluri-dietetice/suc-de-fructe_3650
http://www.sfatulmedicului.ro/Ingrijirea-pielii/structura-pielii_1418
http://www.sfatulmedicului.ro/Nasterea/nasterea-naturala_1151
http://www.sfatulmedicului.ro/Diverse/razele-ultraviolete-artificiale-sunt-cancerigene-potrivit-organizatiei-m_4836
http://www.sfatulmedicului.ro/Procedee-dermatocosmetice/ridurile_1358
http://www.sfatulmedicului.ro/Ingrijirea-pielii/pielea-uscata_1395
http://www.sfatulmedicului.ro/Ingrijirea-pielii/arsurile-solare_3273
http://www.sfatulmedicului.ro/Cancer-de-piele/cancerul-de-piele-sau-melanomul_779
http://www.sfatulmedicului.ro/Hipertensiunea-arteriala--HTA-/legatura-dintre-tensiunea-arteriala-dieta-si-greutatea-corporala_145
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/alimente-esentiale-pentru-oase-puternice_1553
http://www.sfatulmedicului.ro/Diabet
http://www.sfatulmedicului.ro/Insuficienta-cardiaca/insuficienta-cardiaca_163
http://www.sfatulmedicului.ro/Sanatate-prin-sport/program-de-exercitii-fizice_1600
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a arătat că persoanele care merg zilnic 30 de minute au un risc semnificativ mai scăzut de moarte 

prematură comparativ cu cele care merg pe jos rar.  

Obiceiul sănătos numărul 11: realizarea unui hobby! 

Cuvântul hobby înseamnă: „urmărirea regulată a unei ocupaţii care produce în mod special 

relaxare”. De vreme ce sunt activităţi relaxante, pasiunile sunt plăcute. Unele persoane găsesc 

bucurie în a face lucru manual, altele în privitul păsărilor, plimbările prin parc sau jocul de cărţi. 

Această bucurie poate ajuta omul să aibă o viaţă mai sănătoasă şi să se recupereze mai repede de pe 

urma unei boli.  

Obiceiul sănătos numărul 12: realizarea unor relaţii sociale! 

Este important ca oamenii să aibă cât mai multe activităţi alături de alţi oameni: muncă 

voluntară, mers la biserică, înscrierea într-un club. Activităţile comunitare sunt importante pentru 

sănătatea mentală şi fizică, conform unui studiu publicat recent.  

Obiceiul sănătos numărul 13: planificarea! 

Acesta este probabil un cuvânt foarte bun pentru a ilustra cum pot fi încorporate obiceiurile 

sănătoase în viaţa de fiecare zi. Pentru majoritatea oamenilor, nici exerciţiul fizic, nici protejarea 

pielii, nici sănătatea dinţilor sau pierderea în greutate şi legăturile sociale nu vin de la sine. Multe 

dintre aceste obiceiuri bune necesită efort pentru a fi strecurate în activităţile zilnice. Ce obiceiuri 

menţinem şi la care renunţăm, cum planificăm activităţile şi cum reuşim să respectăm această 

planificare ţine de voinţa fiecăruia, important este să avem această planificare.   

Concluzia  este una singură: Nu uitaţi să vă planificaţi sănătatea!!! 
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FACTORII NECESARI UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Şuşman Ghiuner  

Şcoala Gimnazială nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

 

Adevărata sănătate nu înseamnă absenţa bolii. Adevărata sănătate înseamnă starea de bine 

emoţională, fizică, mentală şi sufletească (psihică, spirituală). 

Stilul de viaţă sănătos este determinat de: odihnă (somnul), odihna activă şi managementul 

stresului (managementul energiei); alimentaţia sănătoasă şi hidratare; muncă şi mişcare; educaţie; 

natură (factorii naturali); produsele cosmetice utilizate. 

Odihna prin somn trebuie să aibă o durată de  7 – 9 ore pe zi (cine doarme mai puţin sau mai 

mult îşi scurtează viaţa). Cel mai sănătos somn este noaptea între ora 22:00 - 23:00 până la 6:00 - 

7:00 dimineaţa. Odihna poate să fie şi activă, adică să faci ceva ce te destinde, ce te relaxează, să 

faci ce-ţi place în viaţă: dans, înot, mişcare, exerciţii fizice, cititul unei cărţi, ascultarea 

muzicii, plimbarea cu prietenii prin parc (prin natură) etc. Managementul stresului (managementul 

energiei) se referă la metodele de relaxare, de detaşare de stresul zilnic care ne poate aduce boli în 

viaţă. 

Alimentaţia sănătoasă are în vedere mai puţină mâncare animală, proteină, grăsime animală 

(lapte, brânză, carne, ouă şi derivate din acestea) şi mai multă mâncare vegetală cum recomandă din 

ce în ce mai mulţi doctori nutriţionişti.  

Hidratarea se obţine consumând 6-10 pahare de apă pe zi, de preferat minim 2 litri de apă pe 

zi (apă şi NU: cafea, băuturi dulci sau acidulate, sucurile de pe piaţă, de preferat apa plată sau chiar 

de la robinet filtrată). 

Munca (de preferat intensă) trebuie să se desfăşoare timp de 8 ore pe zi. Mişcarea intensă în 

urma căreia să se transpire (mai ales pentru cei care au muncă sedentară, muncă de birou etc.) să se 

efectueze minim 1 h pe zi. Lucrul în gospodărie, exerciţiile fizice, sportul, chiar urcatul scărilor şi 

mersul pe jos minim 30-45 minute pe zi se recomandă pentru o viaţă sănătoasă. 

Educaţia este un alt factor important care intră în componenţa stilului de viaţă sănătos. Stilul 

de viaţă sănătos înseamnă să ne schimbăm modul de a trăi, dar şi modul de gândire negativ cu un 

mod de trai şi de gândire sănătoasă, constructivă, pozitivă. 

http://www.sanatatesiviata.ro/alimentatie-sanatoasa/10-doctor-virgiliu-stroescu/2-hrana-care-prelungeste-viata-dr-virgiliu-stroescu-national-tv-miezul-problemei-7-decembrie-2006-61-minute
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Ignoranţa şi nevoia de „a arăta bine” duc la creşterea continuă a consumului de produse de 

igienă şi cosmetice. Produsele pentru igienă şi frumuseţe nu sunt încă percepute ca având legătură 

directă cu starea noastră de sănătate. Acestea sunt considerate drept produse pe care le folosim doar 

extern. Nu realizăm că pielea este un organ la fel de expus la efectele negative ale toxinelor ca şi 

sistemul digestiv. Pielea este cel mai mare organ al corpului nostru. Este un înveliş viu, care respiră 

şi are o mare capacitate de absorbţie. Pielea practic absoarbe produsele aplicate pe suprafaţa ei. Dacă 

acestea conţin ingrediente benefice, efectele folosirii lor vor fi benefice. Dar dacă aceste produse 

conţin substanţe chimice toxice, acestea au efecte adverse atât asupra pielii, cât şi asupra organelor 

interne ale corpului nostru. În special efectele cumulative, care apar după mulţi ani de folosire a unui 

produs, transformă elementarele noastre obiceiuri de igienă într-un stil de viaţă sinucigaş. 

Alternativa cea mai sigură este să avem încredere în propriul corp, care e în stare şi singur să 

facă minuni (dacă nu-l împiedicăm), mai eficient, fără să aibă nevoie de prea mult ajutor, aşa cum 

nu are nevoie de ajutor nici pentru a merge, a respira ori a surâde. 

 

Bibliografie: 

*** www.sanatatesiviata.ro 

 

 

DIETA RAW-VEGANĂ, O MODĂ CU DOUĂ TĂIŞURI 

 

Prof. Tănase Cornelia 

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

 

Dieta raw vegan presupune consumul alimentelor de origine vegetală în stare crudă, 

proaspete. Cu alte cuvinte persoanele care adoptă această dietă trebuie să devină vegetariene, însă 

nu trebuie să consume legumele și fructele preparate termic (fierte, coapte, prăjite, sotate, făcute în 

cuptorul cu microunde). Singurele metode gastrotehnice permise sunt: umezirea, extragerea 

sucurilor, germinarea, uscarea și deshidratarea sau măcinarea. 

Spre deosebire de alimentația vegetariană, în dieta vegană este interzis consumul oricărui tip 

de produs de proveniență animală. Dacă te hotărăști să devii vegan, trebuie să fii pregătit să elimini 

din dietă carnea, peștele, ouăle, lactatele și orice alt aliment ce conține derivate provenite de la 

animale. În schimb, vei obține o sănătate mai bună și vei reuși să dai jos kilogramele în plus! 

http://www.sanatatesiviata.ro/
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Ce beneficii are dieta vegană pentru sănătate? Este dieta vegană bună pentru slăbit? 

Înainte de a începe orice dietă, trebuie să te documentezi și să afli dacă este sau nu potrivită 

pentru tine. Dieta vegană este recomandată persoanelor care doresc să-și schimbe viața și sunt 

dispuse să renunțe la orice produs de origine animală, inclusiv la pește, ouă și lactate.  

În ultimii 20 de ani, numeroase studii au demonstrat ca dieta vegană este o alegere sănătoasă, 

acesta fiind și motivul pentru care a devenit atât de populară, inclusiv în rândul unor vedete de prim 

rang, precum Gwyneth Paltrow, Beyonce și Jay-Z, Olivia Wilde, Bryan Adams, Alicia Silverstone 

sau Brad Pitt. 

Iată câteva dintre cele mai importante beneficii ale dietei vegane: 

- Dieta vegană este bună pentru slăbit. Studiile științifice arată ca veganii tind să consume mai 

puține calorii, iar plantele, în sine, au în general mai puține calorii decât carnea. Dacă urmezi dieta 

vegană într-un mod sănătos și îți umpli farfuria cu nuci, semințe, salate și fructe, vei consuma multe 

fibre, ce te ajută să ai o digestie mai bună și să slăbești. Dacă adaugi și 30 de minute de mișcare 

zilnic, vei reuşi să ajungi la o siluetă armonioasă – cel puțin asta arată un studiu publicat în revista 

Obesity. 60 de femei supraponderale aflate în postmenopauză au fost împărțite în două grupuri – un 

grup a urmat o dietă vegană, celălalt o dietă săracă în grăsimi. După un an, femeile care au ținut 

dieta vegană au slăbit, în medie, 5 kg, în timp ce al doilea grup a pierdut, în medie, 2 kg. 

- Dieta vegană poate preveni și controla diabetul. Kilogramele în plus sunt unul dintre factorii 

majori de risc pentru instalarea diabetului de tip 2, așa că, dacă slăbești renunțând la produsele de 

origine animală, îți protejezi sănătatea. Un studiu publicat acum câțiva ani în revista Diabetes Care 

arată că persoanele cu diabet de tip 2 care urmează o dietă vegană își pot ameliora vizibil starea de 

sănătate. Mai precis, 43% dintre veganii care au participat la studiu au redus cantitatea de 

medicamente împotriva diabetului, datorită efectelor pozitive ale dietei vegane. 

- Dieta vegană îți menține sănătatea cardiovasculară. O dietă pe bază de fructe și legume, săracă în 

grăsimi și sare, este considerată cea mai bună metodă de a ține sub control nivelul de colesterol din 

sânge și tensiunea arterială. Un studiu de mari dimensiuni, cu o durată de 12 ani, în care au fost 

analizați 6.000 de vegetarieni și 5.000 de persoane care consumă carne, arată că veganii au un risc 

mai mic cu 57% de a suferi afecțiuni cardiovasculare ischemice. Veganii aveau cel mai mic nivel de 

colesterol “rău” (LDL) în sânge, spre deosebire de vegetarieni (cei care consumă ouă și lactate) și 

omnivori. 

Alimente recomandate în dieta vegană. Odată ce te obisnuiești cu principiile acestui stil de viață, 

este posibil să îți dai seama ca dieta vegană este nu numai ușor de urmat, ci este chiar delicioasă. 
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Poți prepara alimentele permise într-o multitudine de modalități, pentru că, spre deosebire de dieta 

raw-vegană, dieta vegană permite prepararea termică a alimentelor. 

Surse de proteine recomandate în dieta vegană: tofu, tempeh (produs pe baza de soia ce 

înlocuiește carnea în preparatele culinare), edamame, năut, fasole, diferite tipuri de nuci (arahide, 

nuci, fistic, alune de pădure), unt de arahide, caju, diferite tipuri de semințe, quinoa. 

Surse de grăsimi pentru dieta vegană: uleiuri vegetale, margarină, unt de arahide, unt preparat din 

diferite tipuri de semințe, avocado, cocos. 

Poți consuma zilnic: fructe, legume, verdețuri, nuci, diferite preparate pe bază de soia. Nu ar trebui 

să faci excese de niciun fel și este important să ai o alimentație cât mai diversificată, chiar dacă este 

vegană. 

Cu convingerea că e mai sănătos să mănânce fructe şi legume crude şi să elimine din 

alimentaţie produsele de origine animală, care conţin toxine, multe persoane se aliniază acestei 

mode, ba unele îşi hrănesc şi copiii la fel.  

În acest moment, comunitatea raw din România are în jur de 40.000 de membri, majoritatea 

femei. E bine ce fac?  

Dacă fiind parte dintr-o alimentaţie echilibrată fructele şi legumele proaspete sunt excelente 

pentru organism, hrănindu-te exclusiv cu ele te privezi de o mulţime de nutrienţi esenţiali pentru 

sănătate. Şi te expui la tot felul de afecţiuni. 

Prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare a 

menționat: “Omul este, prin constituţia lui anatomică şi prin fiziologia lui, omnivor. Aşadar, corpul 

nostru şi genetica noastră ne spun că suntem omnivori, iar dieta noastră trebuie să rămână omnivoră. 

Raţia alimentară zilnică a unui om ar trebui să fie alcătuită jumătate din produse de origine animală 

şi jumătate din fructe şi legume în stare proaspătă, seminţe, nuci etc. Trebuie reţinut că niciun fel de 

extremism nu este bun, nici vegetarianismul sau veganismul, nici carnivorismul”.  

Dr. Elena Mihai crede la rându-i că, deşi alimentele vegetale în stare crudă sunt sănătoase şi 

bogate în vitamine, o dietă formată exclusiv din fructe şi legume nepreparate termic nu este 

recomandată.  

Iată care sunt beneficiile şi neajunsurile alimentaţiei raw-vegane:  

Avantaje: 

• Numărul redus de calorii ajută organismul să piardă kilogramele în plus.  

• Fibrele alimentare stimulează digestia.  

• Cresc imunitatea şi tonusul general.  
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• Sunt preîntâmpinate unele dintre afecţiunile asociate cu alimentaţia modernă: diabetul, boala 

Alzheimer, cancerul colorectal şi de prostată.  

• Radicalii liberi din fructe şi legume întârzie deteriorarea celulară şi îmbătrânirea.  

Dezavantaje: 

• Excesul de fibre vegetale poate provoca probleme digestive şi poate duce la instalarea sindromului 

de colon iritabil.  

• Este redus efectul unor nutrienţi care sunt puşi în valoare tocmai prin prepararea termică, cum sunt 

licopenul din roşii (un puternic antioxidant care protejează inima) şi carotenoizii din morcovi 

(responsabili cu sănătatea ochilor).  

• Apar carenţe de vitamina B12, vitamina D, calciu, iod, fier şi zinc, acizi graşi esenţiali omega-3 - 

nutrienţi esenţiali ce se regăsesc în alimentele de origine animală. Aceste carenţe pot duce, printre 

altele, la anemie şi la probleme neurologice.  

• Consumate în exces în stare crudă, unele alimente devin toxice pentru creier. E cazul sâmburilor de 

caise, al păstârnacului şi al unor soiuri de fasole.  

• Există riscul să devii malnutrit(ă).  

“Alimentaţia corectă conţine nu mai puţin de 50 de nutrienţi! Dacă nu îi ai pe toţi, ajungi la 

malnutriţie”, ne-a explicat prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi.  

Interzisă copiilor şi gravidelor! 

Dieta raw-vegană este total contraindicată în cazul sugarilor, al copiilor şi al adolescenţilor. 

Pentru a se dezvolta armonios fizic şi neurologic, aceştia au nevoie de o alimentaţie diversificată, în 

care proteinele animale joacă un rol esenţial.  

Un exemplu edificator: lipsa vitaminei B12, care se regăseşte în carne, ouă şi lactate, reduce 

performanţele mentale.  

Nici gravidele nu trebuie să adopte o alimentaţie raw-vegană. Într-un reportaj difuzat recent 

la PRO TV, medicii pediatri au tras un semnal de alarmă, dezvăluind că se confruntă cu tot mai 

multe situaţii în care bebeluşii născuţi din mame vegane au carenţe majore de vitamine şi proteine. 

 

Bibliografie: 

1.http://www.libertatea.ro/detalii/articol/sanatoasa-mancarea-gatita-fara-foc-dieta-raw-vegana-

moda-doua-taisuri-460581.html 

2.http://www.dieteonline.ro/dieta-raw-vegan-sau-regimul-alimentatiei-vii/ 

3.https://www.slabsaugras.ro/dieta-vegana-beneficii-pentru-sanatate-si-slabit-art-4704.html 

 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/sanatoasa-mancarea-gatita-fara-foc-dieta-raw-vegana-moda-doua-taisuri-460581.html
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/sanatoasa-mancarea-gatita-fara-foc-dieta-raw-vegana-moda-doua-taisuri-460581.html
http://www.dieteonline.ro/dieta-raw-vegan-sau-regimul-alimentatiei-vii/
https://www.slabsaugras.ro/dieta-vegana-beneficii-pentru-sanatate-si-slabit-art-4704.html
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EXAMENUL DE BACALAUREAT - “STARE DE ALARMĂ”  

ÎN VIAȚA UNUI ADOLESCENT 

 

Prof. Teodorescu Nicoleta 

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanța 

 

Motto: “Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează și devine infinit de mic, el se 
transformă în punct și omul zice: Acesta este punctul meu de vedere!” 

Cu siguranță un moment important din viaţa de adolescent este susținerea examenului de 

Bacalaureat. Acest examen de maturitate creează o stare de stres, chiar panică în rândul elevilor. O 

primă consecință este scăderea rezultatelor școlare, putându-se ajunge la riscul de a dezvolta boli 

grave ca migrene frecvente, boli de inimă, ulcer, accidente cerebrale vasculare, precum și 

acumularea de frustrări, toleranță scăzută la discuțiile în contradictoriu, anxietate, tulburări de somn, 

depresie, tulburări de dispoziție, creșterea glicemiei. 

Stilul de viață: odihna insuficientă, alimentația inadecvată, excesul de stimulenți, mișcarea 

insuficientă, lipsa de organizare a timpului, lipsa de prioritizarea a sarcinilor și stilul inadecvat de a 

învăța: acoperire insuficientă sau inconsistentă a materiei, încercarea de a memora mecanic, 

învățarea în nopțile dinaintea examenului, citire ineficientă, fără a întelege, lipsa de acces la 

materiale de studiu, neluarea de notițe sau lipsa recapitulării sunt principalii factori care trebuie 

îmbunătățiți. 

Poate că mulți liceeni își dau seama sau și-au dat seama că au nevoie de o memorie bună 

pentru un rezultat mulțumitor la Bacalaureat. Cei ce nu s-au obosit prea mult cu învățatul în liceu își 

dau seama că nu mai au o capacitate de memorare bună. Sunt multe ghiduri de îmbunătățire a 

memoriei pe Internet, dar eu am să prezint în continuare o sinteză a lor. 

În primul rând, după cum spune și un proverb latinesc, este nevoie de un corp sănătos pentru 

a avea o minte sănătoasă. Așadar, aveți nevoie de o alimentație bogată în tot ce îi e necesar 

organismului și bineînțeles trebuie să faceți și puțină mișcare pentru a vă îmbunătăți circulația. 

Îmbunătățirea memoriei e un proces ce se realizează în timp prin exercițiu și o bună 

motivație. Dacă nu sunteți motivați, nu veți reuși nimic! 
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Când vă puneți să învățați/memorați încercați să fiți izolați de orice lucru ce v-ar putea 

distrage atenția. Dacă subiectul e plictisitor mereu, veți găsi altceva ce vă va distrage concentrarea. 

E bine să învățați în același loc fiindcă în timp nu o să mai fiți distrași de nimic. 

Începeți cu exerciții simple de memorie. Rețineți paragrafe mici și repetați procedeul de mai 

multe ori. Repetând nu înseamnă că veți “toci” materialul, ci în timp veți simți o capacitate mai 

mare-n a reține. 

Depinde și de tipul de memorie pe care-l aveți (auditivă, vizuală sau practică). E bine să 

repetați atât cu voce tare, cât și-n gând; să încercați să fotografiați ce trebuie reținut sau să asociați 

informația cu ceva cunoscut. 

Se recomandă să fiți cât mai ordonați. De asemenea, e bine să vă ordonați și materialul de 

studiu pe secțiuni. De exemplu, dacă vreți să învățați un tip de formule, repetați-le doar pe acelea și 

abia când stăpâniți bine materia treceți la exerciții diverse. 

Puneți-vă întrebări în timp ce învățați, încercați să gândiți ceea ce citiți. 

Nu în ultimul rând e recomandat să vă odihniți cât mai bine. Nu stați până noaptea târziu și 

nu vă obosiți mintea cu lucruri nefolositoare. 

Acum am să vă prezint un exercițiu prin care puteți memora ușor ceva fără să pierdeți mult 

timp și fără să vă obosiți. 

Prima dată studiați materialul ce trebuie reținut câteva minute, după care luați o pauză de 

aproximativ o oră. 

Reveniți din nou asupra lui din oră-n oră de cel puţin 6-7 ori. Seara, înainte de culcare, citiți 

întreg materialul. Următoarea zi repetați procedeul, dar de mai puține ori și peste 2 zile repetați din 

nou de mai puține ori. O să observați că ați reușit să rețineți respectivul material foarte bine. 

Probabil considerați metoda neproductivă, însă dacă o luăm “matematic”, nu consumați mai 

mult timp decât dacă încercați să învățați totul deodată. 

Mult succes la examenele de Bacalaureat care vă așteaptă! 

 

Bibliografie:  

*** Sursa: internet 
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„VREAU SĂ CRESC SĂNĂTOS!” 

-Proiect educaţional- 

 

Prof. Todorici  Monteola-Ilona 

Colegiul  Tehnic ,,Constantin  Brâncuși” Petrila, jud. Hunedoara 

 

Motto: “Nu e suficient să ai un corp pe care să--l foloseşti la nesfârşit pentru plăcerile tale zilnice. 

Ascultă-l şi ai grijă de nevoile lui şi te va urma o viaţă lungă!” 

TITLUL  PROIECTULUI: „Vreau să cresc sănătos” 

DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: Educaţie pentru sănătate 

TIP DE PROIECT : Proiect local 

ARGUMENT:   

“Fiecare copil are şansa de a trăi într-o lume mai bună, mai curată, mai onestă, aici în locul unde 

te-ai născut!” 

           Depinde de noi, oamenii maturi, cum ştim să le creăm această lume, cum îi conştientizăm să 

aibă un program riguros de masă, de joacă, de trai. Este important pentru sănătatea lor să-şi dezvolte 

un comportament corect referitor la respectarea orelor de masă şi consumul de alimente sănătoase, 

fără aditivi,  în special în timpul cât nu sunt sub supravegherea părinţilor. 

Într-o lume în care tehnologia acaparează universul copilăriei, copiii sunt privaţi de mişcarea 

atât de necesară corpului şi dezvoltării sale armonioase.  

Copiii sunt privaţi de prea multe ori de o alimentaţie sănătoasă şi corespunzătoare vârstei, 

dar din păcate de foarte multe ori din inconştienţa părinţilor sau diferitele probleme financiare sunt 

privaţi chiar de controalele şi îngrijirile medicale şi stomatologice necesare unei dezvoltări mintale 

şi corporale armonioase.  

Proiectul educaţional “Vreau să cresc sănătos!” a fost propus și se va derula cu scopul de a 

forma o atitudine pozitivă şi responsabilă faţă de sănătatea proprie şi a celor din jur.  

SCOPUL PROIECTULUI: Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea proprie 

şi a celor din jur, a unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic 

şcolarilor prin cunoaşterea conţinutului de educaţie pentru societate prin derularea unor activităţi 

referitoare la igienă, sănătate precum şi a normelor necesare integrării în viaţa socială şi reguli de 

securitate personală şi de grup.  
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OBIECTIVE SPECIFICE:   

O1  - formarea unei atitudini pozitive pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jur;  

 O2 - familiarizarea copiilor cu norme necesare integrării în viaţa socială;  

O3 -  formarea unui comportament sanitar activ şi responsabil; îmbogăţirea vocabularului propriu 

utilizând cunoştinţele  

O4 - însuşite pe parcursul participării la activităţile de educaţie sanitară;  

O5 - valorificarea cunoştinţelor despre corp şi sănătate în vederea respectării regulilor de igienă 

personală şi organizării unui regim raţional de alimentaţie;  

 O6 - informarea familiei privind necesităţile unei dezvoltări armonioase şi corecte ale copiilor; 

O7 -  valorificarea experienţei pozitive dobândite de părinţi în relaţiile cu copiii lor;  

O8 - creşterea implicării responsabile a părinţilor şi comunităţii în activitatea şcolii şi în crearea unui 

mediu sănătos pentru viitor.  

GRUP ŢINTĂ: Membri ai Organizaţiei “Salvaţi Copiii!”, elevi ai unităţilor şcolare din oraş, medici 

invitaţi, părinţi şi reprezentanţi ai consiliului local. 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A  PROIECTULUI: 02 – 11 aprilie 2014, cu activități derulate  

cu ocazia  ,,Zilei Mondiale a Sănătății” 

COORDONATORI  PROIECT: Org. “Salvaţi Copiii!”: psiholog Moldovan  Daria; Colegiul  Tehnic 

,,C-tin  Brâncuși” Petrila: prof. Todorici  Monteola-Ilona, Belgiu  Gabriela și Balintoni  Mirela  

RESURSE UMANE: Echipa de proiect; Elevi, profesori și colaboratori ai participanților; Părinţi; 

Reprezentanţi ai autorităţilor locale. 

RESURSE MATERIALE: Baza materială existentă în şcoală; CD-uri cu prezentări Power Point, 

laptop, boxe; afişe, desene, colaje. 

ACTIVITĂŢI  ÎN  CADRUL PROIECTULUI:  

1.ABC - ul sănătăţii – vizionare film didactic sanitar  

-Vizionarea unui film didactic sanitar.  

-Informarea părinţilor asupra necesităţii derulării acestui proiect.  

-Stabilirea acţiunilor şi a modului de desfăşurare a acestora. 

2.ALIMENTAȚIA  ȘI  SĂNĂTATEA– activitate gospodărească cu o mămică bucătăreasă  

-Prezentarea alimentelor sănătoase cât şi celor mai puţin sănătoase. 

-Convorbire cu bucătăreasa pe tema normelor de igienă ce trebuie respectate în bucătărie . 

-Joc de rol: „De-a bucătăria” - gătirea unor alimente ca: prăjiturele, salate de legume şi salate de 

fructe împreună cu bucătăreasa invitată.  

3.VREAU SĂ FIU SĂNĂTOS! – concurs de cunoştinţe generale pe teme de educaţie sanitară  
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-Participarea la un concurs tematic de cunoştinţe generale cu diplome şi premii pentru toţi elevii.  

-Realizarea de lucrări tematice (Corpul omenesc, Cabinetul medical, Alimentele din viaţa mea, 

Sportul meu preferat etc.).  

-Jocuri şi întreceri sportive pentru elevi în aer liber.  

 METODE SI TEHNICI DE LUCRU, FORME DE ORGANIZARE: Ateliere de lucru bazate pe 

utilizarea metodelor de învăţare prin cooperare şi dezvoltare a gândirii critice; sesiuni interactive; 

studii de caz; activităţi practice demonstrative; organizarea sesiunii finale prin invitarea tuturor 

partenerilor şi colaboratorilor. 

EVALUAREA PROIECTULUI: întruniri cu părinţii elevilor şi discutarea beneficiilor proiectului; 

activitate demonstrativă la care sunt invitaţi şi alte cadre didactice; acordarea diplomelor pentru 

finalizarea proiectului şi discutarea beneficiilor acestuia; întreceri sportive, realizarea unor  CD, 

pliante. 

REZULTATE  AȘTEPTATE: În urma derulării proiectului  copiii vor fi capabili: să-şi pregătească 

meniuri sănătoase; să practice exerciţii fizice sportive cu interes şi plăcere în timpul liber. 

 

 

 

SĂNĂTATEA - VALOARE ŞI CONDIŢIE INDISPENSABILĂ PENTRU 

TOATE CELELALTE ACTIVITĂŢI UMANE 

 

Prof. Tulac Doiniţa 

Prof. Tulac Ioan 

Liceul Tehnologic Răchitoasa, jud. Bacău 

 

Motto: “Sănătatea este definită ca starea de bine fizică, mentală şi socială a unei persoane. Sănătatea 

nu presupune doar absenţa bolii sau a infirmităţii” (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2000). 

Dreptul la sănătate este unul fundamental, aşa cum este şi dreptul la educaţie. Sănătatea este 

o valoare şi o condiţie indispensabilă pentru toate celelalte activităţi umane, pentru nivele înalte de 

competenţă şi performanţă, pentru bucuria de a trăi, pentru sentimentul de bine şi siguranţă oferit 

celor pe care îi iubim. Graniţa dintre sănătate şi boală nu este atât de clar conturată precum s-ar 

crede. Pentru a ajunge la o stare de sănătate optimă, este necesar să fim conştienţi de factorii de risc 

şi de cei de protecţie; să avem informaţii corecte şi cunoştinţe adecvate despre aceştia; să avem o 
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atitudine pozitivă faţă de factorii de protecţie şi una negativă faţă de cei de risc; să practicăm 

comportamentele sănătoase şi să le evităm pe cele nocive. Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

demonstrează că 50% din totalul cauzelor de decese se datorează unui stil de viaţă nesănătos, în care 

fumatul, abuzul de alcool, sedentarismul, alimentaţia iraţională au efecte deosebit de nocive. Cu alte 

cuvinte, jumătate din cauzele de mortalitate sunt prevenibile prin modificarea stilului de viaţă.  

În anii '70, un medic pe nume Engel a constatat că există şi alţi factori care pot influenţa 

starea de boală în afară de cei identificaţi până în acel moment, adică cei biologici. Aceşti factori au 

fost denumiţi factori psihosociali. Sănătatea este astfel redefinită din perspectiva acestei noi abordări 

biopsihosociale. Boala nu este explicată doar în termeni de prezenţă a unor disfuncţii la nivel 

biologic, chimic sau genetic, ci şi prin aspectele psihologice şi sociale ale sănătăţii. Factorii 

psihologici care afectează starea de sănătate sunt atitudinile faţă de sănătate şi comportamentele 

adoptate de o persoană. Sănătatea unei persoane este influenţată, alături de aspectele biologice, de 

factori cum ar fi:  

                 • statutul socio-economic al persoanei - persoanele sărace dezvoltă în special anumite 

tipuri de boli, iar persoanele bogate alte tipuri de boli. De exemplu, cancerul de esofag, cel de 

stomac şi de pancreas sunt mai frecvente la persoanele sărace, ele fiind denumite şi cancerele 

sărăciei, în timp ce cancerul de piele şi cel de colon sunt mai frecvente la persoanele bogate, fiind 

denumite cancere ale bogăţiei (Nicholas, 2000).  

                 • cultura şi rasa cărora le aparţine persoana - există diferenţe semnificative între culturi 

diferite privind incidenţa unor boli. De exemplu, rata mortalităţii datorată bolilor cardiovasculare 

este în Franţa de aproximativ 80 de decese din 100.000 pe an la bărbaţi şi 20 de decese din 100.000 

pe an la femei, în timp ce în Rusia rata mortalităţii este de 500 de decese din 100.000 pe an la 

bărbaţi şi 80 de decese din 100.000 pe an la femei (Weidner, 2000). Mortalitatea datorată bolilor 

cardiovasculare în Rusia este de 4 ori mai mare decât în Statele Unite ale Americii.  

                 • nivelul de educaţie al persoanei - există diferenţe în incidenţa unor boli în funcţie de 

nivelul educaţional.  

                 • genul persoanei - există diferenţe semnificative între fete/femei şi băieţi/bărbaţi în 

incidenţa unor boli. 

Deseori ne punem întrebarea: ,,Care sunt comportamentele sănătoase şi comportamentele de 

risc pentru sănătate?” Consultând literatura de specialitate am aflat că sănătatea se întreţine printr-o 

serie de comportamente, denumite comportamente sănătoase. Formarea şi dezvoltarea acestor 

comportamente sunt buni predictori ai stării de bine fizice şi psihice. De exemplu, exerciţiul fizic, 

realizat constant, este un comportament sănătos, care are rol protector pentru starea de sănătate prin 
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beneficiile sale asupra organismului. Comportamentele sănătoase sunt învăţate de către copii în 

cadrul procesului de socializare prin observarea şi imitarea adulţilor. Alimentaţia este unul dintre 

comportamentele care se învaţă în cadrul familiei. Obiceiurile alimentare sunt de cele mai multe ori 

asemănătoare în cadrul aceleiaşi familii. Obişnuim să consumăm tipurile de alimente şi să preferăm 

tipurile de preparare a alimentelor (prăjire, fierbere) care sunt frecvent utilizate în familie.  

Nivelurile reduse de activitate fizică şi de consum de fructe şi legume în copilărie sunt 

asociate cu consecinţe nefavorabile pentru sănătate. Intervenţiile la nivelul şcolilor au potenţialul de 

a atinge marea majoritate a copiilor şi există dovezi ale efectelor lor benefice. Cu toate acestea, 

calitatea slabă a studiilor anterioare ar fi putut duce la exagerarea acestor efecte. De aceea, echipa 

condusa de prof. Debbie Lawlor de la Universitatea din Bristol a decis să investigheze eficienţa unui 

program şcolar de creştere a activităţii fizice, reducere a comportamentului sedentar şi creştere a 

consumului de fructe şi legume la copii. Programul s-a desfăşurat în 60 de şcoli primare din sud-

vestul Angliei şi a cuprins peste 2.000 de copii cu vârste de 8-10 ani.  

Cercetătorii nu au găsit însă dovezi că intervenţiile menţionate au crescut timpul de activitate 

fizică moderată sau intensă sau timpul petrecut în activităţi sedentare; în plus, nu a existat niciun 

efect asupra consumului de fructe şi legume al copiilor. Cu toate acestea, s-a constatat că intervenţia 

a fost eficientă în reducerea timpului petrecut de copii în faţa unui ecran în week-enduri şi reducerea 

(autoraportată) a consumului de snacksuri şi băuturi dense energetic.  

Autorii sugerează că aceste activităţi, dovedite ineficiente, ar putea fi schimbate cu 

„intervenţii comportamentale mai intense pentru copii sau la nivel familial şi social, ca şi la nivelul 

mediului şcolar”. O altă ipoteză este că formarea cunoştinţelor pe care intervenţia cercetată caută să 

le obţină durează mai mult timp, lucru care ar trebui cercetat suplimentar. 

În societatea actuală, tot mai mulţi tineri adoptă, din diverse considerente, un stil de viaţă 

patogen, stil care le influenţează atât traseul şcolar, cât şi viitoarea carieră. Se impune intervenţia 

şcolii şi a factorilor educaţionali pentru corectarea comportamentelor nesănătoase ale elevilor. În 

consecinţă, şcoala noastră a luat iniţiativa de a veni în sprijinul prevenirii comportamentelor de risc 

în rândul tinerilor, atât în şcoală, cât şi în afara ei, precum şi pentru a-i ajuta pe aceştia să înveţe 

diverse modalităţi prin care vor putea adopta un stil de viaţă sănătos. Proiectul s-a bazat pe ideea că 

în şcoală există cel puţin un cadru didactic format pe educaţie pentru sănătate, prin programul 

„Educaţie pentru sănătate în şcoala românească”, un program al Ministerului Educaţiei şi care poate 

implementa acest proiect în şcoala în care activează. 

Şcoala noastră a iniţiat şi derulat nu numai proiecte educaţionale, ci şi activităţi în cadrul 

orelor de dirigenţie prin care îşi propune creşterea gradului de conştientizare în rândul elevilor a 
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importanţei adoptării unui stil de viaţă sănătos. De asemenea, s-a iniţiat un program şcolar de 

încurajare a copiilor să mănânce sănătos şi să fie activi. Intervenţia propriu-zisă a constat din 

instruirea profesorilor, planuri de lecţie (referitoare la modalităţile de a fi mai activ şi mai puţin 

sedentar, la alimentaţia sănătoasă şi reducerea timpului petrecut în faţa ecranului) şi lecţii interactive 

părinte-copil pentru acasă (pentru includerea părinţilor şi altor membri ai familiei în schimbarea 

comportamentală), ca şi materiale scrise despre temele menţionate pentru newsletterul şcolii şi 

pentru părinţi.  

Drept obiective stabilite a se realiza la finalul acestor activităţi ne-am propus: 

1 – să dezvoltăm competenţele necesare promovării unui stil de viaţă sănătos la elevi şi cadre 

didactice;  

2 – să implicăm cât mai multe cadre didactice şi elevii Liceului Tehnologic Răchitoasa în activitatea 

de consiliere pe tema abordării unui stil de viaţă sănătos; 

3 - prevenirea obezităţii infantile în rândul copiilor şi promovarea stilului de viaţă sănătos în rândul 

familiilor. 

S-au analizat şi discutat factorii care pot influenţa stilul de viaţă sănătos, stabilindu-se că 

promovarea stilului de viaţă sănătos este cea mai eficientă modalitate de prevenire a îmbolnăvirilor. 

Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate sau boală sunt comportamentele care 

alcătuiesc stilul de viaţă: alimentaţia, practicarea exerciţiului fizic, consumul de alcool, fumatul, 

folosirea metodelor de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală, adoptarea altor comportamente 

preventive (vaccinări, verificări medicale periodice), respectarea orelor de somn. 

La finalul acestor activităţi s-a alcătuit o listă care cuprinde: 

 Comportamente sănătoase: exerciţiu fizic (practicat de minim 3 ori pe săptămână); 

alimentaţie sănătoasă; echilibru somn-veghe; comportament sexual protejat; comportamente 

preventive (vizite medicale regulate, utilizarea centurii de siguranţă, utilizarea cremelor de protecţie 

solară, utilizarea echipamentelor de protecţie). 

 Comportamente de risc: sedentarism; alimentaţie nesănătoasă; fumat, consum de alcool, 

droguri; comportament sexual neprotejat; neutilizarea centurii de siguranţă, a echipamentelor de 

protecţie, a cremelor de protecţie solară; nerespectarea unui program de controale medicale 

periodice. 

Accesul elevilor la informare şi activităţi în mediul şcolar pentru promovarea stilului de viaţă 

sănătos este important pentru dezvoltarea lor armonioasă.  

De asemenea, s-a demonstrat rolul familiei în formarea deprinderilor de viaţă sănătoase ale 

copiilor. Cât este mic, mama trebuie să fie cea care să se îngrijească de hrana copilului şi trebuie să 
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ştie că obiceiurile bune se formează de acasă, din familie şi vor fi păstrate toată viaţa. Cât trăim 

avem nevoie de memorie bună. Un părinte care-şi hrăneşte copilul cu fast-food-uri şi, în loc 

de apă sau ceai, îi dă să bea aşa-numitele băuturi naturale de la supermarket nu se poate aştepta la 

performanţe şcolare. 

Cea mai sănătoasă hrană este mâncarea gătită, mâncarea caldă, măcar o masă pe zi, servită la 

ore fixe. Ştim cu toţii că pentru mamele de azi, sub pretextul că sunt foarte ocupate, este mult mai 

comod să-i pună copilului nişte bani în mână şi să-l trimită la magazinul de peste drum să-şi 

cumpere o gustare, fără însă să se întrebe dacă este şi sănătos.  

În preajma tezelor ori a examenelor, mulţi părinţi merg la farmacie să cumpere pentru copil 

pastile pentru memorie care, ca toate medicamentele care se găsesc în farmacii, sunt produse de 

sinteză, ce, în timp, odată ce se instalează dependenţa, produc ravagii în organism.  

Din alimentaţia zilnică a elevilor nu trebuie să lipsească merele, strugurii, mierea de albine 

care stimulează capacitatea mentală, concentrarea şi memoria. Merele, cele mai consumate fructe de 

pe glob, nu ar trebui să lipsească din nicio casă. Cine vrea să aibă o minte ageră să consume zilnic 

mere, deoarece au efect de stimulare şi îmbunătăţire a memoriei. Pe lângă numeroasele vitamine, 

minerale şi fibre din compoziţie, merele conţin şi quercetina şi antocianina, doi antioxidanţi foarte 

puternici. De aceea se recomandă ca merele să fie mâncate cu tot cu coajă. Strugurii sunt, de 

asemenea, o sursă bogată de quercetina şi antocianina, antioxidanţi care, alături de vitamina C, te 

ajută, indiferent de vârstă, să fii mai agil din punct de vedere psihic. Strugurii de culoare închisă, 

roşii sau negri se mănâncă cu tot cu coajă. Mierea de floarea-soarelui este cel mai puternic 

energizată, deoarece floarea care urmăreşte mereu soarele captează şi multă energie solară. Este 

singura miere care conţine lecitina în stare pură. Mierea de floarea-soarelui se recomandă în caz de 

anemie, stări de surmenaj, efort fizic şi intelectual. 

Elevii şi studenţii, cei care învaţă mult, dar şi persoanele în vârstă, ar trebui să consume 

zilnic două-trei linguriţe din această miere. Stimulează capacitatea mentală, concentrarea 

şi memoria. 

Moto-ul activităţilor educaţionale derulate în şcoala noastră: 

"Poţi învăţa în patru feluri: pentru şcoală, pentru viaţă, pentru tine şi pentru orişicine." 
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MATURITATEA EMOŢIONALĂ ŞI SĂNĂTATEA MENTALĂ 

 

Prof. Ţicu Mirela 

Liceul Tehnologic ,,Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Motto: “Viaţa este ceea ce ni se întâmplă în timp ce noi ne facem alte planuri...” ( John Lenon) 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii consideră ca sănătatea unui om presupune şase dimensiuni: 

sănătatea fizică, cea emoţională, cea mentală, cea spirituală, cea ocupaţională şi cea socială. Cu alte 

cuvinte, omul este sănătos dacă se hrăneşte sănătos, dacă se odihneşte suficient, dacă face mişcare 

zilnic, dacă munceşte şi dacă relaţionează pozitiv cu sine şi cu ceilalţi. 

Dacă ne imaginăm sănătatea noastră ca pe o floare cu şase petale, una dintre ele, la fel de 

importantă ca toate celelalte, ar fi sănătatea mentală. Specialiştii consideră că o persoană este 

sănătoasă din punct de vedere mental dacă nu se lasă copleşită de problemele vieţii, ci încearcă să le 

soluţioneze, dacă poate face faţă ,, din mers” dezamăgirilor, dacă îşi poate accepta propriile defecte, 

dacă se respectă pe sine, dacă se bucură de lucruri simple din viaţa de zi cu zi. Persoana sănătoasă 

mental îşi face planuri de viitor, se bucură de ideile şi experienţele noi, îşi fixează scopuri realiste şi 

este capabilă să ia singură hotărâri în ceea ce o priveşte. Dar, mai ales, are aşteptări rezonabile, în 

concordanţă cu posibilităţile şi în acest fel evită stresul. 

Stresul apare atunci când este depăşită capacitatea de mobilizare a organismului în faţa unui 

eveniment neaşteptat care apare. Reacţia la stres este un răspuns pe care îl dă corpul provocărilor la 

care este supus. Reacţia pe care o avem la ceea ce ni se întâmplă poate fi de acceptare – atunci când 

înţelegem -, de respingere, de resemnare - care nu este productivă -, de supraevaluare sau de 

subevaluare. Stresul poate fi pozitiv (eustres), atunci când ne mobilizăm şi reuşim “să facem faţă 

situaţiei”, sau negativ (distresul). 

Prezenţa semnelor eustresului arată că reuşim să exploatăm efectele pozitive ale reacţiei la 

stres. Este posibil să ne simţim şi să părem altora euforici, stimulanţi, entuziaşti, calmi, încrezători, 

plini de creativitate, eficienţi, clari şi raţionali în gândire, decişi, harnici, energici, productivi, veseli. 
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Semnele mentale şi emoţionale ale distresului sunt istovirea, îngrijorarea, supărarea, lipsa 

entuziasmului, senzaţia de eşec, lipsa speranţei, izolarea, anxietatea, depresia, sentimentul că nu poţi 

face faţă provocărilor, vulnerabilitatea, senzaţia de a fi respins, nepotrivit. Apare nepăsarea faţă de 

propria înfăţişare, faţă de propria sănătate, pierderea interesului faţă de cei din jur, dificultăţi de 

concentrare, de judecată şi de luare a deciziilor, memoria slabă, lipsa creativităţii. 

Reacţia la stres implică multe organe, activităţi diferite şi de aceea manifestările sunt diferite 

de la un individ la altul. Cu toate acestea, unele sisteme ale corpului sunt mai afectate decât altele: 

inima, circulaţia, plămânii, sistemul muscular. Presiunea psihică internă, negativă sau pozitivă, 

asociată de cele mai multe ori unui eveniment extern ne provoacă o tensiune psihică şi corporală pe 

care nu o exprimăm în niciun fel. Acumulând acest stres, treptat, se vulnerabilizează sistemul 

imunitar, astfel încât este favorizată apariţia bolilor de orice fel: gripă, astm, cancer. Exprimând 

emoţiile, diminuăm tensiunile şi stresul şi astfel întărim sistemul imunitar. 

Emoţiile există pentru a ne ajuta: teama şi furia ne apără de pericole, tristeţea ne ajută să 

depăşim situaţiile de doliu real sau simbolic (moarte, separare, abandonarea unui proiect). Emoţiile 

nu trebuie ascunse, inhibate sau reprimate. Avem nevoie să le “digerăm” şi pentru aceasta este 

necesar să le “mestecăm” şi nu să pretindem că ele nu există. Lacrimile “uşurează” drumul 

emoţiilor. Ele nu însoţesc doar tristeţea, ci şi bucuria, plăcerea sau admiraţia. Ele curăţă organismul, 

eliminând până la 40% din surplusul secreţiei de neurotransmiţători. Interzicerea plânsului nu este 

sănătoasă, mai mult, această stăpânire perturbă sistemul imunitar şi favorizează apariţia unor boli 

grave, mai ales la acele persoane care nu-şi exprimă niciodată emoţiile considerate social ca fiind 

negative: teama, furia, frica. 

Trebuie să învăţăm să nu ne fie teamă să plângem dacă asta simţim, să râdem cu poftă dacă 

situaţia ne permite, să învăţăm să ne îngăduim să fim furioşi şi să căutăm să ne exprimăm furia fără 

a o reprima la nesfârşit. În cele din urmă ea iese la iveală şi, din păcate, o face într- un moment care 

se dovedeşte de cele mai multe ori a fi cel mai nepotrivit. 

Dacă nu ne-am enerva, am putea evita cel puţin jumătate din bolile de care suferim. Atunci 

când cineva se înfurie sau se lasă stăpânit de o emoţie negativă – ură, duşmănie - pune în acţiune 

prin centrul emotiv din creier secreţia unor glande endocrine care, la rândul lor, perturbă buna 

funcţionare a organelor şi aparatelor din organism. Catecolaminelor (adrenalinei, de exemplu) le 

revine rolul perturbator cel mai însemnat. 

Nu numai furia sau enervarea de moment sunt dăunătoare pentru sănătatea noastră, ci şi 

frica, nemulţumirea, resentimentele, duşmănia, ura, egoismul, invidia, înşelăciunea. Nu există om 

care să nu fi fost încercat sau provocat de cel puţin una dintre aceste emoţii negative. Dar mai 
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important decât provocarea în sine este răspunsul la aceste provocări. Unii oameni îşi ruinează 

trupul din cauză că se încăpăţânează în maniere egoiste, căutând dreptatea lor cu orice preţ. Se 

consideră că stresul este mai grav decât alimentaţia greşită. 

Cum luptăm împotriva stresului? În primul rând încercând să fim în conexiune cu noi şi cu 

valorile noastre. Trebuie să ne fie foarte clar că haosul înseamnă boală, iar ordinea înseamnă 

sănătate. Trebuie, aşadar, să ne punem ordine în gânduri, în casă, în lucruri, în relaţii, în principiile 

de viaţă. 

Prevenim stresul prin stabilirea şi respectarea unui program al zilei, prin alternanţa  muncă/ 

relaxare, prin ocupaţii de timp liber şi prin hobby-uri. Prevenim stresul atunci când reuşim să 

stabilim un echilibru între ceea ce vrem şi ceea ce putem. Stresul apare atunci când vrem cu orice 

preţ să ne depăşim posibilităţile, este rezultatul mersului prin viaţă împotriva lucrurilor. Depăşim 

situaţiile care produc stres petrecând mult timp în aer liber, făcând sport, prestând o muncă fizică, 

ascultând muzică, citind. Cititul are, în accepţia lui Constantin Noica, o justificare igienică: nu 

numai trupul, ci şi spiritul poate fi “nespălat”. Cititul este un mijloc de a-ţi face toaleta în ordinea 

spiritului. Cartea este un element central al igienei mentale. Spiritul are şi el nevoie de o dietă; e l 

“arată” după cum îl hrăneşti! 

Pentru a ne păstra sănătatea mentală şi emoţională trebuie să avem relaţii sănătoase, iar 

pentru a-i iubi pe alţii trebuie să ne iubim pe noi înşine. Iubirea pe care ne-o acordăm nouă şi altora 

este legată de stima de sine. Stima de sine reprezintă modul în care ne evaluam pe noi înşine în 

raport cu propriile aşteptări şi cu ceilalţi şi este direct proporţională cu conştientizarea valorii 

noastre. Ea are două componente: încrederea în sine şi iubirea de sine. Relaţiile interumane bune şi 

comportamentele afectuoase izvorăsc de la persoane care au un sentiment puternic al valorii proprii. 

Iubirea de sine este o dragoste necondiţionată pentru sine, o experienţă intimă ce evoluează din 

instinct şi trebuinţe de bază. 

Iubirea de sine există la toţi oamenii, chiar şi la cei nedreptăţiţi de viaţă. Din această iubire 

de sine apar resursele care ne permit să rezistăm şi să facem faţă eşecului şi care, împreună cu 

încrederea în sine, ne dau stima de sine, respectul, atât de necesare pentru a înfrunta viaţa. 

Încrederea în sine se referă la încrederea pe care o avem în capacităţile noastre: de a gândi şi 

acţiona, de a face faţă evenimentelor şi provocărilor vieţii, de a alege şi a lua decizii pe baza 

propriilor abilităţi şi însuşiri psiho-fizice. Trebuie să stabilim exact care sunt adevăratele probleme 

care pot afecta încrederea, respectul şi stima de sine. În viaţa reală problema nu suntem noi, ci 

relaţiile pe care le avem cu lumea exterioară, iar acestea pot fi îmbunătăţite. Nu trebuie să căutăm să 

schimbăm sau să controlăm situaţii, păreri sau oameni care nu se pot schimba. Trebuie doar să nu ne 
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lăsăm influenţaţi de acestea sau afectaţi de părerea lor. Să acceptăm responsabilitatea de a face 

schimbări în viaţa noastră, educând felul în care relaţionăm, succesul profesional şi gestionarea 

emoţiilor. Nu trebuie să luăm în tragic eşecul. Orice greşeală este o oportunitate de a învăţa! 
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ALIMENTAŢIA ŞI ROLUL EI ASUPRA SĂNĂTĂŢII  NOASTRE 

 

Prof. Udma Arleziana Emilia 

Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, jud.Teleorman 

 

Modul în care percepem alimentaţia şi alegerile pe care le facem zi de zi au un impact 

semnificativ asupra sănătăţii şi stării noastre de bine. Pentru a putea vedea efecte vizibile, oamenii 

trebuie să înţeleagă că alimentaţia corectă şi sănătoasă nu trebuie să fie ocazională, ci trebuie să fie 

integrată într-un stil de viaţă care va asigura starea generală de sănătate şi longevitatea. Nici un 

aliment nu poate aduce, singur, toate principiile nutritive de care are nevoie organismul, ci doar o 

alimentaţie variată, moderată şi echilibrată. 

Alege alimente sezoniere şi locale! 

Acest îndemn nu este doar pentru cei preocupaţi de stratul de ozon şi amprenta de carbon pe 

care o lasă producerea şi transportul alimentelor. Cumpărând produse locale te asiguri că sunt 

proaspete, iar dacă vei cumpăra produse de sezon, îţi vei asigura un regim alimentar mai variat. Cel 

mai simplu mod să împaci ambele obiective este să cumperi de la producători locali, de obicei din 

zonele rurale. Poţi să găseşti produse de sezon şi în marile lanţuri de supermarketuri, însă de multe 

ori sunt aduse din alte zone. În pieţele mari şi pe marginea drumului poţi să ai surpriza să cumperi 

alimente provenite din alte ţări, prezentate ca fiind locale. Alimentele de sezon se bucură de cea mai 

mare încărcătură de nutrienţi, aşadar reprezintă cea mai bună alegere. 

Ia micul dejun zilnic! 

http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/7-nutrienti-de-care-dieta-ta-are-nevoie-3716587/
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La începutul unei zile, după o noapte de repaus alimentar, dar în care organismul nostru a 

continuat să funcţioneze, deci să consume energie, este un gest absolut firesc şi necesar să ne 

alimentăm, asigurându-ne astfel o şansă mai mare de rămâne sănătoşi şi de a preveni o serie de 

afecţiuni – s-a observat o creştere a incidenţei bolilor cardiovasculare la persoanele care nu 

obişnuiesc să mănânce micul dejun. Începând să ne alimentăm la primele ore ale zilei, putem să ne 

reglăm mai bine ritmul meselor şi cantităţile de alimente pe care le vom consuma pe durata întregii 

zile. Cei care nu obişnuiesc să ia micul dejun au un risc mai crescut de a creşte în greutate, iar în 

istoricul celor mai multe persoane cu obezitate se regăseşte lipsa micului dejun pe o durată de ani de 

zile. Deşi unii oameni sunt obişnuiţi să îşi înceapă ziua doar cu o cafea, ideal este să o savurăm după 

micul dejun. O cană de cafea stimulează metabolismul şi determină o activitate mentală mai intensă 

pe parcursul zilei. 

Consumă alimentele adecvate! 

Baza alimentaţiei noastre ar trebui să fie alcătuită din alimente de origine vegetală. Legumele 

reprezintă cu adevărat hrană sănătoasă. Şi fructele de asemenea, însă ele ar trebui privite mai curând 

ca o completare a alimentaţiei, mai ales atunci când există probleme cu greutatea corporală. Motivul 

este cantitatea mai mare de zaharuri pe care acestea le conţin şi o valoare calorică mai crescută. 

Cantitatea minimă de legume şi fructe pe care ar trebui să le consumăm zilnic pentru a ne menţine 

starea de sănătate este de 5 porţii (o porţie este considerată a avea în jur de 80 de grame). Din 

categoria alimentelor de origine animală nu ar trebui să ne lipsească lactatele, sursă valoroasă de 

proteine de bună calitate, calciu şi alţi micronutrienţi, ouăle, peştele şi, în mai mică măsură, carnea. 

Ia mereu în calcul beneficiile nutriţionale! 

Pentru cei mai mulţi dintre oameni, hrana reprezintă doar o sursă de plăcere – probabil cea 

mai la îndemână. Pentru o fracţiune mai mică, principala preocupare legată de alimentaţie este cea 

privind aportul de energie, respectiv conţinutul caloric al preparatelor. Însă realitatea este că în cazul 

celor mai mulţi dintre oameni, adevărata problemă nu constă în faptul că mănâncă prea multe 

calorii, ci că îşi asigură prea puţini nutrienţi importanţi, ceea ce face ca organismul lor să ceară 

permanent mai multă hrană. Trebuie să ne orientăm către alimente cu densitate nutriţională mare şi 

să evităm alimentele şi preparatele cu calorii goale, care aduc o cantitate mare de energie, fără ca 

aceasta să fie însoţită de micronutrienţi importanţi. Cafeaua solubilă este un exemplu de aliment 

adecvat, pentru că aduce o cantitate semnificativă de antioxidanţi şi, în acelaşi timp, o cantitate 

redusă de energie. 

Găseşte-ţi timp să faci mişcare! 

http://www.csid.ro/health/sanatate/grupa-sanguina-influenteaza-riscul-de-boli-cardiovasculare-9950409/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/cum-arata-micul-dejun-perfect-11784449/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/cafeaua-mituri-si-beneficii-12329941/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/legume-crude-vs-legume-gatite-care-isi-pastreaza-mai-bine-vitaminele-10964125/
http://www.csid.ro/diet-sport/noutati-dieta-si-sport/consuma-fructe-cu-masura-12059379/
http://www.csid.ro/health/sanatate/cat-de-importante-sunt-lactatele-de-calitate-intr-o-nutritie-sanatoasa-5015440/
http://www.csid.ro/health/vitamine-si-minerale/calciul-11314537/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/ouale-de-ce-trebuie-sa-le-includeti-in-meniu-chiar-daca-aveti-probleme-cardiovasculare-10797080/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/bauturi-naturale-care-te-energizeaza-pe-loc-12107855/
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Toată lumea ştie că pentru o viaţă sănătoasă trebuie să facem minim 30 de minute de mişcare 

pe zi. Însă de multe ori, programul nostru este atât de încărcat, încât pare aproape imposibil să ne 

acordăm acest răgaz pentru mişcare. Totul porneşte de la ierarhizarea priorităţilor: în momentul în 

care vom înţelege că mişcarea nu este o componentă opţională a vieţii noastre, ci una absolut 

necesară, în mod sigur vom găsi timp. Mişcare poate să însemne orice ne este la îndemână: 

deplasarea în mers, urcatul scărilor, grădinărit, muncă fizică. Mai important decât atât este să facem 

pasul următor şi să practicăm un sport, ceea ce înseamnă activitate fizică de intensitate moderată sau 

mare, care reprezintă şansa reală de a ne menţine în formă şi de a preveni o serie de afecţiuni 

medicale. 

Cei mai periculosi aditivi  

Organizațiile mondiale de sănătate au făcut  o listă cu cei mai periculoși aditivi prezenți în 

produsele alimentare. Majoritatea țărilor care îi folosesc sunt conștiente de nocivitatea lor și fac, sau 

au făcut deja, demersuri legislative pentru a-i scoate de pe piață. 

E123 - este interzis în Statele Unite ale Americii și în fostele state sovietice. Se găsește în 

bomboane, jeleuri, dropsuri mentolate, brânzeturi topite și creme de brânză. Este considerat cel mai 

puternic cancerigen dintre aditivi. Din aceeași categorie face parte și E 110, care intră în 

componența dulciurilor, mai ales a prafurilor de budincă colorându-le într-un galben atrăgător, 

apetisant, cunoscut și sub numele de „apus de soare“. 

E 330 - produce afecțiuni ale cavității bucale și are acțiune cancerigenă puternică. Se găsește 

în cele mai multe sucuri care se află în comerț. E 102 - este un alt colorant care se găsește în 

dulciuri, mai ales în budinci. Are de asemenea acțiune cancerigenă.  

Această listă a fost realizată cu ajutorul unui raport întocmit de Oficiul Consumatorilor din 

Piața Comună Europeană. Lista nu este completă, urmând a se face cercetări pentru descoperirea 

altor aditivi nocivi. 

În România au existat multe cazuri în care sănătatea populației a fost pusă în pericol. Sunt de 

referință cazurile în care coloranții din vopselele de ouă erau toxici sau alcoolul din oțet era un 

adevărat pericol pentru stomac. Cercetătorii din Uniunea Europeană se pot înșela în privința unor 

aditivi și astfel apar în comerț unele produse ce conțin substanțe toxice. A spune, însă, că „E“-urile 

sunt un pericol total în alimentație ar fi alarmist și neadevărat. Folosirea aditivilor în cantități mari ar 

periclita în primul rând calitatea produsului, iar oricare producător dorește ca alimentul său să se 

bucure de un loc cât mai bun pe piață. Consumul de aditivi în cantități bine stabilite nu afectează 

organismul. Pentru o mai mare siguranță a cetățenilor ar trebui ca autoritățile să asigure fonduri 

pentru dotarea laboratoarelor. Astfel, s-ar evita eventualele surprize neplăcute din partea 

http://www.csid.ro/diet-sport/sport/10-tipsuri-pentru-cele-care-nu-iubesc-miscarea-2812772/
http://www.csid.ro/diet-sport/sport/10-tipsuri-pentru-cele-care-nu-iubesc-miscarea-2812772/
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producătorilor interni sau externi. Până atunci este bine ca atunci când mergeți la cumpărături să 

citiți cu atenție numele ingredientelor inscripționate pe ambalaj, iar dacă aveți nelămuriri, să vă 

adresați comerciantului sau direct la Oficiul pentru Protecția Consumatorului.  
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“SĂNĂTATEA EMOŢIONALĂ - SUNTEM CEEA CE GÂNDIM ?” 

 

Prof.Vasilescu Roxana Violeta 

Liceul Tehnologic  “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Aristotel a spus odată că o minte sănătoasă și un trup sănătos sunt cumva întreţesute, însă 

această idee a avut de parcurs de atunci un drum destul de stâncos. 

Organismul uman este apărat de milioane de „celule luptătoare”. Acestea sunt formate din 

diferite tipuri de „soldaţi”, fiecare grup îndeplinind o funcţie specifică. „Punctul Central de Control” 

poate ordona intrarea în dispozitivul de luptă a miliarde de noi luptători, atunci când boala invadează 

organismul. În cursul perioadelor de „pace”, numărul luptătorilor se reduce, locul lor fiind ţinut de 

„unităţile de patrulă”. Aceasta constituie o explicaţie simplificată a sistemului imunitar. 

Stresul a ajuns să fie implicat în aproape toate problemele medicale cu care ne confruntăm în 

zilele noastre: infarctul miocardic, hipertensiunea, alte boli cardiace, ulcerele, colita, durerile de cap 

și de spate, astmul, crizele nervoase, chiar și cancerul – toate aceste boli sunt mai mult sau mai puţin 

legate de stres. Pe de altă parte însă, și lipsa stresului poate invita boala și poate produce oboseala, 

plictiseala, neliniștea, nemultumirea și depresia. Problema constă, așadar, în găsirea unei căi de 

mijloc între aceste două extreme. 

Stresul apare în orice situaţie care necesită efectuarea unei schimbări. Stresul presupus de 

adaptare la unele situaţii poate produce simţăminte de plăcere extremă: zborul cu parașuta, de 

exemplu, sau alunecarea cu schiurile în josul unei pante blânde, câștigarea unei curse sau avansarea 

în funcţie. Alte tipuri de stres, deși nu tot atât de intense, produc și ele puternice simţăminte de 

satisfacţie: o seară romantică, de pildă, aprecierea din partea unui coleg de serviciu ori rezultatele 

bune obţinute de copil la școală. Există, de asemenea, alte tipuri de stres care, deși sunt bune în ele 
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însele, ne obosesc: o ceremonie de căsătorie, de exemplu, sau o reuniune de familie. În fine, există și 

stresuri care ne epuizează și ne deprimă: moartea unei persoane iubite, pierderea serviciului, 

probleme de ordin juridic, neascultarea copiilor, divorţul. 

Sănătatea a fost definită ca fiind abilitatea/capacitatea de adaptare la stresurile vieţii. Așa 

stând lucrurile, oamenii sănătoși trebuie să descopere modalităţi de a-și intra în ritm prin echilibrarea 

perfectă a balanţei stresului.  

Ritmul vieţii moderne ne-a aruncat pe mulţi într-un fel de cursa contra cronometru. Suntem 

necontenit îndemnaţi să mergem acum, să vedem acum, să cumpărăm acum, să ne bucurăm acum 

etc. Dar, după câţiva ani de apucare, strângere, mergere, vedere, cumpărare, începem să ne simţim 

doborâţi și dezamăgiţi. Inevitabilul „plătesc mai târziu” nu întârzie să apară sub forma epuizării, 

datoriilor, bolilor, depresiei și pierderii interesului faţă de viaţă. Este un cerc vicios, în cursa căruia 

au căzut mulţi bărbaţi și multe femei, de altfel bine intenţionaţi. 

Gândurile și emoţiile influenţează în mod direct mintea, care la rândul ei afectează puternic 

corpul. Emoţiile pozitive și vieţuirea sănătoasă stimulează producţia unor substanţe cerebrale, 

numite endorfine, care hrănesc efectiv sistemul imunitar. Aceste misterioase substanţe ajută în lupta 

contra bolilor și promovează însănătoșirea. În plus, ele intensifică bucuria de a trăi prin simţămintele 

de bine, de euforie pe care le produc. 

Cercetări mai noi arată în mod convingător că o viaţă emoţională echilibrată este la fel de 

importantă pentru sănătate ca factorii deja tradiţionali, cum sunt alimentaţia sănătoasă, exerciţiul 

fizic regulat și evitarea alcoolului, tutunului și a altor droguri. 

Emoţiile (energie în mișcare) sunt strâns legate de gânduri. Ambele apar practic aproximativ 

în același moment. De unde apar? Din structura chimică a corpului, din miliardele de celule ce 

conţin o memorie mentalemoţională genetică a tuturor strămoșilor, precum și memoria influenţelor 

mediului în care trăim. Astfel că, până în momentul în care preluăm controlul asupra propriului 

corp, aceste gânduri și emoţii incrustate genetic sau preluate ne conduc viaţa, creând practic destinul 

nostru. Putem împărţi emoţiile în: 

 - emoţii pozitive (curaj, dreptate, blândeţe, generozitate, sinceritate, creativitate, bunătate, iubire, 

răbdare, onoare, deschidere, cinste, compasiune, încredere), sunt constructive pentru fiinţa noastră, 

pot duce chiar la însănătoșirea corpului (fiind emise pe un fundal de calm și luciditate, nu de 

agitaţie). Emoţiile pozitive însănătoșesc corpul fizic. Celulele sale conţin, pe lângă partea fizică, și 

înregistrări de memorie (gânduri și emoţii stocate “genetic”, provenind de la strămoși sau preluate 

automat din mediu). S-a descoperit că celulele emit și captează energie sub forma unor particule 
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corespunzătoare gândurilor și emoţiilor (un alt fel de a spune că ni le transmitem unii altora, deci că 

nu suntem separaţi în mod absolut).  

- emoţii negative (tristeţe, supărare, frică, furie, agresiune, nerăbdare, aroganţă, violenţă, îngrijorare, 

lene, egoism, neajutorare, disconfort, nerăbdare, apatie, tensiune, confuzie, plictiseală, vinovăţie, 

invidie, rușine, neîncredere) - sunt profund distructive. Emoţiile negative pe termen lung duc, pe 

lângă autoîmbolnăvire, și la comportamente necugetate și dezechilibrate.   

Exprimarea emoţiei prin sunet poate influenţa procesele fizice din corp, prin vibraţia 

rezonantă a sunetului cu emoţia specifică unui organ. Acest lucru a fost bine cunoscut în vechime de 

egipteni și chinezi. Manifestarea în exces a anumitor emoţii negative duce la îmbolnăvirea organului 

corespondent - asta înseamnă acumularea de “energie negativă” în corp - iar pentru însănătoșirea sa 

e necesară manifestarea emoţiei pozitive aferente, adică aducerea de “energie pozitivă”.  

La procesul îmbolnăvirii și însănătoșirii participă mai mulţi factori – alimentaţia, respiraţia, 

mediul înconjurător, factori genetici  – dar și emoţia, fie în sens negativ, fie pozitiv, se pare că are 

cel mai important rol. Conform studiilor dr. Robert Young, o stare mentală negativă poate crea mai 

multă aciditate metabolică decât alimentele pe care le consumăm. De fapt, poţi să creezi aciditate 

metabolică de 2-3 ori mai mult prin gândurile tale, prin starea ta mentală, decât din consumul de 

lactate sau proteine animale. Gândurile tale și cuvintele devin importante și pot să-ţi afecteze 

fiziologia într-un mod negativ sau pozitiv. Modalitatea prin care gândurile tale devin biologie este 

următoarea: orice gând necesită o anumită energie cerebrală pentru a se forma. În producerea unui 

gând se folosește energie care, consumată, va produce la rândul ei deșeuri biologice acide. Dacă 

acizii metabolici rezultaţi din gânduri nu sunt eliminaţi corespunzător prin cele 4 canale de eliminare 

atunci acești acizi ajung în ţesuturile adipoase și conjunctive. Efectele sunt apariţia unor simptome și 

afecţiuni precum: lupus, fibromialgie, artrită, dureri musculare, oboseală, obezitate, cancer de sân, 

cancer de prostată, indigestie, reflux acid, arsuri, infarct .  

  Emoţiile pozitive precum iubirea, pacea, speranţa, încrederea, credinţa și iertarea pot 

alcaliniza sângele și ţesuturile.  

  Emoţiile negative de furie, resentiment și frică sunt cele mai puternice și mai acidifiante 

dintre toate emoţiile. Frica de necunoscut este probabil cea mai puternică și mai acidă emoţie. 

Oamenii au crize mentale, nu crize cardiace (spune dr. Robert Young). Există studii știinţifice 

publicate, care arată că peste 80% din crizele cardiace sunt declanșate de emoţii. De fapt, oamenii nu 

mor de crize cardiace, ci de „atacuri de gânduri” (emoţii negative). 

Sănătatea emoţională poate fi îmbunătăţită dacă se încearcă o recunoaștere a propriilor 

emoţii.  
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Exprimarea și reprimarea emoţiilor. Emoţiile există pentru a ne ajuta, nu pentru a ne încurca: 

teama și furia ne apără de pericole, tristeţea ne ajută să depășim situaţiile de doliu real sau simbolic 

(moarte, separare, abandonarea unui proiect). Emoţiile nu trebuie ascunse sau uitate, inhibate sau 

reprimate. Avem nevoie să le „digerăm” și pentru asta e necesar să le „mestecăm” și nu să 

pretindem că ele nu există. Lacrimile sunt „lubrifiantul emoţiilor”. Ele le ușurează drumul. În plus, 

ele nu însoţesc doar tristeţea, ci și bucuria, plăcerea sau admiraţia. Ele curăţă organismul eliminând 

până la 40% din surplusul secreţiei de neurotransmiţători. Interzicerea plânsului nu este sănătoasă, 

mai mult, această stăpânire perturbă sistemul imunitar și favorizează apariţia unor boli grave, mai 

ales la acele persoane care nu-și exprimă niciodată emoţiile considerate social ca fiind negative: 

teama, furia, frica. Nu vă temeţi să plângeţi dacă asta simţiţi, râdeţi cu poftă dacă situaţia vă permite, 

învăţaţi să vă îngăduiţi să fiţi furioși și să căutaţi să vă exprimaţi furia fără a o reprima la nesfârșit. 

În cele din urmă ea iese la iveală și, din păcate, o face într-un moment care se dovedește de cele mai 

multe ori a fi cel mai nepotrivit.   

Emoţiile apar, e în firea lucrurilor. Ele exprimă poziţia, reacţia  faţă de o persoană, o situaţie 

de viaţă.  

Medicina holistică afirmă: "Mintea este constructorul. Spiritul construiește fiecare celulă a 

corpului”. Orice boală vine prin încălcarea unei legi cosmice, care se va traduce în corpul fizic, care 

este un ecou al cosmosului. Orice vindecare vine din aceeași sursă. Fie că ea se face prin dietă sau 

prin medicamente sau chiar prin chirurgie, este la fel: NOI trebuie să ușurăm munca naturii 

vindecătoare. 
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PLEDOARIE PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Văidean Cristina Mihaela 

Colegiul “Emil Negruțiu” Turda,  jud. Cluj 

 

 

         Celebra frază: "Spune-mi ce mănânci, ca să-ţi spun cine eşti" ar putea fi extinsă la "Spune-mi 

ce stil de viaţă ai, ca să-ţi spun cine eşti". 

         Într-o societate care îşi "arde" rapid energia şi valorile, un stil de viaţă sănătos - asta 

însemnând nu doar hrană, ci şi toate celelalte aspecte ale vieţii - este, dacă vreţi, o "aptitudine" care 

se învaţă. 

       “ALIMENTELE ÎNSEAMNĂ VIAŢĂ”  

Este important să ai o viaţă cu stil, şi de ce nu, cu un stil de viaţă sănătos?!?  

“Hrana sănătoasă şi mişcarea definesc stilul de viaţă sănătos”. 

Fiecare dintre noi optăm pentru un stil de viață sănătos și echilibrat. Pentru aceasta e indicat să 

învățăm: 

-să adoptăm un comportament alimentar sănătos consumând alimente naturale, proaspete și variate; 

-să practicăm sport, exerciții fizice regulate și de relaxare; 

-să respectăm echilibrul somn-veghe; 

-să prevenim îmbolnăvirea; 

-să ne îmbunătățim calitatea vieții; 

-să adoptăm o stare de bine; 

https://ciudatel.files.wordpress.com/2014/05/principii-fundamentale-de-sanatate.jpg
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-să ne dezvoltăm abilități cognitive, emoționale și sociale pentru a face față stresului și pentru o 

creștere a calității vieții noastre; 

-să nu consumăm alcool, tutun, cafea, droguri; 

-să evităm consumul de alimente nesănătoase; 

-să adoptăm o alimentație echilibrată,variată; 

-să reducem comportamentele nesănătoase și de risc; 

-să întărim comportamentele sănătoase; 

-să respectăm orele de masă frecvent; 

-să mâncăm mai puțin și mai des; 

-să limităm consumul de grăsimi și de zahăr; 

-să creștem cantitatea de carbohidrați consumată; 

-să limităm consumul de proteine la cantități adecvate organismului; 

-să dezvoltăm un mod adaptativ de a face față stresului, oboselii, plictiselii, situațiilor de criză și 

trăirilor emoționale; 

-să respectăm principiile alimentației sănătoase. 

     Pentru a alege o alimentaţie potrivită trebuie să ţinem cont de: 

-aportul caloric al principalelor grupe de nutrienți: protein - 4 calorii/gram; carbohidrați  - 4 

calorii/gram; grăsimi - 9 calorii/gram; 

-aportul caloric necesar zilnic: femei: 65,5+(9,56*greutate)+(1,85*înălțime)-(4,68*vârstă); bărbați: 

66,5+(13,8*greutate)+(5* înălțime)-(6,76* vârstă) 

-aportul principalilor nutrienți necesar zilnic: proteine=(calorii/zi*15%)/4 – din carne de pui, carne 

slabă, ouă, brânză; grăsimi=(calorii/zi*30%)/9-din carne grasă, uleiuri vegetale și animale; 

carbohidrați=(calorii/zi*55%)/4 - din pâine neagră sau integrală de grâu sau secară, orez brun, 

fasole, rădăcinoase. 

Cumpără alimente în funcție de aportul caloric și nutrițional al acestora și consumă alimente 

sigure și valoroase.  

Nu uita că alimentele ne pot schimba viața în bine sau în rău! 

O viață echilibrată bazată pe alegeri raționale ne poate direcționa spre o stare “pe deplin 

favorabilă”. 

ALIMENTAȚIE+SPORT+SĂNĂTATE=STIL DE VIAȚĂ OPTIM 
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RESPECTĂ NORMELE DE IGIENĂ  PERSONALĂ! 

 

Prof. Vâlcea Antonela 

Liceul Tehnologic “Radu Prişcu” Dobromir, jud. Constanţa 

 

O bună igienă are drept scop evitarea îmbolnăvirilor şi menţinerea sănătăţii. La început, 

igiena se referea la combaterea bolilor. Cu timpul, igiena s-a ocupat şi de prevenirea îmbolnăvirilor. 

Într-un sens mai larg, igiena înseamnă şi consolidarea sănătăţii. Igiena se ocupă de aspecte ale 

igienei personale, igiena în colectivităţi, igiena la locul de muncă, igiena vederii, igiena mediului 

înconjurător, igiena alimentaţiei ş.a.  

Depinde doar de tine să-ţi păstrezi zâmbetul! 

Igiena orală implică: spălatul pe dinţi şi folosirea aţei dentare cu regularitate; vizite la 

medicul stomatolog pentru controale de rutină; curăţarea dinţilor; o alimentaţie optimă pentru 

sănătatea cavităţii bucale. O astfel de alimentaţie include alimente bogate în seminţe de cereale, 

fructe şi legume şi produse lactate. 

Menţinerea sănătăţii dinţilor şi a gingiilor necesită o alimentaţie optimă şi spălarea dinţilor 

cu regularitate: se foloseşte aţa dentară cel putin 1 dată/zi şi se spală dinţii după fiecare masă sau 

gustare şi înainte de culcare. Aceste lucruri înlătură depunerile ce pot determina distrugerea dinţilor, 

gingiilor şi a oaselor cavităţii bucale; folosirea unei paste de dinţi ce conţine fluor şi previne apariţia 

cariilor. Se mai pot utiliza: apa de gură ce conţine fluor sau pasta de dinţi ce înlătură tartrul; se evită 

alimentele cu o cantitate crescută de zahăr. Zahărul favorizează formarea tartrului şi a cariilor; se 

evită tutunul pentru că acesta produce afecţiuni ale gingiilor şi poate produce cancer al cavităţii 

bucale. Expunerea pasivă la tutun (respirarea aerului cu fum de ţigară) poate determina boli ale 

gingiilor; se practică curăţarea limbii, cu un instrument special pentru acest lucru sau cu o periuţă de 

dinţi moale. Se curăţă dinspre spate în faţă. Curăţarea limbii este deosebit de importantă la 

persoanele care fumează sau la cei cu un relief al limbii mai accentuat (şanţuri multe şi adânci ce 

brăzdează limba), dar este obligatorie pentru toată lumea; vizite regulate la medicul dentist, în 

funcţie de apariţia problemelor sau de cât de frecventă este necesară curăţirea cavităţii bucale, dar şi 

profilactic (fără să ai probleme) – când ai fost ultima dată la medicul stomatolog pentru un control 

de rutină? 
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Când este indicat controlul stomatologic: ca un control de rutină. Se recomandă 1 control/6 

luni, dar persoanele cu risc scăzut pot face control doar 1 dată/an; în cazul în care gingiile 

sângerează la apăsare sau la periaj; în cazul în care dinţii se mişcă sau apar modificări în poziţia 

unora faţă de ceilalţi; dacă gingiile sunt roşii, sensibile sau dacă apare puroi; în cazul în care apar 

durerile de dinţi; în cazul traumatismelor la nivelul feţei, maxilarului sau dinţilor; dacă o rană la 

nivelul cavităţii bucale nu se vindecă în 2 săptămâni; dacă respiraţia urât mirositoare persistă. 

Periatul dinţilor: 

- este necesar spălatul pe dinţi, de rutină. Se periază dinţii dimineaţa, după fiecare masă sau gustare 

şi înainte de culcare; 

- se foloseşte o periuţă moale, cu capătul rotunjit şi destul de mică pentru a permite perierea tuturor 

dinţilor. Se schimbă periuţa 1 dată la 3 luni; 

- se pot folosi, de asemenea, periuţele electrice. S-a demonstrat prin studii că periuţele de dinţi 

electrice cu acţiune oscilantă (mişcări din faţă în spate) sunt mai eficiente decât alte periuţe; 

- este indicată folosirea unei paste de dinţi ce contine fluoruri; 

- anumite paste de dinţi cu fluoruri pot preveni formarea tartrului; 

- se apasă uşor şi se mişcă periuţa înainte şi înapoi, cu mişcări circulare. Nu se freacă puternic, acest 

lucru poate produce leziuni ale gingiilor şi ale smalţului; 

- se periază toată suprafaţa dinţilor, limba şi partea interioară a obrajilor; 

- se periază, cu atenţie sporită, suprafeţele dinţilor cu care se mestecă; 

- se periază limba. Placa la nivelul limbii produce respiraţie urât mirositoare şi constituie un mediu 

propice pentru dezvoltarea bacteriilor. 

Curăţirea zilnică cu aţa dentară. Este indicată curăţirea cu aţa dentară cel putin 1 dată/zi. 

Tipul aţei nu este important, se indică una din metodele: 

1. Metoda aţei răsucite pe degete. Se rupe o bucată de aţă de 45-50 centimetri. Se înfăşoară un capăt 

al aţei pe degetul mijlociu de la mâna stângă şi celălalt capăt pe degetul mijlociu de la mâna dreaptă, 

astfel încât între degete să fie distanţa de 5-7 cm. 

2. Metoda cercului. Se rupe o bucată de aţă de 30 centimetri şi se leagă capetele, astfel încât să se 

formeze un laţ. Dacă laţul este prea larg, se răsuceşte aţa în jurul degetelor. Se introduce încet aţa 

între dinţi şi se împinge spre gingii. Se pliază aţa în jurul dinţilor, aşa încât să formeze un U şi apoi 

se introduce uşor sub gingie. Se face o mişcare în sus şi în jos, de câteva ori, pentru a se răzui placa. 

Doar introducerea aţei între dinţi, fără răzuire, nu va îndepărta placa. Utilizarea instrumentelor de 

curăţat între dinţi (periuţa interdentară) este la fel de eficientă ca şi aţa dentară. La primele utilizări 
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se poate întâmpla ca gingiile să sângereze la folosirea aţei dentare, dar acest lucru se va stopa în 

timp, pe măsură ce gingiile devin mai rezistente şi mai sănătoase. 

Sfaturi pentru o igienă corectă a danturii 

- Dinţii trebuie periaţi de cel puţin 2 ori pe zi (dimineaţa şi seara) 

- Utilizaţi pentru clătirea gurii după periaj o apă de gură ce conţine fluor 

- Folosiţi aţa dentară 

- Folosiţi geluri concentrate pe bază de fluor 

- Efectuaţi un detartraj 1 dată la 4 sau 6 luni 

- Apelaţi la metoda specială de curăţire a dinţilor utilizată în cabinetul stomatologic air-flow (jet de 

aer-apă cu bicarbonat) 

- Efectuaţi un periaj dentar profesional la intervale de timp regulate 

Periajul corect. Periajul dinţilor este cel mai important element profilactic (de prevenire a 

problemelor dentare). Pentru rezultate optime trebuie să avem în vedere anumite elemente: 

 Periuţa de dinţi. Periuţa de dinţi trebuie să fie alcătuită din peri moi, din naylon, cu fire 

rotunjite la capete, pentru a se evita iritarea dinţilor şi a gingiilor. Cel mai bine este ca dintre cele trei 

oferte de periuţe de dinţi de pe piaţă - hard, medium şi soft - să o alegi pe cea cu indicatorul 

medium. Dacă periuţa este prea tare va răni gingiile, iar dacă este prea moale nu curăţă eficient 

dinţii. Periuţa trebuie schimbată la un interval de aproximativ 3 luni. 

 Cum să executaţi periajul. Este obligatoriu să te speli pe dinţi dimineaţa şi seara, să îţi 

clăteşti gura după fiecare masă şi să te speli dacă ai posibilitatea şi, la 6 luni, să îţi faci un control 

stomatologic pentru a depista orice carie în faza incipientă. Medicii stomatologi apreciază că un 

periaj corespunzător se face în 3-5 minute. De asemenea, nu uita de periajul limbii, foarte important 

în eliminarea bacteriilor şi a mirosului neplăcut. 
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PRINCIPIILE UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS 

 

Prof. Vîlcu Daniela   

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia” Ştefăneşti, jud. Argeş 

 

Stilul de viaţă reprezintă opţiunea strategică adoptată de un individ, ce-i va orienta deciziile, 

comportamentele şi condiţiile de viaţă. Stilul de viaţă este tributar credinţelor, reprezentărilor şi 

imaginilor pe care şi le-a format individul despre lume şi viaţă, în virtutea cărora el alege, se 

comportă, acţionează, ia hotărâri ce-l pot conduce spre reuşită sau eşec. 

Stilul de viaţă sănătos înseamnă să ne schimbăm modul de a trăi, dar şi modul de gândire 

(nesănătos) cu un mod de trai şi de gândire sănătoasă constructivă, pozitivă. Educaţia este un alt 

factor important care intră în componenţa stilului de viaţă sănătos.  

Cu toţii ne dorim o viaţă lungă şi fericită, unde boala şi necazurile să nu ne atingă. Însă ce 

facem pentru a ne atinge acest ţel? Mai mult de 80% din sănătatea noastră depinde de modul în care 

ne hrănim, dacă facem sau nu sport, dacă ne odihnim, ce emoţii şi sentimente experimentăm. Restul 

de 20% este transmis genetic sau are legătură cu mediul înconjurător şi sistemul de sănătate al ţării 

în care trăim. 

Principiile unui stil de viaţă sănătos sunt: 

1. Respectarea unei nutriţii optime: cantităţi optime, variate şi echilibrate. Acest principiu are la 

bază: consumul alimentelor integrale, neprocesate, o dietă variată, consumul mare de legume. 

2. Practicarea unui sport: pentru a avea o viaţă lungă şi fără boli, alături de o dietă sănătoasă 

trebuie să facem şi sport. Activitatea fizică, mişcarea practicată încă de la cele mai mici vârste ajută 

la construirea unui corp sănătos. Există perioade diferite în viaţă, situaţii când oamenii nu mai pot 

face activitatea fizică pe care o desfăşurau, dar chiar şi atunci e bine ca activităţile fizice să fie 

adaptate vârstei, activităţilor zilnice, bolilor. 

3. Respectarea unui program de odihnă: dacă nu dormim suficient, nu vom avea un nivel optim 

de energie şi de productivitate în ziua respectivă. 

4. Eliminarea stresului. Stresul distruge organismul. Modul actual de viaţă, munca de la 

serviciu, viaţa de acasă sunt principalele cauze ale stresului. Această maladie a timpurilor moderne 

este acuzată ca fiind factorul de risc pentru toate bolile, precum infecţiile, astmul sau accidentele 

vasculare cerebrale. În aceste timpuri de psihoză şi de stres permanent, efectele asupra sănătăţii 
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oamenilor sunt devastatoare. Riscurile accidentelor vasculare cerebrale sunt legate şi de 

personalitatea individului. Persoanele care nu fac faţă situaţiilor de stres cotidian prezintă mai multe 

riscuri de a fi victime ale afecţiunii menţionate. Cei care reuşesc să-şi păstreze calmul în situaţiile 

critice la care sunt supuşi sunt mai avantajaţi. 

5. Adoptarea unei gândiri pozitive. 

6. Moderaţia 

Deşi nu toate componentele stilului de viaţă se situează sub controlul individului, toţi 

oamenii abordează tipuri de stiluri de viaţă care le afectează în mod direct sănătatea şi bunăstarea. 

Prin cele exprimate dorim să ajutăm la identificarea alternativelor în momentul luării deciziilor sau 

în desemnarea obiectivelor care pot avea un impact pe termen scurt şi lung asupra sănătăţii. 

Un stil de viaţă sănătos este un job în sine. Într-o lume ideală un mod de viaţă sănătos ar 

putea fi urmat uşor, de către oricine, ieftin şi fără efort. În lumea reală aloci timp, energie, bani, 

informaţii. Faci eforturi, sacrificii, ieşi din zona de confort, te desprinzi de “normal”. 

 

Bibliografie: 
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REGULI DE BAZĂ PENTRU O VIAȚĂ FERITĂ  DE BOLI 

 

Prof. Vladu Elisabeta 

Liceul Tehnologic  “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

Pentru a avea un stil de viață sănătos este necesar să se acorde atenție mai multor aspecte 

printre care: alimentația, odihna, exercițiile fizice, educația etc.  

În urma unui studiu realizat de GfK, locuitorii din Banat, Crișana şi Maramureș (80% din ei) 

înțeleg prin “stil de viață sănătos” o alimentație bogată în fructe și legume; 57% preferă produsele 

proaspete, naturale. 

Locuitorii din Dobrogea şi București nu pun atât de mare accent pe alimentaţie: 67% din 

dobrogeni consumă multe legume şi fructe, în timp ce bucureștenii se ocupă mai mult cu practicarea 



 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

284 

 

exercițiilor fizice (7 din 10 locuitori ai capitalei văd mișcarea ca pe un element definitoriu al 

menținerii sănătății, iar 6 din 10 practică constant un anumit tip de mișcare). 

În privința alimentației, specialiștii ne îndeamnă să alegem alimente sezoniere şi locale. În 

acest mod avem asigurarea că produsele sunt proaspete, iar regimul alimentar devine mai variat. De 

asemenea, este foarte important să ne facem timp pentru a lua micul dejun. S-a observant că există 

șanse mai mari de apariție a bolilor cardiovasculare la persoanele care nu obișnuiesc să mănânce 

micul dejun. În plus, aceşti oameni au risc mai mare să ia în greutate (în istoricul celor mai multe 

persoane cu obezitate se regăsește lipsa micului dejun pe o durată de ani de zile). Pentru ca totul să 

fie bine, este indicat ca cei care sunt obișnuiți să își înceapă ziua cu o cafea, să o savureze după 

micul dejun, pentru că aceasta stimulează metabolismul şi asigură o activitate mentală mai intensă 

pe parcursul zilei. 

La baza alimentației sănătoase se află alimentele de origine vegetală (legumele şi fructele, 

însă acestea din urmă conțin cantități mari de zaharuri și au o valoare calorică mai crescută, așa că 

este bine să fie privite ca o completare a alimentației). Cantitatea minimă de legume şi fructe 

necesare într-o singură zi este de 5 porții (o porție este considerată a avea în jur de 80 de grame). 

Din categoria alimentelor de origine animală, sunt foarte importante lactatele (sursă de 

proteine, calciu şi alți micronutrienți), ouăle, peștele și, în mai mică măsură, carnea.  

Cele mai bune alimente sunt cele care au o densitate nutrițională mare și este de preferat să le 

evităm pe cele care au doar calorii ce aduc o cantitate mare de energie, fară ca aceasta să fie însoțită 

de micronutrienți importanți. 

Exerciţiile fizice sunt foarte importante, deoarece au efecte benefice asupra musculaturii, a 

articulațiilor, a vaselor de sânge, a inimii, a creierului şi a sistemului imunitar. Fie că mergem la 

fitness sau urcăm scări, este important să facem mișcare minim 30-45 de minute pe zi, pentru ca 

efectele benefice să se instaleze. 

Hidratarea este un lucru pe care foarte multă lume uită să-l facă. Este foarte important atât 

din punct de vedere funcțional, dar şi estetic (pielea începe să se exfolieze) să bem câte 2 litri de apă 

pe zi. 

Odihna este modul în care scăpăm de stres şi ne relaxam. Fie că dormim (ideal este între 7 şi 

8 ore pe zi; somnul cel mai odihnitor este între orele 22:00 - 23:00 pana la 6:00 - 7:00 dimineata), 

citim o carte, sau ne jucăm cu animalul de companie, reușim să ne deconectăm de la problemele care 

apar şi care încet, încet, duc la scăderea sistemului nostru imunitar și au ca efect apariția unor boli 

grave (obezitate, diabet, atac vascular cerebral etc.). 
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Odihna activă constă în practicarea unui sport (dans, înot etc.), a stretchingului, a ieșirii la 

plimbare cu prietenii etc. Aceasta este foarte importantă pentru menținerea stării de sănătate.  

Educația include autoeducația şi dezvoltarea personală. Este importantă în menținerea unui 

stil de viață sănătos pentru că prin informare şi autoeducare putem să ne schimbăm obiceiurile 

nesănătoase. 

În concluzie, pentru o sănătate ”de fier” este nevoie să avem grijă în egală măsură nu doar de 

alimentație și mișcarea zilnică, ci şi de celelalte aspecte care nu sunt atât de mediatizate ca primele 

două, dar care sunt foarte importante. 

 

Bibliografie: 
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MULTĂ MÂNCARE VEGETALĂ ŞI PUŢINĂ MÂNCARE ANIMALĂ 

                                                                                                               

Prof. Voiviciuc Eufrozina-Liliana  

 Liceul Tehnologic “Ion Bănescu“ Mangalia, jud. Constanţa                                                                                 

          Factorul esenţial ce determină 

sănătatea omului constituie modul lui de viaţă, în această noţiune intră regimul corect de muncă şi 

odihnă, alimentarea raţională, menţinerea la un nivel cuvenit a activităţii fizice, respectarea regulilor 

de igienă individuală. 

http://www.sanatatesiviata.ro/stil-de-viata-sanatos
http://www.stildeviata.org/
http://www.realitatea.net/surprinzator-cum-vad-romanii-un-stil-de-viata-sanatos_1609594.html
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/alimentatia-sanatoasa-reguli-de-baza-pentru-o-viata-ferita-de-boli-12329553/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/alimentatia-sanatoasa-reguli-de-baza-pentru-o-viata-ferita-de-boli-12329553/
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Alimentația sănătoasă definește acel tip de alimentație care este adaptată și echilibrată 

energetic și nutrițional, astfel încât să satisfacă nevoile proprii fiecărui individ pentru susținerea și 

întreținerea organismului în condiții optime.  

Principalele obiective ale alimentației sănătoase sunt: asigurarea energiei necesare 

organismului și acoperirea nevoilor nutriționale, ceea ce presupune includerea tuturor nutrienților 

(macro și micronutrienți) în cantități și proporții optime. Alimentaţia reprezintă  un obicei necesar 

supravieţuirii, dar, în acelaşi timp, atât de periculos dacă este realizată în mod necorespunzător. În 

acest sens, să ne amintim un proverb egiptean care spune: “Jumătate din ceea ce mănânci te ajută să 

trăieşti; cealaltă jumătate, îl ajută pe doctorul tău să trăiască”. Trebuie, astfel, să întelegem că în 

farfuria din faţa noastră se ascunde atât secretul tinereţii şi sănătăţii, cât şi demonul îmbătrânirii şi 

îmbolnăvirilor.  

În ceea ce priveşte alimentaţia, sunt importante câteva întrebări: Ce? Cât? şi Când mâncăm? 

La primele două întrebări trebuie să raspundem astfel, încât să asigurăm un aport cantitativ (necesar 

caloric) şi calitativ (principii nutritive) adecvat fiecărei persoane. Trebuie întotdeauna asigurat un 

echilibru între glucide, lipide, proteine. Sursele de glucide sunt reprezentate de: cereale şi produse 

din cereale, legumele fructele, zahărul şi produsele zaharoase. Lipidele vegetale sunt uleiurile de 

floarea-soarelui, de măsline, soia, iar cele animale sunt untul, smântâna, frişca, untura, gălbenuşul de 

ou, caşcavalul. Deosebit de importante sunt şi produsele alimentare de protecţie: peştele oceanic, 

cerealele germinate, produsele fermentate lactic, în special, iaurtul (asigură protecţia în afecţiuni 

cardiovasculare, neoplasm).  

De asemenea, se recomandă un aport zilnic de 25-35 g fibre alimentare. Surse pentru acestea 

sunt ovăz, legume, orez, grâu, mere, citrice, căpşuni, fructe. Importanţa acestora rezidă tocmai din 

faptul că o dietă cu conţinut adecvat de fibre se asociază cu o incidenţă scăzută a bolilor 

cardiovasculare, a diabetului zaharat (prin reducerea absorbţiei glucidelor) şi a cancerului de colon 

(se reduce expunerea colonului la produsii nocivi care-l traversează prin reducerea concentraţiei 

acestora şi a duratei tranzitului).  

O alimentaţie ratională cu toate principiile nutritive va aduce şi un aport adecvat de vitamine, 

suplimentele de vitamine nefiind necesare în condiţiile unei alimentaţii raţionale. Fructele şi 

legumele se recomandă a fi consumate preponderent proaspete. Trebuie să evităm produsele care, în 

exces luate, pot dăuna grav sănătăţii: grăsimile, dulciurile, alimentele fast-food şi băuturile 

răcoritoare. Totodată, trebuie de evitat consumul de alcool, deoarece, dacă în cantităţi mici poate 

avea efecte favorabile în anumite circumstanţe, în cantităţi mari poate avea consecinţe devastatoare 

asupra sănătaţii fizice şi psihice a fiecăruia.  
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Grăsimile (lipidele) au valoare calorică foarte mare, de aproximativ 900 de calorii pentru 

100g. Ele reprezintă factori de nutriţie energetici. Grăsimile sunt formate din acizi graşi saturaţi sau 

nesaturaţi, fapt care determină valoarea lor nutritivă. Din punct de vedere nutritiv, valoarea 

grăsimilor variază în funcţie de originea lor, care poate fi animală, vegetală sau mixtă. Dintre 

grăsimile animale amintim bine cunoscutele alimente, ca: untul, untura de porc, seul de vacă (sau 

oaie), grăsimea de pasăre, uleiul din ficat de peşte etc. Grăsimile vegetale sunt alimente formate din 

uleiurile de: măsline, floarea-soarelui, dovleac, soia, arahide, susan etc.  

Descriem câteva dintre grăsimile cel mai des folosite în alimentaţia omului, pentru a scoate 

în evidenţă avantajele sau dezavantajele lor. UNTUL este şi o sursă de vitamina A, D si K, fiind 

uşor digerabil. Este de preferat să se consume în stare proaspată la diferite preparate culinare sau ca 

atare. Vara, prezintă o cantitate mai mare de vitamine decât iarna, datorită păşunilor din care se 

hrănesc animalele.  

ULEIURILE VEGETALE sunt cele mai indicate a fi consummate în preparatele culinare. 

Acestea prezintă avantajul că sunt formate din acizi graşi nesaturaţi şi au digestibilitate bună. 

Grăsimile vegetale formate extrase din cereale (grâu, floarea-soarelui) conţin vitaminele B₁, D si K.  

MARGARINA este o grăsime mixtă, formată din grăsimi animale şi vegetale. Valoarea 

energetică a margarinei depinde de cantitatea de lipide pe care o conţine, în timp ce valoarea 

nutritivă este legată direct de ingredientele folosite.  

Grăsimile emulsionate, ca: untul, smântâna, frişca etc., ca şi uleiurile din cereale, se digeră 

mai uşor. În schimb, grăsimile bogate în acizi graşi saturaţi (cele de bovine, ovine şi porcine) se 

digeră mult mai greu. Acestea din urmă, fiind consumate în cantităţi prea mari, rămân neabsorbite. 

În general, grăsimile consumate în cantităţi prea mari din cauza tulburărilor de nutriţie conduc la 

obezitate, arterioscleroză etc.  

Grăsimile alimentare au influenţă asupra colesterolemiei (cantitatea de colesterol din sânge). 

Din cercetările efectuate reiese că grăsimile formate din acizi graşi saturaţi provoacă creşterea 

colesterolului, în timp ce grăsimile formate din acizi graşi nesaturaţi (uleiurile din floarea-soarelui, 

de porumb, de soia etc.) duc la scăderea cantităţii de colesterol. Grăsimile sunt formate din acizi 

graşi saturaţi sau nesaturaţi, fapt care determină valoarea lor nutritivă. Pe lângă faptul că aduc în 

organism acizi graşi, ele mai contribuie şi la îmbogăţirea organismului cu vitamine liposolubile (A,  

D, E, K, F).  

În privinţa lipidelor trebuie făcută o distincţie între lipidele VIZIBILE, ca untul, smântâna, 

uleiul, slănina etc., şi cele INVIZIBILE consumate în alimente prăjite, mezeluri, produse de 

patiserie, creme şi altele.  Multe dintre alimente conţin mai multe tipuri diferite de grăsimi, iar unele 
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sunt mai bune pentru sănătate decât altele. Nu aveţi nevoie să eliminaţi complet grăsimile din dietă. 

De fapt, unele grăsimi ajută la un stil de viaţă sănătos. Dar este înţelept să alegeţi cele mai sănătoase 

tipuri de grăsimi dietetice şi apoi să vă bucuraţi de ele cu moderaţie.  

Există numeroase tipuri de grăsimi. Corpul produce propria grăsime asimilând, în exces, 

calorii. Unele grăsimi sunt găsite în produsele alimentare precum plante şi animale şi sunt cunoscute 

sub denumirea de grăsimi alimentare. Grăsimile alimentare sunt macronutrienţi, proteine şi 

carbohidraţi care furnizează energie pentru corp. Grăsimea este esenţială pentru sănătate, deoarece 

sprijină un număr de funcţii ale corpului. Unele vitamine, de exemplu, trebuie să conţină grăsime, să 

se dizolve şi să poată hrăni corpul. Dar există şi o parte întunecată a acestor grăsimi. Grăsimea 

conţine un număr ridicat de calorii şi cantităţile mici se depun rapid. Dacă mâncaţi mai multe calorii 

decât aveţi nevoie, veţi lua în greutate.  

Mâncarea (plural: mâncăruri) sau hrana reprezintă orice substanță, de obicei compusă din 

carbohidrați, grăsimi și proteine care este consumată de către animale sau de către oameni fie în 

scopul metabolizării în energie, fie doar pentru plăcerea gustativă. Substanțele comestibile se mai 

numesc alimente. Mâncarea vine în general fie din sursă vegetală, fie din sursă animală, fie 

minerală, deși mai există și excepții. Mâncarea variază după cultură, nație, popor, dar și poziția 

geografică și este obținută prin activități precum cultivarea (în cazul plantelor), a creșterii 

animalelor, pescuitul, mai rar vânarea animalelor sălbatice. Cele mai multe popoare au propriile 

mâncăruri distinctive, iar știința care studiază obiceiurile, preferințele și practicile specifice fiecărui 

popor în ceea ce privește pregătirea mâncărurilor se numește gastronomie. Întrucât atât consumul 

redus de alimente, cât și consumul excesiv de alimente poate duce la probleme de sănătate pe termen 

scurt sau pe termen mediu și lung, atât animalele, cât mai ales oamenii își impun uneori un regim 

alimentar mai strict, numit dietă. 

 

Bibliografie: 

1.http://dralinpopescu.ro/ 

2.www.fructe.org 

3.ro.wikipedia.org/wiki/mâncare 

 

 

 

 

 

http://dralinpopescu.ro/
http://www.fructe.org/


 

 

„Stil de viață sănătos”, nr. 2, februarie 2015 – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

289 

 

 

STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

 

Educ. Zaharia Elena 

Grădinița cu Program Prelungit nr.2 Bârlad, jud. Vaslui 

 

Importanța alimentației ca factor de menținere a stării de sănătate şi ca agent terapeutic este 

recunoscută de toata lumea, fără rezerve. Un bun nivel nutrițional presupune, de asemenea, o 

cunoaștere aprofundată a comportamentului alimentar, a tipului şi structurii lui, ținând cont de 

obiceiurile alimentare, precum şi de evitarea dezechilibrelor legate de alimentație.  

În ultimul timp, excesul unor anumiți nutrienţi este asociat cu prevalenţa ridicată a unor 

afecțiuni precum obezitatea, diabetul zaharat, neoplasmul de sân sau colon, ciroza hepatică.       

Patologia metabolică legată de alimentație include principalii factori de risc vasculari, care explică 

mortalitatea prin bolile cardiovasculare ce ocupă, în prezent, primul loc printre cauzele de deces.  

Pentru ca alimentația să devină o cale eficientă de promovare a sănătății şi pentru profilaxia 

bolilor de nutriție, ar trebui să deținem informații despre necesarul nutritiv şi energetic al 

organismului, despre compoziția şi valoarea nutritivă a produselor alimentare. Astfel, medicul 

nutriționist va putea să întocmească o dietă sănătoasă şi echilibrată, care să vă asigure cantitatea 

optimă din toate substanțele de care are nevoie organismul, în diferite stări fiziologice.  

O alimentație echilibrată trebuie să ţină cont de orice modificare în gradul de activitate 

fizică, cel mai important element de care depinde cantitativ aportul caloric. Eforturile de secole ale 

omului de a-şi ușura munca au condus, în epoca modernă, la o reducere drastică a gradului activității 

fizice, care nu poate fi compensat de efectuarea ocazională sau la sfârșit de săptămână a unui sport 

sau a unui program de activitate fizică. Întrucât scăderea activității fizice nu se asociază cu o scădere 

proporțională a aportului alimentar, castingul ponderal constituie consecința acestui dublu 

dezechilibru.  

Dacă în ultimul timp sunt la mare căutare dietele şi regimurile de slăbire este din cauza 

faptului că numărul persoanelor cu o greutate peste cea normală a crescut, atât din cauza unei 

alimentații dezechilibrate, nesănătoase, cât şi a unui stil de viață sedentar şi dezordonat. 

 Între factorii care ne îngraşă menționăm lipsa exercițiilor fizice şi a mişcării în general, 

obiceiurile alimentare nesănătoase (mâncăm pe fugă, în porții prea mari şi nu mestecăm suficient 

alimentele, bem prea puține lichide), consumul excesiv de produse bogate în calorii (de tip fast-
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food), grăsimi animale (unt, smântâna, mezeluri) şi dulciuri (prăjituri, produse de patiserie, 

înghețată, sucuri îndulcite artificial). 

Piramida alimentelor a fost publicată în 1992 de către USDA (Departamentul de Agricultura 

al Statelor Unite) şi sugerează un ghid de nutriție optimă, zilnică, pentru fiecare categorie de produse 

alimentare. Prima piramidă, având la bază cerealele integrale, este modificată în 2005 de către 

Walter C. Willem, care pune la baza piramidei exercițiul fizic. Deși este considerată o “Biblie a 

alimentației sănătoase", piramida alimentară a stârnit şi controverse, mulți experți nutriționiști 

propunând diverse îmbunătățiri, între care şi includerea unei cantități moderate de alcool, suplimente 

de multivitamine şi minerale, condimente, grăsimi bune (avocado, nuci, semințe, ulei de peşte şi ulei 

de măsline extravirgin) şi apă. 

Alimentația sănătoasă trebuie să includă alimente din toate grupele piramidei alimentelor, 

alături de o cantitate zilnică suficientă de apă (1,5 - 2 litri) şi exerciții fizice. Există mai multe 

variante ale piramidei alimentare, cea mai recentă dintre acestea fiind Piramida alimentației 

sănătoase elaborată de Școala de Sănătate Publică Harvard.  

Ca o concluzie, e nevoie de implicarea mai activă în promovarea unui stil de viață sănătos, 

cu o alimentație echilibrată şi activitate fizică zilnică. 
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ALIMENTAŢIA   CORECTĂ, CONDIŢIE A SĂNĂTĂŢII 

 

Prof. Zorilă Coculeana  

Şcoala  Gimnazială ,,I.D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

Dezvoltarea şi menţinerea  structurii  complexe a organismului uman, presupune realizarea 

unui permanent schimb de diferite grupe de substanţe cu mediul înconjurător. O categorie 

importantă de substanţe o reprezintă  "factorii nutritivi" sau "trofinele" din care rezultă energia 

necesară întreţinerii funcţiilor organismului şi desfăşurării tuturor activităţilor, dar şi resurse 

materiale de reparaţie şi constituţie, pe care le foloseşte pentru repararea leziunilor, dar şi pentru 

creştere în perioada copilăriei. S-a demonstrat faptul că, în organismul uman mor şi se înmulţesc 

milioane de celule. Alimentele reprezintă unul din cei mai importanţi factori ai mediului extern care 

influenţează sănătatea omului. Au particularitatea de a acţiona permanent şi lent asupra 

organismului influenţându-i dezvoltarea fizică, psihică şi capacitatea de muncă.  

O trăsătură caracteristică a unei societăţi este consumul, promovat nu doar prin intermediul 

canalelor de comunicare în masă, dar şi prin strategii de marketing foarte bine elaborate, chiar dacă 

produsele prezentate în reclame foarte atractive nu sunt sănătoase. Acest fenomen a devenit posibil 

ca urmare a marilor transformări ce au apărut în viaţa omului modern. 

Creator al tuturor bunurilor materiale şi spirituale existente, omul a pus în slujba sa toate 

realizările ştiinţei şi tehnicii contemporane. Astfel, pentru noi, viaţa a devenit mai uşoară. Consumul 

de energie, pentru a ne câştiga existenţa s-a redus simţitor. O contribuţie mare a revenit mecanizării 

şi  automatizării proceselor de producţie, dezvoltării transporturilor şi a confortului general.  

Omul a devenit pe nesimţite un sedentar şi deci consumul de energie a scăzut. În acelaşi timp 

însă au intervenit schimbări importante şi în modul de alimentaţie al omului. Alimentele actuale, 

diferite, mai apetisante şi mai concentrate, au devenit mai accesibile omului şi ca urmare consumul 

acestora a crescut mult. În timp ce consumul de energie depus de omul modern în activitatea de zi cu 

zi a scăzut progresiv, în aceeaşi măsură hrana sa a devenit mai abundentă şi mai bogată în factori 

nutritivi. Corelat cu faptul că din ce în ce mai puţini copii şi tineri desfăşoară activităţi fizice, se 

impune găsirea unor alternative de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut, activ şi sănătos. 

Alimentaţia reprezintă o condiţie esenţială în dezvoltarea fizică şi psihică a copilului. O 

alimentaţie raţională şi corectă, presupune un consum de alimente dirijat, după norme şi reguli 
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dinainte stabilite. Primim atât de multe sfaturi de la nutriţionişti şi specialişti în domeniu, încât nu 

mai ştim ce produse putem consuma şi în ce cantităţi. Noi credem că alimentaţia sănătoasă ţine în 

primul rând de educaţie. O "cultură alimentară" poate fi dobândită prin intermediul unei educaţii 

corespunzătoare. Părinţii ar trebui să-şi înveţe copiii, de la cea mai fragedă vârstă, cum anume să se 

hrănească şi să introducă corect conceptul de alimentaţie sănătoasă.   

Deşi fiecare dietă ar trebui să fie personalizată, de aceea, un sfat de la o persoană avizată nu 

poate decât să te ajute, există totuşi câteva reguli de bază pentru a avea o alimentaţie sănătoasă. 

Regulile sunt puţine şi extrem de simple. O alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere 

cantitativ şi calitativ este indispensabilă pentru asigurarea creşterii şi dezvoltării armonioase, 

furnizând  organismului energia şi substanţele nutritive necesare unei bune funcţionări.  

Alimentaţia reprezintă unul dintre factorii esenţiali ai creşterii şi dezvoltării oricărui 

organism, o componentă indispensabilă în existenţa oricărui individ. Alimentul este factorul de 

mediu înconjurător cu cea mai mare influenţă asupra organismului uman. De felul în care este 

înţeleasă această realitate, alimentele pot avea o funcţie pozitivă în menţinerea sănătăţii sau 

dimpotrivă, pot să îl expună la îmbolnăviri. O alimentaţie raţională asigură existenţa şi capacitatea 

de adaptare la acţiunea în continuă schimbare a factorilor din mediul înconjurător. Pentru acoperirea 

printr-o alimentaţie raţional organizată, a tuturor nevoilor vitale ale organismului este necesar să se 

ştie ce mâncăm, cât mâncăm, cum mâncăm şi când mâncăm.  

Alimentaţia trebuie să fie completă, adică să procure organismului proteine, glucide, săruri 

minerale şi vitamine în anumite proporţii. Cum nici un aliment nu conţine toate aceste substanţe în 

proporţiile corespunzătoare nevoilor organismului este necesară o alimentaţie variată care să 

cuprindă toate cele opt grupe în care sunt împărţite alimentele în funcţie de valoarea lor biologică şi 

de substanţele pe care le conţin. 

  Majoritatea oamenilor consideră sănătatea din prisma a ceea ce oferă, presupunând că ei sunt 

sănătoşi atât cât pot fi şi, probabil, vor rămâne la această stare. Totuşi, foarte multe aspecte ale 

sănătăţii noastre sunt afectate prin ceea ce facem, prin ceea ce gândim. Având informaţiile corecte, 

putem alege în cunoştinţă de cauză şi să ne îmbunătăţim atât sănătatea, cât şi viaţa în ansamblu. Cu 

cât suntem mai sănătoşi, cu atât mai mult tonus, vigoare şi entuziasm vom prezenta şi, astfel, vom 

dobândi obiective importante. În caz contrar, lipsa informaţiei conduce la limitări semnificative, 

generate de problemele de sănătate. 

În lucrarea de faţă, doresc să evidenţiez că în foarte multe situaţii şi mai îngrijorător frecvent, 

uităm că banalizăm obiectivele pe baza cărora sănătatea noastră poate fi sau nu aşa cum ne dorim. 

Consider că cel mai important obiectiv al acestei lucrări este de a ajuta să realizăm caracterul de 
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unicitate şi să identificăm modurile prin care o persoană îşi poate susţine starea de sănătate bună, 

atât în prezent cât şi de-a lungul vieţii. 

Din programul unei alimentaţii sănătoase nu trebuie să lipsească fructele şi legumele, în stare 

crudă sau conservată. Pentru a le păstra proprietăţile iniţiale, este recomandată tehnica de gătire cu 

ajutorul aburilor. Prin prăjire sau fierbere, legumele îşi pierd multe din vitaminele pe care le conţin. 

În alimentaţie trebuie incluse şi pâinea, cartofii şi cerealele: cerealele integrale la micul dejun; orez 

sau ovăz pe parcursul zilei, pâine integrală. Este bine ca cel puţin o masă pe zi să conţină unul din 

aceste alimente. Nu trebuie exclus consumul zilnic de produse lactate cu un conţinut mic de grăsimi, 

cum ar fi laptele sau iaurtul, dar şi un consum moderat de smântână sau unt.  

Performanţa şcolară a unui copil e în mare măsură influenţată de regimul lui alimentar. Pe 

lângă faptul că se află în perioada de creştere, copilul depune efort intelectual care trebuie susţinut 

printr-o proporţie echilibrată a nutrienţilor: făinoase, cereale, fructe şi legume, carne de pui sau de 

vită, lactate, ouă, nuci, alune, seminţe. Copilul şcolar, preadolescent şi adolescent este foarte activ, 

în continuă creştere şi dezvoltare şi, în plus, este expus în mare măsură bolilor infecţioase care-i 

modifică apetitul şi creează unele dificultăţi în nutriţia curentă. În alimentaţia lor trebuie să se ia în 

consideraţie toate aceste aspecte şi să se adapteze dieta zilnică, din punct de vedere cantitativ şi 

calitativ, la vârsta copilului, starea fiziologică, activitate etc. Majoritatea părinţilor nu sunt 

indiferenţi faţă de modul de alimentaţie al copiilor lor, lucru firesc, aşa cum alimentaţia echilibrată 

condiţionează creşterea şi dezvoltarea fizică, capacitatea de muncă, mărirea rezistenţei organismului 

la factorii mediului înconjurător. Nerespectarea sistematică a principiilor alimentaţiei raţionale duce 

la dezechilibrul proceselor fiziologice, la slăbirea organismului şi la apariţia diferitelor maladii.  

Alimentaţia trebuie să conţină toate substanţele nutritive necesare, care ar compensa 

pierderile organismului în urma activităţii vitale. Pentru organismul tânăr este necesar un raport 

optim de proteine, lipide şi glucide, o cantitate suficientă de vitamine şi microelemente. Proteinele 

sunt „materialul" de bază pentru creşterea organismului, o sursă de energie. Ele determină în mare 

măsură metabolismul, stimulează imunitatea organismului. Proteinele conţin aminoacizi 

indispensabili, care participă la toate procesele metabolice din organism, la buna funcţionare a 

organismului în ansamblu. 

Copiii trebuie să primească nu mai puţin de 80 grame de proteine. Sursele de proteine sunt: 

carnea, peştele, ouăle, caşcavalul, pîinea, fasolea, soia etc. Sunt necesare atât proteinele de origine 

animală, cât şi cele de origine vegetală. Lipsa îndelungă a proteinelor din raţia copiilor încetineşte 

creşterea lor, dezvoltarea fizică, scade capacitatea de muncă intelectuală, imunitatea, se dereglează 

funcţionarea sistemului nervos şi a organelor interne. O sursă importantă de proteine o constituie 
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produsele lactate, care la rândul lor contribuie la asimilarea proteinelor de origine vegetală. 

Totodată, consumul excesiv de proteine poate deregla funcţiile sistemului nervos. 

Necesitatea în proteine depinde de mulţi factori: vârstă, tipul de activitate, condiţiile 

climatice etc. Organismul tânăr are nevoie de o cantitate mai mare de proteine. Consumul de 

proteine creşte şi în cazul slăbirii organismului, în perioadele de remisie şi după un efort fizic şi 

intelectual îndelungat. 

  Lipidele constituie nişte compuşi organici, care intră în componenţa ţesuturilor organismului, 

participă activ la procesele metabolice, sunt surse de energie, măresc rezistenţa organismului.  

Principala sursă de lipide o reprezintă alimentele de origine animală, cât şi cele de origine vegetală. 

În raţia alimentară a copiilor trebuie inclus untul, uleiul vegetal etc. Părinţii trebuie să ştie că 

consumul excesiv de produse bogate în lipide poate duce la obezitate, mai ales la copiii care duc un 

mod de viaţă sedentar, nu fac gimnastică sau lucru fizic, nu practică sportul. 

Glucidele sunt indispensabile pentru organism. Ele joacă un rol important în metabolism, 

eliberând energie. Produsele alimentare de origine vegetală sunt bogate în glucide: zahărul, pâinea, 

fructele şi legumele etc. Pentru copil este de preferat consumul de pâine neagră şi intermediară, care 

conţine mai multă celuloză şi combate astfel constipaţia. În plus, pâinea neagră are mai mult fier, 

fosfor, calciu şi magneziu decât pâinea albă. Cu toate acestea, acidul fitic din pâinea integrală 

contribuie la eliminarea unei cantităţi mai mari de calciu prin fecale, motiv pentru care trebuie să 

prevedem un aport sporit de calciu în alimentaţia copiilor. Nevoia de calciu este asigurată 

consumând zilnic lapte şi brânză. Pentru o creştere şi dezvoltare armonioasă este necesar un raport 

optim de substanţe nutritive: proteine, lipide şi glucide în proporţie de 1:1:4. 

De asemenea, un rol important în metabolism îl au microelementele: iodul, magneziul, 

cobaltul, fluorul, fosforul, natriul, fierul, calciul, kaliul, seleniul, zincul, cuprul etc. Acestea intră în 

componenţa celulelor şi ţesuturilor organismului, participă la diferite reacţii chimice, biochimice 

etc., de aceea raţia alimentară trebuie să fie variată şi în cantităţi suficiente pentru a aproviziona 

organismul. Cantitatea suficientă de vitamine în organism contribuie la reacţionarea adecvată şi 

adaptarea la schimbările din mediul înconjurător. Ele condiţionează dezvoltarea armonioasă a 

organismului tânăr, funcţionarea normală a sistemului nervos, a organelor senzitive, măresc 

rezistenţa organismului la infecţii, participă activ la metabolismul proteic, lipidic, glucidic şi 

hidrosalin. Hipovitaminoza şi avitaminoza se întâlnesc la persoane slăbite, cu patologii cronice, ele 

însă pot apărea şi la oamenii sănătoşi: deficitul de vitamine în produse, mai ales iarna şi primăvara, 

la persoanele ce muncesc fizic şi intelectual, la sportivi, la femeile gravide şi cele care alăptează 

copiii, la copii şi adolescenţi în perioade critice (stres, examene etc.). 
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Regimul hidric nu trebuie exclus din raţia alimentară. În rezultatul activităţii vitale 

organismul pierde mult lichid, care trebuie recuperat, deshidratarea fiind foarte periculoasă. 

Cantitatea de lichid din organism se restabileşte prin consum de ape minerale, sucuri naturale etc. 

Băuturile de tipul "Coca-cola" sunt dăunătoare, mai ales pentru copii, deoarece ele conţin substanţe 

chimice, care excită mucoasa tractului digestiv. 

Alimentaţia sănătoasă şi sportul sunt cheia unei vieţi sănătoase. Ele îţi vor crea o stare de 

bine, de energie, reducând riscul unor boli precum hipertensiunea, diabetul, osteoporoza, 

colesterolul şi anumite tipuri de cancer. Sănătatea impune cunoaşterea omului, a constituţiei 

acestuia, dar şi cantitatea de calorii din diferitele alimente, atât naturale cât şi cele preparate. 

Consumarea acestora nu reprezintă condiţia esenţială pentru a fi sănătos. Este nevoie de exerciţii 

fizice, ale căror efecte trebuie cunoscute. Combinarea acestor două lucruri: consumul de alimente şi 

mişcarea, compun regimul de viaţă, fără a uita de anotimp, schimbările atmosferice, vârsta 

individului. Dacă există o carenţă alimentară sau lipseşte mişcarea, corpul se va îmbolnăvi.  

Alimentaţia omului reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali ai construcţiei sale. Sănătatea 

şi echilibrul fiecăruia se află în corelaţie directă cu hrana. Deprinderea unei alimentaţii adecvate 

contribuie, împreună cu alte elemente corecte de comportament, la o viaţă sănătoasă. În ceea ce 

priveşte actul hrănirii, nu este important doar ce mâncăm, ci şi cât, când şi cum ne alimentăm. După 

cum se ştie, nu numai hrana nesănătoasă dăunează corpului uman, ci şi un mod de hrănire 

necorespunzător, derivat din deprinderea unui comportament alimentar greşit.  

Organismul omului se menţine cu atât mai sănătos cu cât alimentaţia este mai echilibrată. O 

alimentaţie diversificată, individualizată, corect compusă din punct de vedere caloric şi care respectă 

raportul optim dintre substanţele principale, poate fi considerată a fi alimentaţie echilibrată. 

Respectarea unui regim de viaţă şi alimentar echilibrat reprezintă un factor de bază în menţinerea 

sănătăţii organismului. 

Toate procesele vitale: respiraţie, circulaţie, digestie, precum şi celelalte activităţi ale omului 

în timpul vieţii se desfăşoară pe baza unor cheltuieli energetice şi prin încorporarea substanţelor 

nutritive. Se realizează astfel un schimb de substanţe cu natura înconjurătoare, proces care poartă 

denumirea de metabolism. Elementele care acoperă necesităţile energetice poartă numele de 

alimente. Prin asimilarea în organism a acestora se asigură creşterea şi refacerea celulelor, precum şi 

desfăşurarea activităţii în condiţii optime. 

În timpul desfăşurării unor activităţi fizice, organismul cheltuieşte energie, exprimată în 

calorii. Pentru a putea face faţă efortului şi pentru a-şi menţine starea de sănătate, organismul trebuie 

să-şi refacă pierderile suferite. Aceasta se realizează pe baza unei raţii alimentare corespunzătoare. 
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Pentru ca ea să fie corect alcătuită, trebuie să satisfacă mai multe cerinţe, dintre care menţionăm: să 

refacă integral pierderile energetice ale organismului, să cuprindă toate substanţele alimentare de 

bază, (proteine, lipide, glucide, vitamine, aminoacizi, carbohidraţi, săruri minerale şi apă), să 

cuprindă alimente de bună calitate, uşor asimilabile, cu aspect, gust şi miros plăcut şi cantitate 

suficientă, pentru a da senzaţia de saturaţie. În concluzie, raţia alimentară trebuie să satisfacă atât din 

punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Astfel, proteinele trebuie să reprezinte 12 - 15 %, lipidele, 

25 - 30 %, iar glucidele, 55 - 60 % din valoarea calorică. Din punct de vedere cantitativ, este 

necesară o adaptare în funcţie de greutatea corporală şi tipul de activitate pe care o desfăşoară 

fiecare individ. Se poate afirma că de modul în care se face alimentaţia, depinde în foarte mare 

măsură starea de sănătate. Din acest motiv, fiecare dintre noi trebuie să acordăm o atenţie deosebită, 

atât calităţii, cât şi cantităţii alimentelor pe care le introducem în hrana zilnică, pentru a ne menţine o 

stare de sănătate optimă, pe o perioadă cât mai mare de timp. 

A face mişcare înseamnă un mod de viaţă sănătos pe lângă o alimentaţie sănătoasă şi o 

igienă adecvată. Trebuie să conştientizăm că mişcare nu se limitează doar la a merge la sală, putem 

să ne mişcăm desfăşurând activităţi în propria casă, făcând exerciţii simple, aşa cum vedem în 

emisiunile matinale, exerciţii care nu necesită un spaţiu larg şi nici aparate speciale. Avem nevoie să 

fim sănătoşi, să promovăm sportul în rândul copiilor. Copiii care sunt talentaţi şi iubesc un anumit 

sport pot face chiar performanţă, iar cei care suferă de anumite afecţiuni nu trebuie daţi la o parte. 

Aceştia din urmă trebuie îndrumaţi către sporturi ce nu îi solicită foarte mult fizic. În programul unui 

copil trebuie să-şi facă loc şi mişcarea, esenţială pentru dezvoltarea lui fizică. Nu poţi avea pe deplin 

o gândire sănătoasă dacă organismul nostru nu cunoaşte mişcarea, exerciţiul fizic. Spuneam că pe 

lângă mişcare important este să avem şi o alimentaţie echilibrată şi o igienă a corpului adecvată. Să 

mănânci echilibrat înseamnă să mănânci atât cât trebuie, nu prea puţin, astfel încât să simţi foame. 
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În ultimii ani factorii care ne influenţează sănătatea sunt din ce în ce 
mai nocivi şi mai agresivi. Dacă poluarea ne afectează sănătatea cu sau fără 
voia noastră, alimentaţia nesănătoasă, indiferenţa faţă de artă şi sport, 
sedentarismul ţin de noi înşine, de educaţia primită. De aceea, Proiectul 
Educativ Regional “Stil de viaţă sănătos” îşi propune educarea copiilor, dar şi 
a părinţilor în ideea creării unui mediu favorabil consumului alimentar 
sănătos şi a menţinerii unei stări optime de sănătate. 

Echipa de implementare a proiectului 


